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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

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

Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022, από τις 09.00 έως τις 11.00 

 

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις του προέδρου 

 

Η τέταρτη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας πραγματοποιείται σε υβριδική μορφή και μεταδίδεται 
μέσω διαδικτύου στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης.  

Η συζήτηση διαρθρώνεται γύρω από τις τέσσερις θεματικές ομάδες. Για κάθε ομάδα, ο πρόεδρος, κ. 
Maroš Šefčovič, παρουσιάζει τις συστάσεις και συνοψίζει τις προηγούμενες συζητήσεις στην ομάδα 
εργασίας, τη συζήτηση στην ολομέλεια στις 22 Ιανουαρίου 2022 και τις σχετικές συνεισφορές στην 
ψηφιακή πλατφόρμα. Στη συνέχεια, καλεί τους βουλευτές να απαντήσουν και να κοινοποιήσουν τα 
σχόλιά τους.  

Ορισμένοι βουλευτές υπογραμμίζουν ότι αρκετές συστάσεις (ιδίως: οι συστάσεις 1, 4, 5, 6, 15 και 16 και 
ενδεχομένως 8, 10, 13) που έχουν ανατεθεί στην ομάδα εργασίας «Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον» 
έχουν επίσης σημαντική διάσταση υγείας, η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη.  

 

2. Συζήτηση  

 

Ομάδα 1: «Υγιεινά τρόφιμα και υγιεινός τρόπος ζωής» 

 

Ένας βουλευτής υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα στη διατροφή πρέπει να αποτελεί σύνηθες ανθρώπινο 
δικαίωμα. Ένας άλλος βουλευτής δηλώνει ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω ενημερωτικές 
εκστρατείες για την πρόληψη και τον υγιεινό τρόπο ζωής. Ορισμένοι εκφράζουν αμφιβολίες σχετικά με 
τη σύσταση 191, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος αυτού του είδους μέτρων και 
να δοθεί προσοχή στις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει στις δραστηριότητες σε ορισμένα κράτη 
μέλη. Ο πρόεδρος απαντά ότι η εκτίμηση επιπτώσεων αποτελεί συνήθη πρακτική για την Επιτροπή πριν 
από την έγκριση νομοθετικών προτάσεων.  

 

 
1 Οι συστάσεις είναι διαθέσιμες εδώ  
 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-health_20220121-1400-SPECIAL-OTHER-2
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/
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Ομάδα 2: «Ενίσχυση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης» 

 

Ένας βουλευτής υπογραμμίζει τη σημασία των ελάχιστων προτύπων ποιότητας στον τομέα της υγείας. 
Ένας άλλος βουλευτής τονίζει την ανάγκη να αντληθούν διδάγματα από την πανδημία COVID-19 και τον 
σημαντικό ρόλο των περιφερειακών και τοπικών αρχών για την ποιότητα ζωής των πολιτών.  

Κάνοντας αναφορά στις συστάσεις 39 και 40, ένας βουλευτής δηλώνει ότι τα ελάχιστα πρότυπα για 
τους εργαζομένους στον τομέα της υγείας είναι καίριας σημασίας.  

Κάνοντας αναφορά στη σύσταση 40, ένας βουλευτής προτείνει να καταρτιστεί κατάλογος βασικών 
φαρμάκων σε επίπεδο ΕΕ και να προβλεφθεί η από κοινού προμήθεια και/ή δημιουργία αποθεμάτων. 
Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις σπάνιες νόσους. Οι διασυνοριακές θεραπείες θα πρέπει 
να καταστούν πιο εύκολα διαθέσιμες στους πολίτες ώστε να επωφελούνται από την πλέον προηγμένη 
ιατρική. 

Ορισμένοι βουλευτές θα μπορούσαν να συμφωνήσουν με τη σύσταση 41, αλλά δηλώνουν ότι τα 
δεδομένα υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να προστατεύονται και δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της αγοράς, εξ ου και η ανάγκη εργασίας με κατάλληλα σύνολα 
δεδομένων. Ένας βουλευτής δηλώνει ότι το «διαβατήριο υγείας» — όπως περιγράφεται στη σύσταση 
41 — είναι μια καλή ιδέα για την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της ΕΕ, ενώ δεν θα πρέπει να περιορίζει 
την ελευθερία των ανθρώπων. Ωστόσο, ένας άλλος βουλευτής τονίζει ότι οι αρμοδιότητες των κρατών 
μελών θα πρέπει να γίνονται σεβαστές εν προκειμένω.  

