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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. …/2007/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για τη θέσπιση δεύτερου προγράμματος κοινοτικής δράσης

στον τομέα της υγείας (2007-2013)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 152,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,2

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης3,

  

1 EE C 88, 11.4.2006, σ. 1.
2 ΕΕ C 192, 16.8.2006, σ. 8.
3 Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Μαρτίου 2006 (ΕΕ C 291Ε, 30.11.2006, 

σ. 372), κοινή θέση του Συμβουλίου της …(δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της… (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα).
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η Κοινότητα μπορεί να συμβάλει στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των 

πολιτών μέσω της ανάληψης δράσεων στον τομέα της δημόσιας υγείας. Κατά τον 

καθορισμό και την εφαρμογή όλων των κοινοτικών πολιτικών και δραστηριοτήτων, θα 

πρέπει να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας. Η Κοινότητα καλείται, 

βάσει του άρθρου 152 της Συνθήκης, να διαδραματίσει ενεργό ρόλο με τη λήψη μέτρων 

που δεν μπορούν να ληφθούν από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας. Η Κοινότητα σέβεται πλήρως τις αρμοδιότητες των κρατών μελών σε 

ό,τι αφορά την οργάνωση και την παροχή των υγειονομικών υπηρεσιών και της ιατρικής 

περίθαλψης.

(2) Ο τομέας της υγείας χαρακτηρίζεται αφενός μεν από τις σημαντικές προοπτικές του για 

ανάπτυξη, καινοτομία και επίδειξη δυναμισμού, αφετέρου δε από τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει από την άποψη της οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας και 

αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγειονομικής μέριμνας, μεταξύ άλλων λόγω της 

γήρανσης του πληθυσμού και της προόδου που σημειώνει η ιατρική.

(3) Το πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας (2003-2008) που 

υιοθετήθηκε με την απόφαση αριθ. 1786/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου4 ήταν το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον 

τομέα αυτό και έχει ήδη προσφέρει πολλά σημαντικά επιτεύγματα και βελτιώσεις.

  

4 ΕΕ L 271, 9.10.2002, σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 
αριθ. 786/2004/ΕΚ (ΕΕ L 138, 30.4.2004, σ. 7).
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(4) Απαιτείται συνεχής προσπάθεια για την εκπλήρωση των στόχων που έθεσε ήδη η 

Κοινότητα στον τομέα της δημόσιας υγείας. Είναι, επομένως, σκόπιμο να θεσπισθεί 

δεύτερο πρόγραμμα κοινοτικής δράσης για την υγεία (2007-2013) (εφεξής «το 

πρόγραμμα»).

(5) Υπάρχουν πολλές σοβαρές διασυνοριακές απειλές για την υγεία που είναι πιθανόν να 

λάβουν παγκόσμια διάσταση, εμφανίζονται δε νέες που απαιτούν περαιτέρω κοινοτική 

δράση. Η Κοινότητα θα πρέπει να αντιμετωπίζει τις σοβαρές διασυνοριακές απειλές για 

την υγεία ως ζήτημα προτεραιότητας. Το πρόγραμμα θα πρέπει να δώσει έμφαση στην 

ενίσχυση του συνολικού κοινοτικού δυναμικού αναπτύσσοντας περαιτέρω τη συνεργασία 

μεταξύ των κρατών μελών. Η παρακολούθηση, η έγκαιρη προειδοποίηση και η 

καταπολέμηση σοβαρών απειλών κατά της υγείας είναι σημαντικοί τομείς στους οποίους 

θα πρέπει να προωθείται αποτελεσματική και συντονισμένη απάντηση σε κοινοτικό 

επίπεδο στις απειλές κατά της υγείας. Δράσεις προκειμένου να εξασφαλισθεί συνεργασία 

μεταξύ των εργαστηρίων όσον αφορά τη διάγνωση υψηλής ποιότητας είναι ουσιώδεις 

προκειμένου να αντιμετωπίζονται απειλές κατά της υγείας. Το πρόγραμμα θα πρέπει να 

ενθαρρύνει τη θέσπιση ενός συστήματος κοινοτικών εργαστηρίων αναφοράς. Ένα τέτοιο 

σύστημα πρέπει ωστόσο να βασίζεται σε στέρεα νομική βάση.
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(6) Σύμφωνα με την έκθεση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) σχετικά με την υγεία 

στην Ευρώπη 2005, οι πιο σημαντικές αιτίες της επιβάρυνσης από νόσους στην ευρωπαϊκή 

περιοχή της ΠΟΥ, σε έτη ζωής υπολογιζόμενα σε συνάρτηση με τις επιβαρύνσεις που 

επιφέρει η ασθένεια στην υγεία (DALYs), είναι οι μη μεταδοτικές ασθένειες (NCDs – 77% 

του συνόλου), τα εξωτερικά αίτια τραυματισμών και δηλητηρίασης (14%) και οι 

μεταδοτικές ασθένειες (9%). Επτά κύριες παθήσεις – ισχαιμική καρδιοπάθεια, μονοπολική 

καταθλιπτική διαταραχή, εγκεφαλική αγγειακή νόσος, διαταραχές από τη χρήση 

οινοπνεύματος, χρόνια πνευμονική νόσος, καρκίνος του πνεύμονα και τραυματισμοί από 

ατυχήματα οδικής κυκλοφορίας– αντιστοιχούν στο 34% των DALYs στην περιοχή. Επτά 

κύριοι παράγοντες κινδύνου – κάπνισμα, οινόπνευμα, υπέρταση, υψηλό ποσοστό 

χοληστερόλης, υπερβολικό βάρος, μικρή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών και 

έλλειψη σωματικής άσκησης – ισοδυναμούν με 60% των DALYs. Επιπροσθέτως, οι 

μεταδοτικές νόσοι, όπως είναι ο ιός HIV/AIDS, η γρίπη, η φυματίωση και η ελονοσία, 

απειλούν επίσης την υγεία όλων των λαών της Ευρώπης. Σημαντικό καθήκον του 

προγράμματος, σε συνεργασία, κατά περίπτωση, με το κοινοτικό στατιστικό πρόγραμμα, 

θα πρέπει να είναι ο καλύτερος εντοπισμός των κύριων επιβαρύνσεων της υγείας στην 

Κοινότητα.

(7) Οι οκτώ σημαντικότερες αιτίες θνησιμότητας και νοσηρότητας από μη μεταδοτικές 

ασθένειες (NCD) στην ευρωπαϊκή περιοχή της ΠΟΥ είναι οι καρδιαγγειακές παθήσεις, οι 

νευροψυχικές διαταραχές, ο καρκίνος, οι παθήσεις του πεπτικού συστήματος, οι 

αναπνευστικές παθήσεις, οι διαταραχές αισθητηρίων οργάνων, οι παθήσεις σκελετού και 

μυών και ο σακχαρώδης διαβήτης.
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(8) Η αντοχή των μικροβίων στα αντιβιοτικά και οι νοσοκομειακές λοιμώξεις εξελίσσονται σε 

απειλή κατά της υγείας στην Ευρώπη. Η έλλειψη έρευνας για νέα αποτελεσματικά 

αντιβιοτικά καθώς και οι τρόποι για να εξασφαλισθεί η ορθή χρήση των υφισταμένων 

αποτελούν μείζονες ανησυχίες. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να γίνεται συλλογή και 

ανάλυση σχετικών με τα ανωτέρω δεδομένων.

(9) Η ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων που 

συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 851/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου5 είναι σημαντική για την καταπολέμηση των μεταδοτικών νόσων.

(10) Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζεται στα επιτεύγματα του προηγούμενου προγράμματος 

κοινοτικής δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας (2003-2008). Θα πρέπει να συμβάλει 

στην επίτευξη υψηλού επιπέδου σωματικής και ψυχικής υγείας, καθώς και μεγαλύτερης 

ισότητας σε θέματα υγείας σε ολόκληρη την Κοινότητα, κατευθύνοντας τις δράσεις προς 

τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, την πρόληψη των ασθενειών και διαταραχών και την 

εξάλειψη των πηγών κινδύνου για την υγεία, με σκοπό την καταπολέμηση της 

νοσηρότητας και της πρόωρης θνησιμότητας.

(11) Το πρόγραμμα θα πρέπει να δώσει έμφαση στη βελτίωση της υγείας και την προώθηση 

υγιεινού τρόπου ζωής και νοοτροπίας πρόληψης μεταξύ των παιδιών και των νέων.

  

5 ΕΕ L 142, 30.4.2004, σ. 1.
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(12) Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίξει την ένταξη των στόχων της πολιτικής που 

εφαρμόζεται στον τομέα της υγείας σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές και δραστηριότητες, 

χωρίς να επικαλύπτεται το έργο που έχει συντελεσθεί στο πλαίσιο άλλων κοινοτικών 

πολιτικών. Ο συντονισμός με τις άλλες κοινοτικές πολιτικές και προγράμματα αποτελεί 

βασική συνιστώσα του στόχου της ένταξης της πολιτικής για την υγεία στις άλλες 

πολιτικές. Για να προωθούνται οι συνέργειες και να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις, 

μπορούν να αναλαμβάνονται κοινές δράσεις με συναφή κοινοτικά προγράμματα και 

δράσεις και θα πρέπει να γίνεται κατάλληλη χρήση άλλων κοινοτικών Ταμείων και 

προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοζόμενων και των μελλοντικών 

κοινοτικών προγραμμάτων-πλαισίων για την έρευνα και των αποτελεσμάτων τους, των 

Διαρθρωτικών Ταμείων, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης, της ευρωπαϊκής 

στρατηγικής για την υγεία στο χώρο εργασίας, του προγράμματος κοινοτικής δράσης στον 

τομέα της πολιτικής για τους καταναλωτές (2007-2013)6, του προγράμματος «Πρόληψη 

των ναρκωτικών και σχετική ενημέρωση», του προγράμματος «Καταπολέμηση της βίας 

(Δάφνη)» και του κοινοτικού στατιστικού προγράμματος στο πλαίσιο των οικείων 

δραστηριοτήτων τους.

(13) Ιδιαίτερες προσπάθειες θα πρέπει να καταβληθούν για να εξασφαλισθεί η συνοχή και η 

συνέργεια μεταξύ του προγράμματος και των κοινοτικών εξωτερικών δράσεων, ιδίως 

στους τομείς της γρίπης των πτηνών, του HIV/AIDS, της φυματίωσης και άλλων 

διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να υπάρξει διεθνής 

συνεργασία προκειμένου να προωθηθεί η γενική μεταρρύθμιση της υγείας και τα γενικά 

θεσμικά ζητήματα υγείας σε τρίτες χώρες.

