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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

Ομάδα εργασίας για την υγεία, υπό την προεδρία του Maroš Šefčovič, αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής 

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021, από τις 14.00 έως τις 16.00 

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις του προέδρου 

 

Η πρώτη αυτή συνεδρίαση της ομάδας εργασίας πραγματοποιείται σε υβριδική μορφή. Ο πρόεδρος 

(Maroš Šefčovič) καλωσορίζει τα μέλη και κοινοποιεί εισαγωγικές παρατηρήσεις που τονίζουν τον ρόλο 

της ομάδας εργασίας στην προετοιμασία των εργασιών της Ολομέλειας της Διάσκεψης. Ενημερώνει τα 

μέλη για τις ιδέες που έχουν διατυπωθεί μέχρι στιγμής στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα σχετικά 

με το θέμα της υγείας, για τα θέματα προτεραιότητας που προσδιορίστηκαν στην πρώτη συνεδρίαση της 

3ης ομάδας Ευρωπαίων πολιτών στον τομέα της υγείας, και για τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της ΕΕ στον 

τομέα της υγείας. Επισημαίνει ότι η συνεδρίαση έχει δύο στόχους: να διενεργηθεί ανταλλαγή απόψεων 

όσον αφορά τις συζητήσεις που πραγματοποιούνται στην πλατφόρμα και στις ομάδες Ευρωπαίων 

πολιτών σχετικά με το θέμα της υγείας (βλ. Χρονοδιάγραμμα)) και να γνωριστούν τα μέλη. Ακολούθως, 

τα μέλη της ομάδας εργασίας καλούνται να λάβουν τον λόγο. 

 

2. Συζήτηση  

 
Οι ομιλητές τονίζουν τη σημασία να αναπτυχθεί καλή συνεργασία εντός της ομάδας και να ληφθούν 
πληροφορίες, ιδίως από τους πολίτες. Τονίζεται επίσης η σημασία να συνδεθούν οι εργασίες των 
σχετικών ομάδων εργασίας της Ολομέλειας, π.χ. σχετικά με το κλίμα και την υγεία. Οι συζητήσεις 
εστιάζουν στα ακόλουθα θέματα:  

 

 Διατυπώνονται ορισμένες εκκλήσεις να ενισχυθούν η συνεργασία και ο συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ, 
να καταστεί δυνατή η διασυνοριακή διαλειτουργικότητα των συστημάτων υγείας και να βελτιωθεί η 
ετοιμότητα της ΕΕ για την αντιμετώπιση μελλοντικών προκλήσεων στον τομέα της υγείας. Ορισμένοι 
δηλώνουν ότι είναι πρωτοφανής η τρέχουσα συνεργασία της ΕΕ για τα εμβόλια κατά της COVID-19 
και για τα πιστοποιητικά COVID-19, αλλά ότι θα πρέπει να συζητηθεί και να ενισχυθεί ο περαιτέρω 
συντονισμός των εθνικών πολιτικών. 
 

 Ορισμένοι επισημαίνουν την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η παγκόσμια διάσταση της υγείας.  
 

 Γίνεται επίσης λόγος για την ανάγκη να αυξηθούν οι επενδύσεις στον τομέα της υγείας. Ορισμένοι 
ομιλητές τονίζουν ότι είναι καίριας σημασίας να πραγματοποιούνται επενδύσεις προτού προκύψουν 
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καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας, αλλά οι επενδύσεις αυτές αποδείχθηκαν 
ανεπαρκείς κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Ορισμένοι αναφέρουν τις διασυνδέσεις 
μεταξύ της οικονομίας και της υγείας. 
 

 Ορισμένοι ομιλητές δηλώνουν ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για άλλες νόσους, τονίζουν δε τη σημασία της ίσης 
μεταχείρισης και της ανταλλαγής γνώσεων. Ορισμένοι τονίζουν επίσης τον ρόλο της BECA (Ειδική 
Επιτροπή του ΕΚ για την καταπολέμηση του καρκίνου).  
 

 Άλλα μέλη αναφέρουν τη σημασία των επενδύσεων στην Ε&Α και ζητούν να ανταλλάσσονται 
περισσότερα δεδομένα στον τομέα της υγείας. Προτείνεται να καταστεί η ΕΕ ψηφιακός ηγέτης στον 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Ορισμένοι προσθέτουν ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν 
περαιτέρω οι υπηρεσίες τηλεϊατρικής.  
 

