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DECIZIA nr. …/2007/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

ŞI A CONSILIULUI 

de

instituire a unui al doilea Program de acţiune comunitară

în domeniul sănătăţii (2007-2013)

(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 152,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social1,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

  
1 JO C 88, 11.04.2006, p. 1.
2 JO C 192, 16.08.2006, p. 8.
3 Avizul Parlamentului European din 16 martie 2006 (JO C 291 E, 30.11.2006, p.372), 

Pozi ia comună a Consiliului din … (nepublicată încă în Jurnalul Oficial)  i Pozi ia 
Parlamentului European din … (nepublicată încă în Jurnalul Oficial)
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întrucât:

(1) Comunitatea poate contribui la protecţia sănătăţii şi a siguranţei cetăţenilor prin 

intermediul acţiunilor în domeniul sănătăţii publice. Ar trebui să se asigure un nivel înalt 

de protecţie a sănătăţii la definirea şi punerea în aplicare a tuturor politicilor şi activităţilor 

comunitare. În conformitate cu articolul 152 din tratat, Comunitatea trebuie să joace un rol 

activ prin adoptarea unor măsuri care nu pot fi adoptate la nivel de state membre, în 

conformitate cu principiul subsidiarităţii. Comunitatea respectă întru totul 

responsabilită ile statelor membre în ceea ce priveşte organizarea şi furnizarea de servicii 

de îngrijire a sănătăţii şi asistenţă medicală.

(2) Sectorul sănătăţii se caracterizează, pe de o parte, printr-un potenţial considerabil de 

creştere, inovare şi dinamism, iar pe de altă parte prin problemele cu care se confruntă în 

ce priveşte viabilitatea financiară şi socială şi eficienţa sistemelor de asistenţă medicală, 

datorate, printre altele, îmbătrânirii populaţiei şi progreselor medicale.

(3) Programul de acţiune comunitară în domeniul sănătăţii publice (2003-2008), adoptat prin 

Decizia 1786/2002/CE a Parlamentului European i a Consiliului1 a fost primul program 

comunitar integrat în acest domeniu i a generat deja o serie de progrese şi îmbunătăţiri 

importante.

  
1 JO L 271, 9.10.2002, p. 1, decizie astfel cum a fost modificată prin Decizia 786/2004/CE 

(JO L 138, 30.4.2004, p. 7)
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(4) Este necesar un efort continuu în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite deja de către 

Comunitate în domeniul sănătă ii publice. Este important, prin urmare, să se instituie un 

al doilea program al ac iunii comunitare privind sănătatea (2007-2013) (denumit în 

continuare "programul"). 

(5) Există o serie de amenin ări transfrontaliere pentru sănătate, cu o posibilă dimensiune 

mondială, şi apar noi amenin ări care fac necesară continuarea acţiunii comunitare.

Comunitatea ar trebui să trateze marile amenin ări transfrontaliere pentru sănătate drept o 

chestiune prioritară. Programul ar trebui să pună accentul pe consolidarea capacităţilor 

comunitare generale prin dezvoltarea cooperării sporite între statele membre.

Monitorizarea, avertizarea din timp şi acţiunea de combatere a amenin ărilor mari pentru 

sănătate reprezintă domenii importante în care trebuie promovată o reacţie funcţională şi 

coordonată la aceste ameninţări la nivel comunitar.

Acţiunea de asigurare a cooperării între laboratoare pentru stabilirea unui diagnostic de 

înaltă calitate este esen ială în vederea contracarării amenin ărilor pentru sănătate.

Programul ar trebui să încurajeze instituirea unui sistem de laboratoare de referinţă 

comunitară. Cu toate acestea, un astfel de sistem trebuie să aibă un temei juridic solid.
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(6) Conform raportului Organiza iei Mondiale a Sănătă ii (OMS) pe 2005 privind sănătatea 

în Europa, în ce prive te durata de viaţă ajustată prin factorul invaliditate (DVAI), 

principalele cauze ale poverii bolilor în regiunea europeană acoperită de OMS sunt bolile 

netransmisibile (77% din total), cauzele externe de rănire şi otrăvire (14%) şi bolile 

transmisibile (9%). Şapte boli principale - bolile cardiace ischemice, tulburările depresive 

unipolare, bolile vasculare cerebrale, bolile asociate consumului de alcool, bolile 

pulmonare cronice, cancerul pulmonar şi rănirile cauzate de accidente rutiere - reprezintă 

34% din DVAI în această regiune. Şapte factori de risc principali - tutunul, alcoolul,

hipertensiunea arterială, hipercolesterolemia, supraponderalitatea, consumul redus de 

fructe şi legume şi sedentarismul - sunt cauzele a 60% din DVAI. În plus, bolile 

transmisibile precum HIV/SIDA, gripa, tuberculoza şi malaria devin, de asemenea, o 

amenin are pentru sănătatea popula iei în Europa. Un obiectiv important al programului, 

în cooperare, atunci când este necesar, cu Programul statistic comunitar, ar trebui să fie o 

mai bună identificare a principalelor  poveri ale morbidită ii în Comunitate.

(7) Cele opt cauze principale ale mortalităţii şi morbidităţii datorate bolilor netransmisibile în 

regiunea europeană acoperită de OMS sunt: bolile cardiovasculare, tulburările 

neuropsihiatrice, cancerul, bolile aparatului digestiv, bolile aparatului respirator, bolile 

organelor de simţ, bolile sistemului muscular şi ale celui osos şi diabetes mellitus. 
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(8) Rezistenţa microbiană la antibiotice şi infecţiile nosocomiale devin o amenin are pentru 

sănătate în Europa. Lipsa unor antibiotice noi şi eficiente, precum şi cea a mijloacelor de 

asigurare a utilizării corecte a antibioticelor existente reprezintă motive serioase de 

îngrijorare. Prin urmare, este important să se colecteze şi să se analizeze date relevante.

(9) Consolidarea rolului Centrului european de prevenire şi control al bolilor, instituit prin 

Regulamentul CE 851/2004 al Parlamentului European i al Consiliului1, este importantă 

în lupta împotriva bolilor transmisibile.

(10) Programul ar trebui să dezvolte realizările programului anterior de acţiune comunitară în 

domeniul sănătăţii publice (2003-2008). Acesta ar trebui să contribuie la atingerea unui 

înalt nivel de sănătate fizică şi mintală şi la o egalitate mai mare în domeniul sănătă ii la 

nivelul întregii Comunită i, prin intermediul unor acţiuni care să vizeze îmbunătăţirea 

sănătăţii publice, prevenirea bolilor şi afec iunilor umane şi înlăturarea amenin ărilor

pentru sănătate în vederea combaterii morbidităţii şi mortalităţii premature.

(11) Programul ar trebui să pună accentul pe îmbunătăţirea stării de sănătate şi pe promovarea 

unui regim de viaţă sănătos şi a culturii profilactice în rândul copiilor şi tinerilor.

  
1 JO L 142, 30.4.2004, p.1.
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(12) Programul ar trebui să sprijine integrarea obiectivelor legate de sănătate în toate politicile 

şi activităţile comunitare, fără a se relua activitatea desfăşurată în cadrul altor politici 

comunitare. Coordonarea cu alte politici şi programe comunitare reprezintă o componentă 

cheie a obiectivului de integrare a sănătăţii în alte politici. În scopul promovării sinergiilor 

şi al evitării repetării eforturilor, se pot întreprinde acţiuni comune cu programele şi 

acţiunile comunitare înrudite, utilizându-se în mod corespunzător alte fonduri şi programe 

comunitare, inclusiv actualele şi viitoarele programe-cadru comunitare de cercetare şi 

rezultatele lor, Fondurile structurale, Fondul European pentru Solidaritate, Strategia 

europeană pentru sănătatea în muncă, programul de acţiune comunitară în domeniul 

politicii consumatorilor (2007-2013)1, programul "Prevenire şi informare cu privire la 

consumul de stupefiante", programul "Combaterea violen ei (Daphne)" şi programul 

statistic comunitar, în cadrul activităţilor specifice ale acestora.

(13) Ar trebui făcute eforturi deosebite pentru a asigura coerenţa şi sinergiile între program şi 

acţiunile comunitare externe, mai ales cu privire la gripa aviară, HIV/SIDA, tuberculoză şi 

alte amenin ări transfrontaliere pentru sănătate. În plus, ar trebui să existe cooperare 

internaţională pentru a promova o reformă generală a sănătăţii şi problemele instituţionale 

generale de sănătate în ţările ter e.

