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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE Nr. …/2007/EF

af

om oprettelse af andet EF-handlingsprogram for sundhed (2007-2013)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 152,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget2,

efter proceduren i traktatens artikel 2513, og

ud fra følgende betragtninger:

  

1 EUT C 88 af 11.4.2006, s. 1.
2 EUT C 192 af 16.8.2006, s. 8.
3 Europa-Parlamentets udtalelse af 16.3.2006 (EUT C 291 E af 30.11.2006, s. 372), Rådets 

fælles holdning af …. (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets holdning af 
…. (endnu ikke offentliggjort i EUT).
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(1) Fællesskabet kan bidrage til beskyttelse af borgernes sundhed og sikkerhed gennem aktio-

ner inden for folkesundhed. Der bør sikres et højt sundhedsbeskyttelsesniveau under fast-

læggelsen og gennemførelsen af alle Fællesskabets politikker og aktiviteter. I henhold til 

traktatens artikel 152 skal Fællesskabet spille en aktiv rolle ved at træffe foranstaltninger, 

som ikke kan træffes af medlemsstaterne enkeltvis, jf. subsidiaritetsprincippet. Fællesska-

bet respekterer fuldt ud medlemsstaternes ansvar for organisation og levering af sundheds-

tjenesteydelser og medicinsk behandling.

(2) Sundhedssektoren er på den ene side kendetegnet ved sine betydelige muligheder for 

vækst, innovation og dynamik og på den anden side ved de udfordringer, den står overfor 

med hensyn til sundhedssystemernes økonomiske og sociale bæredygtighed og effektivitet, 

bl.a. som følge af en aldrende befolkning og medicinske fremskridt.

(3) Programmet for Fællesskabets indsats inden for folkesundhed (2003-2008), vedtaget ved 

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1786/2002/EF1, var det første integrerede 

fællesskabsprogram på dette område, og det har allerede skabt en væsentlig udvikling og 

væsentlige forbedringer på en række områder.

  

1 EFT L 271 af 9.10.2002, s. 1. Ændret ved afgørelse nr. 786/2004/EF (EUT L 138 af 
30.4.2004, s. 7).
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(4) Der kræves en fortsat indsats for at virkeliggøre de mål, Fællesskabet allerede har opstillet 

på folkesundhedsområdet. Der bør derfor oprettes et andet EF-handlingsprogram for sund-

hed (2007-2013) (i det følgende benævnt "programmet").

(5) Der eksisterer en række alvorlige trusler mod sundheden, som er af grænseoverskridende 

og potentielt verdensomspændende karakter, og nye trusler er på vej, som kræver en yder-

ligere indsats fra Fællesskabets side. Fællesskabet bør behandle alvorlige grænseoverskri-

dende trusler mod sundheden som en prioritet. Der bør i programmet lægges vægt på en 

styrkelse af Fællesskabets samlede kapaciteter ved en yderligere udbygning af samarbejdet 

mellem medlemsstaterne. Overvågning, hurtig varsling om og bekæmpelse af alvorlige 

sundhedstrusler er vigtige områder, hvor et samordnet og effektivt svar på sundhedstrus-

lerne bør fremmes på fællesskabsplan. Foranstaltninger til sikring af høj kvalitet i det diag-

nostiske samarbejde mellem laboratorier er af afgørende betydning i forbindelse med ind-

satsen over for trusler mod sundheden. Programmet bør fremme oprettelsen af et system af 

EF-referencelaboratorier. Et sådant system bør dog oprettes på et solidt retligt grundlag.
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(6) Ifølge Verdenssundhedsorganisationens (WHO) europæiske sundhedsrapport for 2005 er 

de væsentligste årsager til sygdomsbyrden i WHO's europæiske region opgjort i DALY 

(Disability-Adjusted Life Years) ikke-overførbare sygdomme (77% af det samlede antal), 

ydre årsager til personskader og forgiftninger (14%) og overførbare sygdomme (9%). 

Syv fremtrædende faktorer - iskæmiske hjertesygdomme, unipolære depressive lidelser, 

cerebrovaskulære sygdomme, alkoholrelaterede lidelser, kroniske lungelidelser, lungekræft 

og kvæstelser ved færdselsulykker - tegner sig for 34% af DALY i regionen. Syv fremtræ-

dende risikofaktorer - tobak, alkohol, højt blodtryk, højt kolesteroltal, overvægt, lav ind-

tagelse af frugt og grøntsager samt fysisk inaktivitet - tegner sig for 60% af DALY. Dertil 

kommer overførbare sygdomme såsom hiv/aids, influenza, tuberkulose og malaria, der 

også er ved at udvikle sig til en trussel mod sundheden for alle mennesker i Europa. En 

væsentlig opgave i programmet bør være en bedre klarlægning af de væsentligste sund-

hedsbyrder i Fællesskabet, eventuelt i samarbejde med Fællesskabets statistiske program.

(7) Otte fremtrædende årsager til dødelighed og sygelighed som følge af ikke-overførbare syg-

domme i WHO's europæiske region er hjerte-kar-sygdomme, neuropsykiatriske lidelser, 

kræft, fordøjelsessygdomme, luftvejssygdomme, sygdomme i sanseorganerne, muskel-

skelet-sygdomme og diabetes mellitus.
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(8) Mikrobiel resistens over for antibiotika og nosokomielle infektioner er ved at udvikle sig 

til en trussel mod sundheden i Europa. Manglen på nye effektive antibiotika og midler til at 

sikre, at de eksisterende antibiotika anvendes korrekt, giver anledning til væsentlige 

bekymringer. Det er derfor vigtigt at indsamle og analysere relevante data.

(9) Det er vigtigt at styrke den rolle, som Det Europæiske Center for Forebyggelse af og 

Kontrol med Sygdomme, oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 

nr. 851/20041 spiller i bekæmpelsen af overførbare sygdomme.

(10) Programmet bør baseres på resultaterne fra det tidligere program for Fællesskabets indsats 

inden for folkesundhed (2003-2008). Det bør bidrage til at opnå et højt fysisk og psykisk 

sundhedsniveau og skabe større lighed i sundhedsspørgsmål i hele Fællesskabet ved at rette 

aktionerne mod fremme af folkesundheden, forebyggelse af sygdomme og forstyrrelser hos 

mennesker samt imødegåelse af sundhedsrisici med henblik på at bekæmpe sygelighed og 

for tidlig død.

(11) Programmet bør lægge vægt på at forbedre sundhedstilstanden og fremme en sund livsstil 

og en forebyggelseskultur blandt børn og unge.

  

1 EUT L 142 af 30.4.2004, s. 1.
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(12) Programmet bør støtte integreringen af sundhedsmålsætninger i alle Fællesskabets politik-

ker og aktiviteter, uden at der sker en overlapning af arbejde, der udføres i forbindelse med 

andre fællesskabspolitikker. Koordineringen med andre fællesskabspolitikker og -program-

mer er et vigtigt led i målsætningen om at indarbejde sundhedsaspektet i andre politikker. 

For at fremme synergi og undgå dobbeltarbejde bør der eventuelt indledes fælles aktioner 

med beslægtede fællesskabsprogrammer og -aktioner, og der bør gøres behørig brug af 

andre fællesskabsfonde og -programmer, herunder Fællesskabets nuværende og fremtidige 

rammeprogrammer for forskning og disses resultater, strukturfondene, Den Europæiske 

Solidaritetsfond, fællesskabsstrategien for arbejdsmiljø, fællesskabshandlingsprogrammet 

inden for forbrugerpolitik (2007-2013)1, programmet for forebyggelse af narkotikamisbrug 

og information af offentligheden, programmet "Bekæmpelse af vold (Daphne)" og Fælles-

skabets statistiske program inden for deres respektive aktiviteter.

