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Η πανδημία COVID-19 έχει προκαλέσει τεράστια ανθρώπινη οδύνη και έχει ωθήσει τα συστήματα
υγείας στα όριά τους. Τα μέτρα που απαιτούνται για τον περιορισμό της πανδημίας και τη διάσωση
ανθρώπινων ζωών έχουν τεράστιο αντίκτυπο στα μέσα διαβίωσης, στην εργασία και τις ελευθερίες των
ανθρώπων. Από την αρχή της πανδημίας η αλληλεγγύη ήταν πραγματική και απτή. Οι εργαζόμενοι
στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή, εργαζόμενοι νυχθημερόν
για να παρέχουν φροντίδα στους ασθενείς με COVID-19. Τα κράτη μέλη της ΕΕ στράφηκαν από την
εφαρμογή μονομερών μέτρων στην αλληλοϋποστήριξη, είτε με την υποδοχή ασθενών με COVID-19
από γειτονικές χώρες είτε με την αποστολή επαγγελματιών του τομέα της υγείας και βασικού ιατρικού
εξοπλισμού. Η συνεργασία και ο συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ αποτελούν πλέον τον κανόνα.

Οι οργανισμοί της Ένωσης ανέλαβαν δράση για να υποστηρίξουν την ΕΕ, με το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) να
διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Συγκεκριμένα, το ECDC
παρείχε συνεχώς αξιολογήσεις κινδύνου και επιστημονική καθοδήγηση με βάση την επιδημιολογική
εξάπλωση του ιού ενώ ο EMA έχει εξορθολογίσει τις διαδικασίες αξιολόγησης ώστε να καταστεί δυνατή
η αποτελεσματικότερη αξιολόγηση ελπιδοφόρων εμβολίων ή θεραπειών για τη νόσο COVID-19.

Ωστόσο, για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και άλλων μελλοντικών έκτακτων
καταστάσεων στον τομέα της υγείας, χρειαζόμαστε ένα ενισχυμένο πλαίσιο συντονισμού και ενίσχυσης
των υφιστάμενων δομών και μηχανισμών για την εξασφάλιση καλύτερης προστασίας, πρόληψης,
ετοιμότητας και αντιμετώπισης των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία σε επίπεδο ΕΕ. Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο η πρόεδρος της Επιτροπής, στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης το
2020, κάλεσε την Ευρώπη να αντλήσει διδάγματα από την τρέχουσα κρίση και να οικοδομήσει μια
Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας.

Γιατί χρειαζόμαστε μια Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας;

Η εμπειρία από την τρέχουσα πανδημία κατέδειξε ότι ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των
κρατών και της Επιτροπής είναι ζωτικής σημασίας. Η πανδημία αποτελεί τόσο πανευρωπαϊκό όσο και
παγκόσμιο πρόβλημα το οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μόνο εάν συνεργαστούμε. Με την
υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η ΕΕ πρέπει να είναι καλύτερα
εξοπλισμένη για την πρόληψη, την προετοιμασία και τη διαχείριση κρίσεων στον τομέα της υγείας.
Μόνο μια ισχυρότερη Ένωση Υγείας, με όλα τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που θα αποφέρει κάτι
τέτοιο, μπορεί να σταθεί στο ύψος των καθηκόντων αυτών.

Μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας θα προστατεύει την υγεία μας, αλλά και τον τρόπο ζωής μας, τις
οικονομίες και τις κοινωνίες μας. Όταν απειλείται η υγεία μας, απειλούνται και οι οικονομίες μας. Η
στενή σχέση μεταξύ της διάσωσης ζωών και της διάσωσης των μέσων διαβίωσης δεν ήταν ποτέ τόσο
σαφής. Με την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης Ένωσης Υγείας, οι προτάσεις που υποβάλλονται σήμερα
θα συμβάλουν σε μια πιο ανθεκτική εσωτερική αγορά της ΕΕ και σε μια βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη.

Οι φιλοδοξίες της Επιτροπής για μια Ένωση Υγείας παρουσιάζονται εν μέσω ευρείας αναζωπύρωσης
της νόσου COVID-19 σε ολόκληρη την Ευρώπη και παγκοσμίως. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να
συνεχίσουν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό και τη διαχείριση της πανδημίας σε
καθημερινή βάση· προς τούτο απαιτείται συντονισμένη δράση σε επίπεδο ΕΕ.

