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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

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

Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022, από τις 14.00 έως τις 16.00 

 

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις του προέδρου 
 

Η τρίτη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας πραγματοποιείται σε υβριδική μορφή και μεταδίδεται μέσω 
διαδικτύου στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης. Ο πρόεδρος, κ. Maroš Šefčovič, 
ξεκινά τη συνεδρίαση αναφέροντας ότι η ομάδα εργασίας θα συζητήσει τις 17 συστάσεις σχετικά με την 
υγεία που εγκρίθηκαν από την Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών 3 και τις σχετικές συστάσεις των Εθνικών 
Ομάδων Πολιτών που έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες τους. Καλεί επίσης τα μέλη που συνέβαλαν στην 
πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα να παρουσιάσουν τις ιδέες τους. Ενημερώνει τα μέλη της ομάδας 
εργασίας ότι – από κοινού με τον εκπρόσωπο της ομάδας εργασίας – θα ενημερώσει την επομένη την 
ολομέλεια της Διάσκεψης σχετικά με το αποτέλεσμα της συζήτησης. 

 
2. Συζήτηση  

 
• Τέσσερις εκπρόσωποι της Ομάδας Ευρωπαίων Πολιτών 3 παρουσιάζουν 17 συστάσεις σχετικά με την 

υγεία, οι οποίες κατηγοριοποιούνται στις ακόλουθες ομάδες: «Υγιεινά τρόφιμα», «Ενίσχυση του 
συστήματος υγειονομικής περίθαλψης», «Μια ευρύτερη κατανόηση της υγείας» και «Ισότητα 
πρόσβασης στην υγεία για όλους».  Τονίζουν συγκεκριμένα: 
 
- την ανάγκη ενίσχυσης των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των αρμοδιοτήτων της ΕΕ 

στον τομέα αυτό· 
- τη σημασία της επίτευξης ίσης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη·  
- την ανάγκη να πραγματοποιηθούν περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα στον τομέα της υγείας, 

να δημιουργηθούν κοινές βάσεις δεδομένων για την υγεία και να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση 
στην πρόληψη στον τομέα της υγείας, ιδίως δε της ψυχικής υγείας·  

- το αίτημα να καθοριστούν πρότυπα για τα υγιεινά τρόφιμα, π.χ. με την προώθηση των 
βιολογικών τροφίμων, με τη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας και της διαφάνειας και με τον έλεγχο 
της χρήσης αντιβιοτικών στις ζωοτροφές.  
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• Οι εκπρόσωποι των πολιτών της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών παρουσιάζουν τις συστάσεις των 
αντίστοιχων εθνικών ομάδων πολιτών στον τομέα της υγείας: 
 
- Ο εκπρόσωπος της γαλλικής εθνικής ομάδας ζητεί την εναρμόνιση της υγειονομικής περίθαλψης 

ώστε να καταστεί προσβάσιμη σε όλους τους Ευρωπαίους μέσω μιας κοινής πολιτικής για την 
υγειονομική περίθαλψη, την ανάπτυξη κατάλληλης διατροφικής βαθμολόγησης και 
επισήμανσης και την ενίσχυση της κυριαρχίας της ΕΕ μέσω της επανεκβιομηχάνισης του τομέα 
της υγείας στην ΕΕ. 

- Η εκπρόσωπος της ολλανδικής εθνικής ομάδας ζητεί να ενισχυθεί ο έλεγχος των μέτρων 
αντιμετώπισης της πανδημίας και να βελτιωθεί ο συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ, ενώ παράλληλα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η υγειονομική περίθαλψη θα πρέπει να παραμείνει πρωτίστως 
εθνικό ζήτημα. Υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη παροχής οικονομικά προσιτών και αξιόπιστων 
φαρμάκων για όλους. 

 
 

• Οι συζητήσεις εστιάζουν στα ακόλουθα θέματα: 
  
- Ορισμένα μέλη υπογραμμίζουν την ανάγκη να ενισχυθούν οι μηχανισμοί συντονισμού σε 

επίπεδο ΕΕ, καθώς και η ανθεκτικότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, και να 
αξιοποιηθεί η εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. 

- Άλλοι τονίζουν την ανάγκη να επιτευχθεί ίση πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και να 
αναπτυχθούν ελάχιστα πρότυπα υγείας σε επίπεδο ΕΕ. 

- Ορισμένοι άλλοι αναφέρονται στις προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν για την πρόληψη 
των σημείων συμφόρησης στις αλυσίδες εφοδιασμού της φαρμακευτικής βιομηχανίας και για τη 
μείωση της εξάρτησής μας από τρίτες χώρες ως προς την παραγωγή φαρμάκων και συστατικών. 