(13) Der bør ydes en særlig indsats for at sikre sammenhæng og synergi mellem programmet og 

Fællesskabets foranstaltninger udadtil, særlig for så vidt angår fugleinfluenza, hiv/aids, 

tuberkulose og andre grænseoverskridende sundhedstrusler. Derudover bør der være et 

internationalt samarbejde om fremme af generelle sundhedsreformer og almene aspekter 

vedrørende sundhedsvæsenet i tredjelande.

  

1 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1926/2006/EF (EUT L 404 af 30.12.2006, 
s. 39).
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(14) Forøgelse af antallet af sunde leveår (Healthy Life Years (HLY)), også kaldet forventet 

levetid uden funktionssvigt, gennem forebyggelse af sygdom og fremme af politikker for 

en sundere livsstil, er væsentlig for EU-borgernes velfærd og bidrager til at imødegå ud-

fordringerne i Lissabon-processen med hensyn til vidensamfundet og bæredygtigheden af 

de offentlige finanser, som er under pres på grund af stigende udgifter til behandling i 

sundhedsvæsenet og social sikring.

(15) Udvidelsen af Den Europæiske Union har givet anledning til yderligere bekymring med 

hensyn til uligheder i sundhed inden for EU, og disse uligheder vil sandsynligvis blive 

understreget i forbindelse med yderligere udvidelser. Dette spørgsmål bør derfor være en 

af prioriteterne i programmet.

(16) Programmet bør bidrage til at klarlægge årsagerne til uligheder i sundhed og bl.a. opfordre 

til udveksling af bedste praksis for at komme dem til livs.

(17) Det er vigtigt systematisk at indsamle, bearbejde og analysere sammenlignelige data, inden 

for de nationale begrænsninger, for at muliggøre en effektiv overvågning af sundhedstil-

standen i Den Europæiske Union. Dette vil sætte Kommissionen og medlemsstaterne i 

stand til at forbedre informationen af offentligheden og fastlægge passende strategier, poli-

tikker og aktioner med henblik på at nå et højt sundhedsbeskyttelsesniveau. I de forskellige 

aktioner og ledsageforanstaltninger bør der tilstræbes kompatibilitet og interoperabilitet 

mellem systemer og netværk til udveksling af information og data med henblik på forbed-

ring af folkesundheden. Med hensyn til sundhed er det vigtigt at tage hensyn til køn, socio-

økonomisk status og alder. Dataindsamling bør så vidt muligt bygge på det eksisterende 

arbejde, og forslag vedrørende nye indsamlinger bør prissættes og baseres på et klart 

behov. Indsamlingen af data bør ske i overensstemmelse med de relevante retsforskrifter 

vedrørende beskyttelse af personoplysninger.
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(18) Princippet om bedste praksis er vigtigt, da sundhedsfremme og forebyggelse af sygdomme 

bør vurderes på grundlag af effektivitet og virkning og ikke udelukkende ud fra en økono-

misk målestok. Bedste praksis og de nyeste metoder til behandling af sygdomme og per-

sonskader bør fremmes for derigennem at forebygge yderligere helbredsforringelse, og der 

bør udvikles europæiske netværk af referencecentre for særlige sygdomme.

(19) Der bør tages skridt til forebyggelse af personskader ved indsamling af data, analyse af 

skadesdeterminanter og udbredelse af relevant information.

(20) Sundhedstjenesteydelser er primært medlemsstaternes ansvar, men samarbejde på fælles-

skabsplan kan være til gavn for både patienter og sundhedssystemer. Aktiviteter, der finan-

sieres via programmet, samt nye forslag, der udvikles som følge af disse, bør tage behørigt 

hensyn til Rådets konklusioner om fælles værdier og principper i Den Europæiske Unions

sundhedssystemer1, der blev vedtaget i juni 2006, og hvori Rådet tilslutter sig en erklæring 

om fælles værdier og principper for sundhedssystemerne i EU og opfordrer Den Europæi-

ske Unions institutioner til at respektere dem i deres arbejde. Programmet bør tage behørigt 

hensyn til den fremtidige udvikling med hensyn til Fællesskabets indsats inden for sund-

hedsvæsenet samt til arbejdet i Gruppen på Højt Niveau vedrørende Sundhedstjenesteydel-

ser og Medicinsk Behandling, der er et vigtigt forum for samarbejde og udveksling af 

bedste praksis mellem medlemsstaternes sundhedssystemer.

  

1 EUT C 146 af 22.6.2006, s. 1.
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(21) Programmet bør bidrage til indsamling af data, fremme og udvikling af metoder og redska-

ber, etablering af netværk og forskellige former for samarbejde samt fremme af relevante 

politikker for patientmobilitet og mobilitet for sundhedspersoner. Det bør fremme en yder-

ligere udvikling af det europæiske e-sundhedsområde gennem fælles europæiske initiativer 

i samarbejde med andre EU-politikområder, herunder regionalpolitik, og bidrage til arbej-

det med at fastlægge kvalitetskriterier for sundhedsrelaterede websteder og til det euro-

pæiske sygesikringskort. Der bør tages hensyn til telemedicin, eftersom telemedicinske 

applikationer kan bidrage til behandling på tværs af grænserne, samtidig med at der sikres 

medicinsk behandling i hjemmet.

(22) Miljøforurening er en alvorlig sundhedsrisiko og en væsentlig kilde til bekymring blandt 

de europæiske borgere. Der bør gøres en særlig indsats for børn og andre grupper, som er 

særligt sårbare over for skadelige miljøforhold. Programmet bør supplere de foranstaltnin-

ger, der er truffet som led i den europæiske handlingsplan for miljø og sundhed 2004-2010.

(23) Programmet bør beskæftige sig med kønsrelaterede og aldringsrelaterede sundhedsspørgs-

mål.

(24) Forsigtighedsprincippet og risikovurdering er centrale faktorer for beskyttelse af sundhe-

den og bør derfor integreres yderligere i andre af Fællesskabets politikker og aktiviteter.
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(25) I denne afgørelse fastlægges for hele programmets varighed en finansieringsramme, der 

udgør det primære referencegrundlag for budgetmyndigheden inden for rammerne af den 

årlige budgetprocedure, jf. punkt 37 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem 

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk 

forvaltning1.

(26) For at sikre et højt koordinationsniveau mellem aktioner og initiativer iværksat af Fælles-

skabet og medlemsstaterne ved gennemførelsen af programmet er det nødvendigt at frem-

me samarbejdet mellem medlemsstaterne og højne effektiviteten af eksisterende og fremti-

dige netværk på folkesundhedsområdet. Der bør i forbindelse med programmets gennem-

førelse tages hensyn til de nationale, regionale og lokale myndigheders deltagelse på det 

relevante niveau inden for de nationale systemer.

(27) Det er nødvendigt at øge EU-investeringerne i sundhed og sundhedsrelaterede projekter. I 

denne henseende bør medlemsstaterne tilskyndes til at gøre sundhedsmæssige forbedringer 

til et prioriteret element i deres nationale programmer. Der er brug for øget kendskab til 

mulighederne for at få EU-støtte på sundhedsområdet. Udveksling af oplysninger mellem 

medlemsstaterne om erfaringerne med strukturfondsstøtte på sundhedsområdet bør frem-

mes.

  

1 EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
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(28) Ikke-statslige organer og specialiserede netværk kan også spille en vigtig rolle for opfyl-

delse af programmets målsætninger. Ved forfølgelsen af en eller flere af programmets mål-

sætninger, kan de have behov for bidrag fra Fællesskabets side for at kunne fungere. Der 

bør derfor fastsættes detaljerede støttekriterier, bestemmelser om finansiel gennemskuelig-

hed og varigheden af Fællesskabets bidrag til ikke-statslige organer og specialiserede net-

værk, som er berettiget til fællesskabsstøtte, i overensstemmelse med Rådets afgørelse 

1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de 

gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen1. Disse kriterier bør omfatte for-

pligtelser for de pågældende organer og netværk med hensyn til opstilling af klare målsæt-

ninger, handlingsplaner og målelige resultater, der afspejler en stærk europæisk dimension 

og en reel merværdi for programmets målsætninger. Af hensyn til den særlige karakter af 

de organisationer, der vil være tale om, og i tilfælde af særlig stor nytteværdi, bør det være 

muligt at undtage videreførelsen af Fællesskabets støtte til de pågældende organers og spe-

cialiserede netværks drift fra princippet om gradvis nedsættelse af fællesskabsstøttens om-

fang.

