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1. KONTEKST

1. W swoim komunikacie w sprawie Perspektyw Finansowych 2007 - 20131 Komisja 
proponuje wydzielić pozycję 3: Obywatelstwo. Pozycja ta obejmuje trzy obszary 
priorytetowe z następującym podziałem środków finansowych pomiędzy poszczególne 
polityki:

• Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (65%)
• Zdrowie publiczne i ochrona konsumentów (20%)
• Wspieranie europejskiej kultury i obywatelstwa (15%) 

2. Łączne wydatki w pozycji 3 wynoszą 24,705 miliona euro, co stanowi wzrost o około 
50% w porównaniu z sytuacją obecną. Pozycja 3 jest zdecydowanie najmniejszą kategorią 
proponowanych Perspektyw Finansowych i stanowi jedynie 2,3 % łącznych zobowiązań 
(2007-2013)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 OGÓŁEM
Pozycja 3: Obywatelstwo, zdrowie i 
konsumenci, mechanizm 
solidarności 

2.570 2.935 3.235 3.530 3.835 4.145 4.455 24.705

3. Niniejszy dokument roboczy dotyczy drugiego priorytetu „Zapewnienie dostępu do 
podstawowych towarów i usług”, a w szczególności zajmuje się wieloletnim programem 
wspólnotowym w zakresie ochrony konsumentów i zdrowia publicznego oraz 
przyszłymi instrumentami poprawy bezpieczeństwa żywności. Obydwie właściwe 
agencje – Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz nowo utworzone 
Europejskie Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom(ECDC) – zostały omówione 
w oddzielnym dokumencie.

2. KONSUMENT i ZDROWIE PUBLICZNE

4. Obecnie obowiązują dwa oddzielne programy: ogólne ramy wsparcia polityki dot. 
konsumentów (2004-2007)2 i program w dziedzinie zdrowia publicznego (2003-2008)3. 
Komisja proponuje włączyć te dwa programy do jednego instrumentu, Programu ochrony 
zdrowia i konsumentów4. Według Komisji obecny podział tych programów nie odpowiada 
oczekiwaniom obywateli. Obecnie dla przykładu liczba poważnych wniosków o pomoc w 
ramach programu zdrowia publicznego jest trzy razy wyższa od możliwości 
przydzielonego budżetu. Ponadto niedawne rozszerzenie oraz przyszłe przyjęcie Bułgarii i 
Rumunii stwarza szczególne wyzwania w dziedzinie zdrowia i ochrony konsumentów. W 
dalszej części przedstawiono krótkie podsumowanie obecnej sytuacji, jak również 
możliwe perspektywy nowego programu.

  
1 COM(2004) 487 wersja ostateczna, komunikat Komisji skierowany do Rady i Parlamentu Europejskiego, 
Perspektywy finansowe 2007-2013, 13.07.2004
2 Decyzja nr 20/2004/WE z dnia 8 grudnia 2003 r.
3 Decyzja nr 1786/2002/WE z dnia 23 września 2002 r.
4 COM(2004) 487 wersja ostateczna, komunikat Komisji skierowany do Rady i Parlamentu Europejskiego, 
Perspektywy finansowe 2007-2013, 13.7.2004
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2.1 SYTUACJA OBECNA

2.1.1.Polityka dot. konsumentów

Program Główny cel Okres 
obowiąz
ywania 

Lata Ramy 
finansowe 
(miliony 
euro) 

Średnie 
zobowiązania 
roczne 
(miliony euro)

Działania 
wspólnotowe 
wspierające 
politykę dot. 
konsumentów 
na lata 2004-
2007

Ochrona zdrowia i 
bezpieczeństwa 
konsumentów; 
ochrona interesów 
ekonomicznych i 
prawnych 
konsumentów; 
informowanie 
konsumentów, 
budowanie potencjału 
organizacji 
konsumenckich 

2004 -
2007

4 81,8 20,45

5. Ogólne ramy finansowania działań wspólnotowych wspierających politykę dot. 
konsumentów1 zostały wprowadzone w 2004 r. i stanowiły kontynuację wcześniejszego 
programu dot. konsumentów, który obejmował pięcioletni okres lat 1999-20032.
Głównym celem programu jest w szczególności ochrona zdrowia i bezpieczeństwa 
konsumentów, a także ich interesów ekonomicznych i prawnych. 