  
1 Decizia nr. 1926/2006/CE A Parlamentului European si a Consiliului (JO L 404, 

30.12.2006, p. 39).
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(14) Creşterea speranţei de viaţă sănătoasă, numită şi indicatorul speranţei de viaţă fără 

invaliditate, prin intermediul prevenirii bolilor şi al promovării politicilor care duc la un 

mod de viaţă mai sănătos este importantă pentru bunăstarea cetăţenilor UE şi contribuie la 

realizarea obiectivelor procesului de la Lisabona cu privire la societatea cunoaşterii şi la 

viabilitatea finanţelor publice, care sunt afectate de costurile în cre tere ale asistenţei 

medicale şi asigurărilor sociale. 

(15) Extinderea Uniunii Europene a generat noi motive de îngrijorare în ceea ce priveşte 

inegalităţile în domeniul sănătăţii din interiorul UE şi este probabil ca acest fenomen să se 

accentueze o dată cu extinderile următoare. Această chestiune ar trebui, prin urmare, să 

reprezinte una dintre priorităţile programului.

(16) Programul ar trebui să contribuie la identificarea cauzelor inegalităţilor în materie de 

sănătate şi să încurajeze, printre altele, schimbul de practici optime în vederea combaterii 

acestor inegalităţi.

(17) Este esenţial ca datele comparabile să fie colectate, prelucrate şi analizate în mod 

sistematic, inând seama de constrângerile naţionale, în scopul unei monitorizări eficace a 

stării de sănătate în Uniunea Europeană. Acest lucru ar permite Comisiei şi statelor 

membre să îmbunătăţească informarea publică şi să formuleze strategii, politici şi acţiuni 

adecvate pentru obţinerea unui înalt nivel de protecţie a sănătăţii umane. Compatibilitatea 

şi interoperabilitatea sistemelor şi reţelelor de schimb de informaţii şi date în vederea 

îmbunătăţirii stării de sănătate publică ar trebui continuate sub forma acţiunilor şi a 

măsurilor de sprijinire. O importanţă deosebită în materie de sănătate o au sexul, situaţia 

socio-economică şi vârsta. Ori de câte ori este posibil, colectarea datelor ar trebui să se 

bazeze pe lucrări existente, iar propunerile de noi colectări de date ar trebui să fie evaluate 

i întemeiate pe nevoi reale. Colectarea datelor ar trebui să respecte dispoziţiile legale 

relevante privind protecţia datelor personale.
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(18) Bunele practici sunt importante deoarece promovarea sănătăţii şi profilaxia trebuie 

cuantificate pe baza eficienţei şi eficacităţii şi nu în termeni strict economici. Bunele 

practici şi cele mai noi metode de tratament al bolilor şi rănilor ar trebuie promovate, astfel 

încât să se prevină deteriorarea în continuare a stării de sănătate, şi reţele europene de 

centre de referinţă pentru anumite afec iuni ar trebui să fie create.

(19) Ar trebui întreprinse măsuri de prevenire a rănirilor prin intermediul colectării de date, al 

analizei cauzelor de rănire şi al diseminării informaţiilor relevante.

(20) Serviciile medicale reprezintă în principal responsabilitatea statelor membre, însă

cooperarea la nivel comunitar poate aduce beneficii atât pacienţilor, cât şi sistemelor de 

sănătate. Activităţile finanţate de program, precum şi noile propuneri apărute în urma 

acestor activităţi ar trebui să ţină seama în mod adecvat de concluziile Consiliului privind 

valorile i principiile comune în sistemele de sănătate din Uniunea Europeană1, adoptate 

în iunie 2006, care aprobă o declaraţie privind valorile şi principiile comune ale sistemelor 

de sănătate din UE şi invită instituţiile Uniunii Europene să respecte în activitatea lor 

aceste valori şi principii comune. Programul ar trebui să ţină seama în mod adecvat de 

evoluţiile viitoare cu privire la acţiunile comunitare privind serviciile de asistenţă 

medicală, precum şi de activitatea grupului la nivel înalt pentru servicii de sănătate şi 

asistenţă medicală, care reprezintă un forum important de colaborare şi schimb de bune 

practici între sistemele de sănătate din statele membre.

  
1 JO C 146, 22.06.2006, p. 1.
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(21) Programul ar trebui să contribuie la colectarea datelor, la promovarea şi dezvoltarea de 

metode şi instrumente, la crearea de reţele şi de diferite tipuri de cooperare, precum şi la 

promovarea politicilor relevante cu privire la mobilitatea pacienţilor, precum şi la 

mobilitatea profesioniştilor din sănătate. Acesta ar trebui să faciliteze dezvoltarea în 

continuare a zonei europene de e-sănătate prin intermediul unor iniţiative europene 

comune create împreună cu alte politici europene, inclusiv politica regională, contribuind 

în acelaşi timp la eforturile care vizează criteriile de calitate pentru site-urile web pe teme 

de sănătate şi cardul european de asigurare de sănătate. Telemedicina ar trebui avută în 

vedere, deoarece aplicaţiile acesteia pot contribui la oferirea de îngrijiri transfrontaliere, 

asigurând în acelaşi timp îngrijiri medicale la domiciliu.

(22) Poluarea mediului reprezintă un risc grav pentru sănătate şi o sursă de mare îngrijorare 

pentru cetăţenii europeni. Acţiuni speciale ar trebui să se adreseze copiilor şi altor grupuri 

foarte vulnerabile la factorii de risc ai mediului. Programul ar trebui să completeze 

acţiunile întreprinse în cadrul Planului de ac iune european pentru mediu şi sănătate 2004-

2010.

(23) Programul ar trebui să abordeze problemele de sănătate legate de sex şi îmbătrânire.

(24) Principiul precauţiei şi evaluarea riscului reprezintă factori-cheie de protecţie a sănătăţii 

umane i ar trebui, prin urmare, să fie integraţi în continuare în alte politici şi activităţi 

comunitare. 
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(25) Prezenta decizie instituie, pe întreaga durată a programului, un pachet financiar care 

reprezintă prima referin ă în în elesul punctului 37 din Acordul Interinstitu ional din 17 

mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu i Comisie privind disciplina bugetară  i 

buna gestiune financiară1, pentru autoritatea bugetară pe durata procedurii bugetare anuale.

(26) În vederea asigurării unui nivel înalt de coordonare a acţiunilor şi iniţiativelor întreprinse 

de Comunitate şi de statele membre privind punerea în aplicare a programului, este necesar 

să se promoveze cooperarea dintre statele membre şi să crească eficienţa reţelelor actuale 

şi viitoare din domeniul sănătăţii publice.

În privinţa punerii în aplicare a programului ar trebui avută în vedere participarea 

autorităţilor naţionale, regionale şi locale, la nivel adecvat, în conformitate cu sistemele 

naţionale.

(27) Este necesar ca investiţia UE în sănătate şi în proiecte legate de sănătate să crească. În 

acest sens, statele membre ar trebui să fie încurajate să considere progresele în materie de 

sănătate drept o prioritate a programelor lor naţionale. Este necesară o mai bună informare 

cu privire la posibilităţile de finanţare pentru sănătate din partea UE. Schimbul de 

experienţă între statele membre privind finanţarea sănătăţii prin intermediul fondurilor 

structurale ar trebui încurajat.

  
1 JO C 139, 14.6.2006, p.1.
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(28) Organismele non-guvernamentale şi reţelele specializate pot, de asemenea, să joace un rol 

important în atingerea obiectivelor programului. În urmărirea unuia sau mai multor 

obiective ale programului, acestea pot avea nevoie de contribuţii din partea Comunităţii 

care să le permită funcţionarea. În consecinţă, ar trebui stabilite criterii detaliate de 

eligibilitate, dispoziţii cu privire la transparenţa financiară şi la durata de acordare a 

contribuţiilor comunitare pentru organismele non-guvernamentale, precum şi reţele 

specializate eligibile pentru sprijin comunitar, în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a 

Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor de exercitare a competen elor de 

executare conferite Comisiei1. Astfel de criterii ar trebui să cuprindă obligaţiile acestor 

organisme şi reţele de a formula obiective, planuri de acţiune şi rezultate măsurabile clare, 

care să reflecte o dimensiune europeană puternică şi o valoare adăugată reală pentru 

obiectivele programului. Dată fiind natura aparte a organizaţiilor în cauză i în cazuri de 

utilitate excepţională, ar trebui ca reînnoirea sprijinului comunitar acordat funcţionării unor 

astfel de organisme şi reţele specializate să poată face excepţie de la principiul descreşterii 

treptate a cuantumului sprijinului comunitar.

(29) Punerea în aplicare a programului trebuie realizată în strânsă cooperare cu organizaţiile şi 

agenţiile relevante, în special cu Centrul european de prevenire şi control al bolilor.