 Επισημαίνονται ακόμη οι προκλήσεις της υγιούς γήρανσης και οι αυξανόμενες ανάγκες υγειονομικής 
περίθαλψης των ηλικιωμένων. 
 

 Ορισμένοι αναφέρουν ότι απαιτείται ένα σχέδιο δράσης για τις χρόνιες παθήσεις και τις σπάνιες 
νόσους, καθώς και για τις καρδιαγγειακές και νευρολογικές παθήσεις.  
 

 Άλλα μέλη τονίζουν ότι η υγεία βρίσκεται στο επίκεντρο των ανησυχιών των πολιτών, καθώς και ότι 
είναι αναγκαίο να έρθει η ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες. Ορισμένοι ομιλητές ζητούν να καταστούν πιο 
ανθεκτικές οι υπηρεσίες υγείας, να εκσυγχρονιστούν τα συστήματα υγείας και να αναπτυχθούν 
κοινά εργαλεία και μηχανισμοί σε επίπεδο ΕΕ. Ορισμένοι τονίζουν επίσης την ανάγκη να βελτιωθεί 
η πρόσβαση σε φάρμακα και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης για όλους, να θεσπιστούν 
ελάχιστα πρότυπα ποιότητας για τις υπηρεσίες υγείας σε ολόκληρη την ΕΕ και να διαμορφωθούν 
καλύτερες αντιδράσεις για την αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων. Άλλοι παρατηρούν τις διαφορές 
μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. 
 

 Ορισμένοι κάνουν λόγο για την εξάρτηση της ΕΕ από τρίτες χώρες στον τομέα της υγείας, π.χ. όσον 
αφορά τις πρώτες ύλες, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα φάρμακα, ιδίως κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας COVID-19, και τονίζουν την ανάγκη να διασφαλιστεί η στρατηγική αυτονομία – η 
«υγειονομική κυριαρχία της ΕΕ» – προκειμένου να αποφευχθούν οι ελλείψεις και να διασφαλιστούν 
οι αλυσίδες εφοδιασμού. 
 

 Άλλα ζητήματα που θέτουν επί τάπητος οι συμμετέχοντες αφορούν τη βιωσιμότητα των εθνικών 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, τον κατακερματισμό των συστημάτων υγείας στην ενιαία 
αγορά, την πρόσβαση σε ποιοτική ιατρική, και τη στρατηγική για τα φάρμακα.  
 

 Στις ιδέες που διατυπώνονται συγκαταλέγονται η θέσπιση ταμείου της ΕΕ για τη δημιουργία 
νοσοκομείων και τη στήριξη της έρευνας, και η θέσπιση ενωσιακού διαβατηρίου υγείας που θα 
επιτρέπει στους πολίτες της ΕΕ να λαμβάνουν κατάλληλη υγειονομική περίθαλψη σε όλα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ.  
 

 Ορισμένοι ομιλητές δηλώνουν ότι θα πρέπει να αξιολογηθεί σε ποιους τομείς παρέχει προστιθέμενη 
αξία η ΕΕ και σε ποιους τομείς θα πρέπει να μετατοπιστούν οι αρμοδιότητες σε επίπεδο ΕΕ. Κάποιοι 



 

3 
 

άλλοι κρίνουν ότι θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ο ρόλος της ΕΕ. Άλλοι κρίνουν ότι θα πρέπει να 
διατηρηθούν οι αρμοδιότητες των κρατών μελών.  
 

 Στον τομέα της υγειονομικής πρόληψης, ορισμένοι επισημαίνουν ότι οι στοιχειώδεις γνώσεις και η 
εκπαίδευση σε θέματα υγείας θα πρέπει να ξεκινούν από την προσχολική ηλικία. Η ευαισθητοποίηση 
όσον αφορά τη σημασία των υγιεινών τρόπων ζωής θα μπορούσε να αποτρέψει πολλές παθήσεις 
και να μειώσει τις δαπάνες. Ορισμένοι προσθέτουν ότι πρέπει επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή 
στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, την αντισύλληψη και τον έλεγχο των γεννήσεων. 
 