(29) Gennemførelsen af programmet bør ske i tæt samarbejde med relevante organisationer og 

agenturer, herunder navnlig Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med 

Sygdomme.

  

1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 
22.7.2006, s. 11).
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(30) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse bør vedtages i over-

ensstemmelse med afgørelse 1999/468/EF, under hensyntagen til behovet for gennemsig-

tighed og en rimelig balance mellem programmets forskellige målsætninger.

(31) Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (i det følgende benævnt 

EØS-aftalen) indeholder bestemmelser om samarbejde inden for sundhed mellem Det 

Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og de lande i Den Euro-

pæiske Frihandelssammenslutning, der deltager i Det Europæiske Økonomiske Sam-

arbejdsområde (i det følgende benævnt "EFTA/EØS-lande"), på den anden side. Der bør 

også gives mulighed for at åbne programmet for deltagelse fra andre lande, herunder især 

Fællesskabets nabolande, og lande, der har ansøgt om EU-medlemskab, kandidatlande 

eller tiltrædende lande, især i betragtning af, at trusler mod sundheden, der opstår i andre 

lande, kan få konsekvenser inden for Fællesskabet.

(32) For at fremme programmets målsætninger bør der tilstræbes passende forbindelser med 

tredjelande, som ikke deltager i programmet, idet der tages hensyn til relevante aftaler mel-

lem disse tredjelande og Fællesskabet. Der kan være tale om tredjelande, som på områder 

af fælles interesse gennemfører supplerende aktiviteter i forhold til dem, der finansieres 

under programmet, men uden at der ydes finansielt bidrag hertil via programmet.
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(33) Der bør udvikles et samarbejde med relevante internationale organisationer som f.eks. De 

Forenede Nationer (FN) og FN's særorganisationer, navnlig WHO samt Europarådet og 

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), med henblik på at gen-

nemføre programmets aktioner for sundhed i Fællesskabet og på internationalt plan så 

effektivt som muligt, idet der tages hensyn til de forskellige organisationers særlige kapaci-

teter og roller.

(34) En vellykket gennemførelse af de målsætninger, programmet omfatter, bør være baseret på 

en god dækning af de spørgsmål, der er medtaget i de årlige arbejdsplaner, på udvælgelse 

af egnede aktioner og finansiering af projekter, som alle har en indbygget, hensigtsmæssig 

overvågnings- og evalueringsproces, og på regelmæssig overvågning og evaluering, her-

under uafhængig ekstern evaluering, som måler aktionernes virkning og viser deres bidrag 

til programmets overordnede mål. Programevalueringen bør tage hensyn til, at gennemfø-

relsen af programmålene kan kræve længere tid end programmets varighed.

(35) De årlige arbejdsplaner bør omfatte de vigtigste forudseelige aktiviteter, der skal finansie-

res over programmet ved hjælp af alle de forskellige finansieringsmekanismer, herunder 

udbud.
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(36) Målene for denne afgørelse kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne på 

grund af de berørte områders tværnationale karakter og kan derfor - da Fællesskabets ind-

sats potentielt vil være mere effektiv end national indsats alene, når det drejer sig om at 

beskytte borgernes sundhed og sikkerhed - bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fælles-

skabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, 

jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte arti-

kel, går denne afgørelse ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(37) I overensstemmelse med traktatens artikel 2, hvorefter lighed mellem mænd og kvinder er 

et af principperne for Fællesskabet, og i overensstemmelse med traktatens artikel 3, stk. 2, 

hvorefter Fællesskabet tilstræber at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd 

og kvinder i alle Fællesskabets aktiviteter, herunder opnåelse af et højt sundhedsbeskyttel-

sesniveau, bør alle målsætninger og handlinger omfattet af programmet bidrage til at 

fremme en bedre forståelse og anerkendelse af mænds og kvinders respektive behov og 

indfaldsvinkler til sundhed.
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(38) Det er hensigtsmæssigt at sikre en overgang mellem dette program og det tidligere pro-

gram, det afløser, navnlig hvad angår videreførelse af flerårige ordninger for dets forvalt-

ning, bl.a. finansieringen af teknisk og administrativ bistand. Fra den 1. januar 2014 bør 

bevillingerne til teknisk og administrativ bistand om nødvendigt dække udgifter i forbin-

delse med forvaltning af aktioner, som endnu ikke er afsluttet ved udgangen af 2013.

(39) Denne afgørelse erstatter afgørelse nr. 1786/2002/EF. Afgørelse nr. 1786/2002/EF bør 

derfor ophæves -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:
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Artikel 1

Oprettelse af programmet

Herved oprettes andet EF-handlingsprogram for sundhed (2007-2013) for perioden fra den ...* til 

den 31. december 2013 (i det følgende benævnt "programmet").

Artikel 2

Målsætninger

1. Programmet supplerer, støtter og giver merværdi til medlemsstaternes politikker og bidra-

ger til øget solidaritet og velstand i Den Europæiske Union ved at beskytte og fremme 

menneskers sundhed og sikkerhed og forbedre folkesundheden.

2. De målsætninger, der skal forfølges ved hjælp af aktionerne i bilaget, er:

– forbedring af borgernes sundhedssikkerhed

– fremme af sundheden

– udarbejdelse og formidling af information og viden om sundhed.

  

* EUT: datoen for denne afgørelses ikrafttræden.
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De aktioner, der er omhandlet i første afsnit, bør, når det er relevant, støtte forebyggelsen 

af de store sygdomme og bidrage til at begrænse deres forekomst samt den sygelighed og 

dødelighed, de forårsager.

Artikel 3

Finansiering

1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet fastsættes for den i artikel 1 

nævnte periode til 365 600 000 EUR.

2. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for den finansielle ramme.

Artikel 4

Finansielle bidrag

1. Fællesskabets finansielle bidrag må ikke overstige følgende niveauer:

a) 60% af udgifterne til en aktion, der har til formål at bidrage til opfyldelse af en mål-

sætning, der indgår i programmet, undtagen i tilfælde af særlig stor nytteværdi, hvor 

Fællesskabets bidrag ikke må overstige 80%, og
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b) 60% af udgifterne til driften af et ikke-statsligt organ eller et specialiseret netværk, 

som er almennyttigt og uafhængigt af erhvervsmæssige, kommercielle og forret-

ningsmæssige eller andre modstridende interesser, har medlemmer i mindst halvde-

len af medlemsstaterne, med en afbalanceret geografisk dækning, og som sit primære 

mål forfølger en eller flere af programmets målsætninger, når støtten er nødvendig 

for at forfølge disse målsætninger. I tilfælde af særlig stor nytteværdi må Fællesska-

bets bidrag ikke overstige 80%.

2. Videreførelsen af de i stk. 1, litra b), omhandlede finansielle bidrag, der ydes til ikke-

statslige organer og specialiserede netværk, kan undtages fra princippet om gradvis ned-

sættelse.