  
1 JO L 184, din 17.7.1999, p. 23, decizie astfel cum a fost modificată prin Decizia 

2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p.11).
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(30) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei decizii trebuie adoptate în 

conformitate cu Decizia 1999/468/CE , în condiţiile respectării nevoii de transparenţă, 

precum şi ale unui echilibru rezonabil între diferitele obiective ale programului.

(31) Acordul privind Spaţiul Economic European (denumit în continuare "Acordul SEE") 

prevede cooperarea în domeniul sănătăţii între Comunitatea Europeană şi statele membre, 

pe de o parte, şi ţările din Asociaţia Europeană a Liberului Schimb care fac parte din 

Spaţiul Economic European (denumite în continuare "ţările AELS/SEE"), pe de altă parte. 

Ar trebui prevăzută, de asemenea, deschiderea programului către participarea altor ţări, mai 

ales a ţărilor care se învecinează cu Comunitatea, precum i ţărilor solicitante, candidate 

sau aderente la Comunitate, ţinând seama mai ales de potenţialul ameninţărilor la adresa 

stării de sănătate provenite din alte ţări de a avea un impact asupra Comunităţii.

(32) Ar trebui facilitate relaţii adecvate cu ţările terţe care nu participă la program în vederea 

contribuirii la realizarea obiectivelor programului, ţinând seama de acordurile relevante 

dintre acele ţări şi Comunitate. Aceasta poate presupune că ţări terţe desfă oară activităţi 

complementare celor finanţate prin intermediul programului în domenii de interes reciproc, 

dar acest lucru nu ar trebui să presupună o contribuţie financiară în cadrul programului.
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(33) Se recomandă dezvoltarea cooperării cu organizaţiile internaţionale relevante, cum ar fi 

Organizaţia Naţiunilor Unite şi agenţiile sale specializate, în special OMS, precum şi cu 

Consiliul Europei şi cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, în vederea 

punerii în aplicare a programului prin intermediul maximizării eficacităţii şi eficienţei 

acţiunilor în domeniul sănătăţii la nivel comunitar şi internaţional, ţinând seama de 

capacităţile şi rolurile specifice ale diferitelor organizaţii.

(34) Punerea în aplicare cu succes a obiectivelor în cadrul programului ar trebui să se 

întemeieze pe abordarea temeinică a subiectelor de interes cuprinse în planurile anuale de 

activitate, pe selectarea acţiunilor corespunzătoare şi finanţarea proiectelor care dispun de 

o monitorizare adecvată intrinsecă şi de un proces funcţional de evaluare i pe 

monitorizare şi evaluare periodică, incluzând evaluatori externi independenţi, care trebuie 

să cuantifice impactul acţiunilor şi să demonstreze contribuţia acestora la obiectivele de 

ordin general ale programului. Evaluarea programului ar trebui să ţină seama de faptul că 

realizarea obiectivelor programului poate presupune o perioadă de timp mai îndelungată 

decât durata programului.

(35) Planurile anuale de activitate trebuie să cuprindă principalele activităţi previzibile care 

urmează să fie finanţate de către program prin intermediul tuturor mecanismelor de 

finanţare, inclusiv prin intermediul cererii de ofertă.
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(36) Întrucât obiectivele prezentei decizii nu pot fi realizate în măsură suficientă de către statele 

membre din cauza naturii transnaţionale a problemelor implicate şi, prin urmare, datorită 

potenţialului acţiunii comunitare de a fi mai eficientă şi mai eficace decât acţiunile 

naţionale luate separat în materie de protecţia sănătăţii şi a siguranţei cetăţenilor, pot fi mai 

bine realizate la nivelul Comunită ii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu 

principiul subsidiarităţii astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu 

principiul proporţionalităţii astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezenta decizie 

nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea acelor obiective.

(37) În conformitate cu articolul 2 din tratat, care prevede că egalitatea dintre bărbaţi şi femei 

este un principiu al Comunităţii, şi în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) al aceluiaşi 

act, care prevede că Comunitatea urmăre te eliminarea inegalităţilor şi promovarea 

egalită ii dintre bărbaţi şi femei în toate activităţile comunitare, inclusiv atingerea unui 

înalt nivel de protecţie a sănătăţii, toate obiectivele şi acţiunile vizate de program 

contribuie la promovarea unei înţelegeri şi a unei recunoaşteri mai largi a nevoilor şi 

perspectivelor privind sănătatea pe care le au bărbaţii, respectiv femeile.
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(38) Se recomandă asigurarea unei tranziţii între program şi programul anterior pe care acesta îl 

înlocuieşte, mai ales cu privire la continuarea acordurilor multianuale de gestionare a 

acestuia, cum ar fi finanţarea asistenţei tehnice şi administrative. Începând cu 1 ianuarie 

2014, creditele pentru asistenţă tehnică şi administrativă ar trebui să acopere, în cazul în 

care este necesar, cheltuielile cu gestionarea acţiunilor care nu sunt finalizate până la 

sfâr itul anului 2013.

(39) Prezenta decizie înlocuieşte Decizia nr. 1786/2002/CE. Prin urmare, decizia respectivă ar 

trebui abrogată.

DECID:
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Articolul 1
Instituirea programului

Se instituie prin prezenta propunere cel de-al doilea program de „Acţiune comunitară în domeniul 

sănătăţii (2007-2013)” care acoperă perioada începând cu …∗ şi până la 31 decembrie 2013, 

denumit în continuare „programul”.

Articolul 2

Scop şi obiective

(1) Programul completează, sprijină şi adaugă un plus de valoare politicilor statelor membre, 

contribuind la cre terea solidarită ii şi prosperită ii în Uniunea Europeană, prin protecţia 

şi promovarea sănătăţii şi siguranţei umane şi prin îmbunătă irea sănătăţii publice.

(2) Obiectivele care trebuie urmărite prin intermediul acţiunilor prevăzute în anexă sunt:

- să îmbunătă ească siguranţa cetăţenilor în materie de sănătate;

- să promoveze sănătatea;

- să producă şi să difuzeze informaţii şi cunoştinţe cu privire la sănătate;

  
∗ JO: data de intrare în vigoare a prezentei decizii.
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În cazurile în care este oportun, acţiunile men ionate la primul paragraf sprijină prevenirea 

principalelor boli şi contribuie la reducerea incidenţei acestora, precum şi la cea a morbidităţii 

şi mortalităţii pe care acestea le cauzează.

Articolul 3

Finanţarea

(1) Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada menţionată la 

articolul 1 este stabilit la 365 600 000 EUR.

(2) Creditele anuale sunt autorizate de către autoritatea bugetară, în limitele cadrului financiar.

Articolul 4

Contribuţii financiare

(1) Contribuţiile financiare din partea Comunităţii nu depă esc următoarele plafoane:

(a) 60% din costuri în cazul unei acţiuni menite să contribuie la realizarea unui obiectiv 

care face parte din program, cu excepţia cazurilor de utilitate excepţională, în care 

plafonul contribuţiei comunitare nu depă e te 80%; şi
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(b) 60% din costurile de funcţionare a unui organism neguvernamental sau a unei reţele 

specializate, care este non-profit şi independentă de interesele industriale, 

comerciale, de afaceri sau de alte interese conflictuale, care are membri în cel puţin 

jumătate din numărul statelor membre, cu acoperire geografică echilibrată, şi care şi-

a stabilit drept scop principal unul sau mai multe dintre obiectivele programului, în

cazul în care un astfel de sprijin este necesar pentru urmărirea obiectivelor 

respective. În cazurile de utilitate excepţională, plafonul contribuţiei comunitare nu 

depăşe te 80%.

(2) Reînnoirea contribuţiilor financiare stabilite la alineatul (1) litera (b) pentru organismele non-

guvernamentale şi reţelele specializate, poate face excepţie de la aplicarea principiului 

descreşterii treptate.

(3) Contribuţiile financiare comunitare pot include, în cazul în care este adecvat dată fiind natura 

obiectivului urmărit, o finanţare comună din partea Comunităţii şi a unuia sau mai multor 

state membre sau din partea Comunităţii şi a autorităţilor competente sau a altor ţări 

participante. În acest caz, contribuţia comunitară nu depăşe te 50%, cu excep ia cazurilor de 

utilitate excepţională, în care contribuţia comunitară nu depăşe te 70%. Aceste contribuţii 

comunitare pot fi atribuite unui organ public sau unui organism non-profit desemnat printr-o 

procedură transparentă de către statul membru sau de către autoritatea competentă în cauză şi 

acceptată de către Comisie.
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(4) Contribuţiile financiare din partea Comunităţii pot fi acordate, de asemenea, sub formă de 

sumă forfetară sau de finanţare cu rată fixă, în cazurile în care acest lucru este potrivit 

naturii acţiunilor în cauză. Plafoanele de rate procentuale stipulate la alineatele (1) şi (3) nu 

se aplică unor astfel de contribuţii financiare, cu toate că şi în acest caz este necesară 

cofinanţarea.

