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AIM – Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Η Διεθνής Ένωση Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας (AIM) συγκεντρώνει ως μέλη της αυτοδιαχειριζόμενους,
μη κερδοσκοπικούς φορείς ασφάλισης υγείας στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Μέσω των 32 Ευρωπαϊκών
μελών της σε 19 κράτη-μέλη, εξασφαλίζει το δικαίωμα στην κάλυψη υγείας σε περισσότερους από 160 εκ.
πολίτες στην Ευρώπη. Παγκοσμίως, η ΑΙΜ είναι παρούσα σε 32 χώρες από 3 ηπείρους. Οι οργανώσεις-μέλη
της δεν παρέχουν μόνον υποχρεωτική ή/και συμπληρωματική ασφάλιση υγείας, αλλά ορισμένες από αυτές
προσφέρουν και υπηρεσίες φροντίδας υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες (νοσοκομεία, περίθαλψη,
βρεφονηπιακούς σταθμούς κ.ά.), συμβάλλοντας, έτσι, στη διαχείριση βασικών επίκαιρων κοινωνικών
ζητημάτων και προσπαθώντας να εξασφαλίσουν πιο δίκαια Συστήματα Υγείας, βασισμένα στην αρχή της
Αλληλεγγύης. Όλα τα μέλη της ΑΙΜ λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της Αλληλεγγύης και του μηκερδοσκοπικού προσανατολισμού.

Προωθώντας τις οικουμενικές αξίες στην προστασία της υγείας
Οι περικοπές στον προϋπολογισμό για την υγεία, οι αυξανόμενες δαπάνες των θεραπειών και η γήρανση του
πληθυσμού είναι λίγα μόνο παραδείγματα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα Ευρωπαϊκά συστήματα
υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, η οικονομικά εφικτή και εύκολη πρόσβαση στη φροντίδα υγείας από τους
Ευρωπαίους πολίτες απειλείται. Επειδή ο καθένας θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει τη φροντίδα του
εαυτού του, τα αυτοδιαχειριζόμενα ασφαλιστικά ταμεία υγείας προστατεύουν τα μέλη τους χωρίς καμία
διάκριση, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση του ατόμου, σύμφωνα με τις
θεμελιώδεις αρχές της καθολικότητας και της αλληλεγγύης. Ο μη-κερδοσκοπικός προσανατολισμός τους, τους
δίνει τη δυνατότητα να παρέχουν οικονομικά εφικτή και υψηλής ποιότητας κάλυψη και υπηρεσίες φροντίδας
υγείας, αντί να αναζητούν το κέρδος.
Οι αυτοδιαχειριζόμενοι φορείς και τα ασφαλιστικά ταμεία υγείας πιστεύουν πως οι ίδιοι οι πολίτες επιθυμούν
να συμμετέχουν σε όλη αυτή τη δράση και να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί. Μέσα από τις οργανώσεις της
ΑΙΜ, κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για τις υπηρεσίες, να ρυθμίζει το ύψος των συνδρομών και να
εκλέγει τους εκπροσώπους του. Ο αλληλοβοηθητικός τομέας φροντίδας υγείας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή
της ανάπτυξης ευκαιριών για θέματα που θα βοηθήσουν τους πολίτες της Ε.Ε., όπως η ηλεκτρονική υγεία, η
προαγωγή της υγείας, η ενίσχυση του ασθενούς και η κοινωνική επιχειρηματικότητα.
Οι αυτοδιαχειριζόμενοι φορείς και τα ασφαλιστικά ταμεία υγείας είναι πρόθυμα να συνεργαστούν με τα
Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και να προωθήσουν τις αρχές και τις δράσεις τους, προκειμένου να
περιφρουρήσουν και να προστατεύσουν την υγεία και την ευημερία των πολιτών.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως εκπρόσωπος των
Ευρωπαίων πολιτών, έχει να διαδραματίσει
καθοριστικό ρόλο. Στηρίζοντας τις μουτουαλιστικές
αρχές της αλληλεγγύης, της καθολικότητας και της
δημοκρατίας, τα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην επερχόμενη
νομοθεσία.
