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Η Επιτροπή και η γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ
υπογραμμίζουν τη σημασία του ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για την
υγεία

Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2020

Σήμερα, κατά την εικονική διάσκεψη υψηλού επιπέδου «Digital Health 2020 - EU on the Move», η
Επιτροπή και η γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να
συνεργαστούν στενά για μια ασφαλή και προσανατολισμένη στον ασθενή χρήση των δεδομένων υγείας
για την Ευρώπη, καθώς και για συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ στον εν λόγω τομέα, μέσω ενός ευρωπαϊκού
χώρου δεδομένων για την υγεία που θα προσφέρει καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, καλύτερη έρευνα
και καλύτερη χάραξη πολιτικών για την υγεία. Η δημιουργία του ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για
την υγεία θα αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της οικοδόμησης μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας ―
διαδικασίας που δρομολογείται σήμερα από την Επιτροπή με μια πρώτη δέσμη προτάσεων για την
ενίσχυση της ετοιμότητας και της ικανότητας αντίδρασης σε περιπτώσεις κρίσεων στον τομέα της
υγείας. Πρόκειται επίσης για άμεση συνέχεια της στρατηγικής για τα δεδομένα που εγκρίθηκε από την
Επιτροπή τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, όπου η Επιτροπή είχε ήδη τονίσει τη σημασία της
δημιουργίας ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων, μεταξύ άλλων και στον τομέα της υγείας.

Ο κ. Γενς Σπαν, ομοσπονδιακός υπουργός Υγείας της Γερμανίας, δήλωσε: «Τα δεδομένα υγείας είναι
υψίστης σημασίας για την υγειονομική περίθαλψη εν γένει, αλλά ιδίως για την αντιμετώπιση
διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας, όπως η πανδημία COVID-19. Οι πολίτες στην ΕΕ θα πρέπει
να έχουν τον έλεγχο των δεδομένων υγείας τους, να έχουν εμπιστοσύνη ότι τα δεδομένα τους
υποβάλλονται σε επεξεργασία με τρόπο που είναι διαφανής και πληροί τους νόμιμους όρους και να
έχουν τη δυνατότητα να κοινοποιούν τα δεδομένα τους σε εθελοντική βάση. Ως εκ τούτου, πρέπει να
δημιουργήσουμε ένα διακρατικό πλαίσιο. Θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία το επόμενο έτος με μια πρώτη
συγκεκριμένη ευρωπαϊκή περίπτωση χρήσης. Έως το 2025 θέλουμε να διαθέτουμε διαλειτουργική
υποδομή πρόσβασης σε δεδομένα για να διευκολύνουμε την ασφαλή διασυνοριακή ανάλυση των
δεδομένων υγείας.»

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε: «Ο ευρωπαϊκός
χώρος δεδομένων για την υγεία θα αποτελέσει κρίσιμη συνιστώσα μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης
Υγείας. Τα δεδομένα σώζουν ζωές — όλοι το διαπιστώσαμε αυτό κατά τη διάρκεια της κρίσης που
προκλήθηκε από τη νόσο COVID-19. Ο ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων για την υγεία θα καταστήσει
δυνατή την πρόσβαση σε δεδομένα υγείας στο πλαίσιο αξιόπιστης διακυβέρνησης και σαφών κανόνων
και θα στηρίξει την ελεύθερη κυκλοφορία των ψηφιακών υπηρεσιών υγείας. Έως το 2025, οι
ασθενείς από όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κοινοποιούν τα δεδομένα τους
σε επαγγελματίες υγείας της επιλογής τους όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Μαζί, μπορούμε να
ενδυναμώσουμε εκατομμύρια πολίτες, ώστε να αυξήσουν ψηφιακά την πρόσβασή τους στην
υγειονομική περίθαλψη και να βελτιώσουν την ευημερία τους.»