Ταυτόχρονα, ωστόσο, η ανάγκη βελτίωσης της ετοιμότητας και της αντίδρασης για την αντιμετώπιση
μελλοντικών εξάρσεων μεταδοτικών ασθενειών είναι ακόμη επιτακτικότερη, καθώς η εκδήλωση των εν
λόγω επιδημικών εξάρσεων καθίσταται πιθανότερη. Πράγματι, μακροπρόθεσμες τάσεις, όπως η
μικροβιακή αντοχή, οι πιέσεις που ασκούνται στη βιοποικιλότητα και η κλιματική αλλαγή, οι οποίες
συνδέονται όλες με τις αυξανόμενες απειλές από μεταδοτικές νόσους τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, εξακολουθούν να ενισχύονται. Για τον λόγο αυτό απαιτείται μια συστημική,
προορατική προσέγγιση η οποία θα αναγνωρίζει την αλληλεπίδραση μεταξύ της υγείας του ανθρώπου



και των ζώων και του περιβάλλοντος ώστε να αναπτυχθούν διαρθρωτικές και διαχρονικές λύσεις που
θα συνάδουν με την προσέγγιση «Μία υγεία».

Οι πρώτοι θεμέλιοι λίθοι μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας που παρουσιάζονται σήμερα παρέχουν μια
σύντομη περιγραφή των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από το πρώτο στάδιο της πανδημίας και
υποστηρίζουν την ενίσχυση των υφιστάμενων δομών και μηχανισμών για τη βελτίωση της προστασίας,
της πρόληψης, της ετοιμότητας και αντιμετώπισης των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία σε επίπεδο
ΕΕ.

Οι πρώτες αυτές προτάσεις είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις της Συνθήκης, ιδίως το
άρθρο 168 παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ. Μέσω της αναβάθμισης του πλαισίου της ΕΕ για τις
διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, οι πρώτοι αυτοί θεμέλιοι λίθοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας
θα έχουν μεγαλύτερο συνολικό αντίκτυπο, δεδομένου ότι θα απαιτηθεί η ισχυρότερη δέσμευση των
κρατών, ενώ, παράλληλα, θα πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστές οι αρμοδιότητές τους στον τομέα
της υγείας.

Γιατί θα πρέπει να ενισχυθεί το πλαίσιο υγειονομικής ασφάλειας της ΕΕ εν μέσω πανδημίας;

Η πανδημία COVID-19 κατέδειξε ότι η ΕΕ πρέπει να βελτιώσει την ετοιμότητα και την αντίδρασή της
για την αποτελεσματικότερη διαχείριση σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας τόσο σε
επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών. Τα κενά που παρατηρήθηκαν κατά τους τελευταίους
μήνες σχετικά με τις ικανότητές μας να αντιμετωπίσουμε μια μείζονα κρίση στον τομέα της υγείας
απαιτούν πιο συνεκτική και συντονισμένη προσέγγιση για την προετοιμασία και τη διαχείριση των
απειλών αυτών στην ΕΕ. Για τον λόγο αυτόν η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν, στην ομιλία της για την
κατάσταση της Ένωσης, ανακοίνωσε νέα μέτρα για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας.

Με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν κατά τους τελευταίους εννέα μήνες, η Επιτροπή προτείνει ένα
σταθερό πλαίσιο ετοιμότητας, επιτήρησης, αξιολόγησης κινδύνου, έγκαιρης προειδοποίησης και
αντίδρασης. Οι σημερινές προτάσεις θα δώσουν στην ΕΕ και τα κράτη μέλη ισχυρότερα εργαλεία για
την ανάληψη ταχείας, αποφασιστικής και συντονισμένης δράσης από κοινού: ανάθεση νέων εντολών
αντιμετώπισης κρίσεων στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και στον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA), καθώς και ανανεωμένο νομικό πλαίσιο για τις διασυνοριακές
απειλές κατά της υγείας.

Η πανδημία COVID-19 δεν έχει ακόμη τελειώσει. Μολονότι η ΕΕ έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στο
πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τα εμβόλια και έχει υπογράψει τρεις συμβάσεις με φαρμακευτικές
εταιρείες για την πρόσβαση σε μελλοντικά ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια, δεν υπάρχει επί του
παρόντος εγκεκριμένο εμβόλιο, ενώ οι θεραπείες παραμένουν περιορισμένες. Αυτός είναι ο λόγος για
τον οποίο είναι σημαντικό να προχωρήσουμε τώρα ώστε να εξασφαλίσουμε ισχυρότερη ετοιμότητα και
αντίδραση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αλλά και των μελλοντικών κρίσεων στον τομέα της υγείας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας θα περιορίζεται στη διαχείριση κρίσεων;

Οι σημερινές προτάσεις αφορούν τη διαχείριση κρίσεων, την ετοιμότητα, την αντίδραση και την
ανθεκτικότητα. Αποτελούν το πρώτο βήμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας στην ομιλία που
ανακοινώθηκε για την κατάσταση της Ένωσης, ωστόσο η Ένωση Υγείας θα προχωρήσει περαιτέρω.