3. De finansielle bidrag fra Fællesskabet kan samfinansieres af Fællesskabet og en eller flere 

medlemsstater eller af Fællesskabet og andre deltagende landes kompetente myndigheder, 

når det er hensigtsmæssigt i betragtning af den tilstræbte målsætnings karakter. I så fald må 

Fællesskabets bidrag ikke overstige 50%, undtagen i tilfælde af særlig stor nytteværdi, 

hvor Fællesskabets bidrag ikke må overstige 70%. Disse fællesskabsbidrag kan ved en 

gennemskuelig procedure tildeles et offentligt eller et almennyttigt organ udpeget af med-

lemsstaten eller den berørte kompetente myndighed og godkendt af Kommissionen.
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4. De finansielle bidrag fra Fællesskabet kan også tildeles i form af engangsbeløb og finansie-

ring efter takst, når det er hensigtsmæssigt i betragtning af de berørte aktioners karakter. I 

forbindelse med sådanne finansielle bidrag finder de i stk. 1 og 3 anførte procentsatser ikke 

anvendelse, selv om samfinansiering stadig måtte være påkrævet.

Artikel 5

Administrativ og teknisk bistand

1. Budgetrammen for programmet kan også dække de udgifter til forberedelse, overvågning, 

kontrol, revision og evaluering, der er direkte nødvendige i forbindelse med forvaltningen 

af programmet og realiseringen af dets målsætninger, navnlig undersøgelser, møder, in-

formationsaktiviteter og offentliggørelse, udgifter til it-netværk, med fokus på informa-

tionsudveksling, samt alle andre udgifter til teknisk og administrativ bistand, som Kom-

missionen måtte afholde i forbindelse med forvaltning af programmet.

2. Budgetrammen kan også dække udgifter til teknisk og administrativ bistand, som er nød-

vendig for at sikre overgangen mellem dette program og de foranstaltninger, der er vedta-

get i henhold til afgørelse nr. 1786/2002/EF. Bevillingerne kan om nødvendigt opføres i 

budgettet efter 2013 til dækning af lignende udgifter, for fortsat at kunne forvalte aktioner, 

der ikke er afsluttet den 31. december 2013.
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Artikel 6

Gennemførelsesmetoder

I forbindelse med de aktioner, der iværksættes med henblik på at opfylde målsætningerne i artikel 2, 

skal der til fulde gøres brug af passende gennemførelsesmetoder, herunder især:

a) direkte eller indirekte central gennemførelse ved Kommissionen, og

b) fælles forvaltning sammen med internationale organisationer, hvor det måtte være relevant.

Artikel 7

Programmets gennemførelse

1. Kommissionen sikrer gennemførelse af programmets aktioner og foranstaltninger i tæt 

samarbejde med medlemsstaterne i henhold til artikel 3 og 8.

2. Kommissionen og medlemsstaterne træffer hensigtsmæssige foranstaltninger inden for de-

res respektive kompetenceområder for at sikre en effektiv gennemførelse af programmet 

og udvikle mekanismer på EU-plan og på nationalt plan for at nå programmets mål. De 

skal sikre, at der videreformidles de relevante oplysninger om de aktioner, som program-

met støtter, og at der opnås en passende deltagelse.
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3. For at opfylde programmets målsætninger skal Kommissionen i tæt samarbejde med med-

lemsstaterne:

a) tilstræbe, at data og informationer er sammenlignelige, og at systemer og netværk til 

udveksling af de sundhedsmæssige data og informationer er kompatible og interope-

rable

b) sikre det nødvendige samarbejde og kommunikation med Det Europæiske Center for 

Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme og andre relevante EU-agenturer med 

henblik på at optimere anvendelsen af fællesskabsmidlerne.

4. Under gennemførelsen af programmet sikrer Kommissionen og medlemsstaterne i fælles-

skab, at alle relevante retsforskrifter vedrørende beskyttelse af personoplysninger overhol-

des, og at der i nødvendigt omfang indføres mekanismer, som sikrer fortroligheden og sik-

kerheden af disse oplysninger.
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Artikel 8

Gennemførelsesforanstaltninger

1. De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse vedtages efter proce-

duren i artikel 10, stk. 2, for så vidt angår følgende:

a) det årlige arbejdsprogram til gennemførelse af programmet, hvori der fastsættes:

i) prioriteter og aktioner, der skal gennemføres, herunder tildelingen af finansielle 

ressourcer

ii) kriterier for, hvor stor en procentdel Fællesskabets finansielle bidrag kan udgø-

re, herunder kriterier for vurdering af, om der er tale om særlig stor nytteværdi

iii) ordningerne for gennemførelse af de fælles strategier og aktioner, som er om-

handlet i artikel 9

b) udvælgelse, tildeling og andre kriterier for finansielle bidrag til de aktioner i pro-

grammet, der er omfattet af artikel 4.

2. Alle andre nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse vedtages efter

proceduren i artikel 10, stk. 3.
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Artikel 9

Fælles strategier og aktioner

1. For at sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau ved fastlæggelsen og gennemførelsen af 

alle Fællesskabets politikker og aktiviteter og for at fremme integreringen af sundheds-

aspektet i disse, kan målene for dette program gennemføres som fælles strategier og aktio-

ner ved at kæde dem sammen med de relevante fællesskabsprogrammer, -aktioner og 

-midler.

2. Kommissionen sikrer optimal synergi mellem programmet og andre fællesskabsprogram-

mer, -aktioner og -midler.

Artikel 10

Udvalg

1. Kommissionen bistås af et udvalg (i det følgende benævnt "udvalget").

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. 

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.

3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. 

dennes artikel 8.

4. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.
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Artikel 11

Tredjelandes deltagelse

Programmet er åbent for deltagelse af:

a) EFTA/EØS-landene i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i EØS-aftalen, 

og

b) tredjelande, herunder især lande, der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik, 

lande, der har ansøgt om EU-medlemskab eller er kandidatlande eller tiltrædende lande, og 

de vestlige Balkanlande, der deltager i stabiliserings- og associeringsprocessen, i overens-

stemmelse med betingelserne i de respektive bilaterale eller multilaterale aftaler om de 

generelle principper for disse landes deltagelse i Fællesskabets programmer.

Artikel 12

Internationalt samarbejde

Under gennemførelsen af programmet fremmes forbindelserne og samarbejdet med tredjelande, der 

ikke deltager i programmet, og relevante internationale organisationer, navnlig WHO.
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Artikel 13

Overvågning, evaluering og resultatformidling

1. Kommissionen overvåger i nært samarbejde med medlemsstaterne gennemførelsen af akti-

onerne i programmet på baggrund af dettes målsætninger. Den rapporterer hvert år til ud-

valget om alle aktioner og projekter, der finansieres via programmet, og holder Europa-

Parlamentet og Rådet underrettet.

2. På opfordring af Kommissionen, som skal undgå en uforholdsmæssig stor forøgelse af 

medlemsstaternes administrative byrde, indsender medlemsstaterne alle tilgængelige

oplysninger om gennemførelsen og virkningerne af programmet.

3. Kommissionen indsender følgende til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 

Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:

a) senest den …∗ en ekstern og uafhængig foreløbig evalueringsrapport om de opnåede 

resultater i relation til programmets målsætninger og om de kvalitative og kvantitati-

ve aspekter af dets gennemførelse samt om overensstemmelsen og komplementarite-

ten med andre relevante fællesskabsprogrammer, -aktioner og -midler. Rapporten 

skal navnlig muliggøre en vurdering af indvirkningen af foranstaltningerne på alle 

lande. Rapporten skal indeholde et sammendrag af de vigtigste konklusioner. Rap-

porten skal være ledsaget af Kommissionens bemærkninger

  

∗ EUT: tre år efter denne afgørelses ikrafttræden.
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b) senest den …∗ en meddelelse om programmets videreførelse

c) senest den 31. december 2015 en ekstern og uafhængig ex-post-evalueringsrapport 

om programmets gennemførelse og resultater.

4. Kommissionen sørger for, at resultaterne af de aktioner, der iværksættes i henhold til denne 

afgørelse, gøres offentligt tilgængelige og formidles.

Artikel 14

Ophævelse

Afgørelse nr. 1786/2002/EF ophæves.

