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ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1999-2000

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στα πλαίσια του παρόντος προγράµµατος, οι σπάνιες ασθένειες,
συµπεριλαµβανοµένων των ασθενειών γενετικής προέλευσης, είναι οι ασθένειες

που µπορούν να προκαλέσουν το θάνατο ή χρόνιες ανικανότητες και οι οποίες

έχουν τόσο χαµηλό επιπολασµό ώστε να απαιτούνται ειδικές συνδυασµένες

προσπάθειες για την αντιµετώπισή τους έτσι ώστε να προληφθεί η σηµαντική

θνησιµότητα ή η περιγεννητική ή πρόωρη θνησιµότητα ή η σηµαντική µείωση της

ποιότητας της ζωής ενός ατόµου ή του κοινωνικοοικονοµικού δυναµικού του.

Χαρακτηριστικά αναφέρουµε ότι ως χαµηλός επιπολασµός νοείται ο επιπολασµός

που ανέρχεται γενικά σε λιγότερο από 5 κρούσµατα ανά 10.000 άτοµα στην

Κοινότητα.

Η απόφαση αριθ. 1295/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

της 29Απριλίου 19991 σχετικά µε την έγκριση προγράµµατος κοινοτικής δράσης

όσον αφορά τις σπάνιες ασθένειες (1999-2003)προβλέπει ότι ο αντιπρόσωπος της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή ετήσιο πρόγραµµα εργασίας

σχετικά µε τις προτεραιότητες δράσης (Άρθρο 5(2β).

Στο άρθρο 1 της απόφασης αριθ. 1295/99/ΕΚ ορίζεται ο στόχος του

προγράµµατος ως εξής:

«2. Στόχος του παρόντος προγράµµατος είναι να συµβάλει, σε συντονισµό µε

άλλα κοινοτικά µέτρα, στην εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας

της υγείας όσον αφορά τις σπάνιες ασθένειες, βελτιώνοντας τις σχετικές

γνώσεις, κυρίως µε την προώθηση της δηµιουργίας ενός ευρωπαϊκού δικτύου

συνεκτικής και συµπληρωµατικής πληροφόρησης για τις σπάνιες ασθένειες

και διευκολύνοντας την πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά µε τις ασθένειες

αυτές, ιδίως για τους επαγγελµατίες της υγείας, τους ερευνητές και τα άτοµα

που πλήττονται άµεσα ή έµµεσα από τις εν λόγω ασθένειες, ενθαρρύνοντας

και ενισχύοντας τη διακρατική συνεργασία µεταξύ των οργανισµών

εθελοντικής παροχής υπηρεσιών και των επαγγελµατικών οργανισµών που

παρέχουν βοήθεια στα άτοµα αυτά και εξασφαλίζοντας την κατάλληλη

διαχείριση των εξάρσεων κρουσµάτων καθώς και ενθαρρύνοντας την

παρακολούθηση των σπάνιων ασθενειών».

3. Οι δράσεις που θα εφαρµοστούν στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος

αναφέρονται στο παράρτηµα».

1 ΕΕ L 155 της 22.06.1999
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Το παράρτηµα της απόφασης 1295/99/ΕΚ απαριθµεί τέσσερις ενέργειες:

«1. Προώθηση της ανάπτυξης ευρωπαϊκού δικτύου συνεκτικής και

συµπληρωµατικής πληροφόρησης για τις σπάνιες ασθένειες και την

πρόσβαση σε αυτό, χρησιµοποιώντας, κυρίως τις υφιστάµενες βάσεις

δεδοµένων. Η πληροφόρηση περιλαµβάνει στοιχεία σχετικά µε το όνοµα της

ασθένειας, τα συνώνυµα, µια γενική περιγραφή των διαταραχών, τα

συµπτώµατα, τα αίτια, τα επιδηµιολογικά στοιχεία, τα προληπτικά µέτρα,
τους συνήθεις τρόπους θεραπευτικής αγωγής, τις κλινικές δοκιµές, τα

διαγνωστικά εργαστήρια, τα ειδικευµένα ιατρεία, τα ερευνητικά

προγράµµατα καθώς και έναν κατάλογο των υπηρεσιών µε τις οποίες µπορεί

κανείς να έρθει σε επαφή για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τη

συγκεκριµένη ασθένεια. Το γεγονός ότι οι πληροφορίες αυτές είναι

διαθέσιµες πρέπει να καθίσταται γνωστό σε όσο το δυνατό ευρύτερη βάση,
συµπεριλαµβανοµένου του Internet.