Ορισμένοι βουλευτές θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τις συστάσεις 42 και 43 σχετικά με την έρευνα 
στον τομέα της υγείας, με έναν βουλευτή να προτείνει αύξηση του προϋπολογισμού σε επίπεδο ΕΕ.  

 

Ομάδα 3: «Διευρυμένη κατανόηση της υγείας» 

 

Ένας βουλευτής προτείνει η σύσταση 44 να μην περιορίζεται στην ψυχική υγεία, π.χ. μέσω ετήσιας 
εναλλαγής για διάφορα θέματα.  
 
Αρκετοί βουλευτές τονίζουν την ανάγκη ανάληψης δράσης στον τομέα της ψυχικής υγείας. Ένας 
βουλευτής δηλώνει ότι η ψυχική και σωματική υγεία θα πρέπει να αποτελεί μέρος μιας ολιστικής 
προσέγγισης. Ένας άλλος βουλευτής αναφέρει ότι η στήριξη της ψυχικής υγείας θα πρέπει να ξεκινά 
από την προσχολική ηλικία, π.χ. μέσω της έγκαιρης διάγνωσης.  
 
Όσον αφορά τη σύσταση 45, ένας βουλευτής ζητεί να ληφθεί υπόψη η φτώχεια και τα παιδικά 
προϊόντα.  
 
Ένας άλλος βουλευτής δηλώνει ότι θα χρειαστεί δημοσιονομική στήριξη για την εφαρμογή της 
σύστασης 46. 
Ενώ υποστηρίζει τη σύσταση 46, ένας άλλος βουλευτής τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί επίσης η 
υγιής γήρανση, η υγειονομική περίθαλψη για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία. Τίθεται 
επίσης η ανάγκη εντοπισμού ζητημάτων που σχετίζονται με το φύλο.  
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Ένας βουλευτής θεωρεί ότι η σεξουαλική υγεία αποτελεί σημαντικό ζήτημα που χρήζει προσοχής, ενώ 
ένας άλλος βουλευτής δηλώνει ότι η αναπαραγωγική και η σεξουαλική υγεία εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητες των κρατών μελών.  
 
Ένας βουλευτής δηλώνει ότι η σύσταση2 μιας άλλης ομάδας σχετίζεται με την ευθανασία, η οποία είναι 
ένα πολύ λεπτό ζήτημα για το οποίο τα κράτη μέλη έχουν διαφορετικές νομοθεσίες, προσεγγίσεις και 
ευαισθησίες.  
 
Ορισμένοι βουλευτές τονίζουν την παγκόσμια διάσταση της υγείας και τη σημασία της προσέγγισης 
«Μία υγεία». 
 

Ομάδα 4: Ισότιμη πρόσβαση στην υγεία για όλους 

 

Κάνοντας αναφορά στη σύσταση 48, ένας βουλευτής εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
σημαντικό μέρος του πληθυσμού δεν μπορεί να αντεπεξέλθει οικονομικά στην οδοντιατρική 
περίθαλψη και θίγει επίσης τα προβλήματα όσον αφορά τη διαθεσιμότητα οδοντιατρικής περίθαλψης. 

Ορισμένοι βουλευτές προτείνουν να γίνουν περισσότερα για τον καρκίνο και τις σπάνιες νόσους, ώστε 

να διασφαλιστεί η πρόσβαση στην υγεία σε δίκαιες τιμές και να καταστούν οι διασυνοριακές θεραπείες 

πιο προσβάσιμες. Υπογραμμίζεται επίσης η στήριξη των ατόμων με αναπηρία, ιδίως μέσω της 

τεχνολογίας.  

 
Όσον αφορά τη σύσταση 49, ένας βουλευτής θεωρεί ότι οι αρμοδιότητες της ΕΕ θα πρέπει να 

επιμερίζονται με το εθνικό και το περιφερειακό επίπεδο, αλλά ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι 

αρμοδιότητες της ΕΕ. Ένας άλλος βουλευτής επιμένει στις αρμοδιότητες των κρατών μελών σε αυτόν τον 

τομέα πολιτικής. Ένας άλλος βουλευτής προτείνει την ιδέα ενός συμφώνου υγείας και ευημερίας με 

στόχο την καταπολέμηση των ανισοτήτων και μιας ευρωπαϊκής εγγύησης για την υγεία. 