  

6 Απόφαση αριθ. 1926/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 
404, 30.12.2006, σ. 39).
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(14) Η αύξηση της διάρκειας υγιούς ζωής (HLY), που καλείται επίσης δείκτης προσδόκιμου 

ζωής χωρίς αναπηρίες με την πρόληψη των ασθενειών και την προώθηση πολιτικών για 

έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, είναι σημαντική για την ευεξία των πολιτών της ΕΕ και 

συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της διαδικασίας της Λισαβόνας όσον 

αφορά την κοινωνία της γνώσης και τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών που 

δέχονται πιέσεις από την αύξηση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης και 

κοινωνικής ασφάλισης.

(15) Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφερε επιπρόσθετα μελήματα από την άποψη των 

ανισοτήτων στον τομέα της υγείας εντός της ΕΕ και τούτο κατά πάσα πιθανότητα θα 

ενταθεί με τις περαιτέρω διευρύνσεις. Αυτό το ζήτημα θα πρέπει, επομένως, να αποτελέσει 

μία από τις προτεραιότητες του προγράμματος.

(16) Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στον εντοπισμό των αιτίων των ανισοτήτων στον 

τομέα της υγείας και να ενθαρρύνει, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 

στην προσπάθεια αντιμετώπισής τους.

(17) Έχει ουσιαστική σημασία η συστηματική συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση 

συγκρίσιμων δεδομένων, τηρουμένων των εθνικών περιορισμών, για μια αποτελεσματική 

παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τούτο θα δώσει τη 

δυνατότητα στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ενημέρωση του κοινού 

και να καταρτίσουν κατάλληλες στρατηγικές, πολιτικές και δράσεις, ώστε να 

επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας. Η συμβατότητα και η 

διαλειτουργικότητα των συστημάτων και των δικτύων για την ανταλλαγή πληροφοριών 

και στοιχείων σχετικά με την ανάπτυξη της δημόσιας υγείας θα πρέπει να επιδιώκονται 

στις δράσεις και τα μέτρα στήριξης. Το φύλο, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση και η 

ηλικία αποτελούν σημαντικούς παράγοντες υγείας. Η συλλογή στοιχείων θα πρέπει,

ει δυνατόν, να βασίζεται σε υπάρχουσες εργασίες, και οι προτάσεις νέων συλλογών θα 

πρέπει να κοστολογούνται και να βασίζονται σε σαφείς ανάγκες. Η συλλογή στοιχείων θα 

πρέπει να τηρεί τις σχετικές νομικές διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων.
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(18) Οι βέλτιστες πρακτικές είναι σημαντικές διότι η προώθηση της υγείας και η πρόληψη θα 

πρέπει να μετρώνται βάσει της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας και όχι 

βάσει αμιγώς οικονομικών όρων. Θα πρέπει να προωθούνται οι βέλτιστες πρακτικές και οι 

τελευταίες μέθοδοι θεραπείας για τις ασθένειες και τους τραυματισμούς, ώστε να 

προλαμβάνεται περαιτέρω επιδείνωση της υγείας, και θα πρέπει να αναπτύσσονται 

ευρωπαϊκά δίκτυα κέντρων αναφοράς για συγκεκριμένες παθήσεις.

(19) Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την πρόληψη τραυματισμών με τη συλλογή δεδομένων, 

την ανάλυση των καθοριστικών παραγόντων για τους τραυματισμούς και τη διάδοση των 

σχετικών πληροφοριών.

(20) Οι υπηρεσίες στον τομέα της υγείας εμπίπτουν κυρίως στην ευθύνη των κρατών μελών 

αλλά η συνεργασία σε κοινοτικό επίπεδο μπορεί να αποβεί επωφελής τόσο για τους 

ασθενείς όσο και για τα συστήματα υγείας. Οι χρηματοδοτούμενες από το πρόγραμμα 

δραστηριότητες καθώς και οι νέες προτάσεις που προκύπτουν ως αποτέλεσμα αυτών θα 

πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τους τα συμπεράσματα του Συμβουλίου περί των 

κοινών αξιών και αρχών στα συστήματα υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης7, που 

υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2006 και τα οποία περιέχουν μια δήλωση 

περί των κοινών αξιών και αρχών στα συστήματα υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

καλούν τα όργανά της να τις τηρούν κατά τις εργασίες τους. Το πρόγραμμα θα πρέπει να 

λαμβάνει δεόντως υπόψη τις μελλοντικές εξελίξεις της κοινοτικής δράσης στον τομέα των 

υπηρεσιών υγείας καθώς και τις εργασίες της ομάδας υψηλού επιπέδου για τις υπηρεσίες 

υγείας και ιατρικής περίθαλψης, η οποία παρέχει σημαντικό φόρουμ συνεργασίας και 

ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των υγειονομικών συστημάτων των κρατών 

μελών.

  

7 ΕΕ C 146, 22.6.2006, σ. 1.
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(21) Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στη συλλογή δεδομένων, την προώθηση και 

ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων, τη δημιουργία δικτύων και διαφόρων μορφών 

συνεργασίας και την προώθηση των σχετικών πολιτικών για την κινητικότητα των 

ασθενών, καθώς επίσης και για την κινητικότητα των επαγγελματιών του τομέα της 

υγείας. Θα πρέπει να διευκολύνει την περαιτέρω ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού ευρωπαϊκού 

χώρου υγείας, μέσω κοινών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών με άλλους τομείς πολιτικής της 

ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της περιφερειακής πολιτικής, συμβάλλοντας παράλληλα στις 

εργασίες για τα κριτήρια ποιότητας των ιστοθέσεων που αφορούν την υγεία καθώς και για 

την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας. Η τηλεματική ιατρική θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη, δεδομένου ότι οι εφαρμογές της τηλεματικής ιατρικής μπορούν να συμβάλουν στη 

διασυνοριακή φροντίδα διασφαλίζοντας παράλληλα την κατ’ οίκον ιατρική φροντίδα.

(22) Η ρύπανση του περιβάλλοντος συνιστά σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και μείζονα πηγή 

ανησυχιών για τους ευρωπαίους πολίτες. Ειδική δράση θα πρέπει να επικεντρωθεί στα 

παιδιά και τις άλλες ομάδες που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε επικίνδυνες περιβαλλοντικές 

συνθήκες. Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώνει τις δράσεις που αναλαμβάνονται στο 

πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για το περιβάλλον και την υγεία 2004-2010.

(23) Το πρόγραμμα θα πρέπει να ασχοληθεί με θέματα υγείας που σχετίζονται με το φύλο και 

τη γήρανση.

(24) Η αρχή της προφύλαξης και η αξιολόγηση των κινδύνων είναι βασικοί παράγοντες για την 

προστασία της ανθρώπινης υγείας και θα πρέπει, επομένως, να αποτελέσουν μέρος της 

περαιτέρω ένταξης σε άλλες κοινοτικές πολιτικές και δραστηριότητες.
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(25) Με την παρούσα απόφαση, καθορίζεται, για όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ένα 

χρηματοδοτικό κονδύλιο που αποτελεί την προνομιακή αναφορά κατά την έννοια του 

σημείου 37 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και 

την ορθή δημοσιονομική διαχείριση8, για την αρχή του προϋπολογισμού κατά την ετήσια 

διαδικασία του προϋπολογισμού.

(26) Για να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο συντονισμού των δράσεων και των πρωτοβουλιών 

που αναλαμβάνονται από την Κοινότητα και τα κράτη μέλη για την εφαρμογή του 

προγράμματος, είναι αναγκαίο να προαχθεί η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και να 

ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων και μελλοντικών δικτύων στον τομέα 

της δημόσιας υγείας. Η συμμετοχή των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών στο 

κατάλληλο επίπεδο σύμφωνα με τα εθνικά συστήματα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε 

σχέση με την εκτέλεση του προγράμματος.

(27) Είναι ανάγκη να αυξηθούν οι επενδύσεις της ΕΕ σε έργα υγείας και έργα που σχετίζονται 

με την υγεία. Επ’ αυτού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακινηθούν να ορίσουν ότι οι 

βελτιώσεις στον τομέα της υγείας συνιστούν προτεραιότητα για τα εθνικά προγράμματά 

τους. Χρειάζεται να υπάρξει καλύτερη επίγνωση των δυνατοτήτων που παρέχει η 

χρηματοδότηση από την ΕΕ για την υγεία. Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή 

εμπειριών ανάμεσα στα κράτη μέλη σχετικά με τη χρηματοδότηση της υγείας μέσω των 

Διαρθρωτικών Ταμείων.

  

8 ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
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(28) Οι μη κυβερνητικοί φορείς και τα ειδικευμένα δίκτυα μπορούν να παίξουν επίσης 

σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Για την επιδίωξη ενός ή 

περισσότερων στόχων του προγράμματος, μπορούν να ζητούν κοινοτική συμβολή για να 

μπορέσουν να λειτουργήσουν. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να θεσπισθούν λεπτομερή 

κριτήρια επιλεξιμότητας, διατάξεις σχετικά με τη δημοσιονομική διαφάνεια και τη 

διάρκεια των κοινοτικών συμβολών για μη κυβερνητικά όργανα και ειδικευμένα δίκτυα 

για κοινοτική υποστήριξη σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 

28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών 

αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή9. Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις αυτών των οργάνων και δικτύων να ορίζουν σαφείς 

στόχους, σχέδια δράσης καθώς και μετρήσιμα αποτελέσματα με ισχυρή ευρωπαϊκή 

διάσταση και πραγματική προστιθέμενη αξία για τους στόχους του προγράμματος. 

Λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης φύσης των σχετικών φορέων, καθώς και σε 

περιπτώσεις εξαιρετικής χρησιμότητας, η ανανέωση της υποστήριξης που παρέχει η 

Κοινότητα για τη λειτουργία τέτοιων οργάνων και ειδικευμένων δικτύων θα πρέπει να 

είναι δυνατόν να εξαιρείται από την αρχή της βαθμιαίας μείωσης του βαθμού κοινοτικής 

υποστήριξης.

(29) Η εφαρμογή του προγράμματος θα πρέπει να γίνεται σε στενή συνεργασία με τις σχετικές 

οργανώσεις και οργανισμούς, και ιδίως με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου 

των Νόσων.

  

9 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ 
(ΕΕ L 200, 22.7.2006, σ. 11).
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(30) Τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θα πρέπει να 

θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/EK, τηρουμένης της ανάγκης για 

διαφάνεια καθώς επίσης και της λογικής ισορροπίας μεταξύ των διαφόρων στόχων του 

προγράμματος.

