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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Ændringsforslag 91
Betragtning 1

(1) Fællesskabet kan bidrage til beskyttelse 
af borgernes sundhed, sikkerhed og
økonomiske interesser gennem aktioner 
inden for folkesundhed og 
forbrugerbeskyttelse.

(1) Fællesskabet har forpligtet sig til at 
fremme og forbedre sundheden, forebygge 
sygdomme og modvirke potentielle 
sundhedsrisici.  Det må på koordineret og 
sammenhængende vis varetage borgernes 
interesser og søge at leve op til deres 
forventninger. Fællesskabet kan bidrage til 
beskyttelse af borgernes sundhed og 
sikkerhed gennem aktioner inden for 
folkesundhed, som øger værdien af 
medlemsstaternes aktioner.

Or. en

Begrundelse

Erstatter ændringsforslag 3. Folkesundhed er et anliggende af primær betydning, og 
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beskyttelsen heraf berører alle uden undtagelse. EF-traktatens artikel 152 forpligter 
Fællesskabet til at fremme og forbedre sundheden, forebygge sygdomme og modvirke 
potentielle sundhedsrisici. For at tage udfordringerne på sundhedsområdet op kræves der en 
koordineret og sammenhængende indsats til sikring af et højt sundhedsbeskyttelsesniveau.

Ændringsforslag af Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Ændringsforslag 92
Betragtning 1

(1) Fællesskabet kan bidrage til beskyttelse 
af borgernes sundhed, sikkerhed og
økonomiske interesser gennem aktioner 
inden for folkesundhed og 
forbrugerbeskyttelse.

(1) Fællesskabet har forpligtet sig til at at 
fremme og forbedre sundheden, forebygge 
og begrænse sygdomme og modvirke 
potentielle sundhedsrisici.  Fællesskabet 
skal på grundlag af en koordineret og 
sammenhængende indsats varetage 
borgernes interesser i spørgsmål om 
sundhedsrisici og søge at tilfredsstille deres 
forventninger om et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau. Fællesskabet 
kan bidrage til beskyttelse af borgernes 
sundhed og sikkerhed gennem aktioner 
inden for folkesundhed.

Or. en

Begrundelse

Folkesundhed er et fælles gode af primær betydning, og beskyttelsen heraf berører alle uden 
undtagelse. EF-traktatens artikel 152 forpligter Fællesskabet til at fremme og forbedre 
sundheden, forebygge sygdomme og modvirke potentielle sundhedsrisici. For at tage 
udfordringerne på sundhedsområdet op kræves der en koordineret og sammenhængende 
indsats til sikring af et højt sundhedsbeskyttelsesniveau. En forsvarlig folkesundhedspolitik, 
som er tilpasset udfordringerne i det 21. århundrede, må stræbe efter at begrænse sygdomme 
for at undgå yderligere forværringer af sundhedstilstanden.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 93
Betragtning 1

(1) Fællesskabet kan bidrage til beskyttelse 
af borgernes sundhed, sikkerhed og 
økonomiske interesser gennem aktioner 
inden for folkesundhed og 

(1) Fællesskabet kan bidrage til beskyttelse 
af borgernes sundhed, sikkerhed og 
økonomiske interesser gennem aktioner 
inden for folkesundhed og 
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forbrugerbeskyttelse. forbrugerbeskyttelse, som øger værdien af 
medlemsstaternes politikker.

Or. en

Ændringsforslag af Irena Belohorská

Ændringsforslag 94
Betragtning 1 a (ny)

(1a) En god sundhedstilstand er 
hjørnestenen for gode økonomiske 
resultater. 

Or. en

Begrundelse

En dårlig sundhedstilstand, sygeorlov og førtidspensionering fører til lavere 
beskæftigelsesprocenter og en mindre effektiv arbejdsstyrke og udgør derfor en hindring for 
økonomisk vækst.

Ændringsforslag af Justas Vincas Paleckis

Ændringsforslag 95
Betragtning 1 a (ny)

(1a) Selv om Fællesskabet har forpligtet sig 
til at opretholde og forbedre borgernes 
sundhedstilstand, bør det også tage hensyn 
til etiske værdier for ikke at krænke 
eksisterende adfærdskodekser. 