2. Συµβολή στην επιµόρφωση και ενηµέρωση των επαγγελµατιών για τις

τελευταίες εξελίξεις στον τοµέα τους, ώστε να βελτιωθεί η έγκαιρη

διάγνωση, η αναγνώριση, η αγωγή και η πρόληψη στον τοµέα των σπάνιων

ασθενειών.

3. Προώθηση της διακρατικής συνεργασίας και της δικτύωσης οµάδων ατόµων

που έχουν πληγεί άµεσα ή έµµεσα από τις ίδιες σπάνιες ασθένειες ή

εθελοντών και επαγγελµατιών στον τοµέα αυτό, καθώς και του συντονισµού

σε κοινοτικό επίπεδο ώστε να ενθαρρυνθεί η συνέχεια των εργασιών και η

διακρατική συνεργασία.

4. Υποστήριξη, σε κοινοτικό επίπεδο, της παρακολούθησης των σπάνιων

ασθενειών στα κράτη µέλη και των συστηµάτων έγκαιρης ειδοποίησης για

εξάρσεις κρουσµάτων και προώθηση της δικτύωσης και της κατάρτισης των

ειδικών που ασχολούνται µε την αντιµετώπιση των ασθενειών αυτών και µε

την ταχεία απάντηση στο φαινόµενο της έξαρσης των κρουσµάτων.»

Οι ενέργειες αυτές συνιστούν το κύριο πλαίσιο αναφοράς για την εφαρµογή του

προγράµµατος και τον καθορισµό των προτεραιοτήτων.

Στις επόµενες σελίδες και στο πλαίσιο της εφαρµογής του προγράµµατος, οι

ενέργειες αυτές θα αναφέρονται χρησιµοποιώντας τις ακόλουθες συντοµογραφίες:

Ενέργεια 1 «Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για τις σπάνιες ασθένειες»·

Ενέργεια 2: «Επιµόρφωση για τις σπάνιες ασθένειες»·

Ενέργεια 3 «∆ιακρατική συνεργασία για τις σπάνιες ασθένειες»·

Ενέργεια 4 «Παρακολούθηση, εποπτεία, έγκαιρη ειδοποίηση για εξάρσεις

κρουσµάτων των σπάνιων ασθενειών».

Το παρόν πρόγραµµα εργασίας επισηµαίνει τις ενέργειες που πρέπει να

εφαρµοστούν κατά προτεραιότητα το 1999και το 2000. Γι’ αυτά τα δύο έτη, τα

επιλεχθέντα για χρηµατοδότηση σχέδια θα επιλεγούν από τις αιτήσεις που

υποβάλλονται στα πλαίσια συγκεκριµένης ενιαίας πρόσκλησης υποβολής

προτάσεων που πρόκειται να δηµοσιευθεί το συντοµότερο δυνατό.
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2. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΡΑΣΗΣ 1999-2000

2.1 Γενικές κατευθύνσεις και ισορροπίες του προγράµµατος

Κοινοτική προστιθέµενη αξία. Προκειµένου να δηµιουργηθεί προστιθέµενη αξία

για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, προτεραιότητα θα δοθεί σε σχέδια και δίκτυα µε

σηµαντική ευρωπαϊκή διάσταση που είναι πιθανό να συµβάλουν σηµαντικά στην

επίτευξη των στόχων του προγράµµατος. Στο πλαίσιο αυτό, ο κύριος στόχος του

προγράµµατος δεν είναι να παράσχει άµεση υποστήριξη σε δραστηριότητες ή

δοµές τοπικής εµβέλειας, αλλά να ενθαρρύνει πρωτοβουλίες που να έχουν τη

µεγαλύτερη δυνατή κοινοτική διάσταση, συµβάλλοντας στις κοινοτικές πολιτικές.