Η κρίση κατέδειξε πόσο σημαντική είναι η συνεργασία για την καταπολέμηση των μεταδοτικών νόσων.
Τα συστήματα υγείας πρέπει να είναι ανθεκτικά και ικανά να ανταποκρίνονται σε καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης στον τομέα της υγείας, καθώς και σε κάθε άλλη διασυνοριακή απειλή κατά της υγείας.

Για τους πολίτες της ΕΕ η υγεία αποτελεί προτεραιότητα και αναμένουν από την Ευρώπη να πράξει
περισσότερα στον τομέα αυτό. Για τον λόγο αυτό, όλες οι μελλοντικές πολιτικές για την υγεία θα
συμβάλουν στον στόχο της δημιουργίας μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας.

Τις σημερινές προτάσεις θα ακολουθήσουν δύο σημαντικές πρωτοβουλίες της Ένωσης Υγείας: η
φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη και το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του
καρκίνου.

Οι προτάσεις αφορούν την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 ή μόνο μελλοντικές κρίσεις
στον τομέα της υγείας;

Οι τρεις προτεινόμενοι κανονισμοί θα αποτελέσουν τώρα αντικείμενο διαπραγμάτευσης από το
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αμέσως μετά την έγκρισή τους οι κανονισμοί θα τεθούν σε
ισχύ και σε άμεση εφαρμογή. Οι νέες δομές βασίζονται στην υφιστάμενη νομοθεσία και πρακτική κατά
τη διάρκεια της αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης λόγω της νόσου COVID-19, και, ως εκ
τούτου, θα μπορούσαν να ενσωματωθούν γρήγορα. Είναι σημαντικό να συνεχιστεί και στο μέλλον η
χρήση όλων των υφιστάμενων πόρων για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης. Οι εν λόγω
προτάσεις υποστηρίζουν την προσέγγιση αυτή και παρέχουν επίσης το πλαίσιο για την καλύτερη
προετοιμασία της επόμενης σοβαρής διασυνοριακής απειλής κατά της υγείας.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/public-health/coronavirus-vaccines-strategy_en


Με ποιον τρόπο θα ενισχύσει η προτεινόμενη νομοθεσία για τις διασυνοριακές απειλές κατά
της υγείας τη διαχείριση κρίσεων;

Η Επιτροπή προτείνει ένα ισχυρότερο και πιο ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την προετοιμασία και
την αντιμετώπιση σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας. Οι τροποποιήσεις βασίζονται στα
διδάγματα που αντλήθηκαν από την κρίση της νόσου COVID-19. Στο πλαίσιο του νέου κανονισμού η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι σε θέση:

να θεσπίζει κοινά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών κατά της
υγείας·

να κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας σε επίπεδο ΕΕ·

να ενισχύσει τον σχεδιασμό ετοιμότητας, την υποβολή εκθέσεων και τον έλεγχο σε επίπεδο ΕΕ·

να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο ενωσιακό σύστημα παρακολούθησης για τις λοιμώδεις νόσους
και άλλες απειλές κατά της υγείας.

Γιατί αλλάζει η εντολή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC);

Το ECDC παίζει σημαντικό ρόλο στην ετοιμότητα και την αντίδραση για την αντιμετώπιση απειλών και
επιδημικών εξάρσεων λοιμωδών νόσων. Ωστόσο, η έξαρση της νόσου COVID-19 κατέδειξε αδυναμίες
στον ρόλο του. Ο οργανισμός αυτός μπορούσε μόνο να εκδίδει τεχνική καθοδήγηση και δεν ήταν σε
θέση να παρέχει αναλύσεις των δεδομένων που συνέλεγε. Η νέα διευρυμένη εντολή θα του επιτρέψει:

να εκδίδει ισχυρότερες συστάσεις σχετικά με μέτρα για τον έλεγχο των επιδημικών εξάρσεων·