6. Działania, jakie należy podjąć w ramach obecnego programu dot. konsumentów, dotyczą 
następujących konkretnych obszarów:

a) Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów w odniesieniu do usług i produktów 
nieżywnościowych (w tym doradztwo naukowe, analiza ryzyka, przygotowanie 
prawodawstwa, monitorowanie i ocena tendencji rynkowych, zbieranie i wymiana danych 
oraz informacji w celu włączenia interesów konsumentów do innych polityk UE); 

b) Ochrona interesów ekonomicznych i prawnych konsumentów (w tym szkolenie 
urzędników, monitorowanie i ocena bezpieczeństwa produktów i usług); 

c) Wspieranie informowania i edukacji konsumentów; 

d) Wspieranie potencjału organizacji konsumenckich w celu osiągnięcia poziomu 
europejskiego (w szczególności szkolenie członków personelu regionalnych, krajowych i 
europejskich organizacji konsumenckich)

7. Ogólny budżet programu został skorygowany po poszerzeniu i wynosi 81,8 miliona euro 
(rocznie średnio 20,45 miliona euro) na lata 2004-2007. Okres obowiązywania 
programu jest dłuższy od obecnych Perspektyw Finansowych, które kończą się w 2006 r. 

  
1 Decyzja nr 20/2004/WE z dnia 8 grudnia 2003 r.
2 Decyzja 283/1999/WE
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Dlatego też w tekście podstawy prawnej przewidziano, że na rok 2007 (pierwszy rok 
nowej Perspektywy Finansowej) kwota ta uznana zostanie za potwierdzoną, jeżeli będzie 
zgodna z nową Perspektywą Finansową.

8. Program dot. konsumentów nie został poddany ocenie, ponieważ wszedł w życie dopiero 
w 2004 r. i jego realizacja wciąż trwa. Sprawozdania oceniające dotyczące pierwszych lat 
poprzedniego programu dot. konsumentów (1999-2001)1 zawierały pozytywną ocenę 
programu zarówno pod względem realizacji jego celów, jak i pod względem efektywności 
wydatków. Jako najważniejsze oceniono zwłaszcza wsparcie dla europejskich organizacji 
konsumenckich, ponieważ organizacje te miały największy wkład w ochronę 
konsumentów. We wnioskach tego sprawozdania stwierdza się, że działania w ramach 
programu dot. konsumentów powinny skupiać się na działaniach bezpośrednich, takich 
jak szkolenie personelu organizacji konsumenckich i wspieranie wymiany najlepszych 
praktyk w Państwach Członkowskich i pomiędzy nimi.

2.1.2. Zdrowie publiczne 

Program Główny cel Okres 
obowiąz
ywania 

Lata Ramy 
finansowe 
(miliony 
euro) 

Średnie 
zobowiązania 
roczne 
(miliony euro)

Program 
działań w 
dziedzinie 
zdrowia 
publicznego 
(2003-2008)

Poprawa zdrowia 
publicznego, 
zapobieganie 
zachorowaniom ludzi 
i chorobom człowieka 
oraz zapobieganie 
źródłom zagrożenia 
dla zdrowia 

2003-
2008

6 354 59

9. Obecny Program działań wspólnotowych w dziedzinie zdrowia publicznego (2003-2008)2

jest oparty na artykule 152 Traktatu. Jest to środek motywacyjny, którego celem jest 
ochrona i poprawa zdrowia ludzi. Podstawa prawna wyklucza jakąkolwiek harmonizację 
ustaw i regulacji Państw Członkowskich, które zachowują pełnię kompetencji w zakresie 
organizacji i świadczenia usług zdrowotnych i opieki medycznej.