Οριζόντια προσέγγιση. Tα κονδύλια του προϋπολογισµού ύψους 6,5
εκατοµµυρίων € για την περίοδο 1999-2003 (κατά µέσο όρο 1,3 εκατοµµύρια €

ανά έτος) είναι πολύ περιορισµένα για να επιτρέψουν την κατάλληλη

χρησιµοποίηση µιας προσέγγισης για συγκεκριµένες ασθένειες, λαµβάνοντας

υπόψη ότι υπάρχουν περισσότερες από 5.000σπάνιες ασθένειες. Ειδικότερα, για

τις ενέργειες 1, 2 και 3 προτεραιότητα θα δοθεί σε σχέδια που αντιµετωπίζουν ή

προβλέπουν δράση για τις σπάνιες ασθένειες γενικά, για σηµαντικές οµάδες

ασθενειών ή τουλάχιστον για σηµαντικό αριθµό των ασθενειών αυτών.

∆ράση προτεραιότητας. Κατά τη διαδικασία κατανοµής των διαθέσιµων πόρων

για τα έτη 1999 και 2000 προτεραιότητα θα δοθεί στην εφαρµογή της δράσης 1
«Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για τις σπάνιες ασθένειες». Η απόφαση

1295/1999/ΕΚ περιέχει ήδη µια διάταξη προς την κατεύθυνση αυτή:

«(17) ότι θα πρέπει να υποστηριχθούν, το συντοµότερο ήδη από την έναρξη

του παρόντος προγράµµατος, η δηµιουργία ευρωπαϊκού δικτύου συνεκτικής και

συµπληρωµατικής πληροφόρησης για τις σπάνιες ασθένειες και η πρόσβαση στο

δίκτυο αυτό κυρίως µέσω της χρήσης των υφιστάµενων βάσεων δεδοµένων»

Eπίσης οι ενέργειες 2, 3 και 4 θα εφαρµοστούν κατά τη διάρκεια της περιόδου

1999-2000.

2.2 Προτεραιότητες ανά ενέργεια

2.2.1. Ενέργεια 1 «Eυρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για τις σπάνιες

ασθένειες»·

Προτεραιότητα θα δοθεί σε σχέδια που βασίζονται στις υφιστάµενες βάσεις

δεδοµένων και στη χρησιµοποίηση των τεχνολογιών του Internet (World Wide
Web),προκειµένου να καταστήσουν το δίκτυο διαθέσιµο στο ευρύ κοινό.

Οι βάσεις δεδοµένων πρέπει να αποτελούνται από εγγραφές µε βάση την ασθένεια

(κατάλογος σπάνιων ασθενειών). Τα στοιχεία στις βάσεις δεδοµένων πρέπει να

περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: το όνοµα της ασθένειας, τα συνώνυµα, µια γενική
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περιγραφή των διαταραχών, τα συµπτώµατα, τα αίτια, τα επιδηµιολογικά στοιχεία,
τα προληπτικά µέτρα, τους συνήθεις τρόπους θεραπευτικής αγωγής, τις κλινικές

δοκιµές, τα διαγνωστικά εργαστήρια, τα ειδικευµένα ιατρεία, τα ερευνητικά

προγράµµατα καθώς και έναν κατάλογο των υπηρεσιών µε τις οποίες µπορεί

κανείς να έρθει σε επαφή για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τη

συγκεκριµένη ασθένεια.

Τα στοιχεία σε αυτές τις βάσεις δεδοµένων δεν πρέπει να περιέχουν κανένα

προσωπικό στοιχείο ασθενών που επλήγησαν από σπάνιες ασθένειες.

Tα στοιχεία στις βάσεις δεδοµένων θα πρέπει να επικυρώνονται και να

ενηµερώνονται συνεχώς. Ο δικαιούχος της επιδότησης πρέπει να εξασφαλίσει την

επικύρωση αυτή µε τη βοήθεια επιστηµόνων εµπειρογνωµόνων στον τοµέα της

υγείας. Τα στοιχεία πρέπει να συµφωνούν µε τα γενικά κριτήρια που

αναπτύχθηκαν για την αξιολόγηση της ποιότητας των στοιχείων υγείας στο

Internet.