  

∗ EUT: fire år efter denne afgørelses ikrafttræden.
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Artikel 15

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles,

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand
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BILAG 

Aktioner omhandlet i artikel 2, stk. 2

1. Forbedring af borgernes sundhedssikkerhed

1.1. Beskytte borgerne mod trusler mod sundheden

1.1.1.Udvikling af strategier og mekanismer til forebyggelse af, udveksling af oplys-

ninger om og reaktion på trusler mod sundheden i forbindelse med overførbare 

og ikke-overførbare sygdomme og trusler mod sundheden fra fysiske, kemiske 

eller biologiske kilder, herunder i forbindelse med forsætlig spredning; foran-

staltninger til sikring af høj kvalitet i det diagnostiske samarbejde mellem med-

lemsstaternes laboratorier; støtte til arbejdet i eksisterende laboratorier, der ud-

fører arbejde af relevans for Fællesskabet; arbejde med oprettelsen af et net-

værk af EF-referencelaboratorier.

1.1.2.Støtte til udvikling af politikker for forebyggelse, vaccination og immunise-

ring, forbedring af partnerskaber, netværk, værktøjer og systemer for indberet-

ning af immuniseringsstatus samt overvågning af utilsigtede hændelser.

1.1.3.Udvikling af risikostyringskapacitet og -procedurer, forbedring af beredskabet 

og planlægningen i forbindelse med sundhedskriser, herunder forberedelse af 

en koordineret reaktion på sundhedskriser på EU-plan og på internationalt plan;

udvikling af procedurer for risikokommunikation og høring vedrørende mod-

foranstaltninger.
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1.1.4.Fremme af samarbejdet om og forbedring af de eksisterende reaktionsmulighe-

der og -kapaciteter, herunder værnemidler, isolationsfaciliteter og mobile labo-

ratorier, som hurtigt kan sendes af sted i tilfælde af sundhedskriser.

1.1.5.Udvikling af strategier og procedurer for udarbejdelse af generelle beredskabs-

planer og specifikke sundhedsberedskabsplaner og for disses interoperabilitet 

medlemsstaterne imellem , forbedring af planernes spidsbelastningskapacitet, 

gennemførelse af øvelser og afprøvninger samt evaluering og revidering heraf.

1.2. Forbedring af borgernes sikkerhed

1.2.1.Støtte til og forbedring af den videnskabelige rådgivning og risikovurdering 

ved at fremme tidlig påvisning af risici, analyse af risicienes potentielle konse-

kvenser, udveksling af oplysninger om farer og eksponering; fremme integre-

rede og harmoniserede tilgange.

1.2.2.Hjælp til at forbedre sikkerheden ved og kvaliteten af organer og stoffer af 

menneskelig oprindelse, blod og blodkomponenter; fremme udbuddet, spor-

barheden og tilgængeligheden heraf til medicinsk brug med respekt for med-

lemsstaternes ansvar, jf. EF-traktatens artikel 152, stk. 5.

1.2.3.Fremme af foranstaltninger til forbedring af patientsikkerheden gennem sikker 

behandling af høj kvalitet, herunder i forbindelse med antibiotikaresistens og 

nosokomielle infektioner.



16369/2/06 REV 2 ACA/lbp 3
BILAG DG I 2 B DA

2. Fremme af sundheden

2.1. Fremme en sundere levevis og udjævne ulighed i sundhed

2.1.1.Fremme af initiativer til forøgelse af antallet af sunde leveår og fremme af sund 

aldring; støtte til foranstaltninger til fremme og undersøgelse af helbredets ind-

flydelse på produktivitet og deltagelse på arbejdsmarkedet som et bidrag til op-

fyldelse af Lissabon-målene; støtte til foranstaltninger til at undersøge andre 

politikkers indvirkning på helbredet.

2.1.2.Støtte til initiativer til at klarlægge årsager til samt at sætte ind over for og 

mindske ulighed i sundhed i og mellem medlemsstaterne, herunder uligheder i 

relation til kønsforskelle, med det formål at bidrage til velstand og samhørig-

hed; fremme af investeringer i sundhed i samarbejde med andre fællesskabs-

politikker og -fonde, forbedring af solidariteten mellem de nationale sundheds-

systemer gennem støtte til samarbejde om emner vedrørende behandling på 

tværs af grænserne.

2.2. Fremme en sundere levevis og mindske forekomsten af de store sygdomme samt per-

sonskader gennem håndtering af sundhedsdeterminanter

2.2.1.Håndtering af sundhedsdeterminanter for at fremme og forbedre den fysiske og 

mentale sundhed og derved skabe et gunstigt miljø for en sund livsstil og fore-

byggelse af sygdom, iværksættelse af en indsats over for vigtige faktorer såsom 

ernæring, fysisk aktivitet og seksuel sundhed og over for afhængighedsrelate-

rede determinanter såsom tobak, alkohol og narkotika, idet der sættes fokus på 

centrale miljøer såsom uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser og det gen-

nem hele livscyklussen.



16369/2/06 REV 2 ACA/lbp 4
BILAG DG I 2 B DA

2.2.2.Fremme af aktioner til forebyggelse af de store sygdomme, som vejer særlig 

tungt i forhold til Fællesskabets samlede sygdomsbyrde, og aktioner om sjæld-

ne sygdomme, hvor Fællesskabets indsats gennem håndtering af deres determi-

nanter kan tilføre de nationale bestræbelser en betydelig merværdi.

2.2.3.Støtte til aktioner vedrørende sundhedsvirkningerne af determinanter i bredere 

miljørelateret og socioøkonomisk forstand.

2.2.4.Fremme af indsatsen for at reducere antallet af ulykker og personskader.

3. Udarbejdelse og formidling af information og viden om sundhed

3.1. Udveksling af viden og bedste praksis

3.1.1.Udveksling af viden og bedste praksis vedrørende sundhedsspørgsmål, der fal-

der ind under programmets anvendelsesområde.

3.2. Indsamling, analyse og formidling af information om sundhed

3.2.1.Videreudvikling af et bæredygtigt sundhedsovervågningssystem med meka-

nismer for indsamling af data og information og med passende indikatorer; 

indsamling af data om sundhedsstatus og sundhedspolitik; udvikling af den sta-

tistiske del af dette system ved hjælp af Fællesskabets statistiske program.



16369/2/06 REV 2 ACA/lbp 5
BILAG DG I 2 B DA

3.2.2.Udvikling af mekanismer for analyse og videreformidling, herunder EF-

sundhedsrapporter, sundhedsportalen og konferencer; levering af information 

til borgerne, de berørte parter og de politiske beslutningstagere, udvikling af 

høringsmekanismer og medbestemmelsesprocesser; regelmæssigt udarbejde

rapporter om sundhedstilstanden i EU på grundlag af alle data og indikatorer,

og som indeholder en kvalitativ og kvantitativ analyse.

3.2.3.Analyse og teknisk bistand til støtte for udarbejdelsen og gennemførelsen af 

politikker eller lovgivning i forbindelse med programmets anvendelsesområde.
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I. INDLEDNING

1. Kommissionen sendte den 15. april 2005 Rådet og Europa-Parlamentet et forslag1 til 

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af et EF-handlingsprogram for 

sundhed og forbrugerbeskyttelse (2007-2013).

2. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget afgav udtalelse 

hhv. den 14.-15. februar 20062 og den 16. februar 20063, mens Europa-Parlamentets

førstebehandlingsudtalelse blev vedtaget den 16. marts 20064.

3. Efter vedtagelsen den 17. maj 2006 af den interinstitutionelle aftale mellem Europa-

Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk for-

valtning (herunder den flerårige finansielle ramme 2007-2013) forelagde Kommissionen

den 29. maj 2006 et ændret forslag5 (i det følgende benævnt "andet folkesundhedspro-

gram"), hvori der var taget hensyn til en række af Europa-Parlamentets ændringer, 

navnlig opdelingen af forslaget i to særskilte programmer (et på sundhedsområdet og et 

vedrørende forbrugerbeskyttelse), og som indeholdt de reviderede budgetbevillinger.

