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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

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

Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Παρασκευή 25 Μαρτίου 2022, από τις 9.00 έως τις 11.30 και από τις 14.00 έως τις 16.00 

 

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις του προέδρου 

 

Η πέμπτη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας πραγματοποιείται σε υβριδική μορφή και μεταδίδεται 
μέσω διαδικτύου στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης.  Σκοπός της συνεδρίασης 
ήταν να συζητηθούν λεπτομερώς τα τέσσερα σχέδια προτάσεων («Υγιεινή διατροφή και υγιεινός τρόπος 
ζωής», «Ενίσχυση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης», «Μια ευρύτερη κατανόηση της υγείας» 
και «Ισότιμη πρόσβασης στην υγεία για όλους»), οι στόχοι τους και τα ειδικά μέτρα. Ο πρόεδρος 
αναφέρει ότι η ομάδα εργασίας θα εργαστεί βάσει συναίνεσης.  

 
Συζήτηση  

 
Πρόταση 1: «Υγιεινά τρόφιμα και υγιεινός τρόπος ζωής» 
 
Ο πρόεδρος παρουσιάζει το σχέδιο πρότασης, τους στόχους του και τα ειδικά μέτρα που προτείνονται 
και ζητεί τις παρατηρήσεις των πολιτών. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, διατυπώνονται οι ακόλουθες 
παρατηρήσεις: 
 
- Σχετικά με το ειδικό μέτρο 2:  

➢ Ορισμένα μέλη ζήτησαν να δοθεί έμφαση στην καλλιέργεια υγιεινών συνηθειών ήδη από την 
προσχολική εκπαίδευση.  

➢ Ένα μέλος θεωρεί επίσης ότι η ισχύουσα νομοθεσία για τον έλεγχο της χρήσης ορμονικών 
ουσιών και ενδοκρινικών διαταρακτών στην παραγωγή τροφίμων πρέπει να ενισχυθεί, να 
ελέγχεται καλύτερα και να εφαρμόζεται αποτελεσματικότερα.   

➢ Εκφράζονται διαφορετικές απόψεις σχετικά με την ιδέα ενός υποχρεωτικού πανευρωπαϊκού 
συστήματος βαθμολόγησης για τα μεταποιημένα τρόφιμα. Ορισμένα μέλη θεωρούν ότι τα 
συστήματα βαθμολόγησης που έχουν θεσπιστεί σε ορισμένα κράτη μέλη λειτουργούν καλά 
και είναι χρήσιμα για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τη διατροφική ποιότητα 
των προϊόντων, ενώ κάποια άλλα μέλη είναι της γνώμης ότι ένα τέτοιο σύστημα δεν ήταν 
εύκολο να εφαρμοστεί και ότι η επισήμανση των τροφίμων φαίνεται να είναι επαρκής. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-health_20220121-1400-SPECIAL-OTHER-2
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Αρκετοί επέμειναν να διατηρηθεί το περιεχόμενο της σύστασης 19 της ομάδας Ευρωπαίων 
πολιτών σχετικά με το σύστημα βαθμολόγησης.  
 

- Σχετικά με το ειδικό μέτρο 3:  
➢ Ένα μέλος δήλωσε ότι θα πρέπει να υπάρξει στήριξη για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.  

 
Πρόταση 2: «Ενίσχυση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης» 
 
Ο πρόεδρος παρουσιάζει το σχέδιο πρότασης, τους στόχους του και τα ειδικά μέτρα που προτείνονται 
και ζητεί τις παρατηρήσεις των πολιτών. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, διατυπώνονται οι ακόλουθες 
παρατηρήσεις: 
 
- Σχετικά με το ειδικό μέτρο 1:  

➢ Ένα μέλος υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο μέτρο αναφέρεται στο έργο που επιτελείται επί 
του παρόντος από την Επιτροπή για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για 
την υγεία που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ανταλλαγής και της πρόσβασης σε διάφορες 
κατηγορίες δεδομένων για την υγεία, και υποστηρίζει επίσης τη χρήση του όρου 
«ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων για την υγεία». 

➢ Ένα μέλος πρότεινε να συμπεριληφθεί η δημιουργία ενός ατομικού ευρωπαϊκού 
«διαβατηρίου» ή «χαρτοφυλακίου» υγείας, αναφέροντας παραδείγματα παρόμοιων 
εργαλείων που χρησιμοποιούνται ήδη στα κράτη μέλη. Ένα άλλο μέλος εξέφρασε την 
ανησυχία του για τη θέσπιση ενός τέτοιου μέτρου σε επίπεδο ΕΕ. Αρκετοί ομιλητές 
επιμένουν στην ανάγκη προστασίας των δεδομένων και στο γεγονός ότι η πρόσβαση στο 
διαβατήριο πρέπει να παραμείνει εμπιστευτική.  