(31) Η συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (στο εξής «συμφωνία για τον ΕΟΧ») 

προβλέπει συνεργασία στον τομέα της υγείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των 

κρατών μελών της, αφενός, και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων 

Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) που συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (στο εξής 

«χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ»), αφετέρου. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί μέριμνα για τη δυνατότητα 

να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και άλλες χώρες, και ιδίως οι γειτονικές χώρες της 

Κοινότητας, οι χώρες που υποβάλλουν αίτηση για προσχώρηση, καθώς και οι υποψήφιες 

και οι υπό προσχώρηση στην Κοινότητα χώρες, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη το γεγονός 

ότι απειλές για την υγεία που ανακύπτουν σε άλλες χώρες είναι δυνατόν να έχουν 

αντίκτυπο μέσα στην Κοινότητα.

(32) Για να υποστηριχθεί η επίτευξη των στόχων του προγράμματος, θα πρέπει να διευκολυνθεί 

η ανάπτυξη κατάλληλων σχέσεων με τρίτες χώρες που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα, 

λαμβανομένων υπόψη των τυχόν σχετικών συμφωνιών μεταξύ αυτών των χωρών και της 

Κοινότητας. Στο πλαίσιο αυτό, είναι δυνατόν να αναλαμβάνονται από τρίτες χώρες 

δραστηριότητες συμπληρωματικές προς τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται μέσω 

του προγράμματος σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, αλλά τούτο δεν θα πρέπει να 

συνεπάγεται οικονομική συμβολή βάσει του προγράμματος.
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(33) Ενδείκνυται να αναπτυχθεί η συνεργασία με τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, όπως ο 

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και οι εξειδικευμένες οργανώσεις του, ιδίως δε με την 

ΠΟΥ, καθώς επίσης με το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον Οργανισμό Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης, με σκοπό την εκτέλεση του προγράμματος κατά τρόπο που 

να μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των δράσεων που 

αφορούν την υγεία σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο, λαμβανομένων υπόψη των 

ιδιαίτερων ικανοτήτων και ρόλων των διαφόρων οργανισμών.

(34) Η επιτυχημένη εφαρμογή των στόχων του προγράμματος θα πρέπει να βασίζεται στην 

ικανοποιητική κάλυψη των θεμάτων που περιλαμβάνονται στα ετήσια προγράμματα 

εργασίας, στην επιλογή των κατάλληλων δράσεων και τη χρηματοδότηση σχεδίων τα 

οποία θα προβλέπουν όλα μια ενδεδειγμένη εσωτερική διαδικασία παρακολούθησης και 

αξιολόγησης, και τη διενέργεια τακτικών παρακολουθήσεων και αξιολογήσεων, 

συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων εξωτερικών αξιολογήσεων, με τις οποίες θα πρέπει 

να μετρώνται οι επιπτώσεις των δράσεων και να καταδεικνύεται η συμβολή τους στους 

συνολικούς στόχους του προγράμματος. Κατά την αξιολόγηση του προγράμματος, θα 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι η επίτευξη των στόχων του προγράμματος 

μπορεί να απαιτήσει περισσότερο χρόνο από τη διάρκεια του προγράμματος.

(35) Τα ετήσια σχέδια εργασίας θα πρέπει να καλύπτουν τις κύριες προβλεπόμενες 

δραστηριότητες που θα χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα, μέσω των διαφόρων 

μηχανισμών χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των προσκλήσεων υποβολής 

προσφορών.
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(36) Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας απόφασης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς 

από τα κράτη μέλη, λόγω της διεθνικής φύσης των σχετικών ζητημάτων, και δύνανται 

συνεπώς να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο λόγω της δυνατότητας της 

κοινοτικής δράσης να είναι αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη από την αποκλειστικά 

εθνική δράση όσον αφορά την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών, η 

Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που 

ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως 

διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την 

επίτευξη των στόχων αυτών όρια.

(37) Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης, που προβλέπει την ισότητα ανδρών και γυναικών 

ως αρχή που διέπει την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, και σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 

της Συνθήκης, που προβλέπει ότι η Κοινότητα επιδιώκει την εξάλειψη των ανισοτήτων και 

την προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών σε όλες τις δραστηριότητες της 

Κοινότητας, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της 

υγείας, όλοι οι στόχοι και οι δράσεις που καλύπτονται από το πρόγραμμα θα πρέπει να 

προωθούν καλύτερη κατανόηση και αναγνώριση των αναγκών υγείας των ανδρών και των 

γυναικών και των αντίστοιχων προσεγγίσεων σε θέματα υγείας.
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(38) Κρίνεται σκόπιμο να εξασφαλιστεί η μετάβαση από το προηγούμενο πρόγραμμα στο 

παρόν πρόγραμμα που το αντικαθιστά, ιδίως όσον αφορά τη συνέχιση των πολυετών 

ρυθμίσεων διαχείρισής του, όπως η χρηματοδότηση της τεχνικής και διοικητικής 

συνδρομής. Από 1ης Ιανουαρίου 2014, οι πιστώσεις τεχνικής και διοικητικής συνδρομής

θα πρέπει να καλύπτουν, εφόσον απαιτείται, τις δαπάνες που σχετίζονται με τη διαχείριση 

των δράσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2013.

(39) Η παρούσα απόφαση αντικαθιστά την απόφαση αριθ. 1786/2002/ΕΚ. Ως εκ τούτου, η 

απόφαση αυτή θα πρέπει να καταργηθεί,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:
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Άρθρο 1

Θέσπιση του προγράμματος

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται το δεύτερο πρόγραμμα «κοινοτικής δράσης στον τομέα της 

υγείας (2007-2013)» για την περίοδο από την ∗ έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 (εφεξής «το 

πρόγραμμα»).

Άρθρο 2

Σκοπός και στόχοι

1. Το πρόγραμμα συμπληρώνει, υποστηρίζει και εμπλουτίζει τις πολιτικές των κρατών μελών 

και συμβάλλει στην αύξηση της αλληλεγγύης και της ευημερίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

με την προστασία και την προώθηση της υγείας και της ασφάλειας του ανθρώπου και με 

τη βελτίωση της δημόσιας υγείας.

2. Οι στόχοι που επιδιώκονται μέσω των δράσεων που ορίζονται στο Παράρτημα είναι οι 

εξής:

– βελτίωση της ασφάλειας της υγείας των πολιτών,

– προαγωγή της υγείας, 

– απόκτηση και διάδοση γνώσεων και πληροφοριών σχετικά με την υγεία.

  

∗ ΕΕ: Το έτος έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης.
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Οι δράσεις που απαριθμούνται στο πρώτο εδάφιο υποστηρίζουν, όπου είναι δυνατόν, την 

πρόληψη σοβαρών ασθενειών και συμβάλλουν στον περιορισμό των κρουσμάτων τους 

καθώς και της νοσηρότητας και θνησιμότητας που αυτές προκαλούν.

Άρθρο 3

Χρηματοδότηση

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εκτέλεση του προγράμματος, για την περίοδο που 

αναφέρεται στο άρθρο 1, ορίζεται σε 365 600 000 EUR.

2. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των 

ορίων του δημοσιονομικού πλαισίου.

Άρθρο 4

Οικονομικές συνεισφορές

1. Οι οικονομικές συνεισφορές της Κοινότητας δεν υπερβαίνουν τα ακόλουθα επίπεδα:

(α) 60% του κόστους για τη δράση που αποσκοπεί να συμβάλει στην επίτευξη στόχου ο 

οποίος αποτελεί μέρος του προγράμματος, εκτός από περιπτώσεις εξαιρετικής 

χρησιμότητας, οπότε η κοινοτική συνεισφορά δεν υπερβαίνει το 80%· και,
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(β) 60% του κόστους λειτουργίας ενός μη κυβερνητικού φορέα ή ειδικευμένου δικτύου, 

που είναι μη κερδοσκοπικό και ανεξάρτητο από βιομηχανικά, εμπορικά και 

επιχειρηματικά ή άλλα συγκρουόμενα συμφέροντα και έχει μέλη στο ήμισυ 

τουλάχιστον των κρατών μελών, με μια ισορροπημένη γεωγραφική κάλυψη, και 

επιδιώκει ως πρωταρχικό στόχο ένα ή περισσότερους από τους στόχους του 

προγράμματος, όταν η υποστήριξη αυτή είναι απαραίτητη για να επιδιωχθούν οι 

στόχοι αυτοί. Σε περιπτώσεις εξαιρετικής χρησιμότητας, η κοινοτική συνεισφορά 

δεν υπερβαίνει το 80%.

2. Η ανανέωση των οικονομικών συνεισφορών που προβλέπονται στην παράγραφο 1 

στοιχείο β) προς μη κυβερνητικούς φορείς και εξειδικευμένα δίκτυα δύναται να εξαιρείται 

από την αρχή της βαθμιαίας μείωσης.

3. Οι οικονομικές συνεισφορές της Κοινότητας μπορούν, όπου ενδείκνυται, λαμβανομένης 

υπόψη της φύσης του επιδιωκόμενου στόχου, να περιλαμβάνουν κοινή χρηματοδότηση 

από την Κοινότητα και ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή από την Κοινότητα και τις 

αρμόδιες αρχές άλλων χωρών που συμμετέχουν. Σ’ αυτήν την περίπτωση, η κοινοτική 

συνεισφορά δεν υπερβαίνει το 50%, εκτός από περιπτώσεις εξαιρετικής χρησιμότητας, 

οπότε η κοινοτική συνεισφορά δεν υπερβαίνει το 70%. Αυτές οι κοινοτικές συνεισφορές 

μπορούν να δίδονται σε δημόσιο φορέα ή σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό που ορίζεται, με 

διαφανή διαδικασία, από το σχετικό κράτος μέλος ή από την οικεία αρμόδια αρχή και ο 

οποίος εγκρίνεται από την Επιτροπή.
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4. Οι οικονομικές συνεισφορές της Κοινότητας μπορούν επίσης να δίδονται υπό μορφή 

χρηματοδότησης ποσού κατ’ αποκοπήν και χρηματοδότησης ενιαίου ποσοστού, αν αυτό 

αρμόζει στη φύση των σχετικών δράσεων. Για τις οικονομικές συνεισφορές αυτού του 

είδους, δεν ισχύουν τα ποσοστιαία όρια που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 3, αν και 

εξακολουθεί να απαιτείται συγχρηματοδότηση.

Άρθρο 5

Διοικητική και τεχνική υποστήριξη

1. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος μπορεί επίσης να καλύψει τις δαπάνες σχετικά με 

τις δράσεις προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και 

αξιολόγησης, οι οποίες είναι άμεσα αναγκαίες για τη διαχείριση του προγράμματος και για 

την επίτευξη των στόχων του, ιδίως τις μελέτες, τις συνεδριάσεις, τις δράσεις ενημέρωσης 

και δημοσίευσης, τις δαπάνες που σχετίζονται με τα δίκτυα πληροφορικής που εστιάζονται 

στην ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς επίσης και κάθε άλλη δαπάνη τεχνικής και 

διοικητικής υποστήριξης που μπορεί να ζητήσει η Επιτροπή για τη διαχείριση του 

προγράμματος.

2. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος μπορεί επίσης να καλύψει τις δαπάνες τεχνικής και 

διοικητικής υποστήριξης που απαιτούνται για την εξασφάλιση της μετάβασης από τα 

μέτρα που εγκρίθηκαν με την απόφαση αριθ. 1786/2002/ΕΚ στο πρόγραμμα. Εφόσον 

απαιτείται, μπορούν να εγγραφούν στον προϋπολογισμό πιστώσεις και για μετά το 2013 με 

σκοπό την κάλυψη παρόμοιων δαπανών, ώστε να καταστεί εφικτή η διαχείριση δράσεων 

που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013.
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Άρθρο 6

Μέθοδοι εφαρμογής

Οι δράσεις που αναλαμβάνονται για την επίτευξη του σκοπού και των στόχων που καθορίζονται 

στο άρθρο 2 αξιοποιούν πλήρως τις κατάλληλες διαθέσιμες μεθόδους εφαρμογής, που 

συμπεριλαμβάνουν, ιδίως:

(α) την άμεση ή έμμεση εφαρμογή από την Επιτροπή σε κεντρική βάση, και

(β) την από κοινού διαχείριση των δράσεων με διεθνείς οργανισμούς, οσάκις ενδείκνυται.

Άρθρο 7

Εφαρμογή του προγράμματος

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, την εφαρμογή των 

δράσεων και των μέτρων που εκτίθενται στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 8.

2. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν κατάλληλη δράση, στο πλαίσιο των 

αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική λειτουργία του 

προγράμματος και να αναπτύξουν μηχανισμούς, σε επίπεδο Κοινότητας και κρατών 

μελών, για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Εξασφαλίζουν την παροχή της 

δέουσας ενημέρωσης σχετικά με τις δράσεις που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα και 

την επίτευξη της κατάλληλης συμμετοχής.
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3. Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος, η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα 

κράτη μέλη:

(α) επιδιώκει τη συγκρισιμότητα των δεδομένων και των πληροφοριών και τη 

συμβατότητα και τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων και των δικτύων 

ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με την υγεία, και

(β) εξασφαλίζει την απαραίτητη συνεργασία και επικοινωνία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων και τους άλλους οικείους οργανισμούς της ΕΕ 

προκειμένου να αξιοποιείται κατά τον καλύτερο τρόπο η χρησιμοποίηση των 

κοινοτικών κεφαλαίων.

4. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος, η Επιτροπή, μαζί με τα κράτη μέλη, εξασφαλίζει 

την τήρηση όλων των σχετικών νομικών διατάξεων περί προστασίας προσωπικών 

δεδομένων και, όπου απαιτείται, την καθιέρωση μηχανισμών για την εξασφάλιση της 

εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας αυτών των δεδομένων.
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Άρθρο 8

Μέτρα εφαρμογής

1. Τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, όσον αφορά τα 

ακόλουθα θέματα, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10, παράγραφος 2:

(α) ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για την εφαρμογή του προγράμματος, στο οποίο 

καθορίζονται:

(i) οι προτεραιότητες και οι δράσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν, 

συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των δημοσιονομικών πόρων,

(ii) τα κριτήρια για το ποσοστό της οικονομικής συμβολής της Κοινότητας, 

συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων αξιολόγησης για το αν πρόκειται για 

περίπτωση εξαιρετικής χρησιμότητας,

(iii) οι ρυθμίσεις για την εφαρμογή των κοινών στρατηγικών και δράσεων που 

προβλέπονται στο άρθρο 9·

(β) κριτήρια επιλογής και ανάθεσης καθώς και άλλα κριτήρια χρηματοδοτικής 

συνεισφοράς στις δράσεις του προγράμματος που καλύπτονται από το άρθρο 4.

2. Οιαδήποτε άλλα μέτρα απαιτούμενα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης 

θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10, παράγραφος 3.
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Άρθρο 9

Κοινές στρατηγικές και δράσεις

1. Για να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας κατά τον 

καθορισμό και την εφαρμογή όλων των κοινοτικών πολιτικών και δραστηριοτήτων και για 

να προωθηθεί η ενσωμάτωση της υγείας σ’ αυτές, οι στόχοι του προγράμματος μπορούν 

να υλοποιούνται ως κοινές στρατηγικές και κοινές δράσεις με τη δημιουργία συνδέσεων 

με συναφή κοινοτικά προγράμματα, δράσεις και Ταμεία.

2. Η Επιτροπή μεριμνά για τη βέλτιστη συνέργεια του προγράμματος με άλλα κοινοτικά 

προγράμματα, δράσεις και Ταμεία.

Άρθρο 10

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή (αποκαλούμενη στο εξής «η επιτροπή»).

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της 

απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, της απόφασης 1999/468/ΕΚ,

ορίζεται δίμηνη.

3. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της 

απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.
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Άρθρο 11

Συμμετοχή τρίτων χωρών

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν:

(α) οι χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη συμφωνία ΕΟΧ, και

(β) τρίτες χώρες, ιδίως οι χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, οι χώρες που 

υποβάλλουν αίτηση για προσχώρηση, καθώς και οι υποψήφιες και οι υπό προσχώρηση 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες, όπως και οι χώρες των δυτικών Βαλκανίων που 

συμμετέχουν στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης, σύμφωνα με τους όρους που 

καθορίζονται στις αντίστοιχες διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες στις οποίες προβλέπονται 

οι γενικές αρχές της συμμετοχής τους στα κοινοτικά προγράμματα.

Άρθρο 12

Διεθνής συνεργασία

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος, ενθαρρύνονται οι σχέσεις και η συνεργασία 

με τρίτες χώρες που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα και με τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, 

ιδίως με την ΠΟΥ.
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Άρθρο 13

Παρακολούθηση, αξιολόγηση και διάδοση των αποτελεσμάτων

1. Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, παρακολουθεί την εφαρμογή των 

δράσεων του προγράμματος, με γνώμονα τους στόχους του. Υποβάλλει ετησίως έκθεση 

στην επιτροπή σχετικά με όλες τις δράσεις και τα σχέδια που χρηματοδοτούνται από το 

πρόγραμμα και τηρεί ενήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

2. Κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής, η οποία αποφεύγει τη δυσανάλογη αύξηση του 

διοικητικού φόρτου εργασίας για τα κράτη μέλη, τα κράτη μέλη παρέχουν οιαδήποτε 

διαθέσιμη πληροφορία για την εφαρμογή και τον αντίκτυπο του προγράμματος.

3. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών:

(α) το αργότερο έως τις …∗, εξωτερική και ανεξάρτητη προσωρινή έκθεση αξιολόγησης 

σχετικά με τα προκύπτοντα αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους του 

προγράμματος και με τις ποιοτικές και ποσοτικές πτυχές της εφαρμογής του καθώς 

και με τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητά του με άλλα συναφή κοινοτικά 

προγράμματα, δράσεις και Ταμεία. Η έκθεση καθιστά δυνατή ιδιαίτερα την 

αποτίμηση του αντίκτυπου των μέτρων σε όλες τις χώρες. Η έκθεση περιέχει 

περίληψη των κύριων συμπερασμάτων και συνοδεύεται από παρατηρήσεις της 

Επιτροπής,

  

∗ ΕΕ: Τρία έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.
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(β) το αργότερο έως τις …∗, ανακοίνωση για τη συνέχιση του προγράμματος,

(γ) το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2015, εξωτερική και ανεξάρτητη έκθεση εκ 

των υστέρων αξιολόγησης που καλύπτει την εφαρμογή και τα αποτελέσματα του 

προγράμματος.

4. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των δράσεων που πραγματοποιούνται 

σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και εξασφαλίζει τη διάδοσή τους.

Άρθρο 14

Κατάργηση

Η απόφαση αριθ. 1786/2002/EΚ καταργείται.

  

∗ ΕΕ: Τέσσερα έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.
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Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δράσεις του άρθρου 2, παράγραφος 2

1. Βελτίωση της ασφάλειας της υγείας των πολιτών

1.1. Προστασία των πολιτών από τις απειλές κατά της υγείας

1.1.1.Ανάπτυξη στρατηγικών και μηχανισμών για την πρόληψη, την ανταλλαγή 

πληροφοριών και την αντιμετώπιση των απειλών κατά της υγείας που 

προέρχονται από μεταδοτικές και μη μεταδοτικές νόσους, καθώς και των 

απειλών κατά της υγείας που προέρχονται από φυσικές, χημικές ή βιολογικές 

πηγές, συμπεριλαμβανομένων των απειλών που προκαλούνται από εσκεμμένες 

ενέργειες διάχυσης ουσιών στο περιβάλλον· ανάληψη δράσης για την 

εξασφάλιση συνεργασίας μεταξύ των εργαστηρίων των κρατών μελών όσον 

αφορά τη διάγνωση υψηλής ποιότητας, υποστήριξη της εργασίας των 

υπαρχόντων εργαστηρίων που οι εργασίες τους έχουν σχέση με την Κοινότητα, 

και δράση για τη θέσπιση ενός δικτύου εργαστηρίων κοινοτικής αναφοράς.

1.1.2.Στήριξη της ανάπτυξης πολιτικών πρόληψης, εμβολιασμού και ανοσοποίησης· 

βελτίωση εταιρικών σχέσεων, δικτύων, εργαλείων και συστημάτων υποβολής 

στοιχείων για την κατάσταση στον τομέα της ανοσοποίησης και της 

παρακολούθησης των ανεπιθύμητων συμβάντων.

1.1.3.Ανάπτυξη ικανοτήτων και διαδικασιών διαχείρισης των κινδύνων· βελτίωση 

της ετοιμότητας και του προγραμματισμού για τις καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας 

συντονισμένης αντιμετώπισης των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον 

τομέα της υγείας, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε διεθνές επίπεδο· ανάπτυξη 

διαδικασιών αναγγελίας κινδύνου και διαβουλεύσεων επί αντιμέτρων.
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1.1.4.Προώθηση της συνεργασίας και βελτίωση της ικανότητας και των μέσων 

αντίδρασης που υπάρχουν, συμπεριλαμβανομένων εξοπλισμού προστασίας, 

εγκαταστάσεων απομόνωσης και κινητών εργαστηρίων, που θα 

χρησιμοποιούνται άμεσα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

1.1.5.Ανάπτυξη στρατηγικών και διαδικασιών για τη δημιουργία και τη βελτίωση 

της δυνατότητας ταχείας κινητοποίησης, τη διενέργεια ασκήσεων και δοκιμών, 

την αξιολόγηση και την επανεξέταση γενικών και ειδικών σχεδίων 

αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στον τομέα της υγείας, καθώς και της 

διαλειτουργικότητάς τους μεταξύ των κρατών μελών.

