
Πολιηική Σσνοτή μεηά ηο 2020: προεηοιμαζία ηοσ 
μέλλονηος ηφν επενδύζεφν ηης Ε.Ε. ζτεηικά με ηην 
σγεία  

Βπςξέλλερ, 19 Φεβποςαπίος 2019 

Σήμερα, οι Επίηροποι Crețu και Andriukaitis έθεραν μαζί ηοσς 
επαγγελμαηίες σγείας φθώνηας ζκέυεις για ηο μέλλον ηφν 

επενδύζεφν ηης Ε.Ε. ζτεηικά με ηην σγεία ζηο πρόγραμμα 
Πολιηική Σσνοτής από ηο 2021 έφς ηο 2027. 

Σην πιαίζην ηεο ζηξνγγπιήο ηξάπεδαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζήκεξα ζηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή κε ηηο ελψζεηο πγείαο, φπσο ηελ Έλσζε Γηαρείξηζεο Δπξσπατθήο Υγείαο θαη ην 

EuroHealthNet, νη Δπίηξνπνη εμέδσζαλ έλα πηινηηθφ ζρέδην γηα ηε βειηίσζε ησλ 

δηαζπλνξηαθψλ ππεξεζηψλ έθηαθηεο αλάγθεο ζηα Ππξελαία κεηαμχ ησλ ζπλφξσλ ησλ 

πεξηθεξεηψλ Γαιιίαο, Ιζπαλίαο θαη Πξηγθηπάηνπ ηεο Αλδφξαο. Δπίζεο, αλαθνίλσζαλ φηη ε 

πγεία ζα είλαη ε λέα θαηεγνξία ηεο ρξνληάο γηα ηα βξαβεία RegioStars. 
Ο Δπίηξνπνο γηα ηελ Αζθάιεηα Υγείαο θαη Τξνθίκσλ, Vytenis Andriukaitis, 

αλέθεξε: «Σύκθωλα κε ηελ πην πξόζθαηε έξεπλα ηνπ Επξωβαξνκέηξνπ, ζρεδόλ ην 70% ηωλ 

Επξωπαίωλ ζέινπλ ε Ε.Ε. λα πξάμεη πεξηζζόηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Δξώληαο κέζω ηωλ 

ηακείωλ Πνιηηηθήο Σπλνρήο καο πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα δηαθνξνπνίεζεο ηνπ εδάθνπο όπνπ 

ρξεηάδεηαη θαη λα θαηαδείμεη όηη νη απνθάζεηο πνπ εθθξάδνληαη από ηνπο Επξωπαίνπο θίινπο 

ζα εηζαθνπζηνύλ. Επίζεο, είκαη επηπρήο πνπ ε πγεία είλαη πιένλ λέα θαηεγνξία ζην  

RegioStars. Απηή είλαη άιιε κηα απόδεημε όηη πξέπεη θαη κπνξνύκε λα εθαξκόζνπκε ηελ αξρή 

γηα ηελ Υγεία ζε Όιεο ηηο Πνιηηηθέο, όπωο νξίδεηαη ζηε Σπλζήθε.» 

Η Δπίηξνπνο Corina Creţu είπε γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή: «Οη επελδχζεηο ηεο 

Πνιηηηθήο Σπλνρήο γηα ηελ Υγεία, χςνπο πάλσ απφ 4 δηζεθαηνκκχξηα ησλ ηακείσλ ηεο Δ.Δ. 

ζηνλ ηξέρνληα πξνυπνινγηζκφ, απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ κηαο Δπξψπεο πνπ πξνζηαηεχεη. 

Η θξνληίδα πγείαο εμειίζζεηαη θαη νη επελδχζεηο ηεο Δ.Δ. ζα εμειηρζνχλ παξάιιεια. Γη’ 

απηφ, νξγαλψζακε απηή ηε ζπδήηεζε κε ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, έηζη ψζηε νη ζπζηάζεηο 

ηνπο λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ππμίδα ζηε ζρεδίαζε ησλ επελδχζεσλ ηεο Δ.Δ. γηα ηελ 

πγεία θαηά ηελ επφκελε δεθαεηία.» 