Or. en

Begrundelse

Der må skabes klarhed omkring en sætning i punkt 3.1. i indledningen til afgørelsen ("Det 
endelige mål med samtlige sundhedsaktiviteter i henhold til traktaten er at gøre europæiske 
borgere sundere"), eftersom dette mål i retlig og etisk henseende ikke kan forfølges med alle 
de disponible midler, der i sidste instans ville medføre en forbedring af borgernes sundhed.
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Ændringsforslag af Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Ændringsforslag 96
Betragtning 1 b (ny)

(1b) Sundhedssektoren er kendetegnet ved 
betydelige muligheder for vækst, 
innovation og dynamik samt ved de 
udfordringer, den står overfor, når det 
gælder sundhedssystemernes økonomiske 
og sociale bæredygtighed og effektivitet, 
bl.a. som følge af stigningen i den 
forventede levetid og lægevidenskabelige 
fremskridt.

Or. en

Begrundelse

Erstatter ændringsforslag 5. Sundhedssektoren har været kendetegnet ved en hastig 
økonomisk udvikling med stigende investeringer og beskæftigelse samt indførelse af teknologi 
og innovation, navnlig i industrilandene. Samtidig har der som følge af den stigende 
forventede levetid og det forhold, at sundhedssektoren udgør en væsentlig af 
medlemsstaternes socialsikringssystemer, været tale om en stigning i udgifterne til 
sundhedsområdet på næsten 10 % af medlemsstaternes BNP.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Ændringsforslag 97
Betragtning 1 d (ny)

(1d) Der eksisterer en række alvorlige 
grænseoverskridende trusler mod 
sundheden, og der er ved at dukke nye 
sådanne trusler op, som kræver en 
yderligere indsats fra Fællesskabets side. 
Overvågning, hurtig varsling om og 
bekæmpelse af alvorlige sundhedstrusler 
kræver, at Fællesskabet har kapacitet til at 
reagere på samordnet og effektiv måde.

Or. en

Begrundelse

Erstatter ændringsforslag 7. De mange fødevarekriser, den verdensomspændende panik 
forårsaget af SARS, som først dukkede op i Kina, fugleinfluenza og muligheden for en 



AM\593879DA.doc 5/81 PE 367.644v01-00

DA

influenzapandemi med millioner af ofre i den nærmeste fremtid samt de miljømæssige 
problemer, der indvirker på folkesundheden, understreger folkesundhedens usædvanlig store 
betydning og følgelig også betydningen af at beskytte den, hvorfor borgerne da også kræver 
effektiv handling på unionsplan. Desuden kræver de europæiske borgeres mobilitet og den 
frie bevægelighed for enkeltpersoner inden for EU, at man er på vagt over for alvorlige 
grænseoverskridende trusler, således at disse hurtigt kan varsles og bekæmpes.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 98
Betragtning 1 d (ny)

(1d) Fællesskabet bør prioritere alvorlige 
grænseoverskridende trusler, som kræver 
handling med hensyn til overvågning, tidlig 
varsling og samordning af 
medlemsstaternes reaktioner.

Or. en

Begrundelse

Fællesskabets sundhedspolitikker bør først og fremmest prioritere grænseoverskridende 
sundhedstrusler, da en samordnet indsats fra EU-side er særdeles vigtig på dette område og 
supplerer medlemsstaternes foranstaltninger.

Ændringsforslag af Giovanni Berlinguer

Ændringsforslag 99
Betragtning 1 d (ny)

(1d) Der eksisterer en række alvorlige 
trusler mod sundheden, og der er ved at 
dukke nye sådanne trusler op, som kræver, 
at der gribes ind. Overvågning, hurtig 
varsling om og bekæmpelse af alvorlige 
epidemier kræver, at Fællesskabet har 
kapacitet til at reagere på samordnet og 
effektiv måde.

Or. it

Begrundelse

Der er ikke nogen sammenhæng mellem udbredelsen af epidemiske sygdomme og 
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landegrænser (således som man ellers hævdede tidligere). Disse sygdomme (f.eks. 
fugleinfluenza) overføres over hele verden.