 
- Σχετικά με το ειδικό μέτρο 2:  

➢ Σχετικά με τη σύσταση 39, ένα μέλος ζητεί να προστεθεί αναφορά για το ωράριο εργασίας 
και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Ένας ομιλητής προτείνει να γίνει μνεία στις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, ενώ ένας άλλος υπενθύμισε τις 
αρμοδιότητες των κρατών μελών στον τομέα αυτόν. Ορισμένα μέλη τόνισαν ότι η σύσταση 
39 επικεντρώνεται στην ανάγκη να καταστεί δυνατή η διασυνοριακή κινητικότητα. 
 

- Σχετικά με το ειδικό μέτρο 3:  
➢ Ορισμένα μέλη πρότειναν να αντικατασταθεί ο κατάλογος των «φαρμάκων ζωτικής 

σημασίας» από τον όρο «βασικά φάρμακα και φάρμακα προτεραιότητας» —κατάλογος που 
θα πρέπει να καταρτιστεί από τον EMA (Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων). Ένα άλλο μέλος 
πρότεινε την προσθήκη καινοτόμων φαρμάκων και θεραπειών.  

➢ Ορισμένα μέλη τόνισαν την ανάγκη να ενισχυθούν οι υφιστάμενοι οργανισμοί της ΕΕ και να 
μην δημιουργηθούν νέοι, και να γίνει ειδική αναφορά στην HERA (Αρχή Ετοιμότητας και 
Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης). 

➢ Ένα μέλος τόνισε την ανάγκη να οριστεί η «στρατηγική αυτονομία» με την ευρεία έννοια, 
που θα περιλαμβάνει τόσο τον βασικό εξοπλισμό, τη φροντίδα και τη θεραπεία όσο και την 
ανάπτυξη ικανοτήτων ώστε να καταστούν δυνατές μελλοντικές πρωτοποριακές θεραπείες. 
 

- Σχετικά με το ειδικό μέτρο 4:  
➢ Ένα μέλος δήλωσε ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί αναφορά στην αύξηση της 

χρηματοδότησης για τα ΕΔΑ (ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς) προκειμένου να αναπτυχθούν 
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περαιτέρω τα δίκτυα εξειδικευμένης φροντίδας. Ένα άλλο μέλος υπογράμμισε τη σημασία 
του συντονισμού των εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων.  

 
- Σχετικά με τα ειδικά μέτρα 5 και 6:  

➢ Ορισμένα μέλη τόνισαν ότι ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας της υγείας δεν πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ως αντίπαλοι τομείς, αλλά ως τομείς που λειτουργούν συμπληρωματικά 
για την περίθαλψη. Ένα άλλο μέλος δήλωσε ότι θα μπορούσε να γίνει διάκριση μεταξύ 
«κερδοσκοπικών» και «μη κερδοσκοπικών» ιδιωτικών οντοτήτων. Οι ομιλητές συμφωνούν 
ότι η υγεία δεν θα πρέπει να θεωρείται εμπορικό αγαθό, ενώ ορισμένοι προτείνουν να γίνει 
αναφορά στα χαρακτηριστικά της· στην προσβασιμότητα και την οικονομική προσιτότητα.   

➢ Ένα μέλος πρόσθεσε ότι η απαίτηση για ένα εναρμονισμένο σύστημα χρηματοδότησης δεν 
θα ήταν ρεαλιστική, δεδομένου ότι υπόκειται στην αρχή της επικουρικότητας.  Ένα άλλο 
μέλος υπενθύμισε τις εθνικές και ενίοτε περιφερειακές και τοπικές αρμοδιότητες σε 
θέματα υγείας.  

➢ Ένα μέλος εξήγησε ότι η σύσταση 51 δεν αποσκοπεί στην αναμόρφωση των συστημάτων 
υγείας των κρατών μελών, αλλά στη διασφάλιση ότι η ΕΕ υποστηρίζει τα εθνικά συστήματα 
υγείας και διαδραματίζει μεγαλύτερο ρόλο στην υγειονομική περίθαλψη —πράγμα που 
μπορεί να συνεπάγεται αναθεώρηση της Συνθήκης—, προκειμένου να αυξηθεί η ισότητα 
στην υγεία.  