Articolul 5

Asistenţa administrativă şi tehnică

(1) Alocaţia financiară a programului poate acoperi, de asemenea, cheltuielile cu activităţile de 

pregătire, monitorizare, control, audit şi evaluare, necesare în mod nemijlocit pentru 

gestionarea programului şi pentru realizarea obiectivelor sale, mai ales în ceea ce priveşte 

studiile, întrunirile, acţiunile de informare şi publicare, cheltuielile cu reţelele informatice 

care vizează schimbul de informaţii, precum i toate celelalte cheltuieli de asistenţă 

tehnică şi administrativă la care poate recurge Comisia în vederea gestionării programului. 

(2) Alocaţia financiară poate acoperi, de asemenea, cheltuielile de asistenţă tehnică şi 

administrativă necesare pentru asigurarea tranziţiei între program şi măsurile adoptate în 

conformitate cu Decizia nr. 1786/2002/CE. În cazul în care este necesar, creditele pot fi 

incluse în bugetul aferent perioadei de după anul 2013 pentru a acoperi cheltuielile 

similare, astfel încât să se poată realiza gestionarea acţiunilor neîncheiate până la 31 

decembrie 2013.
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Articolul 6

Metode de punere în aplicare

Acţiunile menite a urmări scopul şi obiectivele prevăzute la articolul 2 utilizează pe deplin metodele 

adecvate de punere în aplicare care sunt disponibile, printre care se numără în special:

(a) aplicarea directă sau indirectă de către Comisie în sistem centralizat; i

(b) gestionarea efectuată în comun cu organizaţiile internaţionale, după caz.

Articolul 7

Punerea în aplicare a programului

(1) Comisia asigură punerea în aplicare, în strânsă cooperare cu statele membre, a acţiunilor şi 

măsurilor prevăzute de program, în conformitate cu articolele 3 şi 8.

(2) Comisia şi statele membre iau măsurile adecvate, în limitele sferei lor de competenţă 

respective, pentru a asigura derularea eficientă a programului şi pentru a dezvolta, la 

nivelul Comunităţii şi al statelor membre, mecanisme prin care să fie realizate obiectivele 

programului. Acestea asigură furnizarea de informaţii adecvate cu privire la acţiunile 

sprijinite în cadrul programului şi obţinerea unei participări adecvate.
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(3) Pentru atingerea obiectivelor programului, Comisia are obligaţia, în cooperare cu statele 

membre:

(a) să urmărească comparabilitatea datelor şi informaţiilor, precum şi compatibilitatea şi 

interoperabilitatea sistemelor şi reţelelor pentru schimbul de date şi informaţii 

privind sănătatea şi

(b) să asigure cooperarea şi comunicarea necesare cu Centrul european de prevenire şi 

control al bolilor, precum şi cu alte agenţii relevante ale UE, pentru a optimiza 

utilizarea fondurilor comunitare.

(4) La punerea în aplicare a programului, Comisia, împreună cu statele membre, asigură 

respectarea tuturor dispoziţiilor legislative relevante privind protecţia datelor personale şi,

după caz, introducerea de mecanisme care să asigure confidenţialitatea şi securitatea unor 

asemenea date.



16369/2/06 REV 2 lb/ARP/mir 22
DG I2 RO

Articolul 8

Măsuri de punere în aplicare

(1) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei decizii legate de următoarele 

subiecte se adoptă în conformitate cu procedura menţionată la articolul 10 alineatul (2):

(a) planul anual de activitate pentru punerea în aplicare a programului, care stabileşte:

(i) priorităţile şi acţiunile care urmează a fi întreprinse, inclusiv alocarea 

resurselor financiare;

(ii) criteriile de stabilire a procentului contribuţiei comunitare financiare, inclusiv 

criteriile de stabilire a cazurilor de utilitate excepţională;

(iii) normele de punere în aplicare a strategiilor şi acţiunilor comune la care se 

face referire în articolul 9;

(b) selecţia, atribuirea şi alte criterii pentru contribu iile financiare la acţiunile 

programului prevăzute la articolul 4.

(2) Orice alte măsuri necesare pentru punerea în aplicare a prezentei decizii se adoptă în 

conformitate cu procedura la care se face referire în articolul 10 alineatul (3).
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Articolul 9

Strategii şi acţiuni comune

(1) Pentru a asigura un nivel înalt de protecţie a sănătăţii umane la definirea şi punerea în 

aplicare a tuturor politicilor şi activităţilor comunitare şi pentru a promova aducerea în 

prim-plan a subiectului sănătăţii, obiectivele programului pot fi puse în aplicare sub formă 

de strategii comune şi de acţiuni comune, în condiţiile creării de legături cu programele, 

acţiunile şi fondurile comunitare relevante.

(2) Comisia asigură sinergia optimă a programului cu alte programe, acţiuni şi fonduri 

comunitare.

Articolul 10

Comitetul

(1) Comisia este asistată de un comitet (denumit în continuare "comitetul").

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 şi 7 din Decizia 

1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8. 

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabileşte la 

două luni.

(3) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 şi 7 din Decizia 

1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8.

(4) Comitetul îşi stabileşte regulamentul de procedură.
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Articolul 11

Participarea ţărilor terţe

Programul este deschis spre participare:

(a) ţărilor AELS/SEE, în conformitate cu condiţiile prevăzute de Acordul SEE; i

(b) ţărilor terţe, în special ţărilor cărora li se aplică politica europeană de vecinătate, ţărilor 

care solicită, sunt candidate sau sunt aderente la Uniunea Europeană, precum şi ţărilor din 

Balcanii occidentali care sunt incluse în procesul de stabilizare şi asociere, în conformitate 

cu condiţiile prevăzute de acordurile bilaterale sau multilaterale respective, care instituie 

principiile generale de participare a acestora la programele comunitare.

Articolul 12

Cooperarea internaţională

Pe parcursul derulării programului, sunt încurajate relaţiile şi cooperarea cu ţările terţe care nu 

participă la program, precum şi cu organizaţiile internaţionale relevante, în special cu OMS.
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Articolul 13

Monitorizarea, evaluarea şi difuzarea rezultatelor

(1) Comisia, în strânsă cooperare cu statele membre, monitorizează punerea în aplicare a 

acţiunilor programului în lumina obiectivelor acestuia. Comisia raportează anual 

comitetului cu privire la toate acţiunile şi proiectele finanţate prin intermediul programului 

şi ţine în acelaşi timp la curent Parlamentul European şi Consiliul .

(2) La solicitarea Comisiei, care evită o cre tere dispropor ionată a sarcinii administrative 

ale statelor membre, statele membre pun la dispoziţie toate informaţiile disponibile privind 

punerea în aplicare şi impactul programului.

(3) Comisia înaintează următoarele documente Parlamentului European, Consiliului, 

Comitetului Economic şi Social şi Comitetului Regiunilor:

(a) până la …∗, un raport intermediar de evaluare, extern şi independent, privitor la 

rezultatele obţinute în raport cu obiectivele programului şi aspectele calitative şi 

cantitative ale punerii în aplicare a acestuia, precum şi la consecvenţa şi 

complementaritatea sa cu alte programe, acţiuni şi fonduri comunitare relevante.

Raportul facilitează în special evaluarea impactului măsurilor respective asupra 

tuturor ţărilor. Raportul conţine un rezumat al principalelor concluzii i este 

însoţit de observaţiile Comisiei;

  
∗ JO: trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei decizii.
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(b) până la …∗, o comunicare privind continuarea programului;

(c) până la 31 decembrie 2015, un raport de evaluare ex-post, extern şi independent, 

care prive te aplicarea şi rezultatele programului.

(4) Comisia face publice rezultatele acţiunilor întreprinse în temeiul prezentei decizii şi 

asigură difuzarea lor.

Articolul 14

Abrogări

Decizia nr. 1786/2002/CE se abrogă.

  
∗ JO: patru ani de la intrarea în vigoare a prezentei decizii.
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Articolul 15

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii

Europene.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Preşedintele Preşedintele

________________________
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ANEXĂ

Ac iuni men ionate la articolul 2 alineatul (2)

1. Îmbunătă irea siguranţei cetăţenilor în materie de sănătate

1.1. Protecţia cetăţenilor împotriva amenin ărilor pentru sănătate;

1.1.1. Elaborarea de strategii şi mecanisme de prevenire, de schimb de informaţii 

şi de reacţie la amenin ările pentru sănătate cauzate de boli transmisibile şi 

netransmisibile, precum şi la amenin ările pentru sănătate cauzate de 

factori fizici, chimici sau biologici, inclusiv actele intenţionate de 

răspândire; întreprinderea acţiunii de asigurare a cooperării între 

laboratoarele din statele membre pentru stabilirea unui diagnostic de înaltă 

calitate; sprijinirea activităţii laboratoarelor existente care desfăşoară 

activităţi relevante pentru Comunitate; efortul de creare a unei reţele de 

laboratoare de referinţă comunitară.

