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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

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

Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021, από τις 16.00 έως τις 18.00 

 

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις του προέδρου 

 

Η δεύτερη αυτή συνεδρίαση της ομάδας εργασίας διεξάγεται εξ αποστάσεως. Ο πρόεδρος, κ. Maroš 
Šefčovič, καλωσορίζει τα μέλη και προβαίνει σε ορισμένες εισαγωγικές παρατηρήσεις εξηγώντας ότι η 
ακύρωση της ολομέλειας του Δεκεμβρίου δεν επηρεάζει τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων των εννέα 
ομάδων εργασίας. Ανακοινώνει επίσης ότι ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας εργασίας έχει επιλεγεί 
μεταξύ των εκπροσώπων των ομάδων ευρωπαίων πολιτών. Ο πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη σχετικά με 
τα τελευταία νέα από τις εργασίες της Διάσκεψης και κάνει ειδική αναφορά στην 3η συνεδρίαση της 2ης 
ομάδας με θέμα «Ευρωπαϊκή δημοκρατία/αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια» που 
πραγματοποιήθηκε προσφάτως στη Φλωρεντία, στο πλαίσιο της οποίας εγκρίθηκαν 39 συστάσεις από 
τους πολίτες. Πληροφορίες σχετικά με όλες τις συστάσεις διατίθενται στην πλατφόρμα. Ο πρόεδρος 
καλεί τους πολίτες να ενημερώσουν την ομάδα εργασίας για τα υγειονομικά ζητήματα που συζητήθηκαν 
κατά τη 2η συνεδρίαση της 3ης ομάδας ευρωπαίων πολιτών με θέμα «Κλιματική αλλαγή, 
περιβάλλον/υγεία» και υπενθυμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι κατευθυντήριες γραμμές της 2ης 
συνεδρίασης της ομάδας θα περιοριστούν σε μικρότερο αριθμό συστάσεων κατά την 3η συνεδρίαση. 
Υπενθυμίζει ότι η τρίτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Natolin στις 7-9 Ιανουαρίου.  
 
Στη συνέχεια, καλούνται να λάβουν τον λόγο τα μέλη της ομάδας εργασίας, αρχής γενομένης από τους 
εκπροσώπους των ομάδων πολιτών. 

 

2. Συζήτηση  

 
Ο εκπρόσωπος τύπου προβαίνει σε εισαγωγή σχετικά με την πορεία των συζητήσεων της 3ης ομάδας και 
παρουσιάζει τα αποτελέσματα της 2ης συνεδρίασης της 3ης ομάδας που πραγματοποιήθηκε 
διαδικτυακά στις 19-21 Νοεμβρίου. Υπογραμμίζει ότι πρόκειται για μια προσπάθεια άνευ προηγουμένου 
και τονίζει πόσο ικανοποιημένος είναι που συμμετέχει σε αυτήν. Η 3η ομάδα διατύπωσε 242 
κατευθυντήριες γραμμές κατά τη 2η συνεδρίασή της. Ο εκπρόσωπος τύπου μνημονεύει ιδίως τις 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ίση πρόσβαση, τις επενδύσεις στην υγεία, τη χρήση αντιβιοτικών 
για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων, τη χρήση φυτοφαρμάκων στη γεωργία, την προώθηση 
υγιεινών συνηθειών. Εξηγεί δε ότι η 3η ομάδα βρίσκεται στη μέση της διαδικασίας και ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές θα μετατραπούν σε συστάσεις κατά την τρίτη και τελευταία συνεδρίαση της 
ομάδας. 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/afosqy48ot11yrvtlk7f59dyyf72?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%202%20session%203%20Report_FINAL.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%202%20session%203%20Report_FINAL.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20211227/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20211227T110532Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=f3d838878ca6e4cc5cd090b67f0edc32aa5f020b77b4be03edd7a5cfea3e4051
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Οι συζητήσεις εστίασαν στα ακόλουθα ζητήματα:  
 

• Ορισμένα μέλη δήλωσαν ότι η ΕΕ οικοδομήθηκε πάνω σε κοινωνικές αξίες και στην καθολική κάλυψη 
και ότι θα πρέπει να χορηγηθεί στους πολίτες της ΕΕ ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής 
περίθαλψης υψηλής ποιότητας, με τη χρήση των πλέον πρόσφατων τεχνολογιών. 
 