1.2. Βελτίωση της ασφάλειας των πολιτών

1.2.1.Στήριξη και ενίσχυση της παροχής επιστημονικών συμβουλών και της 

αξιολόγησης των κινδύνων, με την προώθηση του έγκαιρου εντοπισμού των 

κινδύνων· ανάλυση του δυνητικού αντικτύπου τους· ανταλλαγή πληροφοριών 

σχετικά με τους κινδύνους και την έκθεση σε αυτούς· τόνωση των 

ολοκληρωμένων και εναρμονισμένων προσεγγίσεων.

1.2.2.Ενίσχυση της ασφάλειας και της ποιότητας οργάνων και ουσιών ανθρώπινης 

προέλευσης, του αίματος και των παραγώγων του· προώθηση της 

διαθεσιμότητας, της ιχνηλασιμότητας και της προσβασιμότητάς τους για 

ιατρική χρήση, τηρουμένων των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών, όπως 

προβλέπονται στο άρθρο 152, παράγραφος 5, της Συνθήκης.

1.2.3.Προώθηση μέτρων για την καλύτερη ασφάλεια των ασθενών μέσω ενός 

συστήματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας και 

ασφάλειας, μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά την ανθεκτικότητα των μικροβίων στα 

αντιβιοτικά και τις νοσοκομειακές λοιμώξεις.
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2. Προώθηση της υγείας 

2.1. Ενίσχυση ενός υγιέστερου τρόπου ζωής και άμβλυνση των ανισοτήτων στον τομέα 

της υγείας

2.1.1.Προώθηση πρωτοβουλιών για την αύξηση των ετών υγιούς ζωής και 

προώθηση της ενεργητικής γήρανσης· υποστήριξη μέτρων για την προώθηση 

και τη διερεύνηση του αντικτύπου της υγείας στην παραγωγικότητα και τη 

συμμετοχή στην εργασία ως συμβολή στην επίτευξη των στόχων της 

Λισαβόνας· υποστήριξη μέτρων για τη μελέτη των επιπτώσεων άλλων 

πολιτικών επί της υγείας,

2.1.2.Στήριξη πρωτοβουλιών για τον εντοπισμό των αιτίων, την αντιμετώπιση και τη 

άμβλυνση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας εντός και μεταξύ των 

κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με τις 

διαφορές μεταξύ των φύλων, με στόχο τη συμβολή στην ευημερία και τη 

συνοχή· προώθηση των επενδύσεων στον τομέα της υγείας, σε συνεργασία με 

άλλες κοινοτικές πολιτικές και Ταμεία· βελτίωση της αλληλεγγύης μεταξύ των 

εθνικών συστημάτων υγείας, με την υποστήριξη της συνεργασίας σε θέματα 

διασυνοριακής περίθαλψης.

2.2. Προώθηση υγιέστερου τρόπου ζωής και περιορισμός των πλέον σοβαρών ασθενειών 

και τραυματισμών αντιμετωπίζοντας τους καθοριστικούς παράγοντες για την υγεία

2.2.1.Ενασχόληση με τους καθοριστικούς παράγοντες για την υγεία, με στόχο την 

προώθηση και τη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας, τη δημιουργία 

υποστηρικτικών πλαισίων για υγιείς τρόπους ζωής και πρόληψη ασθενειών· 

ανάληψη δράσης σε καίριους τομείς, όπως η διατροφή και η σωματική άσκηση 

και η σεξουαλική υγεία, καθώς και σε καθοριστικούς παράγοντες σχετικούς με 

τους εθισμούς, όπως ο καπνός, το οινόπνευμα και τα ναρκωτικά, με έμφαση 

στις νευραλγικές παραμέτρους, όπως η εκπαίδευση και ο χώρος εργασίας, 

καθώς και σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής.
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2.2.2.Προώθηση δράσης για την πρόληψη σοβαρών ασθενειών ιδιαίτερης βαρύτητας 

σε σχέση με τη συνολική έκταση των ασθενειών στην Κοινότητα, και σπάνιων 

ασθενειών, όπου η κοινοτική δράση αντιμετωπίζοντας τους καθοριστικούς 

παράγοντες μπορεί να εμπλουτίσει σημαντικά τις εθνικές προσπάθειες.

2.2.3.Στήριξη δράσης σχετικά με τον αντίκτυπο που έχουν στην υγεία οι ευρύτεροι 

περιβαλλοντικοί και κοινωνικοοικονομικοί καθοριστικοί παράγοντες.

2.2.4.Προώθηση δράσεων οι οποίες συμβάλλουν στον περιορισμό των ατυχημάτων 

και τραυματισμών.

3. Συγκέντρωση και διάδοση πληροφοριών και γνώσεων σχετικά με την υγεία

3.1. Ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών 

3.1.1.Ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με θέματα υγείας στο 

πεδίο του προγράμματος

3.2. Συγκέντρωση, ανάλυση και διάδοση πληροφοριών σχετικά με την υγεία

3.2.1.Περαιτέρω ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος παρακολούθησης της υγείας 

με μηχανισμούς για τη συλλογή δεδομένων και πληροφοριών, με κατάλληλους 

δείκτες· συλλογή δεδομένων σχετικά με την κατάσταση της υγείας και τις 

πολιτικές για την υγεία· ανάπτυξη, με το κοινοτικό στατιστικό πρόγραμμα, της 

στατιστικής συνιστώσας του συστήματος αυτού.
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3.2.2.Ανάπτυξη μηχανισμών για την ανάλυση και τη διάδοση, 

συμπεριλαμβανομένων κοινοτικών εκθέσεων σχετικά με την υγεία, της 

δικτυακής πύλης για την υγεία καθώς και διασκέψεων· παροχή πληροφοριών 

στους πολίτες, τους ενδιαφερομένους παράγοντες και τους αρμόδιους για τη 

χάραξη πολιτικής, καθώς και ανάπτυξη μηχανισμών διαβούλευσης και 

συμμετοχικών διαδικασιών· κατάρτιση τακτικών εκθέσεων σχετικά με την 

κατάσταση της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει όλων των δεδομένων και 

δεικτών και συμπεριλαμβανομένης της ποιοτικής και της ποσοτικής ανάλυσης.

3.2.3.Παροχή ανάλυσης και τεχνικής υποστήριξης για την ανάπτυξη ή την εφαρμογή 

πολιτικών ή νομοθεσίας σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος.
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 15 Απριλίου 2005, η Επιτροπή διαβίβασε στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο πρόταση1 απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας και της 

προστασίας των καταναλωτών για την περίοδο 2007-2013.

2. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών

γνωμοδότησαν αντιστοίχως στις 14-15 Φεβρουαρίου 20062 και στις 16 Φεβρουαρίου 

20063 ενώ η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εγκρίθηκε στις 

16 Μαρτίου 20064.

3. Κατόπιν της εγκρίσεως στις 17 Μαΐου 2006 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική 

πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (συμπεριλαμβανομένου του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013), η Επιτροπή υπέβαλε στις 29 Μαΐου 2006 

τροποποιημένη πρόταση5 (εφεξής «δεύτερο Πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία») στην 

οποία ενσωματώθηκαν ορισμένες τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίως 

όσον αφορά τη διάσπαση της πρότασης σε δύο χωριστά προγράμματα (ένα στον τομέα 

της υγείας και ένα στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών), καθώς και τις 

αναθεωρημένες πιστώσεις του προϋπολογισμού.

4. Στις 22 Μαρτίου 2007, το Συμβούλιο καθόρισε την κοινή θέση του σύμφωνα με το 

άρθρο 251 παράγραφος 2 της Συνθήκης.

II. ΣΤΟΧΟΣ

Το δεύτερο Πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία για την περίοδο 2007-2013 αντικαθιστά το 

υφιστάμενο πρόγραμμα που θεσπίσθηκε με την απόφαση αριθ. 1786/2002/ΕΚ6.

  
1 EE C 172 12.7.2005, σ. 25.
2 ΕΕ C 88, 11.4.2006, σ. 1.
3 ΕΕ C 192, 16.8.2006, σ. 8.
4 7537/06.
5 9905/06.
6 ΕΕ L 271 9.10.2002, σ. 1.
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Οι κύριοι στόχοι του δεύτερου Προγράμματος για τη δημόσια υγεία είναι:

- να βελτιωθεί η ασφάλεια της υγείας των πολιτών,
- να προαχθεί η υγεία και
- να παράγονται και να διαδίδονται πληροφορίες και γνώσεις σχετικές με την υγεία.

Οι στόχοι αυτοί θα επιδιωχθούν μέσω των δράσεων που απαριθμούνται στο παράρτημα της 
απόφασης και αποτελούν σε μεγάλο βαθμό συνέχεια των δράσεων του τρέχοντος 
προγράμματος, ενώ ταυτόχρονα προσαρμόζονται σε νέα στρατηγικά ζητήματα, όπως η 
ανάγκη να προαχθεί η υγιής γήρανση, να αντιμετωπιστούν περαιτέρω οι ανισότητες στον 
τομέα της υγείας και να βελτιωθεί η ετοιμότητα και ο προγραμματισμός για τις καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας.

Συγκεκριμένες προτεραιότητες και δράσεις, καθώς και άλλες πτυχές της εφαρμογής του 
προγράμματος (π.χ. κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων, κριτήρια επιλογής και παροχής 
οικονομικών συνεισφορών, ρυθμίσεις για την υλοποίηση κοινών στρατηγικών και δράσεων) 
θα αποφασίζονται στα ετήσια προγράμματα εργασίας σε διαβούλευση με την Επιτροπή 
διαχείρισης του προγράμματος. Οι ευρείς στόχοι του Προγράμματος για τη δημόσια υγεία 
παρέχουν τη δυνατότητα, εάν κριθεί απαραίτητο, αντιμετώπισης νέων ζητημάτων που 
προκύπτουν κατά τη περίοδο εφαρμογής του.

Το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που διατέθηκε στο πρόγραμμα ανέρχεται σε 
365,6 εκατομμύρια ευρώ σε τρέχουσες τιμές.

III. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

1. Γενικές παρατηρήσεις

Σε γενικές γραμμές, το Συμβούλιο ακολούθησε τη γνώμη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση η οποία ενσωματώθηκε σε σημαντικό βαθμό στην 
τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής. Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο συμφώνησε να 
διασπαστεί η αρχική πρόταση της Επιτροπής σε δύο χωριστά προγράμματα (ένα στον 
τομέα της υγείας και ένα στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών). Το Συμβούλιο 
συμφώνησε με τις αναθεωρημένες πιστώσεις του προϋπολογισμού όπως αναφέρονται 
στο τμήμα ΙΙ ανωτέρω και παρατίθενται στη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 
2006.
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Πρέπει να σημειωθεί ότι η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση 

εγκρίθηκε στις 16 Μαρτίου 2006, δηλ. πριν από τη διοργανική συμφωνία της 

17ης Μαΐου 2006.