1.1.2. Sprijinirea elaborării de politici de profilaxie, vaccinare şi imunizare;

îmbunătăţirea parteneriatelor, a reţelelor, a instrumentelor şi a sistemelor de 

raportare privind stadiul imunizării, precum şi a monitorizării evenimentelor 

adverse.

1.1.3. Elaborarea de capacităţi şi proceduri de gestionare a riscurilor;

îmbunătăţirea timpilor de reacţie şi a planificării urgenţelor în materie de 

sănătate, inclusiv pregătirea unor reacţii concertate la nivelul UE şi la nivel 

internaţional în cazul unor urgenţe în materie de sănătate; elaborarea unor 

proceduri de comunicare şi consultare pe teme de risc, precum şi a unor 

măsuri de contracarare;
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1.1.4. Promovarea cooperării şi îmbunătăţirea capacităţilor şi dotărilor actuale în 

materie de reacţie în caz de urgenţă, care includ echipamente de protecţie, 

unităţi de izolare şi laboratoare mobile care pot fi desfăşurate rapid în astfel 

de cazuri.

1.1.5. Elaborarea de strategii şi proceduri pentru redactarea, perfecţionarea 

capacităţii de efort intensificat, desfăşurarea de exerciţii şi testări, evaluarea 

şi revizuirea planurilor generale pentru cazuri neprevăzute şi a planurilor 

pentru cazuri de urgenţă în materie de sănătate, precum şi a 

interoperabilităţii acestora între statele membre.

1.2. Îmbunătăţirea siguranţei cetăţenilor

1.2.1. Sprijinirea şi perfecţionarea consilierii ştiinţifice şi a evaluării riscurilor prin 

promovarea identificării timpurii a riscurilor; analizarea impactului lor 

potenţial; schimbul de informaţii privind pericolele şi expunerea la acestea;

stimularea abordărilor integrate şi armonizate.

1.2.2. Contribuţia la îmbunătăţirea siguranţei şi a calităţii organelor şi a 

substanţelor de origine umană, a sângelui şi a derivatelor sale; promovarea 

disponibilităţii, a trasabilităţii şi a accesibilităţii acestora pentru uzul 

medical, în condiţiile respectării atribuţiilor statelor membre, astfel cum sunt 

prevăzute la articolul 152 alineatul (5) din tratatul.

1.2.3. Promovarea măsurilor de îmbunătăţire a siguranţei pacienţilor prin 

intermediul unor servicii medicale sigure şi de înaltă calitate, inclusiv în 

ceea ce priveşte rezistenţa la antibiotice şi infecţiile nosocomiale. 
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2. Promovarea sănătăţii

2.1. Încurajarea unui stil de viaţă mai sănătos şi contribuţia la diminuarea inegalităţilor în 

materie de sănătate

2.1.1. Promovarea iniţiativelor de creştere a speranţei de viaţă sănătoasă şi 

promovarea unui proces de îmbătrânire sănătoasă; sprijinirea măsurilor de 

promovare şi explorare a impactului sănătăţii asupra productivităţii şi a 

participării forţei de muncă drept contribuţie la atingerea scopurilor 

procesului de la Lisabona; sprijinirea măsurilor de studiere a impactului 

altor politici asupra sănătă ii.

2.1.2. Sprijinirea iniţiativelor de identificare a cauzelor, de abordare şi de reducere 

a inegalităţilor în materie de sănătate în şi între statele membre, inclusiv a 

celor legate de diferenţele dintre sexe, cu scopul de a contribui la o stare de 

prosperitate şi coeziune; promovarea investiţiilor în sănătate în cooperare cu 

alte politici şi fonduri comunitare; îmbunătă irea solidarităţii între 

sistemele naţionale de sănătate prin sprijinirea cooperării pe teme de 

îngrijire transfrontalieră.

2.2. Promovarea unui stil de viaţă mai sănătos şi reducerea incidenţei bolilor şi rănirilor 

grave prin intermediul abordării cauzelor acestora în materie de sănătate

2.2.1. Abordarea cauzelor în materie de sănătate cu scopul de a promova şi a 

îmbunătă i starea de sănătate fizică şi mintală, creând medii propice pentru 

un stil de viaţă sănătos şi pentru profilaxia bolilor; întreprinderea de ac iuni 

privind factori-cheie, cum sunt alimentaţia, exerciţiul fizic şi sănătatea 

sexuală, cauzele care stau la baza dependenţei de tutun, alcool i 

stupefiante, prin accentul pus pe elemente-cheie cum ar fi educaţia şi locul 

de muncă şi de-a lungul întregii vieţi.
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2.2.2. Promovarea acţiunilor de prevenire a principalelor boli de importan ă 

deosebită, având în vedere povara generală a morbidită ii în spaţiul 

comunitar, precum şi a acţiunilor privind bolile rare, în cazul cărora acţiunea 

comunitară de abordare a cauzelor acestora poate aduce o contribuţie 

însemnată la eforturile întreprinse la nivel naţional.

2.2.3. Acţiuni de sprijinire privind efectele în materie de sănătate ale factorilor 

socio-economici şi de mediu în context mai larg.

2.2.4. Promovarea acţiunilor care contribuie la reducerea numărului de accidente 

şi răniri.

3. Producerea şi difuzarea de informaţii şi cunoştinţe cu privire la sănătate

3.1. Schimbul de cunoştinţe şi bune practici

3.1.1. Schimbul de cunoştinţe şi bune practici în materie de sănătate în cadrul 

domeniului de aplicare a programului.

3.2. Colectarea, analiza şi difuzarea informaţiilor cu privire la sănătate

3.2.1. Dezvoltarea unui sistem viabil de monitorizare a stării de sănătate folosind 

mecanisme de colectare a datelor şi a informaţiilor, cu indicatori adecvaţi;

colectarea de date privind starea de sănătate şi politicile în materie de 

sănătate; elaborarea, împreună cu Programul statistic comunitar, al 

componen ei statistice a acestui sistem.
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3.2.2. Crearea de mecanisme de analiză şi difuzare, inclusiv rapoartele comunitare 

privind starea de sănătate, portalul şi conferinţele în domeniul sănătăţii;

furnizarea de informaţii adresate cetăţenilor, factorilor implicaţi şi autorilor 

de politici, crearea de mecanisme de consultare şi procese participatorii;

rapoarte periodice privind starea de sănătate în Uniunea Europeană, bazate 

pe toate datele şi indicatorii şi care conţin o analiză calitativă şi cantitativă.

3.2.3. Asigurarea analizei şi asistenţei tehnice de sprijinire a elaborării sau a 

punerii în aplicare a politicilor sau legislaţiei referitoare la domeniul de 

aplicare a programului.

________________________
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I. INTRODUCERE

1. Pe data de 15 aprilie 2005, Comisia a înaintat Consiliului şi Parlamentului European o 

propunere1 de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui 

program de acţiune comunitară în domeniul sănătăţii şi protecţiei consumatorului 2007-

2013.

2. Avizul Comitetului Economic şi Social şi avizul Comitetului Regiunilor au fost 

adoptate pe 14-15 februarie 20062 şi, respectiv, pe 16 februarie 20063, iar avizul 

Parlamentului European în urma primei lecturi a fost adoptat pe 16 martie 20064.

3. Ca urmare a adoptării pe 17 mai 2006 a acordului interinstituţional încheiat între 

Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi gestiunea 

financiară sănătoasă (inclusiv cadrul financiar multianual 2007-2013), Comisia a 

înaintat pe 29 mai 2006 o propunere modificată5 (denumită în continuare „cel de-al 

doilea program de sănătate publică”) care a încorporat o parte din amendamentele 

Parlamentului European, în special cele privind împărţirea propunerii în două programe 

separate (unul în domeniul sănătăţii şi unul în domeniul protecţiei consumatorilor), 

precum şi alocările bugetare revizuite.

4. Pe data de 22 martie 2007, Consiliul a adoptat poziţia sa comună în conformitate cu 

articolul 251, alineatul (2) din tratat.

II. OBIECTIVUL

Cel de-al doilea program de sănătate publică pentru perioada 2007-2013 trebuie să înlocuiască 

programul actual instituit de Decizia nr. 1786/2002/CE6.