Η σελίδα υποδοχής του Ιnternetτου ευρωπαϊκού δικτύου πληροφόρησης για τις

σπάνιες ασθένειες θα είναι διαθέσιµη στον εξυπηρετητή Europa (τον κύριο

εξυπηρετητή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) µε κόµβους που θα οδηγούν στις

εξωτερικές βάσεις δεδοµένων που συνθέτουν το δίκτυο. Θα υιοθετηθεί µια

επαρκής πολιτική ρητρών παραίτησης.

2.2.2.Ενέργεια 2: «Επιµόρφωση για τις σπάνιες ασθένειες»·

Προτεραιότητα θα δοθεί σε σχέδια που οργανώνουν κύκλους µαθηµάτων

επιµόρφωσης και υπενθύµισης για επαγγελµατίες τα οποία στοχεύουν στη

βελτίωση της έγκαιρης διάγνωσης, της αναγνώρισης, της αγωγής και της

πρόληψης στον τοµέα των σπάνιων ασθενειών.

2.2.3.Ενέργεια 3 «∆ιακρατική συνεργασία για τις σπάνιες ασθένειες»·

Προτεραιότητα θα δοθεί σε σχέδια διακρατικής συνεργασίας και δικτύωσης που

προωθούνται από «κεντρικούς οργανισµούς» (οργανισµούς που συγκεντρώνουν

ή/και αντιπροσωπεύουν άλλους οργανισµούς).

2.2.4. Ενέργεια 4 «Παρακολούθηση, εποπτεία, έγκαιρη ειδοποίηση για

εξάρσεις κρουσµάτων των σπάνιων ασθενειών»

Προτεραιότητα θα δοθεί σε σχέδια παρακολούθησης και εποπτείας σπάνιων

ασθενειών προκειµένου να βελτιωθεί η συστηµατική συλλογή, ανάλυση, ερµηνεία
και διάδοση επιδηµιολογικών στοιχείων για τις σπάνιες ασθένειες· περαιτέρω,
προτεραιότητα θα δοθεί σε σχέδια που αφορούν την έγκαιρη ειδοποίηση και την

ταχεία αντίδραση σε εξάρσεις κρουσµάτων των σπάνιων ασθενειών. Τα δεδοµένα

προσωπικού χαρακτήρα που χρησιµοποιούνται στα σχέδια αυτά πρέπει να

τηρούνται κατά τρόπο σύµφωνο µε τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
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Σχέδια που δεν εµπίπτουν απολύτως στις προτεραιότητες που καθορίζονται στις

παραγράφους 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3και 2.2.4 ανωτέρω, τα οποία όµως έχουν

εξαιρετική ποιότητα και πληρούν τα άλλα κριτήρια επιλογής και που εγκρίνονται

κατόπιν διαβούλευσης µε την επιτροπή, µπορούν να λάβουν χρηµατοδότηση

ανάλογα µε τους αποµένοντες πόρους του προϋπολογισµού.

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

3.1 Συνεδριάσεις της επιτροπής

Τα άρθρα 2 και 5 της απόφασης 1295/99/ΕΚ ορίζουν ότι, για την εφαρµογή του

προγράµµατος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή που

αποτελείται από δύο αντιπροσώπους που ορίζει κάθε κράτος µέλος και

προεδρεύεται από τον αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για το 1999και

το 2000,η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγραµµάτισε η επιτροπή να συνεδριάζει δύο

φορές ανά έτος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβλεψε την υποβολή σε δύο σύνολα προς την

επιτροπή των σχεδίων των µέτρων που πρόκειται να ληφθούν σύµφωνα µε το

άρθρο 5(2):

κατά τη διάρκεια του 1999:

(α) τον εσωτερικό κανονισµό της επιτροπής·

(β) το ετήσιο πρόγραµµα εργασίας µε τις προτεραιότητες δράσης·

(γ) τις λεπτοµέρειες, τα κριτήρια και τις διαδικασίες επιλογής και

χρηµατοδότησης των σχεδίων στα πλαίσια του παρόντος προγράµµατος,
συµπεριλαµβανοµένων αυτών που συνεπάγονται συνεργασία µε τους

αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς στον τοµέα της δηµόσιας υγείας και τη