2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Στην ψηφοφορία του στην ολομέλεια της 16ης Μαρτίου 2006, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ενέκρινε 145 τροπολογίες στην αρχική πρόταση της Επιτροπής. Η 

πλειοψηφία τους ενσωματώθηκε στην τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής, σε 

σχέση με την οποία το Συμβούλιο δέχθηκε περαιτέρω αλλαγές στην κοινή θέση του.

Το Συμβούλιο:

(α) Ενσωμάτωσε στην κοινή θέση του 22 τροπολογίες συνδεόμενες με το διαχωρισμό 

της αρχικής πρότασης της Επιτροπής σε δύο διαφορετικά προγράμματα, ως εξής:

(i) Τροπολογίες που γίνονται δεκτές εξ ολοκλήρου:

Τροπολογία 1 (στον τίτλο): νέος τίτλος,

Τροπολογία 2 (στην αιτιολογική αναφορά 1),

Τροπολογία 15 (στην αιτιολογική σκέψη 2): το πρόσθετο τμήμα που δεν 

αφορά το διαχωρισμό έγινε δεκτό στην αιτιολογική σκέψη 4,

Τροπολογία 37 (στην αιτιολογική σκέψη 4): διεγράφη,

Τροπολογία 42 (στην αιτιολογική σκέψη 9): η αιτιολογική αυτή σκέψη είναι 

τώρα αριθ. 31,

Τροπολογία 52 (στο άρθρο 3): το άρθρο αυτό είναι τώρα άρθρο 4,

Τροπολογία 74 (στο άρθρο 11): το άρθρο αυτό είναι τώρα άρθρο 14,

Τροπολογία 75 (στο άρθρο 12): το άρθρο αυτό είναι τώρα άρθρο 5.2,

Τροπολογία 76 (στο Παράρτημα 1): το Παράρτημα 1 διεγράφη,

Τροπολογίες 77, 78, 84, 86, 101: (στο Παράρτημα 2): το εν λόγω 

Παράρτημα 2 είναι τώρα Παράρτημα,

Τροπολογία 140 (στο Παράρτημα 3): το Παράρτημα αυτό έγινε παράρτημα 

του προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της προστασίας των 

καταναλωτών (2007-2013).
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(ii) Αναδιατυπωθείσες τροπολογίες ή εν μέρει αποδεκτές:
Τροπολογία 3 (στην αιτιολογική σκέψη 1): έγινε δεκτή σε ό,τι αφορά το 
διαχωρισμό,
Τροπολογία 18 (στην αιτιολογική σκέψη 3): έγινε δεκτή σε ό,τι αφορά το 
διαχωρισμό,
Τροπολογία 38 (στην αιτιολογική σκέψη 5): εν μέρει έγινε δεκτή και στην 
αιτιολογική σκέψη 12,
Τροπολογία 41 (στην αιτιολογική σκέψη 7): έγινε δεκτή σε ό,τι αφορά το 
διαχωρισμό,
Τροπολογία 43 (στην αιτιολογική σκέψη 11): αναδιατυπώθηκε στην 
αιτιολογική σκέψη 33,
Τροπολογία 48 (στο άρθρο 1),
Τροπολογία 49 (στο άρθρο 2): εν μέρει έγινε δεκτή και στην παράγραφο 1 
του άρθρου 2,

(β) απέρριψε την τροπολογία 113 λόγω του μειωμένου αριθμού δράσεων στην 
τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής.

(γ) Ενσωμάτωσε στην κοινή θέση 91 τροπολογίες που δεν συνδέονται με το 
διαχωρισμό της πρότασης, ως εξής:

(i) Πλήρως αποδεκτές τροπολογίες:

Στις αιτιολογικές σκέψεις:
Τροπολογία 7 (στην αιτιολογική σκέψη 1 δ (νέα)): είναι τώρα στην 
αιτιολογική σκέψη 3,
Τροπολογία 9 (στην αιτιολογική σκέψη 1 στ (νέα)): είναι τώρα στην 
αιτιολογική σκέψη 6,
Τροπολογία 19 (στην αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)): είναι τώρα στην 
αιτιολογική σκέψη 12,
Τροπολογία 20 (στην αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)): είναι τώρα στην 
αιτιολογική σκέψη 14,
Τροπολογία 21 (στην αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)): είναι τώρα στην 
αιτιολογική σκέψη 15,
Τροπολογία 22 (στην αιτιολογική σκέψη 3 δ (νέα)): είναι τώρα στην 
αιτιολογική σκέψη 16,
Τροπολογία 24 (στην αιτιολογική σκέψη 3 στ (νέα)): είναι τώρα στην 
αιτιολογική σκέψη 17,
Τροπολογία 30 (στην αιτιολογική σκέψη 3 ιβ (νέα)): είναι τώρα στην 
αιτιολογική σκέψη 22,
Τροπολογία 34 (στην αιτιολογική σκέψη 3 ιστ (νέα)): είναι τώρα στην 
αιτιολογική σκέψη 24,
Τροπολογία 35 (στην αιτιολογική σκέψη 3 ιζ (νέα)): είναι τώρα στην 
αιτιολογική σκέψη 26,
Τροπολογία 36 (στην αιτιολογική σκέψη 3 ιη (νέα)): είναι τώρα στην 
αιτιολογική σκέψη 26,
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Στα άρθρα:
Τροπολογία 59 (στο άρθρο 4 παράγραφος 1 δ (νέα)): είναι τώρα στο άρθρο 7 
παράγραφος 3 α),
Τροπολογία 60 (στο άρθρο 4 παράγραφος 1 ε (νέα)): είναι τώρα άρθρο 7 
παράγραφος 3 β),
Τροπολογία 61 (στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στ (νέα)): είναι τώρα άρθρο 7 
παράγραφος 4,
Τροπολογία 66 (στο άρθρο 7 παράγραφος 1 σημείο α)): είναι τώρα άρθρο 8 
παράγραφος 1 (α) (i),
Τροπολογία 69 (στο άρθρο 7 παράγραφος 2): είναι τώρα άρθρο 8 παράγραφος 2,
Τροπολογία 70 (στο άρθρο 9): είναι τώρα άρθρο 12,
Τροπολογία 72 (στο άρθρο 10 παράγραφος 3): διαγράφεται,

(ii) Αναδιατυπωθείσες τροπολογίες ή εν μέρει αποδεκτές:

Στις αιτιολογικές σκέψεις:
Τροπολογία 4 (στην αιτιολογική σκέψη 1): εν μέρει έγινε δεκτή στην αιτιολογική 
σκέψη 1,
Τροπολογία 6 (στην αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)): αναδιατυπώθηκε στην 
αιτιολογική σκέψη 2,
Τροπολογία 8 (στην αιτιολογική σκέψη 1 ε (νέα)): εν μέρει έγινε δεκτή στην 
αιτιολογική σκέψη 5,
Τροπολογία 10 (στην αιτιολογική σκέψη 1 ζ (νέα)): εν μέρει έγινε δεκτή στην 
αιτιολογική σκέψη 7,
Τροπολογία 13 (στην αιτιολογική σκέψη 1 ι (νέα)): εν μέρει έγινε δεκτή στην 
αιτιολογική σκέψη 8,
Τροπολογία 14 (στην αιτιολογική σκέψη 11 (νέα)): αναδιατυπώθηκε στην 
αιτιολογική σκέψη 9,
Τροπολογία 16 (στην αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)): εν μέρει έγινε δεκτή στην 
αιτιολογική σκέψη 10,
Τροπολογία 17 (στην αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)): εν μέρει έγινε δεκτή στην 
αιτιολογική σκέψη 11,
Τροπολογία 23 (στην αιτιολογική σκέψη 3 ε (νέα)): εν μέρει έγινε δεκτή στην 
αιτιολογική σκέψη 17,
Τροπολογία 25 (στην αιτιολογική σκέψη 3 ζ (νέα)): εν μέρει έγινε δεκτή στην 
αιτιολογική σκέψη 18,
Τροπολογία 26 (στην αιτιολογική σκέψη 3 η (νέα)): εν μέρει έγινε δεκτή στην 
αιτιολογική σκέψη 18,
Τροπολογία 27 (στην αιτιολογική σκέψη 3 ζ (νέα)): αναδιατυπώθηκε στην 
αιτιολογική σκέψη 19,
Τροπολογία 28 (στην αιτιολογική σκέψη 3 ι (νέα)): αναδιατυπώθηκε στην 
αιτιολογική σκέψη 21,
Τροπολογία 29 (στην αιτιολογική σκέψη 3 ια (νέα)): εν μέρει έγινε δεκτή στην 
αιτιολογική σκέψη 21,
Τροπολογία 31 (στην αιτιολογική σκέψη 3 ιγ (νέα)): εν μέρει έγινε δεκτή στην 
αιτιολογική σκέψη 23,
Τροπολογία 39 (στην αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)): αναδιατυπώθηκε στην 
αιτιολογική σκέψη 27,
Τροπολογία 40 (στην αιτιολογική σκέψη 6): εν μέρει έγινε δεκτή στην αιτιολογική 
σκέψη 28,
Τροπολογία 44 (στην αιτιολογική σκέψη 12): εν μέρει έγινε δεκτή στην 
αιτιολογική σκέψη 34,
Τροπολογία 45 (στην αιτιολογική σκέψη 13): εν μέρει έγινε δεκτή στην 
αιτιολογική σκέψη 36,
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Τροπολογία 46 (στην αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)): αναδιατυπώθηκε στην 
αιτιολογική σκέψη 37,
Τροπολογία 47 (στην αιτιολογική σκέψη 14): αναδιατυπώθηκε στην 
αιτιολογική σκέψη 38 και στο άρθρο 5 παράγραφος 2,
Στα άρθρα:
Τροπολογία 50 (στο άρθρο 2 παράγραφος 2, στοιχείο (α) (νέα)): εν μέρει 
έγινε δεκτή στην αιτιολογική σκέψη 1 και στο Στόχο 2.1. του 
Παραρτήματος,
Τροπολογία 53 (στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο (β)): εν μέρει έγινε 
δεκτή στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο (β),
Τροπολογία 55 (στο άρθρο 4): εν μέρει έγινε δεκτή στο άρθρο 7 
παράγραφος 1,
Τροπολογία 56 (στο άρθρο 4 παράγραφος 1 α (νέα)): εν μέρει έγινε δεκτή 
στο άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο (α),
Τροπολογία 57 (στο άρθρο 4 παράγραφος 1 β (νέα)): εν μέρει έγινε δεκτή
στο άρθρο 7 παράγραφος 2,
Τροπολογία 62 (στο άρθρο 4 παράγραφος 1 ζ (νέα)): εν μέρει έγινε δεκτή 
στο άρθρο 5 παράγραφος 2,
Τροπολογία 63 (στο άρθρο 4 α (νέο)): εν μέρει έγινε δεκτή στο άρθρο 9,
Τροπολογία 67 (στο άρθρο 7 παράγραφος 1 σημείο (α α) (νέο)): εν μέρει 
έγινε δεκτή στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο (α) (iii),
Τροπολογία 71 (στο άρθρο 10 παράγραφος 2): εν μέρει έγινε δεκτή στο 
άρθρο 13 παράγραφος 3,
Τροπολογία 73 (στο άρθρο 10 παράγραφος 3 α (νέα)): εν μέρει έγινε δεκτή 
στο άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο (α),
Τροπολογία 146 (στο άρθρο 7 παράγραφος 1 σημείο (α γ) (νέο)): εν μέρει 
έγινε δεκτή στο άρθρο 8 παράγραφος 1,
Τροπολογία 147 (στο άρθρο 10 παράγραφος 1): εν μέρει έγινε δεκτή στο 
άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο (α),

