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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

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

Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Πέμπτη 7 Απριλίου 2022, από τις 18.00 έως τις 20.00 

 

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. Ο πρόεδρος επισημαίνει ότι 
τα αναθεωρημένα σχέδια προτάσεων προσπαθούν να λάβουν υπόψη τις απόψεις που εκφράστηκαν 
κατά την τελευταία συνεδρίαση της ομάδας εργασίας. Στόχος της συνεδρίασης είναι να συζητηθούν τα 
εκκρεμή ζητήματα.   

 
2. Συζήτηση 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 1 - Υγιεινή διατροφή και υγιεινός τρόπος ζωής 

− Μέτρο 2: 

➢ Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες που εξέφρασαν ορισμένοι για την 

επισήμανση nutriscore, συμφωνείται να αναφερθεί ότι ένα πανευρωπαϊκό σύστημα 

βαθμολόγησης για τα μεταποιημένα τρόφιμα θα πρέπει να βασίζεται σε ανεξάρτητη και 

επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη.  

➢ Ορισμένοι πιστεύουν ότι η φορολόγηση των μη υγιεινών μεταποιημένων τροφίμων δεν είναι 

ο σωστός τρόπος επίλυσης του προβλήματος, ενώ άλλοι επιμένουν στη διατήρησή του, 

καθώς είναι ένα αίτημα της ομάδας ευρωπαίων πολιτών. 

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 – Ενίσχυση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης 

− Μέτρο 3 

➢ Ορισμένα μέλη ζητούν να αναφερθεί η ανάγκη τροποποίησης των άρθρων 4 και 168 της 

ΣΛΕΕ, προκειμένου να επιτευχθεί στρατηγική αυτονομία στον τομέα της υγείας. 

 

− Μέτρο 5:  

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-health_20220121-1400-SPECIAL-OTHER-2
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➢ Ορισμένα μέλη είναι της άποψης ότι η σύσταση 51 της ομάδας ευρωπαίων πολιτών δεν 

αντικατοπτρίζεται πλήρως και ότι ο ιδιωτικός τομέας δεν θα πρέπει να επωφελείται από 

δημόσια χρηματοδότηση. Άλλα προειδοποιούν κατά της αντιπαράθεσης δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα υγείας, λέγοντας ότι και οι δύο είναι αναγκαίοι και συμπληρωματικοί για τη 

διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτική και οικονομικά προσιτή υγειονομική περίθαλψη για 

όλους τους ασθενείς σε όλες τις επικράτειες. Βρίσκεται διατύπωση για τη συνεκτίμηση των 

ανησυχιών που εκφράστηκαν και από τις δύο πλευρές.   

ΠΡΟΤΑΣΗ 3 — Διεύρυνση της κατανόησης της υγείας 

− Μέτρο 1:  

➢ Ορισμένα μέλη υπογραμμίζουν τη σημασία της αντιμετώπισης της ψυχικής υγείας και των 

εξαρτήσεων, ενώ άλλα δηλώνουν ότι τα δύο ζητήματα είναι διαφορετικά και θα πρέπει να 

αντιμετωπιστούν χωριστά.  

 

− Μέτρο 2:  

➢ Ένα μέλος αναφέρει τη σημασία της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης για τους νέους και 

προτείνει να παρέχονται δωρεάν προφυλακτικά σε όλους τους δημόσιους χώρους.   

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 4 – Ισότιμη πρόσβαση στην υγεία για όλους  

− Ένα μέλος ζητεί να αναφερθεί στον στόχο της πρότασης ότι όλοι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να έχουν 

ισότιμη και καθολική πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. 

 

− Μέτρο 1:  

➢  Ορισμένα μέλη προτείνουν να προστεθεί αναφορά στη σημασία της εγγύτητας της 

περίθαλψης.  

 

− Μέτρα 2 και 3:  

➢ Ορισμένα μέλη κρίνουν ότι οι αρμοδιότητες της ΕΕ δεν θα πρέπει να υπερισχύουν των 

εθνικών αρμοδιοτήτων και επιμένουν στην τήρηση της αρχής της επικουρικότητας. 