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 100
Betragtning 1 e (ny)

(1e) Ifølge WHO's 2005-rapport om 
sundheden i Europa er de væsentligste 
årsager til sygdomsbyrden i regionen, 
anført i Disability-Adjusted Life Years 
(benævnt DALYs), ikke-overførbare 
sygdomme (77 % af det samlede antal), 
ydre årsager til skader og forgiftninger (14 
%) og overførbare sygdomme (9 %). Syv 
fremtrædende sygdomstilstande -
iskæmiske hjertesygdomme, ensidige 
depressive forstyrrelser, cerebralvaskulære 
sygdomme, alkoholmisbrugsrelaterede 
sygdomme, kroniske lungesygdomme, 
lungekræft og personskader som følge af
færdselsulykker - tegner sig for 34 % af 
DALYs i regionen. Syv fremtrædende 
risikofaktorer - tobak, alkohol, højt 
blodtryk, højt kolesteroltal, overvægt, lav 
indtagelse af frugt og grønsager samt fysisk 
inaktivitet - tegner sig for 60 % af DALYs. 
Hertil kommer overførbare sygdomme 
såsom HIV/AIDS, influenza og
tuberkulose, malaria og resistens over for 
antibakterielle stoffer, som også er ved at 
udvikle sig til en trussel mod sundheden i 
Europa.

Or. en

(se ændringsforslag 8)

Begrundelse

Det er bydende nødvendigt at tage hensyn til WHO's autoritative data ved udformningen af 
folkesundhedsprogrammet i Unionen.
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Ændringsforslag af Alfonso Andria

Ændringsforslag 101
Betragtning 1 e (ny)

(1e) Ifølge WHO's 2005-rapport om 
sundheden i Europa er de væsentligste 
årsager til sygdomsbyrden i regionen, 
anført i Disability-Adjusted Life Years 
(benævnt DALYs), ikke-overførbare
sygdomme (77 % af det samlede antal), 
ydre årsager til skader og forgiftninger (14 
%) og overførbare sygdomme (9 %). Syv 
fremtrædende sygdomstilstande -
iskæmiske hjertesygdomme, 
cerebralvaskulære sygdomme, ensidige 
depressive forstyrrelser,  
alkoholmisbrugsrelaterede sygdomme, 
personskader som følge af færdselsulykker, 
kroniske lungesygdomme og lungekræft  -
tegner sig for 34 % af DALYs i regionen. 
Syv fremtrædende risikofaktorer - højt 
blodtryk, tobak, alkohol,  højt kolesteroltal, 
overvægt, lav indtagelse af frugt og 
grønsager samt fysisk inaktivitet - tegner 
sig for 60 % af DALYs. Hertil kommer 
overførbare sygdomme såsom HIV/AIDS, 
influenza og tuberkulose, malaria og  
resistens over for antibakterielle stoffer, 
som også er ved at udvikle sig til en trussel 
mod sundheden i Europa. En af 
programmets vigtige målsætninger bør 
være en bedre klarlægning af de 
væsentligste sygdomsårsager i 
Fællesskabet.

Or. it

(se ændringsforslag 8)

Begrundelse

Ved udarbejdelsen af Unionens folkesundhedsprogram er det absolut nødvendigt at tage 
hensyn til dataene i WHO's 2005-rapport, navnlig dataene vedrørende de vigtigste 
sygdomstilstande og de vigtigste risikofaktorer (anført i DALYs). Tabel 4 og 5 vedrørende 
DALYs indeholder følgende tal for de syv vigtigste sygdomstilstande: iskæmiske 
hjertesygdomme 10,5%, cerebralvaskulære sygdomme 7,2%, ensidige depressive forstyrrelser 
6,2%,  alkoholmisbrugsrelaterede sygdomme 3,1%, personskader som følge af 
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færdselsulykker 2,4%, kroniske lungesygdomme 2,3% og lungekræft 2,2%, og følgende tal 
for de syv vigtigste risikofaktorer: højt blodtryk 12,8%, tobak 12,3%, alkohol 10,1%, højt 
kolesteroltal 8,7%, overvægt 7,8%, lav indtagelse af frugt og grønsager 4,4% og fysisk 
inaktivitet 3,5%.

Ændringsforslag af Adriana Poli Bortone, Alessandro Foglietta

Ændringsforslag 102
Betragtning 1 e (ny)

(1e) Ifølge WHO's 2005-rapport om 
sundheden i Europa er de væsentligste 
årsager til sygdomsbyrden i regionen, 
anført i Disability-Adjusted Life Years 
(benævnt DALYs), ikke-overførbare
sygdomme (77 % af det samlede antal), 
ydre årsager til skader og forgiftninger (14 
%) og overførbare sygdomme (9 %).
Syv fremtrædende sygdomstilstande -
iskæmiske hjertesygdomme, 
cerebralvaskulære sygdomme, ensidige 
depressive forstyrrelser,  
alkoholmisbrugsrelaterede sygdomme, 
personskader som følge af færdselsulykker, 
kroniske lungesygdomme og lungekræft  -
tegner sig for 34 % af DALYs i regionen. 
Syv fremtrædende risikofaktorer - højt 
blodtryk, tobak, alkohol,  højt kolesteroltal, 
overvægt, lav indtagelse af frugt og 
grønsager samt fysisk inaktivitet - tegner 
sig for 60 % af DALYs. Hertil kommer 
overførbare sygdomme såsom HIV/AIDS, 
influenza og tuberkulose, malaria og  
resistens over for antibakterielle stoffer, 
som også er ved at udvikle sig til en trussel 
mod sundheden i Europa. En af 
programmets vigtige målsætninger bør 
være en bedre klarlægning af de 
væsentligste sygdomsårsager i 
Fællesskabet.