   Μελλονηικές επενδύζεις ηης Ε.Ε. ζηην σγεία: 
Η ζπδήηεζε θαηέιεμε ζην φηη ηα ζπζηήκαηα πγείαο εμειίζζνληαη ζε επξχηεξε εθπαίδεπζε, 

ζηελ πξνψζεζε ηεο πγείαο θαη ηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ. Δπίζεο, απνκαθξχλνληαη απφ ηε 

λνζνθνκεηαθή θξνληίδα θαη ηελ ηδξπκαηνθεληξηθή θξνληίδα πνπ είλαη βαζηζκέλε ζηελ 

θνηλνηηθή θξνληίδα θαη πξνο ηελ νινθιήξσζε ηεο πγείαο θαη ηεο θνηλσληθήο θξνληίδαο. Με 

ηε λέα ζηνρεπκέλε πνιηηηθή πνπ επηηξέπεη, γηα ηελ νινθιήξσζε επελδχζεηο ζηελ πγεία, ηεο 

θνηλσληθήο έληαμεο θαη εθπαίδεπζεο, ε ππόταση ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηθή Σπλνρήο 2021-

2027 παξέρεη ηηο ζπλζήθεο γηα ηε ζηήξημε απηψλ ησλ αιιαγψλ.   

Οη εμειίμεηο ζηε θξνληίδα πγείαο απαηηνχλ δηαθνξεηηθέο επελδχζεηο ππνδνκήο,  είηε ζηελ 

πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο θνηλνηηθήο θξνληίδαο, είηε ζε πξνγξάκκαηα 

πξφιεςεο, νινθιήξσζεο θξνληίδαο θαη εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ. Η Πνιηηηθή Σπλνρήο 

κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε ζηήξημε απηψλ ησλ επελδχζεσλ. 

Τα Κξάηε – Μέιε θαη νη πεξηθέξεηεο ρξεηάδεηαη λα ζρεδηάζνπλ καθξνρξφληεο ζηξαηεγηθέο 

επελδχζεσλ, πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ππνδνκέο, αλζξψπηλν θεθάιαην, θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο 

θαη λέα κνληέια παξνρήο θξνληίδαο. Γηα λα ζηεξίμνπλ απηέο ηηο ηερλνινγίεο, νη επηδνηήζεηο 

Πνιηηηθήο Σπλνρήο κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε άιιεο επελδχζεηο ηεο Δ.Δ., φπσο InvestEU ή 

κε εζληθά πξνγξάκκαηα. Η Δπηηξνπή είλαη έηνηκε λα ζηεξίμεη ηα Κξάηε – Μέιε θαη ηηο 

πεξηθέξεηεο λα ζρεδηάζνπλ απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο. 

 

 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/


   Καλύηερες διαζσνοριακές σπηρεζίες έκηακηης ανάγκης ζηα Πσρηναία: 

Οη γηαηξνί ζηα ζχλνξα ησλ πεξηνρψλ δελ κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ αζζελείο πνπ 

ρξήδνπλ έθηαθηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο πέξα απφ ηα ζχλνξα. Γηα λα εληζρπζεί απηή ε 

θαηάζηαζε, ην ζρέδην «Όηαλ ηα ηαηξηθά ζπζηήκαηα έθηαθηεο αλάγθεο θαηαξγνχλ ηα 

ζχλνξα» ζηνρεχεη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνγελέζηεξεο αλαγλψξηζεο ησλ γηαηξψλ ησλ 

Α.Τ.Υ. θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ησλ ζπλφξσλ.  

Η δεχηεξε θάζε ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο έρεη μεθηλήζεη θαη ζα εμαζθαιίζεη δηκεξείο 

ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ δηαηαγκάησλ ησλ γηαηξψλ ζηα ζχλνξα ησλ πεξηνρψλ ηεο Ιζπαλίαο θαη 

ηεο Γαιιίαο. Σαλ απνηέιεζκα, 15 εθαηνκκχξηα θάηνηθνη ησλ Ππξελαίσλ ζα σθειεζνχλ απφ 

θαιχηεξεο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο. Τν ζρέδην ππνζηεξίδεηαη απφ ην Δπξσπατθφ Τακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη ζα νινθιεξσζεί ζηα κέζα ηνπ 2019. 