 
Πρόταση 3: «Διευρυμένη κατανόηση της υγείας» 
 
Ο πρόεδρος παρουσιάζει το σχέδιο πρότασης, τους στόχους του και τα ειδικά μέτρα που προτείνονται 
και ζητεί τις παρατηρήσεις των πολιτών. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, διατυπώνονται οι ακόλουθες 
παρατηρήσεις: 
 
 
- Σχετικά με το ειδικό μέτρο 1:  

➢ Αρκετά μέλη ζήτησαν μια ευρύτερη μορφή ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της 
ψυχικής υγείας και πρότειναν να διαγραφεί η αναφορά στους ευρωβουλευτές. Σε αυτό το 
πλαίσιο, υποστηρίζουν την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης ή στρατηγικής για την ψυχική 
υγεία σε επίπεδο ΕΕ σύμφωνα με τις γραμμές του «ευρωπαϊκού σχεδίου για την 
καταπολέμηση του καρκίνου». Ορισμένα μέλη επισημαίνουν την ανάγκη αύξησης της 
διαθεσιμότητας υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ιδίως του αριθμού των ψυχολόγων ή 
συμβούλων που μπορούν να παρέχουν βοήθεια σε ανηλίκους, χωρίς τη συγκατάθεση των 
γονέων. 

➢ Ένα μέλος υποστηρίζει ότι στον τομέα της ψυχικής υγείας, ειδικά μετά της πανδημίας του 
COVID-19, θα πρέπει να δοθεί έμφαση τόσο στην πρόληψη όσο και στη θεραπεία και 
πρότεινε τη διοργάνωση ενός «Έτους Ψυχικής Υγείας».  

 
- Σχετικά με το ειδικό μέτρο 2:  

➢ Ένα μέλος ρωτά πώς η ομάδα εργασίας για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον θα 
προωθήσει τη σύσταση 4 για τις ποδηλατολωρίδες.  

➢ Ένας ομιλητής τόνισε ότι οι εθνικές και περιφερειακές αρχές είναι αρμόδιες για τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα. Ωστόσο, η παροχή πληροφοριών για την ψυχική υγεία και τον 
υγιεινό τρόπο ζωής μπορεί να βοηθήσει τους πολίτες, αλλά δεν πρέπει να υπάρχουν 
υποχρεώσεις ούτε δεσμευτικοί στόχοι.  
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➢ Ένας ομιλητής επισημαίνει ότι η ψυχική και η σεξουαλική υγεία είναι διαφορετικά πράγματα 
και ως εκ τούτου απαιτούν διαφορετική προσέγγιση.  
 

- Σχετικά με το ειδικό μέτρο 3:  
➢ Ένα μέλος ζητά να προστεθεί αναφορά στο τελευταίο μέρος της σύστασης 50, με την οποία 

ζητείται ελάχιστος αριθμός απινιδωτών που θα είναι διαθέσιμοι σε δημόσιους χώρους σε 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.  

 
Πρόταση 4: Ισότιμη πρόσβαση όλων στην υγεία 
 
Ο πρόεδρος παρουσιάζει το σχέδιο πρότασης, τους στόχους του και τα ειδικά μέτρα που προτείνονται 
και ζητεί τις παρατηρήσεις των πολιτών. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, διατυπώνονται οι ακόλουθες 
παρατηρήσεις: 
 
- Σχετικά με το ειδικό μέτρο 1:  

➢ Ένα μέλος προτρέπει την ΕΕ να υποστηρίξει τα κράτη μέλη για την επίτευξη των 
προβλεπόμενων κοινών προτύπων και πιστεύει ότι η οδοντιατρική περίθαλψη πρέπει να 
μεταφερθεί στο ειδικό μέτρο 4.  

➢ Ένας ομιλητής θεώρησε ότι τα ελάχιστα πρότυπα υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να 
καλύπτουν και την πρόληψη.  

 
- Σχετικά με το ειδικό μέτρο 2:  

➢ Πολλά μέλη υποστηρίζουν την έγκριση της σύστασης 49 ως έχειν και ζητούν τη συμπερίληψη 
αναφοράς στις τροποποιήσεις της Συνθήκης ώστε να συμπεριληφθεί η υγεία ως 
συντρέχουσα αρμοδιότητα, ενώ ένα μέλος υποστηρίζει ότι αυτό θα επέτρεπε την 
αποτελεσματική εφαρμογή των διαφόρων συστάσεων που έχουν εγκριθεί από τους πολίτες. 
Ένα άλλο μέλος αντιτίθεται στις τροποποιήσεις της Συνθήκης, παραπέμποντας στις εθνικές 
και περιφερειακές αρμοδιότητες.  

 
- Σχετικά με το ειδικό μέτρο 3:  

➢ Ένα μέλος ζητά να συμπεριληφθούν τα καρδιαγγειακά νοσήματα και οι άκρως 
εξειδικευμένες θεραπείες, όπως οι μεταμοσχεύσεις οργάνων και τα σοβαρά εγκαύματα. Ένα 
άλλο μέλος πρότεινε να συμπεριληφθεί αναφορά στη δημιουργία, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
δικτύων πληροφόρησης εξειδικευμένων δομών, όπως για τις σπάνιες νόσους.  