Or. it
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(se ændringsforslag 8)

Begrundelse

Ændringsforslaget er en tro gengivelse af ordførerens ændringsforslag, men med en rettelse 
for så vidt angår den rigtige rækkefølge af de vigtigste sygdomstilstande og de vigtigste 
risikofaktorer (anført i DALYs). Hensigten er kort at opsummere tekst og tabeller i WHO's 
2005-rapport om sundheden i Europa. Tabel 4 og 5 vedrørende DALYs indeholder følgende 
tal for de syv vigtigste sygdomstilstande: iskæmiske hjertesygdomme 10,5%, 
cerebralvaskulære sygdomme 7,2%, ensidige depressive forstyrrelser 6,2%,  
alkoholmisbrugsrelaterede sygdomme 3,1%, personskader som følge af færdselsulykker  
2,4%, kroniske lungesygdomme 2,3% og lungekræft 2,2%, og følgende tal for de syv vigtigste 
risikofaktorer: højt blodtryk 12,8%, tobak 12,3%, alkohol 10,1%, højt kolesteroltal 8,7%, 
overvægt 7,8%, lav indtagelse af frugt og grønsager 4,4% og fysisk inaktivitet 3,5%.

Ændringsforslag af Riitta Myller, John Bowis

Ændringsforslag 103
Betragtning 1 e (ny)

(1e) Otte fremtrædende årsager til dødsfald 
som følge af ikke-overførbare sygdomme i 
WHO's europæiske region er hjerte-kar-
sygdomme, neuropsykiatriske lidelser, 
kræft, fordøjelsessygdomme, 
luftvejssygdomme, sygdomme i 
sanseorganerne, muskel-skelet-sygdomme 
og diabetes mellitus. Desuden fremgår det 
af resultaterne af en undersøgelse foretaget 
for nylig på grundlag af en af WHO 
anvendt sygdomsmodel, at dødeligheden 
som følge af diabetes sandsynligvis er 
betydelig højere, end det fremgår af 
tidligere samlede skøn foretaget på 
grundlag af dødsattester, eftersom personer 
med diabetes som oftest dør af hjerte-kar-
sygdomme og nyresygdomme.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er forbundet med ordførerens ændringsforslag 8 (betragtning 1 e (ny)).
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Ændringsforslag af John Bowis, Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 104
Betragtning 1 f (ny)

(1f) Diabetes og fedme er alvorlige trusler 
for Den Europæiske Unions borgere, og 
programmet bør derfor også tage fat på 
dette alvorlige problem, bl.a. gennem 
indsamling og analyse af relevante data.

Or. en

Ændringsforslag af Linda McAvan, Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 105
Betragtning 1 f (ny)

(1f) Nosokomielle infektioner og resistens 
over for antibiotika er ved at udvikle sig til 
alvorlige trusler mod sundheden i Europa. 
Mangel på forskning i nye former for 
antibiotika og behørig anvendelse af 
allerede eksisterende former for antibiotika 
giver anledning til særlig stor bekymring. 
Det er derfor vigtigt at indsamle og 
analysere relevante data. 

Or. en

Ændringsforslag af Alojz Peterle

Ændringsforslag 106
Betragtning 1 f (ny)

(1f) Mindst en tredjedel af alle kræfttyper 
kan forebygges. Der er brug for fortsatte 
bestræbelser på at styrke og fremskynde 
omsættelsen af viden om forebyggelse og 
begrænsning af kræftsygdomme til 
handling på det folkesundhedsmæssige 
område.

