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Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: δρομολογήθηκε ένα νέο πλαίσιο υγειονομικής
ασφάλειας της ΕΕ

Βρυξέλλες, 25 Δεκεμβρίου 2022

Σήμερα τέθηκαν επισήμως σε ισχύ τα δομικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. Σ' αυτά δεν
περιλαμβάνονται μόνο αυστηρότεροι ενωσιακοί κανόνες για τις σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά
της υγείας, αλλά και ισχυρότερη εντολή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων
(ECDC), καθώς και ένα νέο πλαίσιο έκτακτης ανάγκης για τα ιατρικά αντίμετρα. Σε συνδυασμό με τη
διευρυμένη εντολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) και τη συγκρότηση της Αρχής
Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA), η ΕΕ διαθέτει
πλέον τα αναγκαία εργαλεία για να προετοιμαστεί και να ανταποκριθεί καλύτερα στην περίπτωση
έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Με την έναρξη ισχύος των νέων αυτών κανόνων, ολοκληρώνεται η ετοιμότητα και οι ικανότητες
αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, και καθιερώνεται ένα στιβαρό νομικό πλαίσιο για τη
βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ στους ζωτικούς τομείς της πρόληψης, της ετοιμότητας, της
επιτήρησης, της εκτίμησης κινδύνου, της έγκαιρης προειδοποίησης και της αντίδρασης.

Τώρα, ο κανονισμός σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας προσδίδει
στην ΕΕ:

έναν άρτιο σχεδιασμό ετοιμότητας και ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα επιτήρησης·

καλύτερη ικανότητα να εκτιμά με ακρίβεια τον κίνδυνο και να αντιδρά με τρόπο στοχευμένο·

ισχυρούς μηχανισμούς για τις από κοινού προμήθειες ιατρικών αντιμέτρων·

τη δυνατότητα να λαμβάνει κοινά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για να αντιμετωπίζει τις μελλοντικές
διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας.

Αυτό το ισχυρότερο ECDC είναι πλέον σε θέση να εκδίδει συστάσεις προς τα κράτη μέλη σχετικά
με την ετοιμότητα για απειλές κατά της υγείας· παράλληλα, θα φιλοξενήσει ένα νέο δίκτυο
αριστείας εργαστηρίων αναφοράς της ΕΕ και θα συγκροτήσει ειδική ομάδα της ΕΕ για την υγεία, ώστε
να μπορούν να γίνουν ταχείες παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας σε περίπτωση σοβαρής έξαρσης.

Για να είναι αποτελεσματικός και λειτουργικός σε περιόδους έκτακτης ανάγκης στον τομέα της
δημόσιας υγείας, ο κανονισμός για το πλαίσιο έκτακτης ανάγκης τώρα επιτρέπει τη σύσταση,
στο πλαίσιο της HERA, ενός Συμβουλίου Υγειονομικών Κρίσεων. Το εν λόγω συμβούλιο θα
συντονίζει ταχέως σε επίπεδο ΕΕ την παροχή ιατρικών αντιμέτρων και την πρόσβαση σε αυτά. Ο
κανονισμός επιτρέπει επίσης την ενεργοποίηση των εγκαταστάσεων FAB της ΕΕ, σχέδια έρευνας και
καινοτομίας έκτακτης ανάγκης και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης.
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Quotes:

Δύο χρόνια αφότου παρουσιάσαμε το όραμά μας για μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, το όραμα αυτό σήμερα γίνεται
πραγματικότητα. Η νόσος COVID έδειξε πόσα μπορούμε να επιτύχουμε όταν συνεργαζόμαστε ως Ένωση, και, έτσι, τώρα έχουμε τα
εργαλεία που χρειαζόμαστε για να χαράξουμε μια νέα πορεία ετοιμότητας και αντίδρασης της ΕΕ στον τομέα της υγείας. Η
γρήγορη και αποφασιστική δράση ως Ένωση είναι το ισχυρότερο εργαλείο μας για την προστασία των πολιτών μας από απειλές
κατά της υγείας, και για τον σκοπό αυτόν χρειαζόμαστε ισχυρούς και μόνιμους μηχανισμούς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα κράτη
μέλη μας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συνεργασία και την υποστήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.
κ. Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων - 25/12/2022

https://health.ec.europa.eu/health-emergency-preparedness-and-response-hera/overview_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%253AOJ.L_.2022.314.01.0026.01.ELL&toc=OJ%253AL%253A2022%253A314%253ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%253AOJ.L_.2022.314.01.0001.01.ELL&toc=OJ%253AL%253A2022%253A314%253ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%253AOJ.L_.2022.314.01.0064.01.ELL&toc=OJ%253AL%253A2022%253A314%253ATOC
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_el


Ολοκληρώνουμε με θετικό τρόπο το έτος 2022 για τους πολίτες μας και για την Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας. Με μεγάλη μου
ευχαρίστηση διαπιστώνω, για άλλη μια φορά, ότι οι συλλογικές προσπάθειες παράγουν έργο. Αυτό το σημαντικό επίτευγμα
αποδεικνύει ότι η ευρωπαϊκή δημόσια υγεία ήταν και παραμένει προτεραιότητα όταν χαράσσουμε πολιτική.
κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας - 25/12/2022
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