- Ορισμένοι ομιλητές τονίζουν την ανάγκη επενδύσεων σε υποδομές υγείας και προώθησης της 
ψηφιακής υγείας. 

- Η σημασία της πρόληψης αναφέρεται από διάφορους ομιλητές. Υπογραμμίζονται οι δεσμοί 
μεταξύ τροφίμων και υγείας. Εκφράζονται διαφορετικές απόψεις σχετικά με το ζήτημα των 
διατροφικών χαρακτηριστικών. Οι δράσεις για την αντιμετώπιση παραγόντων κινδύνου, όπως ο 
καπνός και η επιβλαβής κατανάλωση οινοπνεύματος, θεωρούνται καίριας σημασίας για την 
καταπολέμηση του καρκίνου.  

- Η ψυχική υγεία αναφέρεται ως ζήτημα που προκαλεί μεγάλη ανησυχία στους πολίτες. Ορισμένοι 
αναφέρουν ότι οι πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των σπάνιων νόσων και των 
καρδιαγγειακών παθήσεων είναι επίσης πολύ σημαντικές. 

- Αναφερόμενο στη σύσταση για την επέκταση των αρμοδιοτήτων του EMA, ένα μέλος τονίζει την 
ανάγκη για έναν δημόσιο οργανισμό – ή επέκταση του υφιστάμενου – που θα εστιάζει στην 
ιατρική και φαρμακευτική έρευνα.  

- Εκφράζονται αποκλίνουσες απόψεις σχετικά με τη σύσταση να συμπεριληφθεί η υγεία ως 
συντρέχουσα αρμοδιότητα. Ορισμένοι υπενθυμίζουν το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ και δεν θεωρούν 
ότι υπάρχει λόγος υπέρβασης του ισχύοντος νομικού πλαισίου, ενώ άλλοι αναφέρουν ότι η ιδέα 
δεν μπορεί να απορριφθεί.  
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• Ορισμένα μέλη θίγουν το ζήτημα των μεθόδων εργασίας και των επόμενων βημάτων που πρέπει να 
ακολουθήσουν, ζητώντας να διαρθρωθούν περαιτέρω οι συζητήσεις της ομάδας εργασίας, και 
ορισμένοι προτείνουν οι εργασίες να βασίζονται σε γραπτά κείμενα. Ορισμένοι αναφέρουν ότι οι 
συστάσεις θα πρέπει να μετατραπούν σε συγκεκριμένες προτάσεις. Ορισμένοι άλλοι προτείνουν να 
ταξινομηθούν οι συστάσεις σε κατηγορίες, δηλαδή συστάσεις για τις οποίες η ΕΕ έχει ήδη κάνει κάτι, 
συστάσεις που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν μέσω της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ και, 
τέλος, συστάσεις που απαιτούν μακροπρόθεσμες δράσεις και περιλαμβάνουν νέα μέτρα. 
 

• Η Επίτροπος Κυριακίδου παρεμβαίνει εξ αποστάσεως. Περιγράφει τις τρέχουσες και μελλοντικές 
πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα της υγείας (ιδίως την πρόταση για τη δημιουργία ευρωπαϊκού 
χώρου δεδομένων υγείας που έχει προγραμματιστεί για τον Απρίλιο του 2022, και την πρόταση για 
μια νέα φαρμακευτική στρατηγική που έχει προγραμματιστεί για το τέλος του 2022). Η Επίτροπος 
εκφράζει τη δέσμευση της Επιτροπής να υλοποιήσει τις πολιτικές για την υγεία. Όσον αφορά την 
κατανομή αρμοδιοτήτων, δηλώνει ότι η Επιτροπή θα αναμείνει τα συμπεράσματα της Διάσκεψης 
προτού λάβει επίσημη θέση. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι η ανάληψη δράσης για την ενίσχυση της 
πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της υγείας είναι επί του παρόντος δυνατή χωρίς κατ’ ανάγκη να 
αλλάξουν οι Συνθήκες.  
 
• Ορισμένοι εκπρόσωποι πολιτών από τις ομάδες ευρωπαίων πολιτών υπογραμμίζουν ότι, 

μολονότι γνωρίζουν, χάρη στην παρέμβαση ειδικών και εμπειρογνωμόνων, ότι υπάρχει ήδη 
νομοθεσία της ΕΕ για ένα συγκεκριμένο θέμα, αποφάσισαν ωστόσο να εγκρίνουν σύσταση, 
θεωρώντας ότι το πεδίο εφαρμογής του νόμου δεν είναι αρκετά ευρύ ή ότι η εφαρμογή του δεν 
λειτουργεί στην πράξη. Ορισμένοι εκπρόσωποι των πολιτών ζητούν επίσης από άλλα μέλη να 
απαντήσουν σε όλες τις συστάσεις.   