Ορισμένα άλλα ζητούν ισχυρότερη διατύπωση, ώστε να συμπεριληφθεί η υγεία ως 

συντρέχουσα αρμοδιότητα και να τροποποιηθεί το άρθρο 4 της ΣΛΕΕ προκειμένου να 

αποτυπώνεται η σύσταση 49 της ομάδας ευρωπαίων πολιτών και να αντιμετωπίζονται οι 

προκλήσεις στον τομέα της υγείας. Ορισμένα άλλα θεωρούν ότι οι συστάσεις που δεν 

απαιτούν τροποποιήσεις της Συνθήκης θα πρέπει να εφαρμοστούν ταχέως.  Ο πρόεδρος 

αναφέρει ότι η τροποποίηση της Συνθήκης αποτελεί φιλόδοξο στόχο, ο οποίος δεν θα πρέπει 

να μας απομακρύνει από ό,τι μπορεί να γίνει αμέσως και ότι θα εξετάσει τον τρόπο με τον 

οποίο θα ληφθεί υπόψη η συζήτηση επί του θέματος.  

 

− Μέτρο 4:  

➢ Σχετικά με τη διασυνοριακή συνεργασία: ένα μέλος ζητεί να προστεθούν τα σοβαρά 

εγκαύματα στον κατάλογο των εξαιρετικά εξειδικευμένων θεραπειών και θεωρεί ότι θα 

πρέπει να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο για τις μεταμοσχεύσεις και τις δωρεές 

οργάνων. 
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➢ Ένα μέλος επισημαίνει ότι η οδηγία για τη διασυνοριακή υγεία δεν λειτουργεί στην πράξη 

και θα πρέπει να τροποποιηθεί.  

Συμφωνείται να γίνει μια γενική αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία, κάτι που καταδεικνύει την 

ανάγκη να υπάρχουν ακόμη πιο ανθεκτικά συστήματα υγείας και να αναπτυχθεί περαιτέρω η Ευρωπαϊκή 

Ένωση Υγείας.  

Η Επίτροπος κ. Κυριακίδου παρεμβαίνει εξ αποστάσεως και αναφέρει ότι τα θέματα που συζητούνται 
είναι σε μεγάλο βαθμό σύμφωνα με τις τρέχουσες πρωτοβουλίες της Επιτροπής, ιδίως τη φαρμακευτική 
στρατηγική και τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο». Αναφέρει ότι υπάρχει ήδη νομοθεσία 
σχετικά με τη χρήση αντιβιοτικών, ορμονικών ουσιών και ενδοκρινικών διαταρακτών, αλλά υπογραμμίζει 
ότι η συμμετοχή της βιομηχανίας είναι καίριας σημασίας. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται στον κώδικα 
δεοντολογίας της ΕΕ για τις υπεύθυνες επιχειρηματικές και εμπορικές πρακτικές στον τομέα των 
τροφίμων, με τη συμμετοχή ενδιαφερόμενων φορέων του κλάδου. Προτείνει να προστεθεί ο όρος 
«ασφαλείς επιλογές» στην πρόταση 1, μέτρο 2. Αναφέρει επίσης ότι η Επιτροπή θα εγκρίνει πρόταση 
σχετικά με την υποχρεωτική εναρμονισμένη επισήμανση στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας στα 
τέλη του 2022, αλλά ότι δεν υπάρχει τελική απόφαση σχετικά με το σύστημα που πρόκειται να προταθεί. 
Όσον αφορά τις αρμοδιότητες, δηλώνει ότι θα μπορούσε να συμφωνήσει με πολλά από τα θέματα που 
συζητήθηκαν, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη πραγματισμού και εστίασης στα αποτελέσματα, 
δίνοντας το παράδειγμα της στρατηγικής της ΕΕ για τα εμβόλια. Θεωρεί ότι πολλά μπορούν να γίνουν 
εντός των ορίων των ισχυουσών Συνθηκών. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει προσεκτικά όλες τις προτάσεις 
και θα τις μετατρέψει σε δράσεις πολιτικής. 
 
3. Καταληκτικές παρατηρήσεις του προέδρου 
 
Ο πρόεδρος ευχαριστεί όλα τα μέλη για τη συμμετοχή τους και την εποικοδομητική συνεργασία τους. 
Μαζί με τον εκπρόσωπο της ομάδας εργασίας, θα υποβάλει έκθεση στην ολομέλεια της Διάσκεψης στις 
8 Απριλίου. Συμπεραίνει ότι, με βάση τις συζητήσεις της ομάδας εργασίας και της ολομέλειας, προτίθεται 
να προσαρμόσει, από κοινού με τον εκπρόσωπο της ομάδας εργασίας και την κοινή γραμματεία, τα 
αναθεωρημένα σχέδια προτάσεων και να τα διανείμει στα μέλη της ομάδας εργασίας. 
 

________________________________ 
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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 
Τοπικός/Περιφερειακός 

εκπρόσωπος 

η κ. Ewa NOWACKA Συμβούλιο 
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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 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 

 