Or. en
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Begrundelse

Ifølge WHO vil forekomsten af kræftsygdomme stige drastisk som følge af Europas aldrende 
befolkning, og stigningen i kræftepidemien tillægges øget udsættelse for tobak, usunde 
spisevaner, fysisk inaktivitet, visse infektioner og carcinogener. Én ud af tre europæere får 
stillet diagnosen kræft, og sygdommen dræber én uf af fire europæere. Forebyggelse er den 
mest effektive langsigtede strategi med henblik på at begrænse forekomsten af kræft. F.eks. 
kunne den europæiske kræftkodeks sætte nyt skub i kræftbehandlingen i de nye medlemsstater, 
som har de laveste overlevelsesrater i forbindelse med kræftsygdomme. 

Ændringsforslag af Péter Olajos

Ændringsforslag 107
Betragtning 2 a (ny)

(2a) Programmet bør lægge særlig vægt på 
at forbedre sundhedstilstanden hos og 
fremme en sund levevis blandt børn og 
unge. 

Or. en

Begrundelse

Eftersom forebyggelse af sygdomme hos voksne bedst sker ved at følge en sund levevis lige fra 
en meget ung alder, synes det nødvendigt at koncentrere programmets ressourcer om en 
forbedring af sundhedstilstanden hos de yngre generationer.

Ændringsforslag af Karin Jöns

Ændringsforslag 108
Betragtning 3

(3) Med et enkelt integreret program, der 
opretholder de vigtigste elementer i og 
kendetegn ved aktionerne inden for 
sundhed og forbrugerbeskyttelse, skulle 
man kunne udnytte synergien i 
målsætningerne bedst muligt og opnå den 
størst mulige effektivitet i forvaltningen af 
aktionerne på disse områder. Ved at samle 
sundheds- og 
forbrugerbeskyttelsesaktiviteterne i et
enkelt program skulle det være muligt at 
opfylde de fælles målsætninger vedrørende 

(3) Programmet skal gøre det muligt at 
opfylde målsætningerne vedrørende 
beskyttelse af borgerne mod sundhedsrisici
og -trusler og udvide deres adgang til 
relevant information og dermed gøre det 
muligt for dem at træffe beslutninger, der 
tjener deres egne interesser bedst.
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beskyttelse af borgerne mod risici og
trusler, forbedring af borgernes muligheder 
for at få relevant viden og lejlighed til at 
træffe beslutninger i egen interesse og støtte 
til indarbejdelse af målsætningerne for 
sundhed og forbrugerbeskyttelse i alle 
Fællesskabets politikker og aktiviteter. 
Sammenlægningen af de administrative 
strukturer og systemer skulle muliggøre en 
mere effektiv gennemførelse af programmet 
og medvirke til den bedst mulige udnyttelse 
af de disponible fællesskabsressourcer på 
sundheds- og 
forbrugerbeskyttelsesområdet.

Or. de

Begrundelse

Det er vigtigt på dette sted også sprogligt at understrege, at det er bindende at omsætte 
programmets mål i praksis.

Ændringsforslag af Christofer Fjellner

Ændringsforslag 109
Betragtning 3

(3) Med et enkelt integreret program, der 
opretholder de vigtigste elementer i og 
kendetegn ved aktionerne inden for 
sundhed og forbrugerbeskyttelse, skulle 
man kunne udnytte synergien i 
målsætningerne bedst muligt og opnå den 
størst mulige effektivitet i forvaltningen af 
aktionerne på disse områder. Ved at samle 
sundheds- og 
forbrugerbeskyttelsesaktiviteterne i et 
enkelt program skulle det være muligt at 
opfylde de fælles målsætninger vedrørende 
beskyttelse af borgerne mod risici og trusler, 
forbedring af borgernes muligheder for at 
få relevant viden og lejlighed til at træffe 
beslutninger i egen interesse og støtte til 
indarbejdelse af målsætningerne for 
sundhed og forbrugerbeskyttelse i alle 
Fællesskabets politikker og aktiviteter. 

(3) Programmet skulle kunne bidrage til at 
opfylde målsætningerne vedrørende 
beskyttelse af borgerne mod risici og trusler 
og bidrage til, at de kan optimere deres 
grad af fysisk og mental sundhed samt give 
dem bedre adgang til information om 
sådanne risici og trusler og dermed give 
dem muligheder for at at træffe beslutninger 
i egen interesse.
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Sammenlægningen af de administrative 
strukturer og systemer skulle muliggøre en 
mere effektiv gennemførelse af programmet 
og medvirke til den bedst mulige udnyttelse 
af de disponible fællesskabsressourcer på 
sundheds- og 
forbrugerbeskyttelsesområdet.