  
1 JO C 172, 12.07.05, p. 25.
2 JO C 88, 11.04.2006, p. 1.
3 JO C 192, 16.08.2006, p. 8.
4 7537/06.
5 9905/06.
6 JO L 271, 9.10.2002, p. 1.
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Principalele obiective ale celui de-al doilea program de sănătate publică sunt:

- îmbunătăţirea siguranţei cetăţenilor în materie de sănătate;

- promovarea sănătăţii; şi

- producerea şi difuzarea de informaţii şi cunoştinţe cu privire la sănătate.

Aceste obiective vor fi urmărite prin intermediul acţiunilor enumerate în anexa la decizie, 

acţiuni care reprezintă o continuare a programului actual dar care, în acelaşi timp, se 

adaptează noilor aspecte strategice, cum ar fi necesitatea de a promova un proces sănătos de 

îmbătrânire, continuarea eforturilor de reducere a inegalităţilor în materie de sănătate şi 

îmbunătăţirea timpilor de reacţie şi a planificării în ceea ce priveşte urgenţele în materie de 

sănătate.

Priorităţile şi acţiunile concrete, precum şi alte aspecte ale punerii în aplicare a programului 

(cum ar fi alocarea de resurse financiare, criterii de selecţie şi de atribuire a contribuţiilor 

financiare, acordurile de punere în aplicare a strategiilor şi acţiunilor comune) se vor decide în 

cadrul planurilor anuale de activitate, pe baza consultării comitetului de conducere al 

programului. Obiectivele de amploare ale programului de sănătate publică oferă ocazia 

abordării unor noi probleme care apar, dacă este necesar, în perioada de punere în aplicare a 

programului.

Valoarea totală a bugetului alocat programului se ridică la 365,6 milioane EUR, exprimată în 

preţuri actuale. 

III. ANALIZA POZIŢIEI COMUNE

1. Observaţii generale

În general, Consiliul a respectat avizul Parlamentului European în urma primei lecturi 

care a fost integrat într-o măsură considerabilă în propunerea modificată a Comisiei. În 

particular, Consiliul a fost de acord cu împărţirea propunerii originale a Comisiei în 

două programe separate (unul în domeniul sănătăţii şi unul în domeniul protecţiei 

consumatorilor). Consiliul a fost de acord cu alocările bugetare revizuite, astfel cum 

sunt menţionate la secţiunea II de mai sus şi cum este prevăzut în acordul 

interinstituţional din 17 mai 2006.
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Ar trebui remarcat că avizul Parlamentului European în urma primei lecturi a fost 

adoptat pe 16 martie 2006, adică înainte de încheierea acordului interinstituţional din 17 

mai 2006.

2. Modificările aduse de Parlamentul European

Cu ocazia votului în plen din 16 martie 2006, Parlamentul European a adoptat 145 de 

amendamente la propunerea iniţială a Comisiei. Majoritatea acestor amendamente au 

fost integrate în propunerea modificată a Comisiei, faţă de care Consiliul a acceptat 

amendamente suplimentare în poziţia sa comună.

Consiliul:

(a) A introdus în poziţia comună 22 de amendamente privind împărţirea propunerii 

iniţiale a Comisiei în două programe separate, după cum urmează:

(i) Amendamente acceptate în întregime:

Amendamentul 1 (privind titlul): noul titlu;

Amendamentul 2 (privind referirea 1);

Amendamentul 15 (privind considerentul 2); partea suplimentară care nu se 

referă la împărţirea propunerii este acceptată în considerentul 4;

Amendamentul 37 (privind considerentul 4): eliminat;

Amendamentul 42 (privind considerentul 9); acest considerent a devenit 

considerentul 31;

Amendamentul 52 (privind articolul 3); acest articol a devenit articolul 4;

Amendamentul 74 (privind articolul 11); acest articol a devenit articolul 14;

Amendamentul 75 (privind articolul 12); acest articol a devenit articolul 5.2;

Amendamentul 76 (privind anexa 1); Anexa 1 a fost eliminată;

Amendamentele 77, 78, 84, 86, 101: (privind anexa 2); această anexă 2 a 

devenit anexă;

Amendamentul 140 (privind anexa 3); această anexă a devenit anexa la 

programul de acţiune comunitară în domeniul politicii consumatorilor 

(2007-2013).
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(ii) Amendamente reformulate sau acceptate parţial:

Amendamentul 3 (privind considerentul 1); acceptat în ceea ce priveşte 

împărţirea propunerii;

Amendamentul 18 (privind considerentul 3): acceptat în ceea ce priveşte 

împărţirea propunerii;

Amendamentul 38 (privind considerentul 5): parţial acceptat, de asemenea, 

în considerentul 12;

Amendamentul 41 (privind considerentul 7): acceptat în ceea ce priveşte 

împărţirea propunerii;

Amendamentul 43 (privind considerentul 11): reformulat în considerentul 

33;

Amendamentul 48 (privind articolul 1);

Amendamentul 49 (privind articolul 2): parţial acceptat, de asemenea, în 

considerentul 2.1

(b) nu a acceptat amendamentul 113 ca urmare a numărului redus de acţiuni în 

propunerea modificată a Comisiei.

(c) A introdus în poziţia comună 91 de amendamente care nu s-au referit la împărţirea 

propunerii, după cum urmează:

(i) Amendamente acceptate în întregime:

privind considerentele:

Amendamentul 7 (privind considerentul 1 d (nou)): face acum parte din considerentul 3;

Amendamentul 9 (privind considerentul 1 f (nou): face acum parte din considerentul 6;

Amendamentul 19 (privind considerentul 3 a (nou)): face acum parte din considerentul 12;

Amendamentul 20 (privind considerentul 3 b (nou): face acum parte din considerentul 14;

Amendamentul 21 (privind considerentul 3 c (nou): face acum parte din considerentul 15;

Amendamentul 22 (privind considerentul 3 d (nou): face acum parte din considerentul 16;

Amendamentul 24 (privind considerentul 3 f (nou): face acum parte din considerentul 17;

Amendamentul 30 (privind considerentul 3 l (nou): face acum parte din considerentul 22;

Amendamentul 34 (privind considerentul 3 p (nou): face acum parte din considerentul 24;

Amendamentul 35 (privind considerentul 3 q (nou): face acum parte din considerentul 26;

Amendamentul 36 (privind considerentul 3 r (nou)): face acum parte din considerentul 26;
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privind articolele:

Amendamentul 59 (privind articolul 4 alineatul (1) litera (d) (nou)): a 

devenit articolul 7.3 litera (a);

Amendamentul 60 (privind articolul 4 alineatul (1) litera (e) (nou)): a 

devenit articolul 7.3 litera (b);

Amendamentul 61 (privind articolul 4 alineatul (1) litera (f) (nou)): a 

devenit articolul 7.4;

Amendamentul 66 (privind articolul 7 alineatul (1) litera (a)): a devenit 

articolul 8.1 litera (a) punctul (i);

Amendamentul 69 (privind articolul 7 alineatul (2)): a devenit articolul 8.2;

Amendamentul 70 (privind articolul 9): a devenit articolul 12;

Amendamentul 72 (privind articolul 10 alineatul (3)): eliminat;

(ii) Amendamente reformulate sau acceptate parţial:

privind considerentele:

Amendamentul 4 (privind considerentul 1): parţial acceptat în considerentul 1;

Amendamentul 6 (privind considerentul 1 c (nou)): reformulat în considerentul 2;

Amendamentul8 (privind considerentul1 e (nou)): parţial acceptat în considerentul 5;

Amendamentul10 (privind considerentul1 g (nou)): parţial acceptat în considerentul 7;

Amendamentul 13 (privind considerentul 1 k (nou)): parţial acceptat în considerentul 8;

Amendamentul 14 (privind considerentul 11 (nou)): reformulat în considerentul 9;

Amendamentul 16 (privind considerentul 2 a (nou)): parţial acceptat în considerentul 10;

Amendamentul 17 (privind considerentul 2 b (nou): parţial acceptat în considerentul 11;

Amendamentul 23 (privind considerentul 3 e (nou)): parţial acceptat în considerentul 17;

Amendamentul 25 (privind considerentul 3 g (nou): parţial acceptat în considerentul 18;

Amendamentul 26 (privind considerentul 3 h (nou): parţial acceptat în considerentul 18;

Amendamentul 27 (privind considerentul 3 g (nou): reformulat în considerentul 19;

Amendamentul 28 (privind considerentul 3 j (nou): reformulat în considerentul 21;

Amendamentul 29 (privind considerentul 3 k (nou)): parţial acceptat în considerentul 21;

Amendamentul 31 (privind considerentul 3 m (nou): parţial acceptat în considerentul 23;

Amendamentul 39 (privind considerentul 5 a (nou)): reformulat în considerentul 27;