συµµετοχή των χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 6(2)·

κατά τη διάρκεια του έτους 2000:

(δ) τη διαδικασία αξιολόγησης·

(ε) τις λεπτοµέρειες διάδοσης και διαβίβασης των αποτελεσµάτων·

(στ) τις λεπτοµέρειες όσον αφορά το συντονισµό µε τα προγράµµατα και τις

πρωτοβουλίες που έχουν άµεση σχέση µε την υλοποίηση του στόχου του

παρόντος προγράµµατος·

(ζ) τις λεπτοµέρειες συνεργασίας µε τα ιδρύµατα και τους οργανισµούς που

προβλέπονται στο άρθρο 2(2).

3.2 Οµάδες εργασίας
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Ο εσωτερικός κανονισµός της επιτροπής προβλέπει ότι µπορούν να συσταθούν

οµάδες εργασίας προκειµένου να αντιµετωπιστούν ειδικές πτυχές του

προγράµµατος εργασίας.

Αυτές οι οµάδες εργασίας µπορούν να παράσχουν ένα εστιακό σηµείο για την

ανταλλαγή εµπειριών και πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών και της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορούν επίσης να διατυπώσουν προτάσεις για την

επιτροπή σχετικά µε την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί και τις

προτεραιότητες που πρέπει να δοθούν σε ορισµένες ενέργειες του προγράµµατος.
Η δηµιουργία αυτών των οµάδων εργασίας και οι εντολές τους θα καθορίζονται

κατόπιν διαβούλευσης µε την επιτροπή.

3.3 Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

Προκειµένου να επιλεγούν τα σχέδια για τα έτη 1999 και 2000, θα δηµοσιευθεί

πρόσκληση υποβολής προτάσεων στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων το ταχύτερο δυνατό. Για τα επόµενα έτη προβλέπεται να

δηµοσιεύεται κάθε χρόνο πρόσκληση υποβολής προτάσεων, µε τη 15η
Σεπτεµβρίου ως λήξη της προθεσµίας για την υποβολή των αιτήσεων (15
Σεπτεµβρίου 2000για το έτος 2001).

Χονδρικά, µε βάση την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα σε σχέδια µεγάλης

κλίµακας που είναι πιθανό να έχουν πραγµατική προστιθέµενη αξία για την

Κοινότητα, ο αριθµός των σχεδίων που θα υποστηριχθούν την περίοδο 1999-2000
θα πρέπει να είναι περίπου 10.

3.4 Πληροφόρηση σχετικά µε το πρόγραµµα δράσης - διάδοση των

αποτελεσµάτων

Με βάση το άρθρο 5(2ε), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να υποβάλει ειδικό

σχέδιο µέτρου στην επιτροπή παρουσιάζοντας τις ρυθµίσεις ώστε να εξασφαλιστεί

ότι ενηµερώνονται το ευρύ κοινό, τα άτοµα που πλήττονται άµεσα ή έµµεσα και

οι επαγγελµατίες της υγείας που ασχολούνται µε τις σπάνιες ασθένειες και ότι τα

αποτελέσµατα του προγράµµατος διαδίδονται κατάλληλα.

Για το σκοπό αυτό ενδέχεται να απαιτηθεί η παραγωγή φυλλαδίων που θα

επεξηγούν το πρόγραµµα, η δηµοσίευση και η κυκλοφορία εγγράφων και

εκθέσεων, η απόδοση µεγαλύτερης σηµασίας στο κριτήριο αξιοποίησης/διάδοσης
κατά την επιλογή των σχεδίων και η δηµοσίευση ενός καταλόγου των σχεδίων που

χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα.