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Ποιος θα φροντίσει για την υγεία και την ευημερία
500 εκ. Ευρωπαίων;
Στήριξη της κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης μέσω ενός Ευρωπαϊκού Καταστατικού
για τα Α.Τ.Υ.: οι δύο αυτές αρχές πρέπει να είναι θεμελιώδεις για την ανανέωση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Οι Αυτοδιαχειριζόμενοι Φορείς μπορούν να συμβάλουν σε μια πιο δίκαιη και πιο
επικεντρωμένη στον πολίτη Ευρώπη, διαδίδοντας τις αξίες που τις διέπουν, την αλληλεγγύη,
την μη-κερδοσκοπικού προσανατολισμού εργασία, την ένταξη και τη δημοκρατία. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στους Αυτοδιαχειριζόμενους Φορείς Ασφάλισης Υγείας να
αναπτυχθούν διασυνοριακά, με την υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Καταστατικού για τα Α.Τ.Υ.
Σύσταση νέας Διακομματικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Κοινωνική
Οικονομία: η Ομάδα αυτή είναι μία πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει Ευρωβουλευτές, φορείς
Κοινωνικής Οικονομίας, εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Κοινωνίας των Πολιτών.
Επιτρέπει διαβουλεύσεις ζωτικής σημασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στη δημοκρατική διαδικασία της Ε.Ε. και ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των
θεσμικών φορέων.
Δίνοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της
Κοινωνικής Οικονομίας: η Κοινωνική Οικονομία αποτελεί ευρύ ζήτημα που απαιτεί πολυδιάστατη
προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένων του νομικού πλαισίου, της απασχόλησης και των κοινωνικών
υποθέσεων. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μόνο μια αποκλειστική μονάδα με την
κατάλληλη εξειδίκευση θα μπορούσε να είναι αποτελεσματική, προκειμένου οι πρωτοβουλίες να
μπορέσουν να υλοποιηθούν. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για τη δημιουργία μιας τόσο αφοσιωμένης
μονάδας ή εξειδικευμένου τμήματος που θα είναι καθ’ύλην αρμόδιο για τα ζητήματα που αφορούν
στην Κοινωνική Οικονομία.
Ζητούμε, ακόμη, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίσει ότι ο χάρτης πορείας που
περιλαμβάνεται στο «Πακέτο Κοινωνικών Επενδύσεων», το οποίο εγκρίθηκε το 2013, έχει τεθεί σε
εφαρμογή, καθώς προβλέπει επιμέρους δράσεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης της κοινωνικής
καινοτομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

«Κάλλιον το προλαμβάνειν του θεραπεύειν» : σε εποχές που οι περικοπές στον τομέα της υγείας
αποτελούν μια θλιβερή πραγματικότητα σε όλα τα Κράτη-μέλη, οι πολιτικές για την προαγωγή της
υγείας βοηθούν στην αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων κι έτσι, αποτελούν μια
πολλά υποσχόμενη μακροπρόθεσμη επένδυση για τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και για τους
ίδιους τους πολίτες. Η ΑΙΜ ζητά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενθαρρύνει την πρόοδο στην
προαγωγή της υγείας και την πρόληψη ασθενειών, ενισχύοντας πρωτοβουλίες στους τομείς της
ηλεκτρονικής υγείας και της ενεργού γήρανσης.