να κινητοποιεί και να αναπτύσσει την ειδική ομάδα της ΕΕ για την υγεία για την υποστήριξη της
αντίδρασης σε τοπικό επίπεδο στα κράτη μέλη·

να ενισχύσει την ανάλυση και τη μοντελοποίηση προς στήριξη των κρατών μελών στον έλεγχο
των επιδημικών εξάρσεων, για παράδειγμα μέσω της συλλογής και επεξεργασίας περισσότερων
δεδομένων·

να αναπτύξει βασικές ικανότητες για την προστασία της υγείας στα κράτη μέλη μέσω ενός νέου
δικτύου εργαστηρίων αναφοράς της ΕΕ στον τομέα της δημόσιας υγείας·

να ενισχύσει την πρόληψη των μεταδοτικών νόσων και συγκεκριμένων ζητημάτων υγείας, όπως
η μικροβιακή αντοχή, ο εμβολιασμός και η βιοπροφύλαξη.

Γιατί είναι απαραίτητο να ενισχυθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA);

Ο EMA είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της αξιολόγησης, της έγκρισης και της εποπτείας των
φαρμάκων που διατίθενται για τη θεραπεία ασθενών στην ΕΕ. Ο EMA πρέπει να είναι ισχυρότερος σε
περιόδους κρίσης. Κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19, η συνεργασία με
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι αξιολογήσεις πιθανών θεραπειών και εμβολίων είχαν
εντατικοποιηθεί με βάση προσωρινά και έκτακτα μέτρα, προκειμένου να καταστεί εφικτή ανταπόκριση
ανάλογη με το μέγεθος της πρόκλησης. Με βάση την εμπειρία από την τρέχουσα πανδημία, ο
προτεινόμενος κανονισμός θα θέσει τις ρυθμίσεις αυτές σε μόνιμη βάση και θα επιτρέψει στον ΕΜΑ:

να παρακολουθεί σε μόνιμη βάση συμβάντα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ελλείψεις
φαρμάκων κατά τη διάρκεια μελλοντικών κρίσεων·

να παρακολουθεί και να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τον κίνδυνο ελλείψεων φαρμάκων και
ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατά τη διάρκεια κρίσης·

να ενεργοποιήσει ειδική δομή διαχείρισης κρίσεων·

να διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ανάπτυξη και την ταχύτερη έγκριση φαρμάκων για τη
θεραπεία ή την πρόληψη νόσου που προκαλεί κρίση στον τομέα της δημόσιας υγείας·

να επιταχύνει την παροχή επιστημονικών συμβουλών σχετικά με πρωτόκολλα κλινικών δοκιμών
και να διεξάγει κυλιόμενες αξιολογήσεις των στοιχείων που προκύπτουν από κλινικές δοκιμές και
άλλες μελέτες·

να φιλοξενεί σε μόνιμη βάση ομάδες εμπειρογνωμόνων για ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα ρυθμίζει επίσης και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα;

Ο ρόλος του EMA όσον αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, κυρίως κατά τη διάρκεια κρίσης, θα είναι
πολύ περιορισμένος. Πρόκειται για μια ρεαλιστική λύση προκειμένου να διασφαλίσουμε την ορθή
παρακολούθηση του κινδύνου έλλειψης ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Ο EMA θα παρέχει επίσης
μόνιμη δομή για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Ο εν λόγω
κανονισμός δεν θα έδινε στον ΕΜΑ κανονιστικό ρόλο στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Σέβεται η πρόταση αυτή την αρμοδιότητα των κρατών μελών στον τομέα της υγείας;



Η εν λόγω δέσμη μέτρων βρίσκεται εντός των ορίων της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Θα βασίζεται τόσο στο άρθρο 168 περί δημόσιας υγείας όσο και στο άρθρο 114 σχετικά με
την εσωτερική αγορά. Ο κανονισμός σχετικά με τις σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας θα
βασίζεται στο άρθρο 168 παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ*. 