Στη διεύθυνση Internet της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα παρουσιάζονται όλες οι

σχετικές πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα. Όπως προαναφέρθηκε στο 2.2.1.,
η σελίδα υποδοχής στο Internetτου ευρωπαϊκού δικτύου πληροφόρησης για τις

σπάνιες ασθένειες θα δηµιουργηθεί στον εξυπηρετητή Εuropa (τον κύριο

εξυπηρετητή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), µε κόµβους προς τις εξωτερικές βάσεις

δεδοµένων που απαρτίζουν το δίκτυο. Η διεύθυνση της σελίδας υποδοχής της

δηµόσιας υγείας του εξυπηρετητή Europa είναι (µε την επιφύλαξη πιθανών

µελλοντικών τροποποιήσεων):
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http://europa.eu.int/comm/dg05/phealth/index_ph.htm

4. ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφαλίζει ότι υπάρχει συνεκτικότητα και

συµπληρωµατικότητα µεταξύ των ενεργειών που θα εφαρµοστούν στα πλαίσια του

παρόντος προγράµµατος και των ακόλουθων άλλων κοινοτικών προγραµµάτων

και ενεργειών:

4.1 Πρόταση κανονισµού (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου σχετικά µε τα ορφανά φάρµακα

Η παρούσα πρόταση (COM(98)450)βρίσκεται επί του παρόντος στα πλαίσια της

διαδικασίας συναπόφασης. Ο σκοπός της είναι η θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας

χαρακτηρισµού φαρµάκων ως ορφανά και η παροχή κινήτρων για την έρευνα,
ανάπτυξη και θέση σε κυκλοφορία των χαρακτηρισθέντων ως ορφανών

φαρµάκων.

Πρέπει να σηµειωθεί ότι το γεγονός ότι µια ασθένεια περιλαµβάνεται στο

ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για τις σπάνιες ασθένειες ή ότι µε κάποιο άλλο

τρόπο αντιµετωπίζεται στα πλαίσια του προγράµµατος για τις σπάνιες ασθένειες

δεν συνεπάγεται οπωσδήποτε την επιλεξιµότητα για χαρακτηρισµό σύµφωνα µε

τους κανόνες και τις διαδικασίες του µελλοντικού κανονισµού για τα ορφανά

φάρµακα.

Αντίστροφα, δεν συνεπάγεται απόρριψη.

4.2 Κοινοτική έρευνα.

Η κοινοτική έρευνα σχετικά µε τις σπάνιες ασθένειες πραγµατοποιείται επί του

παρόντος τόσο στα πλαίσια του 4ου (1994-1998)όσο και του 5ου προγράµµατος

πλαισίου (1998-2002)για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη: Στα πλαίσια

του 4ου προγράµµατος πλαισίου - Biomed 2 χρηµατοδοτήθηκαν 23 σχέδια στον

τοµέα 4.6 «Σπάνιες ασθένειες». Στο πλαίσιο του 5ου προγράµµατος πλαισίου,
«Ποιότητα ζωής και διαχείριση έµβιων πόρων», η έρευνα σχετικά µε τις σπάνιες

ασθένειες πραγµατοποιείται κυρίως στα πλαίσια της δραστηριότητας 7. «Χρόνιες

και εκφυλιστικές νόσοι, καρκίνος, διαβήτης, καρδιαγγειακές νόσοι και σπάνιες

ασθένειες». Επίσης, οι δραστηριότητες 8, «Έρευνα για τα γενώµατα και τις

ασθένειες γενετικής προέλευσης», και 9, «Nευροεπιστήµες», αφορούν ιδιαίτερα

τις σπάνιες ασθένειες.

Tο πρόγραµµα για τις σπάνιες ασθένειες θα λάβει υπόψη αυτές τις σηµαντικές

δραστηριότητες έρευνας και θα συµβάλει, ιδίως µέσω της ενέργειας 1,
«Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για τις σπάνιες ασθένειες», στη διάδοση των

αποτελεσµάτων της έρευνας σχετικά µε τις σπάνιες ασθένειες. Θα εξετασθεί η

δυνατότητα δηµιουργίας άµεσων κόµβων του Internet µε τη βάση δεδοµένων

Cordis.Περαιτέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρούµενη από την επιτροπή για

τις σπάνιες ασθένειες, θα εξετάσει τον τρόπο µε τον οποίο το αποτέλεσµα αυτών
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των ερευνητικών σχεδίων που συνδέονται άµεσα µε το πρόγραµµα των σπάνιων

ασθενειών, που υποστηρίζεται δυνάµει του τέταρτου και του πέµπτου

προγράµµατος πλαισίου, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως αρχικό στοιχείο για την