10. Program ten łączy osiem poprzednich programów zdrowotnych, które wygasły w 2002 r., 
w jednych spójnych ramach (promocja zdrowia, monitorowanie zdrowia, choroby 
zakaźne, rak, choroby rzadkie, zapobieganie uszkodzeniom ciała, choroby związane z 
zanieczyszczeniami i zapobieganie narkomanii).

11. Głównym celem programu jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
poprzez ukierunkowanie działań na poprawę zdrowia publicznego, zapobieganie 
zachorowaniom i chorobom ludzi oraz likwidowanie źródeł zagrożeń dla zdrowia. 

  
1COM(2003) 42 wersja ostateczna – Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie realizacji i oceny działań wspólnotowych w latach 1999-2001 na rzecz 
konsumentów w ogólnych ramach ustalonych decyzją 283/1999/WE
2 DECYCJA nr 1786/2002/WE z dnia 23 września 2002 r.
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Działania, jakie mają być podejmowane, dotyczą następujących konkretnych obszarów:

a) Poprawa informacji zdrowotnej

b) Szybka i skoordynowana reakcja na zagrożenia dla zdrowia oraz

c) Określanie wyznaczników zdrowia.

12. Po niedawnym rozszerzeniu ogólny budżet programu został zwiększony z 312 milionów 
euro do 354 milionów euro (rocznie średnio 59 milionów euro) na cały jego okres 
obowiązywania (2003-2008). Na okres po 31 grudnia 2006 r. odpowiednia cześć ram 
finansowych uznana zostanie za potwierdzoną, jeżeli będzie to zgodne z nową 
Perspektywą Finansową. 

2.2 PROGRAM OCHRONY ZDROWIA I KONSUMENTÓW 2007-2013

13. Komisja przygotowuje obecnie propozycję legislacyjną nowej podstawy prawnej w 
dziedzinie ochrony konsumentów i zdrowia publicznego. Program ochrony zdrowia i 
konsumentów na lata 2007-2013 zostanie prawdopodobnie przyjęty przez Komisję w 
kwietniu 2005 r.1. Ten nowy instrument wchodzi w życie w 2007 r. i łączy w sobie dwa 
dotychczasowe programy. 

14. Program ochrony zdrowia i konsumentów będzie zapewniał trwałe budowanie potencjału 
organizacji konsumenckich i poprawi bezpieczeństwo konsumentów dzięki lepszej 
współpracy pomiędzy władzami Państw Członkowskich, a także pomiędzy UE a krajami 
trzecimi. Zintensyfikuje również współpracę pomiędzy Państwami Członkowskimi w celu 
poprawy skuteczności i sprawności systemów opieki zdrowotnej w całej Europie.

15. Komisja wskazuje następujące główne cele polityki w ramach nowego programu. Cele te 
szerzej opisano w załączonym dokumencie roboczym Komisji:

1) Wspólne cele: ochrona zdrowia i konsumentów 
- Upodmiotowienie i ochrona obywateli (produkty zdrowotne, bezpieczeństwo towarów i 

usług, doradztwo naukowe) 
- Włączenie polityk dot. zdrowia i konsumentów do innych polityk
2) Konkretne cele dotyczące ochrony konsumentów
- Ustanowienie „Europejskiego Centrum/Instytucji ds. Konsumentów”
- Egzekwowanie praw konsumentów 
- Ukończenie i unowocześnienie ram prawnych
- Zestawienie i analiza danych konsumenckich z całej UE w celu określenia priorytetów 

polityki dot. konsumentów.

3) Konkretne cele dotyczące zdrowia publicznego
- Poprawa w zakresie informacji i promocji zdrowia 
- Organizowanie szybkiej reakcji na zagrożenia dla zdrowia 
- Wspieranie współpracy pomiędzy narodowymi systemami opieki zdrowotnej

  
1 Mapa drogowa: Strategia i program ochrony zdrowia i konsumentów 2007-2013, DG SANCO
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INSTRUMENTY ALTERNATYWNE

16. W kwestii ustanowienia nowego instrumentu Komisja wskazuje cztery możliwości, 
których prawdopodobne oddziaływanie można podsumować w następujący sposób: 

- Pierwsza możliwość: brak działań
Brak działań oznacza, że Unia Europejska zaprzestanie dotychczasowych działań, 
pozostawiając polityki ochrony konsumentów i zdrowia publicznego bez programu 
finansowego w średniej perspektywie (Program ochrony zdrowia: zakończenie 2008 r., 
Program ochrony konsumentów: zakończenie 2007 r.). Sprawozdawca uważa, że można 
wykluczyć taką możliwość dla Parlamentu Europejskiego. 