• Ορισμένοι ομιλητές ανέδειξαν τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας των κρατών μελών. Ένα 

μέλος τόνισε ότι είναι ανάγκη να γίνεται σεβαστή η πολυμορφία των κρατών μελών και δήλωσε ότι 

πρώτα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως οι σημερινές διατάξεις της Συνθήκης και μετά να προταθούν 

αλλαγές στη Συνθήκη. Ένας άλλος ομιλητής πρόσθεσε ότι θα πρέπει να μιλούμε για συντονισμό των 

συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και όχι για ενοποίηση των συστημάτων υγειονομικής 

περίθαλψης της ΕΕ, σεβόμενοι βεβαίως την αρχή της επικουρικότητας. Άλλοι πάλι ζήτησαν να 

ενισχυθούν οι αρμοδιότητες και οι επενδύσεις της ΕΕ στον τομέα της υγείας.  

 

• Ορισμένοι ομιλητές εκτιμούν ότι οφείλουν τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία τους 
οικοδομώντας πάνω στα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων και 
εμπειρογνωμοσύνης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να επενδύσουν σε κοινές υποδομές για άκρως 
εξειδικευμένη υγειονομική περίθαλψη και να αναπτύξουν κοινή προσέγγιση ως προς τα ερευνητικά 
μέσα.  
 

• Άλλα μέλη τόνισαν ότι η πανδημία COVID-19 κατέδειξε την ανάγκη να βελτιωθεί η συνεργασία, να 
αυξηθεί η ανθεκτικότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, να αυξηθεί η παραγωγική 
ικανότητα στην ΕΕ και να μειωθούν οι εξαρτήσεις μας από τις αλυσίδες εφοδιασμού. Αναφέρθηκε 
επίσης η σημασία της δημιουργίας στρατηγικών αποθεμάτων και του διασυνοριακού συντονισμού, 
ιδίως μεταξύ νοσοκομείων. Υπογραμμίστηκε επίσης ότι οι περιφερειακές και τοπικές αρχές θα 
πρέπει να συμμετέχουν στη διαχείριση κρίσεων στον τομέα της υγείας, όπως είναι η πανδημία της 
COVID-19.  
 

• Ένα μέλος επισήμανε ότι τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν πρόσθετα εμπόδια κατά την άσκηση 
του δικαιώματός τους στην υγεία και δη εμπόδια ως προς την υγειονομική περίθαλψη, τα φάρμακα 
και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, αλλά και διαρθρωτικές διακρίσεις. Οι αναπηρίες δεν θα πρέπει 
να εξετάζονται μόνο από ιατρική άποψη, αλλά και από την άποψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
όπως προβλέπεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 
(άρθρο 25 για την υγεία), την οποία έχει κυρώσει η ΕΕ.  Το μέλος πρόσθεσε ότι πολύ λίγα κράτη μέλη 
διαθέτουν νομοθεσία για την καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των ατόμων με αναπηρίες για 
λόγους υγείας και ότι η οδηγία κατά των διακρίσεων έχει μπλοκαριστεί στο Συμβούλιο. Ένα άλλο 
μέλος υπογράμμισε τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι επιχειρήσεις της κοινωνικής 
οικονομίας για την ένταξη των μειονεκτούντων ατόμων. 
 

• Τέθηκε επίσης το θέμα της αλληλεξάρτησης μεταξύ υγείας και παραγωγής υγιεινών τροφίμων και 
μεταξύ υγείας και περιβάλλοντος, με έμφαση στη στενή σύνδεση μεταξύ παραγωγής τροφίμων και 
βασικών διατροφικών προϊόντων, ζήτημα πολύπλοκο που αξίζει να συζητηθεί περαιτέρω. 

 

• Αναφέρθηκε επίσης ότι η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική είναι επίσης πολύ 
σημαντικές παράμετροι στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Η ΕΕ θα μπορούσε να παράσχει 
το κύριο μέρος των ψηφιακών υποδομών που απαιτούνται για επενδύσεις σε ζωτικής σημασίας 
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έρευνα και για διασυνοριακή συνεργασία στον ψηφιακό μετασχηματισμό και σε καινοτόμες λύσεις. 
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν 
στην τηλεϊατρική και στην καινοτόμο έρευνα, στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών, όπως είναι η 
επαυξημένη πραγματικότητα, η ρομποτική, η ιατρική απεικόνιση και σε άλλες ψηφιακές λύσεις. 
 