Τα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ ζρεδίνπ ζα ρξεζηκεχζνπλ σο παξάδεηγκα γηα πηζαλή 

αληηθαηάζηαζε ζε άιιεο δηαζπλνξηαθέο πεξηνρέο ζην κέιινλ. Η Δπηηξνπή ππνζηεξίδεη ηελ 

αληηκεηψπηζε εκπνδίσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ δηαζπλνξηαθψλ ζεκάησλ, ζε 

απηή ηε λνκνζεηηθή πξφηαζε γηα Πνιηηηθή Σπλνρή 2021-2027, πξνηείλεη απνζεκαηηθφ χςνπο 

15% απφ νπνηαδήπνηε πξφγξακκα ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο Interreg γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφλ. 

   Υγεία: νέα καηηγορία θέηος ζηα Βραβεία RegioStars: 

Κάζε ρξφλν ηα Βξαβεία RegioStars, ηα θαιχηεξα θαη πην θαηλνηφκα ζρέδηα Πνιηηηθήο 

Σπλνρήο ηεο Δπξψπεο ζε πέληε ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο, ζπκπεξηιακβάλνπλ έλα ζέκα ηεο 

ρξνληάο. Η έθδνζε απηήο ηεο ρξνληάο ζα επηδηψμεη λα βξαβεχζεη ηα πνηνηηθά ζρέδηα πγείαο, 

γηα λα εκπλεχζεη ηα Κξάηε – Μέιε θαη ηηο πεξηθέξεηεο. 

Η πιαηθφξκα κε ηελ δηαδηθηπαθή εθαξκνγή είλαη αλνηρηή απφ ζήκεξα κέρξη ηηο 9 Μαΐνπ 

2019. Μηα αλεμάξηεηε επηηξνπή ζα αμηνινγήζεη ηηο εθαξκνγέο θαη ζα ζηέςεη ηνπο ληθεηέο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεηήο βξαβείσλ RegioStars, πνπ ζα ιάβεη ρψξα ζηηο Βξπμέιιεο ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2019. 

Ιζηορικό 
Η θξνληίδα πγείαο απνηειεί κεγάιε έγλνηα ησλ πνιηηψλ ηεο Δ.Δ. Πξφζθαηε έξεπλα ηνπ 

Δπξσβαξνκέηξνπ απνθάιπςε φηη ε θξνληίδα πγείαο ήηαλ αλαγλσξηζκέλε σο ην βαζηθφ ζέκα 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πεξηθέξεηεο ζην κέιινλ, κε ην έλα ηξίην ησλ θαηαγεγξακκέλσλ 

αλζξψπσλ  (34%) λα ην ζεσξνχλ θνξπθαίν δήηεκα. 

Οη επηδνηήζεηο Πνιηηηθήο Σπλνρήο ζηεξίδνπλ ηα ζρέδηα βειηηψλνληαο ηελ πξφζβαζε ζηε 

θξνληίδα πγείαο θαη αληηκεησπίδνληαο αληζφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγεία, κεηαξξπζκίδνληαο 

ηα ζπζηήκαηα πγείαο, αλαπηχζζνληαο ηελ ειεθηξνληθή πγεία θαη ηηο ςεθηαθέο ιχζεηο, θαζψο 

θαη ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία, ηελ εθπαίδεπζε ζηελ πγεία, ηελ πγηή γήξαλζε, ηελ πγεία 

θαη ηελ αζθάιεηα ζην ρψξν εξγαζίαο. 

Σηελ πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ απφ ην 2014 έσο ην 2020, 8 δηζεθαηνκκχξηα επξψ απφ ηηο 

επηδνηήζεηο Πνιηηηθήο Σπλνρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 4 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ 

ζπγρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δ.Δ. πνπ επελδχζεθαλ ζηελ πγεία. 44,5 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη ζηελ 

Δ.Δ. ζα πξέπεη λα σθειεζνχλ απφ ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαηά ηελ πεξίνδν 

2014-2020. 

 

 

 

 

 

         Πηγή: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1173_en.htm 
               Μτφ: Γραμματεία Ο.Α.Τ.Υ.Ε. 