- Druga możliwość: utrzymanie obecnej sytuacji istnienia dwóch odrębnych programów
Możliwość ta oznacza utrzymanie obecnego stanu rzeczy i przygotowanie nowego programu 
zdrowotnego oraz odrębnego programu dot. konsumentów, gdy aktualne instrumenty 
wygasną. Odrębne programy miałyby bardziej wyrazistą tożsamość i byłyby bardziej 
dostrzegalne, ale pozbawione „wspólnych korzyści” opisanych w możliwości 3 (efekty 
synergii, spójność, uproszczenie procedur administracyjnych).

- Trzecia możliwość: połączenie dotychczasowych dwóch programów (z początkiem 
2007 r.)

Komisja wyraźnie preferuje tę możliwość dotyczącą wspólnych ram dla dwóch polityk, które 
mają istotny wpływ na codzienne życie obywateli. Program wszedłby w życie z początkiem 
2007 r., a tym samym wpasowałby się w nową Perspektywę Finansową 2007-2013. 

Główną zaletą tej możliwości jest wykorzystanie ewentualnych efektów synergii, 
uproszczenie procedur administracyjnych i budżetowych oraz zwiększenie spójności polityk 
UE (np. w zakresie włączania interesów dot. zdrowia i konsumentów do innych obszarów 
realizacji polityk). Jednak te dwa obszary polityki nie tylko opierają się na różnych artykułach 
Traktatu (Zdrowie publiczne: artykuł 152, Ochrona konsumentów; artykuł 153), ale tez mają 
raczej odmienny charakter i występują pomiędzy nimi znaczne różnice pod względem 
poziomu zaangażowania Unii.

- Czwarta możliwość: nowy program, gdy wygasną obecne programy 
(Program dot. zdrowia: 2008 r., Program dot. konsumentów: 2007 r.)

Czwarta możliwość jest podobna do poprzedniej, ponieważ przewiduje łączny program. 
Główna różnica polega na harmonogramie. Łączny program wszedłby w życie dopiero po 
wygaśnięciu obecnych programów. Dzięki temu doświadczenia zdobyte w ramach obecnego 
programu, a w szczególności wyniki przeglądu programów, można by wziąć pod uwagę przy 
określaniu łącznego programu. Jednak jego okres obowiązywania nie pokrywałby się z nową 
Perspektywą Finansową.
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3. BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

17. Bezpieczeństwo żywności jest ściśle związane z ochroną konsumentów i zdrowiem 
publicznym. Seria kryzysów w minionych latach – w szczególności BSE, dioksyny w 
mięsie kurcząt – pokazała, że na rynku wewnętrznym przy swobodnym przepływie 
towarów kwestie bezpieczeństwa żywności wymagają wsparcia na szczeblu europejskim. 
Ponadto Unia Europejska jest nie tylko jednym z największych na świecie eksporterów 
żywności, ale również importuje znaczne ilości żywności z krajów trzecich. Tak więc 
bezpieczeństwo żywności w tych krajach trzecich powinno również być brane pod uwagę 
w Unii.

18. Obecnie brak jest specjalnego programu dotyczącego bezpieczeństwa żywności na 
szczeblu europejskim. Środki w zakresie bezpieczeństwa żywności są finansowane w 
ramach dwóch różnych pozycji Perspektywy Finansowej. 