Στο Παράρτημα:
Τροπολογίες 79 και 80 (στο Παράρτημα 2): εν μέρει έγιναν δεκτές στο 
άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο (β),
Τροπολογία 81 (στο Παράρτημα 2): εν μέρει έγινε δεκτή στο Στόχο 1.2.3. 
του Παραρτήματος,
Τροπολογία 85 (στο Παράρτημα 2): εν μέρει έγινε δεκτή στο Στόχο 1.1.3. 
του Παραρτήματος,
Τροπολογία 88 (στο Παράρτημα 2): εν μέρει έγινε δεκτή στις αιτιολογικές 
σκέψεις 11 και 22,
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Τροπολογία 89 (στο Παράρτημα 2): εν μέρει έγινε δεκτή στο Στόχο 2.2.1. 
του Παραρτήματος,
Τροπολογία 90 (στο Παράρτημα 2): εν μέρει έγινε δεκτή στην αιτιολογική 
σκέψη 19,
Τροπολογία 91 (στο Παράρτημα 2): εν μέρει έγινε δεκτή στο Στόχο 2.1.2. 
του Παραρτήματος,
Τροπολογία 92 (στο Παράρτημα 2): εν μέρει έγινε δεκτή στις αιτιολογικές 
σκέψεις 16 και 37 και στο Στόχο 2.1. του Παραρτήματος,
Τροπολογία 93 (στο Παράρτημα 2): εν μέρει έγινε δεκτή στο Στόχο 1.1.1. 
του Παραρτήματος,
Τροπολογία 98 (στο Παράρτημα 2): εν μέρει έγινε δεκτή στις αιτιολογικές 
σκέψεις 17 και 23 και στο Στόχο 2.1.1. του Παραρτήματος,
Τροπολογία 99 (στο Παράρτημα 2): εν μέρει έγινε δεκτή στις αιτιολογικές 
σκέψεις 17 και 23 και στο Στόχο 2.1.2. του Παραρτήματος,
Τροπολογία 100 (στο Παράρτημα 2): εν μέρει έγινε δεκτή στο άρθρο 2, 
παράγραφος 2 και στο Στόχο 2.2. του Παραρτήματος,
Τροπολογία 104 (στο Παράρτημα 2): εν μέρει έγινε δεκτή στο Στόχο 2.1.
του Παραρτήματος,
Τροπολογία 106 (στο Παράρτημα 2): εν μέρει έγινε δεκτή στο Στόχο 1.1.2. 
του Παραρτήματος,
Τροπολογία 107 (στο Παράρτημα 2): εν μέρει έγινε δεκτή στις αιτιολογικές 
σκέψεις 16 και 37 και στο Στόχο 2.1. του Παραρτήματος,
Τροπολογία 108 (στο Παράρτημα 2): εν μέρει έγινε δεκτή στην αιτιολογική 
σκέψη 18 και στο Στόχο 3.1. του Παραρτήματος,
Τροπολογία 109 (στο Παράρτημα 2): εν μέρει έγινε δεκτή στην αιτιολογική 
σκέψη 21,
Τροπολογία 110 (στο Παράρτημα 2): εν μέρει έγινε δεκτή στην αιτιολογική 
σκέψη 19,
Τροπολογία 111 (στο Παράρτημα 2): εν μέρει έγινε δεκτή στις αιτιολογικές 
σκέψεις 18 και 19 και στο Στόχο 2.2. του Παραρτήματος,
Τροπολογία 112 (στο Παράρτημα 2): εν μέρει έγινε δεκτή στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 και στο Στόχο 2.2. του Παραρτήματος,
Τροπολογία 115 (στο Παράρτημα 2): εν μέρει έγινε δεκτή στην αιτιολογική 
σκέψη 21,
Τροπολογία 116 (στο Παράρτημα 2): εν μέρει έγινε δεκτή στο Στόχο 3.1 
του Παραρτήματος,
Τροπολογία 117 (στο Παράρτημα 2): εν μέρει έγινε δεκτή στις αιτιολογικές 
σκέψεις 17 και 23 και στο Στόχο 2.1.2 του Παραρτήματος,
Τροπολογία 118 (στο Παράρτημα 2): εν μέρει έγινε δεκτή στην αιτιολογική 
σκέψη 21,
Τροπολογία 119 (στο Παράρτημα 2): εν μέρει έγινε δεκτή στο Στόχο 2.1.1 
του Παραρτήματος,
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Τροπολογία 120 (στο Παράρτημα 2): εν μέρει έγινε δεκτή στο Στόχο 1.2.2 
του Παραρτήματος,
Τροπολογία 121 (στο Παράρτημα 2): εν μέρει έγινε δεκτή στην αιτιολογική 
σκέψη 12, στο άρθρο 2 παράγραφος 2, στο άρθρο 9 και στο Στόχο 3 του 
Παραρτήματος,
Τροπολογία 123 (στο Παράρτημα 2): αναδιατυπώθηκε στο Στόχο 3 του 
Παραρτήματος,
Τροπολογία 124 (στο Παράρτημα 2): εν μέρει έγινε δεκτή στο Στόχο 3.2 
του Παραρτήματος,
Τροπολογία 125 (στο Παράρτημα 2): εν μέρει έγινε δεκτή στην αιτιολογική 
σκέψη 17 και στο Στόχο 3.2.1 του Παραρτήματος,
Τροπολογία 126 (στο Παράρτημα 2): εν μέρει έγινε δεκτή στο Στόχο 3.2.1 
του Παραρτήματος,
Τροπολογία 132 (στο Παράρτημα 2): εν μέρει έγινε δεκτή στο Στόχο 1.1.1 
του Παραρτήματος,
Τροπολογία 133 (στο Παράρτημα 2): εν μέρει έγινε δεκτή στο Στόχο 3.2.2 
του Παραρτήματος,
Τροπολογία 134 (στο Παράρτημα 2): εν μέρει έγινε δεκτή στις αιτιολογικές 
σκέψεις 12 και 13, στο άρθρο 9 παράγραφος 1 και στο Στόχο 2.1.1 του 
Παραρτήματος,
Τροπολογία 135 (στο Παράρτημα 2): εν μέρει έγινε δεκτή στο Παράρτημα,
Τροπολογία 136 (στο Παράρτημα 2): εν μέρει έγινε δεκτή στο άρθρο 12,
Τροπολογία 137 (στο Παράρτημα 2): εν μέρει έγινε δεκτή στο Στόχο 1.2.1 
του Παραρτήματος,
Τροπολογία 138 (στο Παράρτημα 2): εν μέρει έγινε δεκτή στο Στόχο 1.2.2 
του Παραρτήματος,
Τροπολογία 139 (στο Παράρτημα 2): εν μέρει έγινε δεκτή στο Στόχο 3.2.3 
του Παραρτήματος,

δ) Δεν συμπεριέλαβε 26 τροπολογίες (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 και 153) στην κοινή 
θέση.

Το Συμβούλιο δεν μπορεί να δεχθεί τις εξής πέντε τροπολογίες λόγω περιορισμών 
που σχετίζονται με τους πόρους, κατόπιν της έγκρισης της διοργανικής 
συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006: 64, 97, 114, 127 και 129.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Συμβούλιο θεωρεί ότι η κοινή θέση του, η οποία ενσωματώνει τις τροπολογίες που 
αναφέρονται στα Τμήματα ΙΙΙ.2.(α) και (γ), λαμβάνει δεόντως υπόψη τη γνώμη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση.



16369/2/06 REV 2 ADD 1 ΣΠΚ/μκσ 10
DG I EL

Η κοινή θέση επιτυγχάνει ισορροπία μεταξύ ανησυχιών και συμφερόντων, εξασφαλίζοντας ότι οι 

στόχοι του προγράμματος θα μπορούν να υλοποιηθούν με μικρότερο αριθμό δράσεων και μέσων 

καθώς και με ακριβέστερες μεθόδους και διαδικασίες που αναδιατυπώθηκαν σύμφωνα με τη γνώμη 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση και την τροποποιημένη πρόταση της 

Επιτροπής. Η απόφαση θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των κοινοτικών δράσεων στον 

τομέα της δημόσιας υγείας και θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για την κατάσταση 

της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση και προστασία της υγείας 

των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

________________________



7027/07 ΘΚ/χχ 1
JUR EL

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2007 (12.03)
(OR. en)

Διοργανικός φάκελος :
2005/0042a (COD)

7027/07

CODEC 175
SAN 35
CADREFIN 11

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου
προς : την ΕΜΑ/ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 8064/05 SAN 35 CONSOM 16 CADREFIN 73 CODEC 259, 9905/06 

SAN 156 CADREFIN 169 CODEC 559
Θέμα : Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

τη θέσπιση δεύτερου προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
υγείας (2007-2013) [πρώτη ανάγνωση]
− Έκδοση (ΝΠ)
α) της κοινής θέσης
β) του σκεπτικού του Συμβουλίου

1. Στις 15 Απριλίου 2005, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο την ως άνω πρόταση1, η οποία 

βασίζεται στα άρθρα 152 και 153 της Συνθήκης ΕΚ.

2. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε σχετικώς γνώμη στις 14 Φεβρουαρίου 

20062, η δε Επιτροπή των Περιφερειών στις 16 Φεβρουαρίου 2006.3

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε γνώμη, σε πρώτη ανάγνωση, στις 16 Μαρτίου 20064, 

οπότε και ενέκρινε 145 τροπολογίες επί της προτάσεως της Επιτροπής.

  
1 Έγγρ. 8064/05.
2 EE C 88, 11.4.2006, σ. 1.
3 ΕΕ C 192, 16.8.2006, σ. 8.
4 Έγγρ. 7537/06.
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4. Στις 29 Μαΐου 2006, η Επιτροπή υπέβαλε, βάσει του άρθρου 250 παράγραφος 2 της 

Συνθήκης ΕΚ, τροποποιημένη πρόταση1 (τροποποίηση κατόπιν της συμφωνίας της 

17ης Μαΐου 2006 για το δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013).