4. Den 22. marts 2007 vedtog Rådet sin fælles holdning i overensstemmelse med trakta-

tens artikel 251, stk. 2.

II. MÅL

Andet folkesundhedsprogram for perioden 2007-2013 træder i stedet for det nuværende pro-

gram, der blev vedtaget ved afgørelse nr. 1786/2002/EF6.

  
1 EUT C 172 af 12.7.2005, s. 25.
2 EUT C 88 af 11.4.2006, s.1.
3 EUT C 192 af 16.8.2006, s. 8.
4 7537/06.
5 9905/06.
6 EFT L 271 af 9.10.2002, s. 1.
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Andet folkesundhedsprograms vigtigste mål er følgende:

- forbedring af borgernes sundhedssikkerhed

- fremme af sundheden, og

- udarbejdelse og formidling af information og viden om sundhed.

Disse mål vil blive forfulgt ved hjælp af de aktioner, der er angivet i bilaget til afgørelsen, og 

som udgør en fortsættelse af det nuværende program, idet de samtidig tilpasses til nye strate-

giske spørgsmål som f.eks. behovet for at fremme sund aldring, bedre imødegå ulighed i 

sundhed og forbedre beredskabet og planlægningen i forbindelse med sundhedskriser.

Konkrete prioriteter og aktioner samt andre aspekter af programmets gennemførelse (f.eks. 

tildeling af finansielle ressourcer, udvælgelses- og tildelingskriterier for finansielle bidrag, 

ordningerne for gennemførelse af de fælles strategier og aktioner) vil blive fastlagt i de årlige 

arbejdsplaner i samråd med programmets forvaltningsudvalg. Folkesundhedsprogrammets 

overordnede mål åbner mulighed for om nødvendigt at tage nye emner op, som melder sig, i 

løbet af gennemførelsesperioden.

Det finansielle bidrag til programmet fra EU-budgettet er fastsat til 365,6 mio. EUR i løbende 

priser.

III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

1. Generelle bemærkninger

Rådet har generelt fulgt Europa-Parlamentets førstebehandlingsudtalelse, som i betyde-

ligt omfang er indarbejdet i Kommissionens ændrede forslag. Rådet gav bl.a. sin tilslut-

ning til opdelingen af Kommissionens oprindelige forslag i to særskilte programmer (et 

for sundhedsområdet og et for forbrugerbeskyttelse). Rådet tilsluttede sig de reviderede 

budgetbevillinger, der er nævnt i punkt II, og som fremgår af den interinstitutionelle af-

tale af 17. maj 2006.
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Det bemærkes, at Europa-Parlamentets førstebehandlingsudtalelse blev vedtaget den 

16. marts 2006, dvs. før den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006.

2. Europa-Parlamentets ændringer

Europa-Parlamentet vedtog på plenarmødet den 16. marts 2006 145 ændringer til 

Kommissionens oprindelige forslag. De fleste ændringer er indarbejdet i Kommissio-

nens ændrede forslag, og Rådet har accepteret yderligere ændringer i sin fælles hold-

ning.

Rådet

a) indarbejdede i den fælles holdning følgende 22 ændringer, som vedrører opdelin-

gen af Kommissionens oprindelige forslag i to særskilte programmer:

i) Ændringer accepteret fuldt ud:

Ændring 1 (overskrift): den nye overskrift

Ændring 2 (henvisning 1)

Ændring 15 (betragtning 2): den tilføjelse, der ikke vedrører opdelingen, ac-

cepteres i betragtning 4

Ændring 37 (betragtning 4): udgår

Ændring 42 (betragtning 9); denne betragtning er nu betragtning 31

Ændring 52 (artikel 3); denne artikel er nu artikel 4

Ændring 74 (artikel 11); denne artikel er nu artikel 14

Ændring 75 (artikel 12); denne artikel er nu artikel 5, stk. 2

Ændring 76 (bilag 1); bilag 1 udgår

Ændring 77, 78, 84, 86 og 101: (bilag 2); bilag 2 er nu bilaget

Ændring 140 (bilag 3): dette bilag er nu bilaget til EF-handlingsprogrammet 

inden for forbrugerpolitik (2007-2013).
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ii) Ændringer, der er omformuleret eller delvis accepteret:

Ændring 3 (betragtning 1); accepteret for så vidt angår opdelingen

Ændring 18 (betragtning 3): accepteret for så vidt angår opdelingen

Ændring 38 (betragtning 5): også delvis accepteret i betragtning 12

Ændring 41 (betragtning 7): accepteret for så vidt angår opdelingen

Ændring 43 (betragtning 11): omformuleret i betragtning 33

Ændring 48 (artikel 1)

Ændring 49 (artikel 2): også delvis accepteret i artikel 2, stk. 1

b) accepterede ikke ændring 113, da Kommissionens ændrede forslag indeholder 

færre aktioner

c) indarbejdede i den fælles holdning følgende 91 ændringer, som ikke vedrører op-

delingen af forslaget:

i) Ændringer accepteret fuldt ud:

Betragtninger:

Ændring 7 (betragtning 1d (ny)): nu betragtning 3

Ændring 9 (betragtning 1 f (ny)): nu betragtning 6

Ændring 19 (betragtning 3 a (ny)): nu betragtning 12

Ændring 20 (betragtning 3 b (ny)): nu betragtning 14

Ændring 21 (betragtning 3c (ny)): nu betragtning 15

Ændring 22 (betragtning 3d (ny)): nu betragtning 16

Ændring 24 (betragtning 3 f (ny)): nu betragtning 17

Ændring 30 (betragtning 3 l (ny)): nu betragtning 22

Ændring 34 (betragtning 3 p (ny)): nu betragtning 24

Ændring 35 (betragtning 3 q (ny)): nu betragtning 26

Ændring 36 (betragtning 3 r (ny)): nu betragtning 26
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Artikler:

Ændring 59 (artikel 4, stk. 1 d (nyt)): nu artikel 7, stk. 3, litra a)

Ændring 60 (artikel 4, stk. 1 e) (nyt)): nu artikel 7, stk. 3, litra b)

Ændring 61 (artikel 4, stk. 1 f (nyt)): nu artikel 7, stk. 4

Ændring 66 (artikel 7, stk. 1, litra a): nu artikel 8, stk. 1, litra a), nr. i)

Ændring 69 (artikel 7, stk. 2): nu artikel 8, stk. 2

Ændring 70 (artikel 9): nu artikel 12

Ændring 72 (artikel 10, stk. 3): udgår

ii) Ændringer, der er omformuleret eller delvis accepteret:

Betragtninger:

Ændring 4 (betragtning 1): delvis accepteret i betragtning 1

Ændring 6 (betragtning 1 c (ny)): omformuleret i betragtning 2

Ændring 8 (betragtning 1 e (ny)): delvis accepteret i betragtning 5

Ændring 10 (betragtning 1 g (ny)): delvis accepteret i betragtning 7

Ændring 13 (betragtning 1 k (ny)): delvis accepteret i betragtning 8

Ændring 14 (betragtning 11 (ny)): omformuleret i betragtning 9

Ændring 16 (betragtning 2 a (ny)): delvis accepteret i betragtning 10

Ændring 17 (betragtning 2 b (ny)): delvis accepteret i betragtning 11

Ændring 23 (betragtning 3 e (ny)): delvis accepteret i betragtning 17

Ændring 25 (betragtning 3 g (ny)): delvis accepteret i betragtning 18

Ændring 26 (betragtning 3 h (ny)): delvis accepteret i betragtning 18

Ændring 27 (betragtning 3 g (ny)): omformuleret i betragtning 19

Ændring 28 (betragtning 3 j (ny)): omformuleret i betragtning 21

Ændring 29 (betragtning 3 k (ny)): delvis accepteret i betragtning 21

Ændring 31 (betragtning 3 m (ny)): delvis accepteret i betragtning 23

Ændring 39 (betragtning 5 a (ny)): omformuleret i betragtning 27

Ændring 40 (betragtning 6): delvis accepteret i betragtning 28

Ændring 44 (betragtning 12): delvis accepteret i betragtning 34

Ændring 45 (betragtning 13): delvis accepteret i betragtning 36
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Ændring 46 (betragtning 13 a (ny)): omformuleret i betragtning 37