 
3. Καταληκτικές παρατηρήσεις του προέδρου 

 
Ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση, ο πρόεδρος ευχαριστεί τους πολίτες για τις συστάσεις τους και δηλώνει 
ότι λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη. Ευχαριστεί επίσης όλα τα μέλη για τις εισηγήσεις τους και 
συνοψίζει τις παρεμβάσεις και τις προτάσεις που έγιναν. Μνημονεύει ειδικότερα τον ρόλο της 
μελλοντικής Ευρωπαϊκής Αρχής Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής 
Ανάγκης (HERA) Ενόψει της επόμενης συνεδρίασης, ο πρόεδρος προτείνει την επάνοδο με γενικές 
πληροφορίες που θα αναφέρουν, για κάθε σύσταση, τι υπάρχει ήδη, τι σχεδιάζεται επί του παρόντος και 
σε ποιους νέους τομείς θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. 
Αναφέρει ότι θα αναπτύξει στους βουλευτές μια μέθοδο εργασίας για τις επόμενες συνεδριάσεις. 

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

 

Τίτλος Όνομα Επώνυμο Συνιστώσα 
        

Ο κ.  Pascal ARIMONT Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Η κ.  Alina BÂRGĂOANU Εθνικές ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις 
Η κ.  Katerina BAT'HOVÁ Συμβούλιο 
Η κ. Linette Eleni BLANKENSTEINER  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 
Η κ. Claudette  BUTTIGIEG Εθνικά κοινοβούλια 
Η κ. Anda  ČAKŠA Εθνικά κοινοβούλια 
Η κ. Susanna CECCARDI Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Ο κ.  Roberto CIAMBETTI Επιτροπή των Περιφερειών 

Ο κ. Alain  COHEUR  Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή 

Η κ. Nathalie COLIN-OESTERLÉ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Η κ. Margarita DE LA PISA CARRIÓN Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Η κ. Isabel  DÍAZ AYUSO  Επιτροπή των Περιφερειών 
Η κ. Katarzyna DRĄŻEK- LASKOWSKA Συμβούλιο 
Η κ. Ines GASMI  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 
Η κ. Camille GIRARD  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 
Η κ. Daniela  GÎTMAN Συμβούλιο 
Ο κ. Ilenia Carmela GRECO  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 
Ο κ. Sebastián GUILLEN  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 
Η κ. Kinga JOÓ Εθνικές ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις 
Η κ. Philippa  KARSERA Συμβούλιο 
Η κ. Boudraa MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM)  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 
Η κ. Radka MAXOVÁ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Η κ. Rūta  MILIŪTĖ Εθνικά κοινοβούλια 
Ο κ. Alin Cristian MITUȚA Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Η κ. Dolors MONTSERRAT Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Ο κ. Nicolas MORAVEK  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 
Ο κ. Renaud   MUSELIER Τοπικός/Περιφερειακός εκπρόσωπος 
Η κ. Ria  OOMEN-RUIJTEN Εθνικά κοινοβούλια 
Ο κ. Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Η κ. Troels de Leon PETERSEN  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 
Ο κ. Mark PLEŠKO Εθνικές ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις 
Ο κ. Jean-François  RAPIN Εθνικά κοινοβούλια 
Ο κ. Ivo RASO  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 
Η κ. Michèle RIVASI Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Η κ.  Valeria RONZITTI Κοινωνικοί εταίροι 

Η κ. Christa  SCHWENG  Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή 

Ο κ. Maroš ŠEFČOVIČ Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
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Η κ.  Elisaveta SIMEONOVA Συμβούλιο 
Ο κ. Ivan Vilibor SINČIĆ  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Η κ. Niamh  SMYTH Εθνικά κοινοβούλια 
Η κ. Paola  TAVERNA Εθνικά κοινοβούλια 
Ο κ.  Jesús TERUEL TERUEL  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 
Ο κ. Zoltán  TESSELY Εθνικά κοινοβούλια 
Η κ. Patrizia TOIA Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Η κ. Kathleen VAN BREMPT Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Η κ.  Anna  VIKSTRÖM Εθνικά κοινοβούλια 
Ο κ. Claude  WISELER Εθνικά κοινοβούλια 
Ο κ.  Stefan ZRINZO AZZOPARDI Συμβούλιο 

 