Amendamentul 40 (privind considerentul 6): parţial acceptat în considerentul 28;

Amendamentul 44 (privind considerentul 12): parţial acceptat în considerentul 34;

Amendamentul 45 (privind considerentul 13): parţial acceptat în considerentul 36;



16369/2/06 REV 2 ADD 1 ip/DN/lv 7
DG I RO

Amendamentul 46 (privind considerentul 13 a (nou)): reformulat în 

considerentul 37;

Amendamentul 47 (privind considerentul 14): reformulat în considerentul 

38 şi în articolul 5.2;

privind articolele:

Amendamentul 50 (privind articolul 2 alineatul (2) litera (a) nou): parţial 

acceptat în considerentul 1 şi în obiectul 2.1 din anexă);

Amendamentul 53 (privind articolul 3 alineatul (2) litera (b)): parţial 

acceptat în articolul 4.1 litera (b);

Amendamentul 55 (privind articolul 4): parţial acceptat în articolul 7.1;

Amendamentul 56 (privind articolul 4 alineatul (1) litera (a) (nou)): parţial 

acceptat în articolul 7.3 litera (a);

Amendamentul 57 (privind articolul 4 alineatul (1) litera (b) (nou)): parţial 

acceptat în articolul 7.2;

Amendamentul 62 (privind articolul 4 alineatul (1) litera (g) (nou)): parţial 

acceptat în articolul 5.2;

Amendamentul 63 (privind articolul 4 a (nou)): parţial acceptat în articolul 9;

Amendamentul 67 (privind articolul 7 alineatul (1) litera (a a) nou)): parţial 

acceptat în articolul 8.1 litera (a) punctul (iii);

Amendamentul 71 (privind articolul 10 alineatul (2)): parţial acceptat în 

articolul 13.3;

Amendamentul 73 (privind articolul 10 alineatul (3) litera (a) (nou)): parţial 

acceptat în articolul 13.3 litera (a);

Amendamentul 146 (privind articolul 7 alineatul (1) litera (a c) (nou)): 

parţial acceptat în articolul 8.1;

Amendamentul 147 (privind articolul 10 alineatul (1)): parţial acceptat în 

articolul 13.3 litera (a);

privind anexa:

Amendamentele 79 şi 80 (privind anexa 2): parţial acceptate în articolul 7.3 

litera (b);

Amendamentul81 (privind anexa 2); parţial acceptat în obiectivul 1.2.3 din anexă;

Amendamentul 85 (privind anexa 2); parţial acceptat în obiectivul 1.1.3 din anexă;

Amendamentul 88 (privind anexa 2); parţial acceptat în considerentele 11 şi 

22;
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Amendamentul 89 (privind anexa 2): parţial acceptat în obiectivul 2.2.1 din 

anexă;

Amendamentul 90 (privind anexa 2): parţial acceptat în considerentul 19;

Amendamentul 91 (privind anexa 2): parţial acceptat în obiectivul 2.1.2. din 

anexă;

Amendamentul 92 (privind anexa 2): parţial acceptat în considerentele 16 şi 

37 şi în obiectivul 2.1 din anexă);

Amendamentul 93 (privind anexa 2): parţial acceptat în obiectivul 1.1.1. din 

anexă;

Amendamentul 98 (privind anexa 2): parţial acceptat în considerentele 17, 

23 şi în obiectivul 2.1.1 din anexă);

Amendamentul 99 (privind anexa 2): parţial acceptat în considerentele 17, 

23 şi în obiectivul 2.1.2 din anexă);

Amendamentul 100 (privind anexa 2): parţial acceptat în considerentul 2.2 

şi în obiectivul 2.2 din anexă;

Amendamentul 104 (privind anexa 2): parţial acceptat în obiectivul 2.1 din anexă;

Amendamentul 106 (privind anexa 2): parţial acceptat în obiectivul 1.1.2 din anexă;

Amendamentul 107 (privind anexa 2): parţial acceptat în considerentele 16 

şi 37 şi în obiectivul 2.1 din anexă);

Amendamentul 108 (privind anexa 2): parţial acceptat în considerentul 18 şi 

în obiectivul 3.1 din anexă);

Amendamentul 109 (privind anexa 2): parţial acceptat în considerentul 21;

Amendamentul 110 (privind anexa 2): parţial acceptat în considerentul 19;

Amendamentul 111 (privind anexa 2): parţial acceptat în considerentele 18, 

19 şi în obiectivul 2.2 din anexă);

Amendamentul 112 (privind anexa 2): parţial acceptat în considerentul 2.2 

şi în obiectivul 2.2 din anexă;

Amendamentul 115 (privind anexa 2): parţial acceptat în considerentul 21;

Amendamentul 116 (privind anexa 2): parţial acceptat în obiectivul 3.1 din anexă;

Amendamentul 117 (privind anexa 2): parţial acceptat în considerentele 17 

i 23 şi în obiectivul 2.1.2 din anexă);

Amendamentul 118 (privind anexa 2): parţial acceptat în considerentul 21;

Amendamentul 119 (privind anexa 2): parţial acceptat în obiectivul 2.1.1. din anexă;
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Amendamentul 120 (privind anexa 2): parţial acceptat în obiectivul 1.2.2 din anexă;

Amendamentul 121 (privind anexa 2): parţial acceptat în considerentul 12, 

în articolele 2.2 şi 9 şi în obiectivul 3 din anexă);

Amendamentul 123 (privind anexa 2): reformulat în obiectivul 3 din anexă;

Amendamentul 124 (privind anexa 2): parţial acceptat în obiectivul 3.2 din 

anexă;

Amendamentul 125 (privind anexa 2): parţial acceptat în considerentul 17 şi 

în obiectivul 3.2.1 din anexă);

Amendamentul 126 (privind anexa 2): parţial acceptat în obiectivul 3.2.1 

din anexă;

Amendamentul 132 (privind anexa 2): parţial acceptat în obiectivul 1.1.1. 

din anexă;

Amendamentul 133 (privind anexa 2): parţial acceptat în obiectivul 3.2.2 

din anexă;

Amendamentul 134 (privind anexa 2): parţial acceptat în considerentele 12 

şi 13, în articolul 9.1 şi în obiectivul 2.1.1 din anexă);

Amendamentul 135 (privind anexa 2): parţial acceptat în anexă;

Amendamentul 136 (privind anexa 2): parţial acceptat în articolul 12;

Amendamentul 137 (privind anexa 2): parţial acceptat în obiectivul 1.2.1 din anexă;

Amendamentul 138 (privind anexa 2): parţial acceptat în obiectivul 1.2.2 din anexă;

Amendamentul 139 (privind anexa 2): parţial acceptat în obiectivul 3.2.3 

din anexă;

(d) Nu a inclus 26 de amendamente (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 şi 153) în poziţia 

comună.

Consiliul nu poate accepta următoarele cinci amendamente din cauza unor 

constrângeri legate de resurse, ca urmare a adoptării acordului interinstituţional 

din 17 mai 2006: 64, 97, 114, 127 şi 129.

IV. CONCLUZIE

Consiliul consideră că poziţia sa comună, care încorporează amendamentele menţionate în 

secţiunile III.2 literele (a) şi (c), ia în considerare avizul Parlamentului European în urma 

primei lecturi. 
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Poziţia comună reprezintă un echilibru între preocupări şi interese, asigurând posibilitatea 

punerii în aplicare a obiectivelor programului prin intermediul unui număr restrâns de acţiuni 

şi instrumente, precum şi prin intermediul unor metode şi proceduri de o mai mare acurateţe, 

care au fost reformulate în conformitate cu avizul Parlamentului European în urma primei 

lecturi şi cu propunerea modificată a Comisiei. Decizia va îmbunătăţi eficacitatea acţiunilor 

comunitare în domeniul sănătăţii publice şi va creşte gradul de conştientizare cu privire la 

starea de sănătate din Uniunea Europeană, contribuind astfel la îmbunătăţirea şi protecţia 

sănătăţii cetăţenilor Uniunii Europene.

===========
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CODEC 175
SAN 35
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"I/A" ITEM NOTE
from: General Secretariat of the Council
to: COREPER/COUNCIL
No. Cion prop.: 8064/05 SAN 35 CONSOM 16 CADREFIN 73 CODEC 259, 9905/06 SAN 156 

CADREFIN 169 CODEC 559
Subject: Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council 

establishing a second programme of Community action in the field of health 
(2007-2013) [first reading]
− Adoption of (LA)

(a) a common position
(b) a statement of the Council's reasons

1. On 15 April 2005 the Commission sent the Council the above proposal 1, based on 

Articles 152 and 153 of the TEC.