επίτευξη των στόχων του προγράµµατος για τις σπάνιες ασθένειες.
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Το πρόγραµµα για τις σπάνιες ασθένειες θα λάβει επίσης υπόψη την κοινοτική

έρευνα που πραγµατοποιείται στον τοµέα της τηλεµατικής για την υγεία,
εξετάζοντας τη σηµασία του για την ενέργεια 1, «Ευρωπαϊκό δίκτυο

πληροφόρησης για τις σπάνιες ασθένειες», και την ενέργεια 4, «Παρακολούθηση,
εποπτεία, έγκαιρη ειδοποίηση για εξάρσεις κρουσµάτων των σπάνιων ασθενειών».

Θα δηµιουργηθούν οι κατάλληλες ρυθµίσεις συντονισµού προκειµένου να

αποφευχθεί τυχόν επικάλυψη και να εξασφαλιστεί η συµπληρωµατικότητα όσον

αφορά τη χρηµατοδότηση των σχεδίων.

4.3 Πρόγραµµα κοινοτικής δράσης σχετικά µε την παρακολούθηση της υγείας

(1997έως 2001)

Η απόφαση 1295/99/ΕΚ προβλέπει σαφώς ότι η συστηµατική συλλογή στοιχείων

για την υγεία πραγµατοποιείται στα πλαίσια του προγράµµατος κοινοτικής δράσης

σχετικά µε την παρακολούθηση της υγείας και ότι συνεπώς πρέπει να

εξασφαλιστεί η τακτική ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων µεταξύ του

προγράµµατος παρακολούθησης της υγείας και του προγράµµατος για τις σπάνιες

ασθένειες.

4.4 Πρόγραµµα κοινοτικής δράσης σχετικά µε την πρόληψη του AIDS και

ορισµένων άλλων µεταδοτικών νόσων· δίκτυο επιδηµιολογικής

παρακολούθησης και ελέγχου των µεταδοτικών νόσων στην Κοινότητα.

Ορισµένες σηµαντικές µεταδοτικές νόσοι είναι επίσης σπάνιες στην Κοινότητα

π.χ. σαλµονέλωση, νόσος των λεγεωνάριων, ελονοσία, nvCJD,κ.τ.λ.) και ως εκ

τούτου θα µπορούσαν κατ’ αρχήν να αντιµετωπιστούν τόσο από το πρόγραµµα-
δίκτυο για τις µεταδοτικές νόσους όσο και από το πρόγραµµα για τις σπάνιες

ασθένειες.

Γενικά, για να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος συντονισµός, συνιστάται οι σπάνιες

µεταδοτικές νόσοι να αντιµετωπιστούν κατ’ αρχήν ως µεταδοτικές νόσοι, δηλαδή

η εποπτεία και η έγκαιρη ειδοποίηση πρέπει να πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο

του κοινοτικού δικτύου για τις µεταδοτικές νόσους και οι αιτήσεις

χρηµατοδότησης πρέπει να απευθύνονται στο πρόγραµµα για την πρόληψη του

AIDS και ορισµένων άλλων µεταδοτικών νόσων.

4.5Πρόγραµµα δράσης για την καταπολέµηση του καρκίνου (1996-2000)

Πολλοί τύποι καρκίνου είναι επίσης σπάνιοι. Γενικά, για να εξασφαλιστεί ο

κατάλληλος συντονισµός, συνιστάται οι σπάνιοι καρκίνοι να αντιµετωπιστούν

κατ’ αρχήν στα πλαίσια του προγράµµατος δράσης για την καταπολέµηση του

καρκίνου (1996-2000).
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4.6 IDA (Ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ διοικήσεων)

Το σχέδιο IDA-EUPHIN (δίκτυο πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη

δηµόσια υγεία) προβλέπει ήδη για την υποδοµή των τηλεπικοινωνιών δύο

κοινοτικές ενέργειες για τη δηµόσια υγεία, δηλαδή το πρόγραµµα

παρακολούθησης της υγείας και το δίκτυο για τις µεταδοτικές νόσους. Το

ταχύτερο δυνατό θα επεκταθεί για να καλύψει το πρόγραµµα για τις σπάνιες

ασθένειες (IDA-EUPHIN-σπάνιες ασθένειες), ιδίως την ενέργεια 1, «Ευρωπαϊκό

δίκτυο πληροφόρησης για τις σπάνιες ασθένειες», και την ενέργεια 4,
«Παρακολούθηση, εποπτεία, έγκαιρη ειδοποίηση για εξάρσεις κρουσµάτων των

σπάνιων ασθενειών».