19. Z jednej strony istnieje rozdział 1704 budżetu wspólnotowego, który obejmuje różne 
działania w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, zdrowotności zwierząt, zdrowotności 
zwierząt i roślin (np. programy eliminacji i monitorowania chorób zwierzęcych); na 
działania te przeznacza się rocznie około 300 milionów euro. Znaczna część tych 
funduszy jest wykorzystywana na działania w zakresie likwidacji i monitorowania chorób 
zwierzęcych. W ramach nowej Perspektywy Finansowej te linie budżetowe znajdą się w 
pozycji 2: Zasoby naturalne.

20. Z drugiej strony Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz Europejskie 
Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom (ECDC) zapewniają Komisji wsparcie 
regulacyjne i wykonawcze, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa żywności. W ramach 
nowej Perspektywy Finansowej obydwie te agencje będą finansowane z pozycji 3: 
Obywatelstwo.

Bezpieczeństwo żywności w ramach nowej Perspektywy Finansowej (2007-2013)

21. W ramach tak zwanego „pakietu Prodiego” Komisja Europejska ogłosiła, że w 2005 r. 
przedstawi propozycję wieloletniego programu na rzecz bezpieczeństwa żywności. W 
swoim komunikacie w sprawie Perspektywy Finansowej Komisja wskazała, że obecne 
środki nie są wystarczające i podkreśliła, że „likwidację chorób związanych z łańcuchem 
żywieniowym utrudniają również trudności w zakresie finansowania”.1 Głównym 
priorytetem tego nowego Programu Bezpieczeństwa Żywności powinno być nasilenie 
walki z chorobami zwierzęcymi w Unii Europejskiej. Komisja nie przyjęła jeszcze tej 
propozycji.

22. Ponadto w niedawno przedstawionym dokumencie roboczym2 (patrz załącznik) Komisja 
zaleca utrzymanie obecnych instrumentów w dziedzinie polityki żywnościowej. 
Dokument roboczy zaleca utrzymanie dotychczasowych instrumentów (linie budżetowe 
1704, EFSA, ECDC), ale nie wspomina o ewentualnym programie w zakresie 
bezpieczeństwa żywności.

  
1 COM(2004) 487 wersja ostateczna, komunikat Komisji skierowany do Rady i Parlamentu Europejskiego, 
Perspektywa finansowa 2007-2013, 13.7.2004
2 Dokument roboczy służb Komisji: Pozycja 3: Ochrona zdrowia publicznego i konsumentów, akta 72. 2 lutego
2005 r. 
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23. Jak się wydaje, Komisja zmieniła swój wybór przyszłych instrumentów w obszarze 
polityki żywnościowej. Zamiast nowego programu bezpieczeństwa żywności przyszłe 
działania będą nadal finansowane w ramach pozycji 2 (dawne linie budżetowe 1704: 
zdrowotność i dobrostan zwierzą, zdrowotność roślin). Konieczne wydają się pewne 
wyjaśnienia ze strony Komisji odnośnie do jej przyszłego stanowiska w dziedzinie 
polityki żywnościowej i jego ewentualnych implikacji budżetowych.
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4. WNIOSKI

1. W ramach struktury proponowanej Perspektywy Finansowej nowa pozycja 3: 
Obywatelstwo jest zdecydowanie najmniejszą kategorią i stanowi zaledwie 2,3 % 
łącznych zobowiązań (2007-2013). Obejmuje ona pewne obszary szczególnie istotne dla 
obywateli Europy, takie jak wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne, polityka dot. 
konsumentów, młodzież i kultura, Jednak inne obszary polityki, które są równie istotne 
dla obywateli (np. ochrona środowiska, edukacja, polityka społeczna i równość płci), 
znalazły się w innych pozycjach. Co więcej niektóre z tych obszarów polityki są ściśle 
związane z procesem lizbońskim (pozycja 1a). W szczególności ściśle powiązane są 
polityka dot. konsumentów i rynek wewnętrzny, a znalazły się w różnych pozycjach.

2. Sprawozdawca wzywa Komisję do bezzwłocznego przedłożenia propozycji 
legislacyjnych w zakresie nowego programu polityki dot. konsumentów i zdrowia 
publicznego w celu umożliwienia Radzie i Parlamentowi Europejskiemu rozpoczęcia prac 
legislacyjnych w terminie, który pozwoli na wejście w życie programów z początkiem 
2007 r.