Γιατί χρειαζόμαστε μια νέα αρχή για την ετοιμότητα στον τομέα της βιοϊατρικής;

Αντιμέτωπη με ένα εντελώς νέο παθογόνο, η Ευρώπη δεν είχε πρόσβαση στα σχετικά αποθέματα
ιατρικών αντιμέτρων, ενώ επισημάνθηκε η ευάλωτη κατάσταση στην οποία βρίσκονταν οι αλυσίδες
εφοδιασμού της ΕΕ για αυτά τα κρίσιμα ιατρικά αντίμετρα. Η ΕΕ δεν διέθετε επίσης συντονισμένη και
συστηματική προσέγγιση για τη στήριξη της ανάπτυξης, της παραγωγής και της προμήθειας
αναγκαίων ιατρικών αντιμέτρων. Πράγματι, δεν υπάρχει επί του παρόντος σε επίπεδο ΕΕ φορέας
συγκρίσιμος με την αρχή προηγμένης έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της βιοϊατρικής των ΗΠΑ
(BARDA) για τον συντονισμό και την καθοδήγηση αυτού του έργου. Στην ομιλία της για την
κατάσταση της Ένωσης το 2020, η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν υποσχέθηκε ότι η ΕΕ θα «δημιουργήσει
μια ευρωπαϊκή ΒΑRDA – για την προηγμένη έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της βιοϊατρικής». Η νέα
αυτή αρχή θα στηρίξει τις ικανότητες και την ετοιμότητά μας να ανταποκρινόμαστε σε διασυνοριακές
απειλές και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, είτε έχουν φυσική προέλευση είτε είναι εσκεμμένες.

Μια αρχή της ΕΕ θα μπορούσε να καλύψει τα διαρθρωτικά κενά που εντοπίζονται στις ικανότητες
ετοιμότητας και ανταπόκρισης στον τομέα της υγείας όσον αφορά την ανάπτυξη στον τομέα της
βιοϊατρικής, την παραγωγή και την ανάπτυξη ικανοτήτων ταχείας κινητοποίησης. Θα παρέχει επίσης
μια λειτουργία ανίχνευσης του ορίζοντα, εστιάζοντας στις αναδυόμενες βιοϊατρικές τεχνολογίες που
μπορούν να επεκταθούν για εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες σε περιόδους κρίσης. Η αρχή αυτή θα
συνεργάζεται με δίκτυα της βιομηχανίας, της επιστήμης, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των
οργανισμών κλινικής έρευνας, με στόχο την υλοποίηση επιτυχών συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα.

Οι προπαρασκευαστικές εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για τον
μελλοντικό οργανισμό εντός του τετάρτου τριμήνου του 2021.

Υπάρχει σχέση μεταξύ των σημερινών προτάσεων και της φαρμακευτικής στρατηγικής;

Η πανδημία COVID-19 κατέδειξε τρωτά σημεία στην αλυσίδα εφοδιασμού φαρμακευτικών προϊόντων.
Οι σημερινές προτάσεις περιλαμβάνουν στοιχεία που αφορούν τα φάρμακα και τα ιατροτεχνολογικά
προϊόντα, όπως είναι η στενότερη παρακολούθηση των προμηθειών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
στον τομέα της υγείας, οι πιο συντονισμένες κλινικές δοκιμές και η παροχή συμβουλών σχετικά με τα
επαναστοχευμένα φάρμακα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας. Οι προτάσεις
έχουν σχεδιαστεί για καταστάσεις κρίσης στον τομέα της υγείας, ενώ η φαρμακευτική στρατηγική θα
διαθέτει μια πιο μακροπρόθεσμη συστημική θεώρηση σ' αυτούς τους τομείς και, ως εκ τούτου, θα
ενεργεί συμπληρωματικά προς τις προσπάθειες για τη διασφάλιση του σταθερού εφοδιασμού με
φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα, κατά τη διάρκεια κρίσεων και πέραν αυτών.

Πώς θα χρηματοδοτηθούν οι σημερινές προτάσεις;

Οι περισσότερες δράσεις περιλαμβάνονται στην πρόταση της Επιτροπής για το πρόγραμμα EU4Health
(Η ΕΕ για την υγεία) κατά την περίοδο 2021-2027. Η πρόταση EU4Health περιλαμβάνει κατάλογο
επιλέξιμων δράσεων στήριξης, όπως είναι η κατάρτιση ενωσιακού σχεδίου ετοιμότητας, η στήριξη της
διεξαγωγής δοκιμών αντοχής των εθνικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και ασκήσεων
ετοιμότητας, η κατάρτιση των επαγγελματιών του τομέα της υγείας και η επένδυση στην ψηφιοποίηση.
Μέρος των εργασιών θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί μέσω άλλων προγραμμάτων της Ένωσης, όπως
το InvestEU. Η ενίσχυση των οργανισμών της ΕΕ θα απαιτήσει αύξηση του προϋπολογισμού των
οργανισμών, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τις αρμόδιες για τον
προϋπολογισμό αρχές.

* Επικαιροποιήθηκε στις 15:50 της 11/11/2020. 
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