2. The Economic and Social Committee delivered its opinion 2 on 14 February 2006.  The 

Committee of the Regions delivered its opinion 3 on 16 February 2006.

3. The European Parliament delivered its first-reading opinion 4 on 16 March 2006, passing 

145 amendments to the Commission proposal.

  
1 8064/05.
2 OJ C 88, 11.4.2006, p. 1.
3 OJ C 192, 16.8.2006, p. 8.
4 7537/06.
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4. The Commission submitted an amended proposal 1, under Article 250(2) of the TEC, on 

29 May 2006 (adjustment following the agreement of 17 May 2006 on the financial

framework for 2007-2013).

5. At its 2767th meeting, on 30 November and 1 December 2006, the Council (Employment, 

Social Policy, Health and Consumer Affairs) reached political agreement on a common 

position concerning the above Decision.

6. The Permanent Representatives Committee is asked to advise the Council to adopt the 

Common Position in 16369/1/06 REV 1 and the statement of reasons in 16369/1/06 REV 1 

ADD 1 as an "A" item at a forthcoming meeting.

  
1 9905/06.
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COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE 

Bruxelles, 23.3.2007 
COM(2007) 150 final 

2005/0042A (COD) 

  

COMUNICARE A COMISIEI 
CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN 

 
în conformitate cu articolul 251 alineatul (2) al doilea paragraf din Tratatul CE 

 
privind 

poziţia comună a Consiliului faţă de adoptarea unei decizii a Parlamentului European şi 
a Consiliului de instituire a celui de-al doilea Program de acţiune comunitară în 

domeniul sănătăţii (2007-2013) 
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2005/0042A (COD) 

COMUNICARE A COMISIEI 
CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN 

 
în conformitate cu articolul 251 alineatul (2) al doilea paragraf din Tratatul CE 

 
privind 

poziţia comună a Consiliului faţă de adoptarea unei decizii a Parlamentului European şi 
a Consiliului de instituire a celui de-al doilea Program de acţiune comunitară în 

domeniul sănătăţii (2007-2013) 
 

(text cu relevanţă pentru SEE) 

1. CONTEXT 

Data transmiterii propunerii către PE şi Consiliu 
(document COM(2005)115 - 2005/0042 (COD) 

13 aprilie 2005 

Data avizului Comitetului Regiunilor: 

Data avizului Comitetului Economic şi Social European 

16 februarie 2006 

14 februarie 2006 

Data avizului Parlamentului European, prima lectură: 16 martie 2006 

Data propunerii revizuite a Comisiei (document COM(2006) 234 - 
2005/0042A (COD): 

24 mai 2006 

Data acordului politic al Consiliului 30 noiembrie 2006 

Data adoptării poziţiei comune:  22 martie 2007 

2. OBIECTIVUL PROPUNERII COMISIEI 

Obiectivul programului este de a contribui la protejarea sănătăţii şi siguranţa cetăţenilor prin 
acţiuni specifice în domeniul sănătăţii. Programul permite UE să suplimenteze, să sprijine şi 
să adauge valoare politicilor statelor membre şi astfel să contribuie la o mai mare solidaritate 
şi prosperitate în UE protejând şi promovând sănătatea şi siguranţa oamenilor şi îmbunătăţind 
sănătatea publică. Programul pentru perioada 2007 – 2013 va avea trei obiective principale: 
îmbunătăţirea securităţii sanitare a cetăţenilor, promovarea sănătăţii şi producerea şi difuzarea 
de informaţii şi cunoştinţe în domeniul sănătăţii. 

Aceste obiective vor fi îndeplinite prin acţiuni şi instrumente combinate, respectându-se 
priorităţile stabilite în planurile anuale de activitate. 



 

RO 3   RO 

3. OBSERVAŢII PRIVIND POZIŢIA COMUNĂ 

La data de 30 noiembrie 2006, Consiliul a ajuns în unanimitate la un acord politic asupra unui 
proiect de decizie de instituire a celui de-al doilea Program de acţiune comunitară în domeniul 
sănătăţii (2007-2013). Acesta se baza în mare măsură pe propunerea modificată a Comisiei 
din 24 mai 2006. Propunerea modificată adaptează domeniul de aplicare şi gama de acţiuni 
ale programului la reducerea substanţială a bugetului programului, determinată în urma 
Acordului interinstituţional privind Cadrul financiar al UE (2007 – 2013), precum şi la 
părerile exprimate de către Parlamentul European. Această propunere a separat programul 
referitor la sănătate de programul referitor la protecţia consumatorilor şi a pus accentul pe noi 
priorităţi ce reflectă amendamentele votate de Parlamentul European în prima lectură din 
martie 2006, şi anume inegalitatea din domeniul sănătăţii, promovarea unui mod sănătos de 
îmbătrânire şi sănătatea copiilor si aspecte legate de sănătate specifice fiecărui sex. 

Discuţiile Consiliului asupra propunerii modificate s-au concentrat pe mai multe probleme 
specifice privind atât conţinutul, cât şi punerea în aplicare a programului.  

Unele state membre au exprimat rezerve cu privire la anumite probleme esenţiale de conţinut, 
cum ar fi prioritatea ce urmează a fi acordată reducerii bolilor grave şi activităţile ce urmează 
a fi întreprinse pentru îmbunătăţirea capacităţii UE de a răspunde ameninţărilor în materie de 
sănătate, de exemplu în materie de sprijin acordat reţelelor de laboratoare. 

În plus, o serie de state membre au dorit să fie explicate mai clar mecanismele financiare ce 
urmează a fi utilizate în cadrul programului, cum ar fi de exemplu modul în care subvenţiile 
de funcţionare vor fi folosite, funcţionarea Comitetului de program şi modul de evaluare a 
programului. 

S-a răspuns rezervelor exprimate de statele membre prin mici modificări aduse textului, 
respectându–se în întregime spiritul propunerii modificate a Comisiei. Aceste modificări au 
inclus: 

- o referinţă adăugată la bolile grave în articolul 2, care să răspundă preocupării Parlamentului 
European de a înscrie reducerea bolilor grave între obiectivele esenţiale ale programului; 

- precizări adăugate la considerentul 32 şi articolul 13 pentru a specifica mai clar natura şi 
scopurile evaluării ce urmează a fi efectuată; 

- modificarea introdusă la punctul 1.1.1 din anexa 1 referitoare la protejarea cetăţenilor 
împotriva ameninţărilor în materie de sănătate, care precizează că obiectivul acţiunii 
comunitare a fost să contribuie la întărirea capacităţii statelor membre de a sprijini 
laboratoarele existente în efectuarea activităţilor prezentând un interes pentru Comunitate, mai 
degrabă decât să pună în aplicare noi mecanisme comunitare; 

- un nou considerent 33 adăugat în cadrul articolului 8, care aduce precizări privind 
interpretarea acestui articolul (a cărui formulare a rămas neschimbată) şi indicând, referitor la 
măsurile financiare, faptul că va fi informat în întregime Comitetul de program; 

- modificări uşoare la textul considerentului 26 şi al articolului 4 privind subvenţiile de 
funcţionare acordate organizaţiilor neguvernamentale (ONG-uri), pentru a răspunde 
preocupărilor statelor membre legate de domeniul de aplicare al acestei dispoziţii, 
menţinându-se totuşi neschimbat scopul propunerii Comisiei. 
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În conformitate cu procedura standard urmată pentru toate programele comunitare în perioada 
de programare financiară 2007 – 2013, Consiliul s-a angajat să reorganizeze articolele 
programului. 

În cele din urmă, deoarece procedura de codecizie este încă în desfăşurare, nu se va putea 
pune în aplicare noua bază juridică începând din 2007; prin urmare, se va asigura că baza 
juridică folosită pentru finanţarea acţiunilor în domeniul sănătăţii pentru anul 2007 va fi cea 
existentă (1786/2002/CE). În consecinţă, linia bugetară ce va fi folosită în 2007 pentru 
cheltuieli de funcţionare rămâne aceeaşi ca şi cea din 2006, dar s-a efectuat un transfer intern 
pentru a putea folosi bugetul alocat programului de sănătate publică în 2007. Textul privind 
noua bază juridică va fi modificat în consecinţă, şi anume în ceea ce priveşte data punerii în 
aplicare, durata şi bugetul total al noului program1, şi va include măsurile tranzitorii necesare. 

Poziţia comună a Consiliului a fost adoptată în unanimitate la data de 22.3.2007. 

4. CONCLUZII 

Comisia consideră că poziţia comună este în conformitate cu obiectivele şi dispoziţiile 
propunerii sale modificate. Comisia va sprijini eforturile interinstituţionale de a se ajunge la 
un acord în cursul celei de-a doua lecturi. 

                                                 
1321,5 milioane euro la preţul actual 
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