Οικονομικά προσιτά και διαθέσιμα φάρμακα για όλους: οι υψηλές τιμές των φαρμακευτικών
προϊόντων θα επηρεάσουν την πρόσβαση των ασθενών στη θεραπεία. Τα προσιτά και διαθέσιμα
φάρμακα αποτελούν προφανή αναγκαιότητα σε μια Ευρώπη όπου οι χρόνιες παθήσεις επηρεάζουν
ολοένα και περισσότερο τους πολίτες. Καθολική και ισότιμη πρόσβαση πρέπει να διασφαλισθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω ενός επί ίσοις όροις, ισότιμου διαλόγου μεταξύ φαρμακοβιομηχανιών,
μουτουαλιστικών και ασφαλιστικών ταμείων υγείας, τα οποία θα εγγυηθούν πως οι καινοτομίες είναι
πράγματι προσβάσιμες.
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Ασφαλείς και αξιόπιστες ιατρικές συσκευές: στις περιπτώσεις όπου οι ασθενείς κάνουν χρήση
ιατρικών συσκευών, θα πρέπει να διασφαλισθεί πως αυτές θα είναι ασφαλείς, αξιόπιστες και
ελεγχόμενες, προκειμένου να προληφθούν περιττοί κίνδυνοι για την υγεία των ασθενών.
Για να είναι εφικτό κάτι τέτοιο, θα πρέπει να διεξάγονται συχνότερα και σε βάθος κλινικές έρευνες.
Σε περίπτωση ελαττωματικής συσκευής, οι κατασκευαστές θα πρέπει να υποχρεώνονται να
αναλαμβάνουν την ευθύνη για πιθανές ζημίες.
Διαφανή δεδομένα για τις Κλινικές Δοκιμές: η απουσία πρόσβασης του κοινού στα στοιχεία των
κλινικών δοκιμών έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί απτό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Η ΑΙΜ στήριξε τις
προσπάθειες για διαφάνεια στις οποίες έχουν ήδη προβεί Ευρωπαϊκοί θεσμικοί φορείς (δημοσίευση
εκθέσεων κλινικών μελετών κ.λπ.). Η πρόοδος αυτή θα πρέπει να διατηρηθεί, βελτιώνοντας τη
γνώση σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των φαρμακευτικών προϊόντων,
προς το συμφέρον όλων των ασθενών.
Εξαίρεση της προστασίας της υγείας, της φροντίδας υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών
από τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου: η συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. και ΗΠΑ για το Ελεύθερο
Εμπόριο, γνωστή ως TTIP και η οποία υπονοεί την εναρμόνιση σε κάποιες από τις αρχές των
ΗΠΑ, αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ανησυχητικά αδιαφανές πλαίσιο, χωρίς
διαβούλευση με τους Ευρωπαίους πολίτες ή αξιολόγηση των αναγκών υγείας. Οι συνέπειες για
την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση θα μπορούσαν να είναι σοβαρές, λ.χ. οι πολιτικές για την
εθνική δημόσια υγεία ή την κοινωνική ασφάλιση θα μπορούσαν να αμφισβητηθούν από ξένους
επενδυτές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ασκήσει εξουσία ελέγχου στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, προκειμένου να προωθήσει μια προσεκτική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις που
αφορούν στο TTIP, εξαιρώντας κάθε διάταξη που έχει να κάνει με τη φροντίδα υγείας, την
κοινωνική προστασία και τις κοινωνικές υπηρεσίες.
Διατήρηση υφιστάμενου συστήματος Φ.Π.Α. στον τομέα υγείας: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
προτίθεται να επανεξετάσει την απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. υπηρεσιών που τελούνται από
δημόσιους ή μη-κερδοσκοπικούς ιδιωτικούς οργανισμούς που ενεργούν για το γενικό συμφέρον.
Η φορολόγηση των υπηρεσιών αυτών θα οδηγήσει σε μια αυξανόμενη οικονομική επιβάρυνση
για τους πολίτες, στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
θα πρέπει να αρνηθεί ένα οικονομικό μοντέλο που αγνοεί τις κοινωνικά επιζήμιες συνέπειες.
Η απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. θα πρέπει να διατηρηθεί στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης
και της υγείας.
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