3. Sprawozdawca podkreśla, że aby sprostać wyzwaniom w dziedzinie ochrony 
konsumentów i zdrowia publicznego, środki finansowe przydzielone na nowe programy 
muszą być znacząco wyższe w porównaniu z obecną sytuacją. Należy wziąć pod uwagę 
skutki niedawnego rozszerzenia oraz przyszłe rozszerzenie o kraje, w których występują 
niedobory w dziedzinie ochrony zdrowia i konsumentów, a także proponowane 
poszerzenie zakresu programu.

4. Sprawozdawca odnotowuje wysiłki zmierzające do uproszczenia i racjonalizacji obecnej 
sytuacji w zakresie programów dotyczących ochrony zdrowia publicznego i konsumentów. 
Konieczne wydają się dalsze dyskusje w ramach procedury legislacyjnej i budżetowej 
(wydatki nieobowiązkowe) dotyczące proponowanego połączenia dwóch obszarów 
polityki (polityka dot. konsumentów i zdrowie publiczne) w pojedynczy program. 
Pomimo oczywistych zalet takiego łącznego programu (efekty synergii, spójność polityk 
UE, administracja), należy wziąć pod uwagę dość odmienny charakter tych polityk oraz 
różny zakres zaangażowania Unii.

5. Sprawozdawca uważa bezpieczeństwo żywności za jeden z priorytetowych obszarów, w 
którym działania na szczeblu wspólnotowym przynoszą istotną wartość dodaną. Podkreśla 
znaczenie roli Unii Europejskiej w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa żywności dla 
zapewnienia ochrony w całym łańcuchu żywieniowym. Sprawozdawca zachęca Komisję 
do jasnego określenia jej przyszłego stanowiska w dziedzinie polityki żywnościowej, a 
także ewentualnych implikacji budżetowych. 

6. Na podstawie przedstawionych wyżej licznych elementów sprawozdawca oczekuje, że w 
wyniku debaty dowie się:

• czy struktura proponowanej Perspektywy Finansowej jest do przyjęcia, zwłaszcza w 
kontekście stosunkowo niewielkiego zakresu pozycji 3 oraz oczywistych związków tych 
obszarów polityki z procesem lizbońskim.

• orientacyjnie, jakie są niezbędne ramy finansowe dla nowego programu, w związku z 
brakiem odpowiedniej propozycji legislacyjnej od Komisji. 
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• czy połączenie obecnego programu polityki dot. konsumentów z programem zdrowia
publicznego w jeden instrument zasługuje na poparcie.
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5. ANNEX

EUROPEAN COMMISSION

2 February 2005

WORKING DOCUMENT OF THE COMMISSION SERVICES

Subject: Heading 3: Public health and consumer protection

For the activities in the area of public health and consumer protection a single programme 
is being developed under heading 3 ‘Citizenship, freedom, security and justice’ with the aim 
of increasing effectiveness and simplification. The new programme will build on the two 
existing programmes (one in public health, one in consumer protection) and will maintain 
their core elements. It will achieve synergies between them by exploiting common objectives 
and instruments.

The public health and consumer policy programme will have a three pillar structure consisting 
of common objectives, specific objectives related to consumer protection, and specific 
objectives related to public health (see Annex 1).

(1) Common objectives and actions relate to: (i) the empowerment of citizens, (ii) the 
protection of citizens and (iii) putting health and consumer issues at the centre of EU 
policy. 

Citizens empowerment will focus on the support of education actions including 
capacity building for consumer and health organisations; on dissemination and 
communication; and on actions to strengthen civil society. The protection of citizens
will focus on the safety of health products in particular, as well as on the safety of 
consumer goods and services in general. Through scientific advice and risk assessment 
there will further be a contribution to early identification, evaluation and 
communication of risks related to consumer safety and public health. Putting health 
and consumer issues at the centre of EU policy will be achieved through 
mainstreaming them into other EU areas of activity, through international action, and 
through improving co-ordination and co-operation with national authorities.