 
- Σχετικά με το ειδικό μέτρο 4:  

➢ Ένα μέλος θεωρεί ότι για να εξασφαλιστεί η οικονομική προσιτότητα της υγειονομικής 
περίθαλψης θα πρέπει να γίνουν περισσότερες επενδύσεις στην υγειονομική περίθαλψη.  

 
- Σχετικά με το ειδικό μέτρο 5:  

➢ Ένα μέλος ζητά να συμπεριληφθεί η φτώχεια σε σχέση με την εμμηνόρροια, τα βρεφικά 
προϊόντα και ο οικογενειακός προγραμματισμός, πέρα από τα προϊόντα γυναικείας υγιεινής.  
 

- Σχετικά με το ειδικό μέτρο 6:  
➢ Ένα μέλος εφιστά την προσοχή στον αντίκτυπο της κακής ποιότητας στέγασης στην υγεία.  

 
Στη συζήτηση παρεμβαίνει η επίτροπος Κυριακίδου. Παρουσιάζει συνοπτικά τα μέτρα αλληλεγγύης που 
εγκρίθηκαν για την Ουκρανία στους τομείς της υγείας και των τροφίμων. Δήλωσε ότι οι συστάσεις από 



 

5 
 

τις ομάδες πολιτών και η συνεισφορά της ψηφιακής πλατφόρμας συνηγορούν σθεναρά υπέρ μιας πιο 
συντονισμένης δράσης στους τομείς που συνδέονται με την υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων. 
Αναφέρει επίσης ότι το αποτύπωμα των συστάσεων των πολιτών θα πρέπει να είναι ορατό στην τελική 
έκθεση της διάσκεψης και ότι η Επιτροπή θα δώσει συνέχεια σε όλα τα συμπεράσματα της διάσκεψης.  
 
 
2. Καταληκτικές παρατηρήσεις από τον πρόεδρο 
 
Ο πρόεδρος ανακοινώνει ότι θα υποβάλει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της συζήτησης —μαζί με 
τον εκπρόσωπο Τύπου— κατά τη σύνοδο ολομέλειας της 26ης Μαρτίου. Συνοψίζει τις παρατηρήσεις που 
διατυπώθηκαν για τις τέσσερις προτάσεις και αναφέρει ότι θα ληφθούν υπόψη στην αναθεωρημένη 
έκδοση των προτάσεων. Όσον αφορά τις αλλαγές στη Συνθήκη, ο πρόεδρος αναφέρει ότι θα υποβάλει 
έκθεση στην ολομέλεια και θα λάβει υπόψη το αίτημα αυτό στην αναθεωρημένη έκδοση του σχεδίου 
προτάσεων. Μοιράστηκε την προσωπική του εμπειρία σχετικά με τη νομική και πολιτική πολυπλοκότητα 
των διαδικασιών για την τροποποίηση των Συνθηκών και υπογραμμίζει ότι μπορούν να γίνουν πολλά, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες Συνθήκες και στο πλαίσιο της τρέχουσας νομοθετικής εντολής, για την 
ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας.  
 
Ο πρόεδρος συμπεραίνει ότι, με βάση τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν, προτίθεται να 
επανεξετάσει, από κοινού με τον εκπρόσωπο της ομάδας εργασίας και την κοινή γραμματεία, τα σχέδια 
προτάσεων και να διανείμει τα αναθεωρημένα σχέδια πριν από την ολομέλεια της 8ης και 9ης Απριλίου. 
 

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

 

  

    

Πρόεδρος:  Maroš ŠEFČOVIČ  (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)  

    

Τίτλος Όνομα Επώνυμο Συνιστώσα 

        

ο κ. Pascal ARIMONT Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

η κ. Alina BÂRGĂOANU 
Εθνικές ομάδες 

πολιτών/εκδηλώσεις από τα κράτη 
μέλη 

η κ.  Katerina BAT'HOVÁ Συμβούλιο 

η κ. Linette Eleni BLANKENSTEINER  Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 

ο κ. Leandro BORG Συμβούλιο 

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. 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 από τα κράτη 
μέλη 

η κ. Assya  KAVRAKOVA Κοινωνία των πολιτών 

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 
Τοπική/Περιφερειακή 

εκπρόσωπος 

η κ. Ewa NOWACKA Συμβούλιο 

η κ. Ria  OOMEN-RUIJTEN Εθνικά Κοινοβούλια 
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ο κ. Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

η κ. Troels de Leon PETERSEN  Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 

ο κ. Mark PLEŠKO 
Εθνικές ομάδες 

πολιτών/εκδηλώσεις από τα κράτη 
μέλη 

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. Louis TELEMACHOU Συμβούλιο 

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 

 