Ο κ. Τιερί Μπρετόν, επίτροπος αρμόδιος για την εσωτερική αγορά, δήλωσε: «Με τον επικείμενο νόμο
για τη διακυβέρνηση των δεδομένων, θα δημιουργήσουμε ένα οριζόντιο πλαίσιο για τη χρήση και την
επαναχρησιμοποίηση ευαίσθητων και πολύτιμων δεδομένων σε τομείς όπως η υγεία. Το πλαίσιο αυτό
θα διευκολύνει τη δημιουργία τομεακών ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου ενός
κοινού ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για την υγεία. Η ενίσχυση και η επέκταση της χρήσης και της
επαναχρησιμοποίησης των δεδομένων υγείας είναι ζωτικής σημασίας για έναν καινοτόμο και
ανταγωνιστικό τομέα υγειονομικής περίθαλψης στην ΕΕ, και θα βοηθήσουν να καταστεί η Ευρώπη
ανθεκτικότερη στην αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η τρέχουσα πανδημία.»

Ο υπουργός και οι επίτροποι συμφώνησαν ότι είναι πλέον αναγκαίο και επείγον να προωθηθεί η
συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ.

Υπό το πρίσμα αυτό, στο πλαίσιο της υλοποίησης της στρατηγικής για τα δεδομένα, αναμένεται να
υποβληθεί ήδη φέτος νομική πράξη για τη διακυβέρνηση των δεδομένων, η οποία θα στηρίζει την
επαναχρησιμοποίηση των δημόσιων ευαίσθητων δεδομένων, όπως τα δεδομένα υγείας. Ειδική
νομοθετική πρόταση για έναν ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για την υγεία έχει προγραμματιστεί για το
επόμενο έτος, όπως καθορίζεται στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2021.

https://ec.europa.eu/info/publications/2021-commission-work-programme-key-documents_el


Ως πρώτα βήματα, οι ακόλουθες δραστηριότητες που θα ξεκινήσουν το 2021 θα προετοιμάσουν το
έδαφος για καλύτερη, βασισμένη στα δεδομένα υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη:

η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για την υγεία το 2021·

κοινή δράση με 22 κράτη μέλη για την υποβολή προτάσεων σχετικά με τη διακυβέρνηση, τις
υποδομές, την ποιότητα των δεδομένων και την αλληλεγγύη στη χρήση των δεδομένων, καθώς
και την ενδυνάμωση των πολιτών όσον αφορά τη δευτερογενή χρήση δεδομένων υγείας στην
ΕΕ·

επενδύσεις για τη στήριξη του ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για την υγεία στο πλαίσιο του
προγράμματος EU4Health, καθώς και κοινών χώρων δεδομένων και καινοτομίας που σχετίζεται
με την ψηφιακή υγεία στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Ορίζων Ευρώπη» και «Ψηφιακή
Ευρώπη»·

συνεργασία με αρμόδιους φορείς για την ανάπτυξη στοχευμένων κωδίκων δεοντολογίας για τη
δευτερογενή χρήση δεδομένων υγείας·

πιλοτικό έργο με σκοπό να καταδειχθεί η σκοπιμότητα της διασυνοριακής ανάλυσης για τη
βελτίωση, τη ρύθμιση και την καινοτομία της υγειονομικής περίθαλψης·

πρόσθετες δυνατότητες ενωσιακής χρηματοδότησης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα
της υγείας και της περίθαλψης θα είναι διαθέσιμες στα κράτη μέλη από το 2021 στο πλαίσιο του
Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής
Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ και του InvestEU.

Η δέσμη προτάσεων που ενέκρινε σήμερα η Επιτροπή για την ενίσχυση της ετοιμότητας και της
ικανότητας αντίδρασης της ΕΕ σε κρίσεις, με την οποία πραγματοποιούνται τα πρώτα βήματα προς μια
Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, προετοιμάζει επίσης το έδαφος για τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)
στις μελλοντικές υποδομές του ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για την υγεία, μαζί με ερευνητικά
ιδρύματα, φορείς δημόσιας υγείας και αρχές αδειοδότησης για τη χρήση δεδομένων στα κράτη μέλη.
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