Ændring 47 (betragtning 14): omformuleret i betragtning 38 og artikel 5, 

stk. 2

Artikler:

Ændring 50 (artikel 2, stk. 2 a) (nyt)): delvis accepteret i betragtning 1 og i 

bilaget, målsætning 2.1

Ændring 53 (artikel 3, stk. 2, litra b): delvis accepteret i artikel 4, 

stk. 1, litra b)

Ændring 55 (artikel 4): delvis accepteret i artikel 7, stk. 1

Ændring 56 (artikel 4, stk. 1 a (nyt)): delvis accepteret i artikel 7, stk. 3, 

litra a)

Ændring 57 (artikel 4, stk. 1 b (nyt)): delvis accepteret i artikel 7, stk. 2

Ændring 62 (artikel 4, stk. 1 g (nyt)): delvis accepteret i artikel 5, stk. 2

Ændring 63 (artikel 4 a (ny): delvis accepteret i artikel 9

Ændring 67 (artikel 7, stk. 1, litra aa) (nyt)): delvis accepteret i artikel 8, 

stk. 1, litra a), nr. iii)

Ændring 71 (artikel 10, stk. 2): delvis accepteret i artikel 13, stk. 3

Ændring 73 (artikel 10, stk. 3 a (nyt)): delvis accepteret i artikel 13, stk. 3, 

litra a)

Ændring 146 (artikel 7, stk. 1, litra ac) (nyt)): delvis accepteret i artikel 8, 

stk. 1

Ændring 147 (artikel 10, stk. 1): delvis accepteret i artikel 13, stk. 3, litra a).

Bilagene:

Ændring 79 og 80 (bilag 2): delvis accepteret i artikel 7, stk. 3, litra b)

Ændring 81 (bilag 2): delvis accepteret i bilaget, målsætning 1.2.3

Ændring 85 (bilag 2): delvis accepteret i bilaget, målsætning 1.1.3.

Ændring 88 (bilag 2): delvis accepteret i betragtning 11 og 22
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Ændring 89 (bilag 2): delvis accepteret i bilaget, målsætning 2.2.1

Ændring 90 (bilag 2): delvis accepteret i betragtning 19

Ændring 91 (bilag 2): delvis accepteret i bilaget, målsætning 2.1.2

Ændring 92 (bilag 2): delvis accepteret i betragtning 16 og 37 og i bilaget, 

målsætning 2.1

Ændring 93 (bilag 2): delvis accepteret i bilaget, målsætning 1.1.1

Ændring 98 (bilag 2): delvis accepteret i betragtning 17 og 23 og i bilaget, 

målsætning 2.1.1

Ændring 99 (bilag 2): delvis accepteret i betragtning 17 og 23 og i bilaget, 

målsætning 2.1.2

Ændring 100 (bilag 2): delvis accepteret i artikel 2, stk. 2, og i bilaget, mål-

sætning 2.2

Ændring 104 (bilag 2): delvis accepteret i bilaget, målsætning 2.1

Ændring 106 (bilag 2): delvis accepteret i bilaget, målsætning 1.1.2

Ændring 107 (bilag 2): delvis accepteret i betragtning 16 og 37 og i bilaget, 

målsætning 2.1

Ændring 108 (bilag 2): delvis accepteret i betragtning 18 og i bilaget, mål-

sætning 3.1

Ændring 109 (bilag 2): delvis accepteret i betragtning 21

Ændring 110 (bilag 2): delvis accepteret i betragtning 19

Ændring 111 (bilag 2): delvis accepteret i betragtning 18 og 19 og i bilaget, 

målsætning 2.2

Ændring 112 (bilag 2): delvis accepteret i artikel 2, stk. 2, og i bilaget, mål-

sætning 2.2

Ændring 115 (bilag 2): delvis accepteret i betragtning 21

Ændring 116 (bilag 2): delvis accepteret i bilaget, målsætning 3.1

Ændring 117 (bilag 2): delvis accepteret i betragtning 17 og 23 og i bilaget, 

målsætning 2.1.2

Ændring 118 (bilag 2): delvis accepteret i betragtning 21

Ændring 119 (bilag 2): delvis accepteret i bilaget, målsætning 2.1.1
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Ændring 120 (bilag 2): delvis accepteret i bilaget, målsætning 1.2.2

Ændring 121 (bilag 2): delvis accepteret i betragtning 12, artikel 2, stk. 2, 

artikel 9 og i bilaget, målsætning 3

Ændring 123 (bilag 2): omformuleret i bilaget, målsætning 3

Ændring 124 (bilag 2): delvis accepteret i bilaget, målsætning 3.2

Ændring 125 (bilag 2): delvis accepteret i betragtning 17 og i bilaget, mål-

sætning 3.2.1

Ændring 126 (bilag 2): delvis accepteret i bilaget, målsætning 3.2.1

Ændring 132 (bilag 2): delvis accepteret i bilaget, målsætning 1.1.1

Ændring 133 (bilag 2): delvis accepteret i bilaget, målsætning 3.2.2

Ændring 134 (bilag 2): delvis accepteret i betragtning 12 og 13, artikel 9, 

stk. 1, og i bilaget, målsætning 2.1.1

Ændring 135 (bilag 2): delvis accepteret i bilaget

Ændring 136 (bilag 2): delvis accepteret i artikel 12

Ændring 137 (bilag 2): delvis accepteret i bilaget, målsætning 1.2.1

Ændring 138 (bilag 2): delvis accepteret i bilaget, målsætning 1.2.2

Ændring 139 (bilag 2): delvis accepteret i bilaget, målsætning 3.2.3

d) modtog ikke 26 ændringer (5, 11, 12, 32, 33, 51, 54, 58, 65, 68, 82, 83, 87, 95, 96, 

102, 103, 105, 122, 128, 130, 131, 145, 148, 152 og 153) i sin fælles holdning.

Rådet kan på grund af ressourcemæssige begrænsninger som følge af vedtagelsen 

af den interinstitutionelle aftale den 17. maj 2006 ikke acceptere følgende fem 

ændringer: 64, 97, 114, 127 og 129.

IV. KONKLUSION

Rådet finder, at dets fælles holdning med de ændringer, der er nævnt i punkt III.2.a) og c), ta-

ger passende hensyn til Europa-Parlamentets førstebehandlingsudtalelse.
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Den fælles holdning udgør en afvejning af forskellige hensyn og interesser, der sikrer, at pro-

grammets målsætninger vil kunne gennemføres med et begrænset antal aktioner og instrumen-

ter og mere nøjagtige metoder og procedurer, der er blevet omformuleret på baggrund af Eu-

ropa-Parlamentets førstebehandlingsudtalelse og Kommissionens ændrede forslag. Afgørelsen 

vil forbedre effektiviteten af Fællesskabets aktioner på folkesundhedsområdet og øge bevidst-

heden om sundhedstilstanden i Den Europæiske Union og således bidrage til at forbedre og 

beskytte Den Europæiske Unions borgeres sundhed.

________________________
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Vedr.: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af andet EF-

handlingsprogram for sundhed (2007-2013) [førstebehandling]
– Vedtagelse (R)
a) af den fælles holdning
b) af Rådets begrundelse

1. Kommissionen forelagde den 15. april 2005 Rådet ovennævnte forslag1, der bygger på EF-

traktatens artikel 152 og 153.

2. Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 14. februar 20062. Regionsudvalget

afgav udtalelse den 16. februar 20063.

3. Europa-Parlamentet afgav førstebehandlingsudtalelse den 16. marts 20064 og vedtog 145 æn-

dringer til Kommissionens forslag.

  
1 8064/05.
2 EUT C 88 af 11.4.2006, s. 1.
3 EUT C 192 af 16.8.2006, s. 8.
4 7537/06.
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4. Kommissionen forelagde i henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2, et ændret forslag den 

29. maj 20061 (tilpasning som følge af aftalen om finansieringsrammen for 2007-2013 af 

17. maj 2006.

5. På 2767. samling den 30. november-1. december 2006 nåede Rådet (beskæftigelse, socialpoli-

tik, sundhed og forbrugerpolitik) til politisk enighed om en fælles holdning til ovennævnte af-

gørelse.

6. De Faste Repræsentanters Komité opfordres til at henstille til Rådet, at det som A-punkt på 

dagsordenen for en kommende samling vedtager den fælles holdning i 16369/1/06 REV 1 samt 

begrundelsen i 16369/1/06 REV 1 ADD 1.

___________________

  
1 9905/06.
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2005/0042A (COD) 

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN 
TIL EUROPA-PARLAMENTET 

 
i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit 

 
vedrørende 

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse om oprettelse af det andet EF-handlingsprogram for sundhed (2007-2013) 

 
 

(EØS-relevant tekst) 

1. BAGGRUND 

Forslag sendt til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2005)115 - 2005/0042 (COD): 

13. april 2005 

Udtalelse afgivet af Regionsudvalget: 

Udtalelse afgivet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg: 

16. februar 2006 

14. februar 2006 

Udtalelse afgivet under Europa-Parlamentets førstebehandling: 16. marts 2006 

Ændret forslag fra Kommissionen 
(KOM(2006) 234 - 2005/0042A (COD) fremsendt: 

24. maj 2006 

Politisk enighed i Rådet: 30. november 2006 

Fælles holdning vedtaget:  22. marts 2007 

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG 

Programmet tager sigte på at bidrage til beskyttelse af borgernes sundhed og sikkerhed 
gennem specifikke aktioner på sundhedsområdet. Det sætter EU i stand til at supplere, støtte 
og øge værdien af medlemsstaternes politikker og bidrager således til at forbedre solidariteten 
og velstanden i EU ved at beskytte og fremme menneskers sundhed og sikkerhed og forbedre 
folkesundheden. Programmet for 2007-2013 har tre hovedmålsætninger: forbedre borgernes 
sundhedssikkerhed, fremme sundhed og udarbejde og formidle viden om sundhed. 

Disse målsætninger skal opfyldes gennem en kombination af aktioner og instrumenter i 
overensstemmelse med de prioriteringer, der er fastsat i de årlige arbejdsprogrammer. 



 

DA 3   DA 

3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING 
Den 30. november 2006 nåede Rådet enstemmigt til politisk enighed om forslaget til afgørelse 
om oprettelse af det andet EF-handlingsprogram for sundhed (2007-2013). Det tog for det 
meste udgangspunkt i Kommissionens ændrede forslag af 24. maj 2006. Det ændrede forslag 
tilpasser omfanget og rækken af programmets aktioner til programmets budget, som blev 
væsentligt reduceret som følge af den interinstitutionelle aftale om Fællesskabets 
finansieringsramme (2007-2013), og til Europa-Parlamentets synspunkter. På den måde blev 
sundhedsprogrammet adskilt fra programmet for forbrugerbeskyttelse, og der blev sat nyt 
fokus på sundhedsmæssige uligheder, fremme af mulighederne for at blive ældre med et godt 
helbred og hensyn til børns sundhed og kønsrelaterede sundhedsproblemer, som afspejler 
Europa-Parlamentets ændringsforslag, som blev vedtaget ved afstemningen under 
førstebehandlingen i marts 2006. 

Rådets drøftelser i forbindelse med det ændrede forslag koncentrerede sig om flere specifikke 
spørgsmål, som både vedrørte programmets indhold og gennemførelse.  

Nogle medlemsstater tog forbehold over for væsentlige indholdsmæssige spørgsmål, såsom 
prioriteringen af mindskelse af forekomsten af de vigtigste sygdomme og det arbejde, der skal 
iværksættes for at forbedre EU's evne til at reagere på sundhedstrusler, f.eks. støtte til 
netværkssamarbejde mellem laboratorier. 

Endvidere ønskede en række medlemsstater at få mere klarhed over de finansielle 
mekanismer, der skal anvendes i programmet, f.eks. hvordan driftstilskud vil blive brugt, 
hvordan programudvalget skal fungere, og hvordan programmet skal evalueres. 

Der blev fundet en udvej for medlemsstaternes forbehold gennem enkelte mindre ændringer 
af teksten, under fuld hensyntagen til ånden i Kommissionens ændrede forslag. Disse 
omfattede: 

- tilføjelse af en henvisning til de vigtigste sygdomme i artikel 2 i betragtning af Europa-
Parlamentets ønske om at fremhæve mindskelse af forekomsten af de vigtigste sygdomme 
som et af programmets hovedformål 

- tilføjelse af tekst i betragtning 32 og artikel 13 for at præcisere evalueringens form og formål 
yderligere 

- en ændring i bilag 1, punkt 1.1.1 om beskyttelse af borgere mod sundhedstrusler for at 
fremhæve, at Fællesskabets aktion har til formål at hjælpe med at styrke medlemsstaternes 
evne til at støtte eksisterende laboratorier, som udfører EF-relevant arbejde, frem for at 
indføre nye EF-mekanismer 

- med hensyn til de finansielle ordninger forblev ordlyden i artikel 8 uændret, men der blev 
tilføjet en ny betragtning 33 som vejledende fortolkning for at gøre det klarere, at 
programudvalget vil blive informeret i fuldt omfang 

- med hensyn til driftstilskud til ikke-statslige organer (ngo'er) blev ordlyden i betragtning 26 
og artikel 4 ændret lidt for at tage højde for medlemsstaternes betænkeligheder med hensyn til 
bestemmelsens anvendelsesområde, men det ændrede ikke sigtet med Kommissionens forslag. 
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I overensstemmelse med den almindelig tilgang til alle Fællesskabets programmer for den 
finansielle programmeringsperiode 2007-2013 ændrede Rådet rækkefølgen i programmets 
artikler. 

Da den fælles beslutningsprocedure endnu ikke er afsluttet, vil det ikke være muligt at 
anvende det nye retsgrundlag fra 2007; det vil derfor blive sikret, at sundhedsaktionerne i 
2007 finansieres på det eksisterende retsgrundlag (1786/2002/EF). Den budgetpost, der skal 
anvendes til at finansiere driftsudgifterne i 2007, vil derfor være den samme som i 2006, men 
der er foretaget en intern overførsel for at kunne anvende budgetbevillingerne til 
folkesundhedsprogrammet i 2007. Det vil blive sikret, at teksten i det nye retsgrundlag bliver 
tilpasset i overensstemmelse hermed, dvs. med hensyn til det nye programs 
gennemførelsesdato, varighed og samlede budget1, og at de nødvendige 
overgangsforanstaltninger tilføjes. 

Rådets fælles holdning blev vedtaget enstemmigt den 22.3.2007. 

4. KONKLUSION 

Kommissionen finder, at den fælles holdning er i overensstemmelse med målene og tilgangen 
i Kommissionens ændrede forslag. Kommissionen vil støtte interinstitutionelle bestræbelser 
for at nå til enighed i forbindelse med andenbehandlingen. 

                                                 
1 321,5 mio. EUR i løbende priser. 
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