(2) Specific objectives regarding consumer protection are: (i) the creation of a 
“European Consumer Centre/Institute”, (ii) the enforcement of consumer rights, (iii) 
the completion and modernisation of the legal framework, and (iv) the improvement of 
the evidence and knowledge base.

The creation of a “European Consumer Centre/Institute” is under consideration to
provide a focal point for consumer policy-makers and consumer organisations and 
give greater visibility to consumer policy as a whole. Its tasks could include the co-
ordination of a network of independent researchers and analysts for European and 
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national consumer policies; the co-ordination of consumer organisations’ research 
work; ensuring the provision of training courses for public authorities and for 
consumer organisations; and the co-ordination of further work on consumer education. 
The enforcement of consumer rights will focus on strengthening cooperation between 
enforcement agencies, monitoring and assisting with transposition of consumer 
legislation, reinforcing market surveillance on product safety, reinforcing Alternative 
Dispute Resolution (ADR) bodies and networks, and supporting the activities of 
consumer organisations in this area. Priorities for the completion and modernisation of 
the legal framework are the follow-up on the review of the consumer acquis (including 
possible legislative proposals), contract law work, and possibly work on the safety of 
services. The improvement of the evidence and knowledge base aims to understand 
whether and how the internal market works for consumers. This evidence will enable 
the EU to better target its actions and policies so as to produce tangible benefits for 
citizens. This includes in-depth research into issues like consumer detriment, and other 
research, collection and analysis of statistics and market functioning. 

(3) Specific objectives regarding public health are to: (i) improve health information, 
(ii) manage health threats requiring rapid response, (iii) promote health, and (iv) foster 
co-operation between national health systems. 

Improving health information aims at gathering, analysing and exchanging 
information with specialists and national authorities. The results of a health reflection 
process underlined the continued need for a stronger EU role in collecting, 
harmonising and disseminating information both for policy making and for citizens. 
Managing health threats requiring rapid response includes surveillance and control 
through support to Member States and international organisations to strengthen 
communicable disease control and enhance co-ordination, and through assistance to 
Member States in implementing the revised International Health Regulations. The 
main purpose of the objective to promote health is to improve the health of European 
citizens by addressing the key determinants of health. This general approach will be 
complemented by tackling a number of key diseases which are of particular 
significance in the overall burden of disease in the EU. The new objective to foster co-
operation between national health systems will focus on helping Member States share 
knowledge and achieve synergies to enhance the effectiveness and efficiency of 
healthcare systems across Europe.

An increase in the budget specified in the current legal base of the public health programme 
2003-2008 is also necessary to make adequate resources available particularly in light of 
enlargement. The existing budget cannot cope with the demand expressed so far. As a result, 
major initiatives that could be taken, for instance to address specific diseases or determinants, 
have been postponed or dropped entirely. Moreover, there is a key strategic need to narrow 
the health inequalities in the enlarged EU, and in particular to close the ‘health gap’ between 
existing Member States and the new Member States and candidate countries. These countries 
have significantly higher rates of major diseases, lower life expectancy and higher infant 
mortality which need to be tackled. Urgent action is needed in the new Member States to fight 
cancer, cardiovascular diseases, AIDS, injuries and key determinants, such as smoking, 
alcohol, drug use, pollution and social exclusion. 

The European Food Safety Authority (EFSA) and the European Centre for Disease 
Prevention and Control (ECDC) should provide the necessary assistance (regulatory and 
executive) required by the Commission in the execution of its tasks. They will deliver advice 
and analysis but also generate networks across the Union to share best practice. Commission 
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funding to support the actions of these agencies is also foreseen within the appropriations 
under heading 3.

Appropriations within heading 2 ‘Preservation and management of natural resources’ will 
fund other actions in the area of Food Safety. These actions are currently financed from 
appropriation under the sub-heading ‘Common agricultural policy’, whose ceiling has already 
been agreed till 2013.
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