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Εξαιτίας πολλών λόγων (καθυστερηµένη έγκριση του προγράµµατος το 1999·
(πάγωµα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του 50% της γραµµής του

προϋπολογισµού A0-73031·αναδιοργάνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), δεν θα

καταστεί δυνατό να γίνουν οποιεσδήποτε δηµοσιονοµικές δεσµεύσεις στον

προϋπολογισµό του 1999έως τις 31∆εκεµβρίου 1999.

Με βάση απόφαση της Ευρωπαϊκής επιτροπής, τα ετήσια κονδύλια για το 1999
(1,3 εκατοµµύρια €) θα µπορούσαν, εάν αυτό αποφασισθεί, να µεταφερθούν στο

έτος 2000.Στην περίπτωση αυτή, η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων του

προγράµµατος θα µπορούσε εποµένως να χρηµατοδοτηθεί τόσο µε κονδύλια του

1999 όσο και µε κονδύλια του 2000 (πιθανότατα 1,3 εκατοµµύρια € + 1,3
εκατοµµύρια € = 2,6εκατοµµύρια €).

6. ∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Με βάση το άρθρο 5(2γ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να υποβάλει ένα ειδικό

σχέδιο µέτρου στην επιτροπή σχετικά µε τις λεπτοµέρειες, τα κριτήρια και τις

διαδικασίες επιλογής και χρηµατοδότησης των σχεδίων στα πλαίσια του παρόντος

προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που συνεπάγονται τη συνεργασία µε

τους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς στον τοµέα της δηµόσιας υγείας και τη

συµµετοχή των χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 6(2)·

Το άρθρο 6(2) προβλέπει τη συµµετοχή των συνδεδεµένων χωρών της Κεντρικής

Ευρώπης. Το άνοιγµα του προγράµµατος στις χώρες αυτές υπόκειται στην

επίσηµη έκφραση της βούλησης τους να συµµετέχουν. Εφόσον η βούληση αυτή

εκφραστεί, η εφαρµογή του ανοίγµατος µπορεί να προετοιµαστεί. Η πραγµατική

εφαρµογή θα πρέπει να λάβει υπόψη τους ειδικούς κανόνες σχετικά µε την

κατανοµή των πιστώσεων καθώς επίσης και το διαθέσιµο προϋπολογισµό.

Η προβλεπόµενη προσέγγιση περιλαµβάνει τον προσδιορισµό των κατάλληλων

οργανισµών ως συντονιστών του προγράµµατος και τον καθορισµό ενός

προγράµµατος εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των προτεραιοτήτων στις

συµµετέχουσες χώρες. Γενικά, η συµµετοχή αυτή θα πρέπει να επικεντρωθεί στη

συµµετοχή στα πιο σηµαντικά ευρωπαϊκά σχέδια/δίκτυα που δηµιουργήθηκαν και

υποστηρίχθηκαν από το κοινοτικό πρόγραµµα.
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7. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το άρθρο 7(1) της απόφασης 1295/99/ΕΚ προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

λαµβάνει τα απαιτούµενα µέτρα για την εξασφάλιση της παρακολούθησης και της

συνεχούς αξιολόγησης του παρόντος προγράµµατος.

Ειδικότερα, το άρθρο 7(2) προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει στο

Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιάµεση έκθεση κατά τη διάρκεια

του τρίτου έτους λειτουργίας του προγράµµατος καθώς και τελική έκθεση κατά τη

λήξη του προγράµµατος. Στις εκθέσεις αυτές ενσωµατώνονται, µεταξύ άλλων, τα

αποτελέσµατα της αξιολόγησης.

Με βάση το άρθρο 5(2δ) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει ειδικό σχέδιο µέτρου

στην επιτροπή σχετικά µε τη διαδικασία αξιολόγησης.