5. Κατά την 2767η σύνοδό του την 30ή Νοεμβρίου και 1η Δεκεμβρίου 2006, το Συμβούλιο

«Απασχόληση, Κοινωνική πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές» κατέληξε σε πολιτική 

συμφωνία επί κοινής θέσεως σχετικά με την ως άνω απόφαση.

6. Η Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων καλείται να εισηγηθεί στο Συμβούλιο να εκδώσει, 

υπό τα σημεία «Α» της ημερήσιας διάταξης προσεχούς του συνόδου, την κοινή θέση ως έχει 

στο έγγραφο 16369/1/06 REV 1 και το σχετικό σκεπτικό που εκτίθεται στο έγγραφο 

16369/1/06 REV 1 ADD 1.

________________________

  
1 Έγγρ. 9905/06.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 23.3.2007 
COM(2007) 150 τελικό 

2005/0042A (COD) 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 
σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 251 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ 

 
σχετικά µε 

κοινή θέση του Συµβουλίου για την έγκριση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου µε την οποία θεσπίζεται ένα δεύτερο πρόγραµµα κοινοτικής δράσης 

στον τοµέα της υγείας (2007-2013) 
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2005/0042A (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 
σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 251 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ 

 
σχετικά µε 

κοινή θέση του Συµβουλίου για την έγκριση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου µε την οποία θεσπίζεται ένα δεύτερο πρόγραµµα κοινοτικής δράσης 

στον τοµέα της υγείας (2007-2013) 
 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και το Συµβούλιο  
[(έγγραφο COM(2005)115 ) - 2005/0042 (COD)] 

13 Απριλίου 2005 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Επιτροπής των Περιφερειών: 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής 

16 Φεβρουαρίου 2006 

14 Φεβρουαρίου 2006 

Ηµεροµηνία έκδοσης της γνώµης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
σε πρώτη ανάγνωση: 

16 Μαρτίου 2006 

Ηµεροµηνία αναθεωρηµένης πρότασης της Επιτροπής [(έγγραφο 
COM(2006) 234) - 2005/0042A (COD)]  

24 Μαΐου 2006 

Ηµεροµηνία πολιτικής συµφωνίας στο Συµβούλιο 30 Νοεµβρίου 2006 

Ηµεροµηνία έγκρισης της κοινής θέσης:  22 Μαρτίου 2007  

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Το πρόγραµµα έχει στόχο να συµβάλει στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των 
πολιτών µέσω συγκεκριµένων ενεργειών τον τοµέα της υγείας. Παρέχει τη δυνατότητα στην 
ΕΕ να συµπληρώνει, να στηρίζει και να προσθέτει αξία στις πολιτικές των κρατών µελών και 
µε τον τρόπο αυτό να συµβάλει στην επίτευξη αυξηµένης αλληλεγγύης και ευηµερίας στην 
ΕΕ µέσω της προστασίας και της προαγωγής της ανθρώπινης υγείας και ασφάλειας και της 
βελτίωσης της δηµόσιας υγείας. Το πρόγραµµα για την περίοδο 2007-2013 θα έχει τρεις 
κύριους στόχους: τη βελτίωση της ασφάλειας της υγείας των πολιτών την προαγωγή της 
υγείας και την παραγωγή και διάδοση πληροφοριών και γνώσης στον τοµέα της υγείας. 

Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν µέσα από ένα συνδυασµό ενεργειών και µέσων σύµφωνα µε 
τις προτεραιότητες που τίθενται στα ετήσια προγράµµατα εργασίας. 
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3. ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Στις 30 Νοεµβρίου 2006 το Συµβούλιο κατέληξε οµόφωνα σε πολιτική συµφωνία επί του 
σχεδίου απόφασης για τη θέσπιση δεύτερου προγράµµατος κοινοτικής δράσης στον τοµέα 
της υγείας (2007-2013). Αυτό βασίστηκε σε µεγάλο βαθµό στην τροποποιηµένη πρόταση της 
Επιτροπής που εκδόθηκε στις 24 Μαΐου 2006. Η τροποποιηµένη πρόταση προσαρµόζει το 
πεδίο εφαρµογής και την εµβέλεια των ενεργειών του προγράµµατος στη σηµαντική µείωση 
του προϋπολογισµού του προγράµµατος, η οποία που προέκυψε από τη διοργανική συµφωνία 
επί του ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου της ΕΕ (2007-2013) καθώς και προς τις απόψεις που 
εκφράστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό διαχωρίζει το πρόγραµµα υγείας από το 
πρόγραµµα προστασίας των καταναλωτών και εστιάζεται στις ανισότητες στον τοµέα της 
υγείας, προωθώντας την υγιή γήρανση και εξετάζοντας θέµατα υγείας των παιδιών και 
ζητήµατα σχετικά µε το φύλο που αντικατοπτρίζουν τις τροπολογίες που ψήφισε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση τον Μάρτιο του 2006. 

Οι συζητήσεις του Συµβουλίου επί της τροποποιηµένης πρότασης επικεντρώθηκαν σε 
διάφορα συγκεκριµένα ζητήµατα που αφορούσαν τόσο το περιεχόµενο όσο και την εφαρµογή 
του προγράµµατος. 

Ορισµένα κράτη µέλη διατύπωσαν επιφυλάξεις επί ουσιαστικών θεµάτων περιεχοµένου, 
όπως η προτεραιότητα που θα πρέπει να δοθεί στον περιορισµό σηµαντικών νόσων και η 
εργασία που θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί για τη βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ να 
αντιµετωπίζει απειλές για την υγεία, π.χ. η υποστήριξη που θα πρέπει να δοθεί στη δικτύωση 
εργαστηρίων. 

Επιπρόσθετα, ορισµένα κράτη µέλη εξέφρασαν την επιθυµία να υπάρχει περισσότερη 
σαφήνεια ως προς οικονοµικούς µηχανισµούς που θα χρησιµοποιούνται στο πρόγραµµα, 
όπως µε ποιον τρόπο θα πρέπει να χρησιµοποιούνται οι επιχειρησιακές επιδοτήσεις, η 
λειτουργία της επιτροπής του προγράµµατος και ο τρόπος αξιολόγησης αυτού. 

Βρέθηκαν τρόποι αντιµετώπισης των επιφυλάξεων των κρατών µελών µε ορισµένες µικρές 
τροποποιήσεις στο κείµενο και παράλληλα µε πλήρη σεβασµό του πνεύµατος της 
τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής. Οι τροποιήσεις αυτές περιελάµβαναν: 

- την προσθήκη αναφοράς στις σηµαντικές νόσους στο άρθρο 2 λόγω της επιθυµίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να τονιστεί ο περιορισµός των σηµαντικών νόσων ως βασικός 
στόχος του προγράµµατος• 

- την πρόσθετη διατύπωση στην αιτιολογική σκέψη 32 και στο άρθρο 13, για να 
προσδιοριστεί ακριβέστερα η φύση και οι στόχοι της αξιολόγησης που θα πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί• 

- στο παράρτηµα 1 σηµείο 1.1.1 περί προστασίας των πολιτών έναντι κινδύνων για την υγεία 
έγινε τροποποίηση ώστε να διευκρινιστεί ότι ο στόχος της κοινοτικής δράσης είναι η 
ενίσχυση των δυνατοτήτων των κρατών µελών για στήριξη υφιστάµενων εργαστηρίων που 
εκτελούν εργασίες µε ενδιαφέρον για την Κοινότητα παρά η δηµιουργία νέων κοινοτικών 
µηχανισµών• 

- σε σχέση µε τις οικονοµικές ρυθµίσεις, η διατύπωση του άρθρου 8 παρέµεινε αµετάβλητη, 
αλλά προστέθηκε µια νέα αιτιολογική σκέψη 33, που καθορίζει την ερµηνεία του, ώστε να 
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καταστήσει σαφέστερο ότι η επιτροπή του προγράµµατος θα πρέπει να τηρείται πλήρως 
ενήµερη• 

- αναφορικά µε τις λειτουργικές επιδοτήσεις προς µη κυβερνητικούς οργανισµούς (ΜΚΟ), η 
διατύπωση της αιτιολογικής σκέψης 26 και του άρθρου 4 τροποποιήθηκε ελαφρά ώστε να 
ανταποκριθεί στις ανησυχίες κρατών µελών σχετικά µε το πεδίο εφαρµογής της διάταξης 
αυτής, αλλά ο στόχος της πρότασης της Επιτροπής διατηρήθηκε. 

Σύµφωνα µε την τυποποιηµένη προσέγγιση που ακολουθήθηκε για όλα τα κοινοτικά 
προγράµµατα της οικονοµικής περιόδου προγραµµατισµού 2007-2013, το Συµβούλιο 
ανέλαβε µια αναδιάταξη των άρθρων του προγράµµατος 

Τέλος, καθώς η διαδικασία συναπόφασης βρίσκεται ακόµη σε εξέλιξη, δεν θα είναι δυνατό να 
εφαρµοστεί η νέα νοµική βάση από το 2007. Κατά συνέπεια, θα διασφαλιστεί ότι η 
υφιστάµενη νοµική βάση (1786/2002/EΚ) θα είναι εκείνη που θα χρησιµοποιείται για τη 
χρηµατοδότηση ενεργειών σχετικών µε την υγεία το 2007. Ως συνέπεια αυτού, η γραµµή 
προϋπολογισµού που θα χρησιµοποιείται το 2007 για επιχειρησιακές δαπάνες παραµένει η 
ίδια µε εκείνη του 2006, αλλά έχει πραγµατοποιηθεί µια εσωτερική µεταφορά ώστε να είναι 
δυνατή η χρήση του προϋπολογισµού που διατέθηκε για το πρόγραµµα δηµόσιας υγείας κατά 
το 2007. Θα διασφαλιστεί ότι το κείµενο της νέας νοµικής βάσης θα προσαρµοστεί ανάλογα, 
συγκεκριµένα σε ό,τι αφορά την ηµεροµηνία εφαρµογής, τη διάρκεια και το συνολικό 
προϋπολογισµό του νέου προγράµµατος και µε τη συµπερίληψη των αναγκαίων µεταβατικών 
µέτρων. 

Η κοινή θέση του Συµβουλίου εγκρίθηκε οµόφωνα στις 22.3.2007. 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κοινή θέση είναι σύµφωνη µε τους στόχους και την προσέγγιση της 
τροποποιηµένης πρότασής της. Η Επιτροπή θα υποστηρίξει διοργανικές προσπάθειες για την 
επίτευξη συµφωνίας κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάγνωσης. 
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