• Ορισμένοι ομιλητές είπαν ότι πολλές από τις θεματικές ενότητες της 3ης ομάδας αξίζουν ιδιαίτερη 
προσοχή, όπως είναι λόγου χάρη η προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής, η πρόληψη των ασθενειών και 
η ισότιμη πρόσβαση στην υγεία για όλους. Αυτές οι θεματικές ενότητες έχουν επίσης σημαντικό 
οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο στην ΕΕ όσον αφορά τη δημογραφική κατάσταση. Ο 
συντονισμός της καινοτομίας στην έρευνα του τομέα της υγείας πρέπει να καταστεί προτεραιότητα 
δεδομένης της γήρανσης του πληθυσμού στην ΕΕ. Ορισμένοι πρότειναν να καταστούν οι 
δημογραφικές πολιτικές οριζόντια προτεραιότητα σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές. 

 

• Άλλοι πάλι ζήτησαν καλύτερη πλατφόρμα για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την υγεία και 
κοινές ενημερωτικές εκστρατείες για την ενθάρρυνση του εμβολιασμού και την καταπολέμηση της 
παραπληροφόρησης. 
 

• Ένα μέλος έκανε λόγο για την ειδική επιτροπή του ΕΚ για την καταπολέμηση του καρκίνου. Οι 
συστάσεις της ζητούν ισχυρότερη δράση της ΕΕ κατά του καρκίνου και θα τεθούν σε ψηφοφορία 
στην ολομέλεια του ΕΚ τον Ιανουάριο.  
 

• Σε ό,τι αφορά την έλλειψη φαρμάκων, ένας ομιλητής πρότεινε να δημιουργήσει η ΕΕ ευρωπαϊκό 
ινστιτούτο για την παρασκευή φαρμάκων εκτός πατέντας και για τον εφοδιασμό νοσοκομείων στην 
Ευρώπη, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση όλων στα φάρμακα. Ο ίδιος ομιλητής δήλωσε 
ότι η ΕΕ θα πρέπει να παρεμβαίνει στην τιμή των φαρμάκων, με δεδομένες τις δημόσιες επενδύσεις 
που πραγματοποιούνται στην έρευνα.  
 

• Ορισμένα μέλη ζήτησαν σφικτότερη διάρθρωση των συζητήσεων της ομάδας εργασίας και έθεσαν 
ερωτήματα σχετικά με το πως μπορούσαν να συζητηθούν οι προτάσεις της κοινωνίας των πολιτών. 
Ο πρόεδρος προτείνει να διανέμονται γραπτές εισηγήσεις μέσω της πολύγλωσσης ψηφιακής 
πλατφόρμας και να παρουσιάζονται προφορικά στις συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας.  
 

 

3. Καταληκτικές παρατηρήσεις από τον πρόεδρο 

 

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

συνοψίζει τις παρεμβάσεις και τις προτάσεις που υποβλήθηκαν. Εξηγεί δε τη διαδικασία με την 

οποία θα ολοκληρωθεί η έγκριση των συστάσεων κατά τη 3η συνεδρίαση της 3ης ομάδας στο Natolin 

στις 7-9 Ιανουαρίου. Προσθέτει τέλος ότι οι συστάσεις της ομάδας θα συζητηθούν κατά την επόμενη 

συνεδρίαση της ομάδας εργασίας στο πλαίσιο της ολομέλειας της Διάσκεψης στις 21 Ιανουαρίου. 

 

 

________________________________ 
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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)  

    

    

Τίτλος Όνομα Επώνυμο Συνιστώσα 

        

ο κ. Pascal ARIMONT Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ο κ. Andrei BACIU Συμβούλιο 

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 
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η κ. Ines GASMI  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

η κ. Camille GIRARD  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

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. Όλγα ΚΑΛΑΚΟΥΤΑ 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 

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 

ο κ. Ιωάννης  ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ Κοινωνία των πολιτών 

η κ.  Anna  VIKSTRÖM Εθνικά Κοινοβούλια 

ο κ. Claude  WISELER Εθνικά Κοινοβούλια 

 

 