 Ορισμένοι ομιλητές κρίνουν ότι η ψυχική υγεία αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας που πρέπει να 
αντιμετωπιστεί, αναφερόμενοι ιδίως στον αρνητικό αντίκτυπο που είχε η πανδημία COVID-19 στην 
ψυχική υγεία.   

 

3. Τελικές παρατηρήσεις του προέδρου 

 

Ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση, ο πρόεδρος ευχαριστεί όλα τα μέλη για τη συμβολή τους και συνοψίζει 

τις παρεμβάσεις και τις προτάσεις που υποβλήθηκαν. Υπογραμμίζει ότι αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες 

προκλήσεις στον τομέα της υγείας και την αλληλεξάρτηση της υγείας με ένα υγιές φυσικό περιβάλλον, 

ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα, την οικονομία και την κλιματική αλλαγή. Εν κατακλείδι, υπενθυμίζει ότι ο 

ρόλος της ομάδας εργασίας είναι να συζητεί τις συστάσεις των εθνικών ομάδων και των ομάδων 

Ευρωπαίων πολιτών, καθώς και τις συνεισφορές στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα σχετικά με την 

υγεία, ώστε να παρέχει στοιχεία για την προετοιμασία των συζητήσεων και των προτάσεων της 

Ολομέλειας της Διάσκεψης.  

 ________________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Κατάλογος των μελών της Ομάδας εργασίας για την υγεία  

Ομάδα εργασίας, της Ολομέλειας της Διάσκεψης για το 
μέλλον της Ευρώπης, για την υγεία (48) 

  

     

Πρόεδρος:  
Maroš 
ŠEFČOVIČ  

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή)   

     

Προσφώνηση Όνομα Επώνυμο Τμήμα 

        

κος Pascal ARIMONT Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κα Alina BÂRGĂOANU Εθνικές ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις 

κα  Katerina BAT'HOVÁ Συμβούλιο 

κα Linette Eleni BLANKENSTEINER  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κα Claudette  BUTTIGIEG Εθνικά κοινοβούλια 

κα Anda  ČAKŠA Εθνικά κοινοβούλια 

κα Susanna CECCARDI Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κος  Roberto CIAMBETTI Επιτροπή των Περιφερειών 

κος Alain  COHEUR  
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή 

κα Nathalie COLIN-OESTERLÉ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κα Margarita DE LA PISA CARRIÓN Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κα Isabel  DÍAZ AYUSO  Επιτροπή των Περιφερειών 

κα Ines GASMI  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κα Camille GIRARD  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κα  Anna  GOŁAWSKA Συμβούλιο 

κος Ilenia Carmela GRECO  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κος Sebastián GUILLEN  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κα Kinga JOÓ Εθνικές ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις 

κα Philippa  KARSERA Συμβούλιο 

κα Boudraa 
MAGHNIA LINDA 
(MOUSTAKIM)  

Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κα  Iulia MATEI Συμβούλιο 

κα Radka MAXOVÁ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κα Rūta  MILIŪTĖ Εθνικά κοινοβούλια 

κος Alin Cristian MITUȚA Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κα Dolors MONTSERRAT Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κος Nicolas MORAVEK  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κος Renaud   MUSELIER Τοπικός/Περιφερειακός εκπρόσωπος 

κα Ria  OOMEN-RUIJTEN Εθνικά κοινοβούλια 

κος Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κα Troels de Leon PETERSEN  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κος Mark PLEŠKO Εθνικές ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις 
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κος Jean-François  RAPIN Εθνικά κοινοβούλια 

κος Ivo RASO  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κα Michèle RIVASI Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κα  Valeria RONZITTI Κοινωνικοί εταίροι 

κα Christa  SCHWENG  
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή 

κος Maroš ŠEFČOVIČ Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

κα  Elisaveta SIMEONOVA Συμβούλιο 

κα Niamh  SMYTH Εθνικά κοινοβούλια 

κα Paola  TAVERNA Εθνικά κοινοβούλια 

κος  Jesús TERUEL  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κος Zoltán  TESSELY Εθνικά κοινοβούλια 

κα Patrizia TOIA Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κα Kathleen VAN BREMPT Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κος Ιωάννης  ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ Κοινωνία των πολιτών 

κα  Anna  VIKSTRÖM Εθνικά κοινοβούλια 

κος Claude  WISELER Εθνικά κοινοβούλια 

κος  Stefan ZRINZO AZZOPARDI Συμβούλιο 

 

 

 

 