 
Ορισμένοι βουλευτές τονίζουν την ανάγκη για στρατηγική αυτονομία σε αυτόν τον τομέα. Δεν θα 
πρέπει να αφορά μόνο τις βασικές θεραπείες, αλλά και τις μελλοντικές θεραπείες, την καινοτομία και 
την έρευνα.  

 

3. Καταληκτικές παρατηρήσεις του προέδρου 

 

Ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση, ο πρόεδρος αναφέρει ότι προτίθεται να εκπονήσει, από κοινού με 

τον εκπρόσωπο της ομάδας εργασίας και την κοινή γραμματεία, σχέδια προτάσεων, τα οποία θα 

βασίζονται σε όλες τις παρατηρήσεις που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής στο πλαίσιο των κανόνων της 

Διάσκεψης. Οι προτάσεις αυτές θα κοινοποιηθούν στα μέλη της ομάδας εργασίας πριν από την 

επόμενη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας στις 25 Μαρτίου. 

 

________________________________ 

 

 
2 Σύσταση 24 της ομάδας 1: «Συνιστούμε στην ΕΕ να στηρίξει την παρηγορητική φροντίδα και τον 
υποβοηθούμενο θάνατο [ευθανασία] σύμφωνα με συγκεκριμένο σύνολο κανόνων και κανονισμών» 



 

4 
 

 

 

  



 

5 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Κατάλογος των μελών της Ομάδας εργασίας για την υγεία  

Ομάδα εργασίας, της Ολομέλειας της Διάσκεψης για το μέλλον 
της Ευρώπης, για την υγεία (49) 

 

    

Πρόεδρος:  Maroš ŠEFČOVIČ  (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)  

    

Τίτλος Όνομα Επώνυμο Συνιστώσα 

        

Κ. Pascal ARIMONT Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Κα Alina BÂRGĂOANU 
Εθνικές ομάδες 

πολιτών/εκδηλώσεις από τα κράτη 
μέλη 

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 

Κ.  Roberto CIAMBETTI Επιτροπή των Περιφερειών 

Κ. 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 Ewa NOWACKA Συμβούλιο 

Κα Ines GASMI  Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 

Κα Camille GIRARD  Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 

Κα Daniela  GÎTMAN Συμβούλιο 

Κ. Ilenia Carmela GRECO  Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 

Κ. Sebastián GUILLEN  Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 

Κα Kinga JOÓ 
Εθνικές ομάδες 

πολιτών/εκδηλώσεις από τα κράτη 
μέλη 

Κ. Louis TELEMACHOU Συμβούλιο 

Κα Boudraa MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM)  Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 

Κα Radka MAXOVÁ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Κα Rūta  MILIŪTĖ Εθνικά Κοινοβούλια 

Κ. Alin Cristian MITUȚA Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Κα Dolors MONTSERRAT Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Κ. Nicolas MORAVEK  Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 

Κ. Renaud   MUSELIER Τοπική/Περιφερειακή εκπρόσωπος 

Κα Ria  OOMEN-RUIJTEN Εθνικά Κοινοβούλια 

Κ. Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Κα Troels de Leon PETERSEN  Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 
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Κ. Mark PLEŠKO 
Εθνικές ομάδες 

πολιτών/εκδηλώσεις από τα κράτη 
μέλη 

Κ. Jean-François  RAPIN Εθνικά Κοινοβούλια 

Κ. Ivo RASO  Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 

Κα Michèle RIVASI Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Κα  Valeria RONZITTI Κοινωνικοί εταίροι 

Κα Christa  SCHWENG  
Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή 

Κ. Maroš ŠEFČOVIČ Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Κα  Elisaveta SIMEONOVA Συμβούλιο 

Κ. Ivan Vilibor SINČIĆ  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Κα Niamh  SMYTH Εθνικά Κοινοβούλια 

Κα Paola  TAVERNA Εθνικά Κοινοβούλια 

Κ.  Jesús TERUEL TERUEL  Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 

Κ. Zoltán  TESSELY Εθνικά Κοινοβούλια 

Κα Patrizia TOIA Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Κα Kathleen VAN BREMPT Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Κα Assya  KAVRAKOVA Κοινωνία των πολιτών 

Κα  Anna  VIKSTRÖM Εθνικά Κοινοβούλια 

Κ. Claude  WISELER Εθνικά Κοινοβούλια 

Κ.  Stefan ZRINZO AZZOPARDI Συμβούλιο 

 