Or. sv

Begrundelse

Med dagens medicinske landvindinger handler folkesundhedsarbejdet lige så meget om at 
udnytte muligheder som at mindske risici. Det er derfor vigtigt at anslå en tone af optimisme. 
Udnyttelsen af disse muligheder afhænger dog i høj grad af det individuelle engagement i 
egen helse, og derfor er det vigtigt tidligt i teksten at pointere den personlige indats for at nå 
gode resultater.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 110
Betragtning 3

(3) Med et enkelt integreret program, der 
opretholder de vigtigste elementer i og 
kendetegn ved aktionerne inden for 
sundhed og forbrugerbeskyttelse, skulle 
man kunne udnytte synergien i 
målsætningerne bedst muligt og opnå den 
størst mulige effektivitet i forvaltningen af 
aktionerne på disse områder. Ved at samle 
sundheds- og 
forbrugerbeskyttelsesaktiviteterne i et 
enkelt program skulle det være muligt at 
opfylde de fælles målsætninger vedrørende 
beskyttelse af borgerne mod risici og trusler, 
forbedring af borgernes muligheder for at få 
relevant viden og lejlighed til at træffe 
beslutninger i egen interesse og støtte til 
indarbejdelse af målsætningerne for sundhed 
og forbrugerbeskyttelse i alle Fællesskabets 
politikker og aktiviteter. Sammenlægningen 
af de administrative strukturer og systemer 
skulle muliggøre en mere effektiv 
gennemførelse af programmet og medvirke 
til den bedst mulige udnyttelse af de 

(3) Med sundhedsprogrammet skulle   
skulle det være muligt at opfylde 
målsætningerne vedrørende beskyttelse af 
borgerne mod risici og trusler, herunder 
sådanne, som ligger uden for den enkeltes 
kontrol, f.eks. afhængighed af receptpligtig 
medicin, samt vedrørende forbedring af 
borgernes muligheder for at få relevant 
viden og lejlighed til at træffe beslutninger i 
egen interesse og støtte til indarbejdelse af 
målsætningerne for sundhed i alle 
Fællesskabets politikker og aktiviteter. 
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disponible fællesskabsressourcer på 
sundheds- og 
forbrugerbeskyttelsesområdet.

Or. en

Begrundelse

Der er brug for en vis indsats fra Fællesskabets side for at hjælpe medlemsstaterne med at 
imødegå visse risici og trusler. Hidtil er det ikke lykkedes medlemsstaterne at sætte effektivt 
ind over for problemet med helbredsskader som følge af afhængighed af receptpligtig 
medicin. Følgerne for enkeltpersoner kan beskrives som værende lig dem, der opstår ved 
afhængighed af heroin og alkohol.  

Ændringsforslag af Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Ændringsforslag 111
Betragtning 3 a (ny)

(3a) Sundhedsprogrammet kan bidrage til 
at fjerne ulighed mellem mænd og kvinder, 
der ikke alene påvirkes af biologiske 
forskelle, men i første række af etiske og 
moralske principper, miljøet, adgang til 
undervisning, viden og information, de 
socio-økonomiske forskelle og de 
bureaukratiske problemer ved adgang til 
sundhedspleje.

Or. nl

Begrundelse

I de senste 20 år er man blevet kar over, at mænd og kvinder behandles forskelligt med 
hensyn til lægelige sundhedstjenester. Der er klar kønsdiskriminering i behandlinger og pleje. 
Nu er det almindeligt anerkendt og forstået, at køn er en lige så vigtig sundhedsbestemmende 
faktor som social, økonomisk og etnisk baggrund. Ved at rette opmærksomheden mod 
kønsdiskriminering i sundhedsprogrammerne kan der for fremtiden tages mere hensyn til 
kvinders behov inden for læge- og sundhedstjenesterne.

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi

Ændringsforslag 112
Betragtning 3 b (ny)



AM\593879DA.doc 15/81 PE 367.644v01-00

DA

(3b) En forøgelse af antallet af sunde 
leveår (benævnt Healthy Life Years (HLY))
gennem sygdomsforebyggelse har stor 
betydning for EU-borgernes velfærd og 
bidrager til at leve op til udfordringerne i 
Lissabon-processen med hensyn til 
bæredygtigheden af de offentlige finanser, 
som er under pres som følge af stigende 
omkostninger til sundhed og social sikring.

Or. en

Begrundelse

Ordlyden i betragtning 3 b (ny) i udkastet til betænkning bør ændres, da handicap omtales på 
en meget negativ måde, som er stærkt farvet af den lægelige indfaldsvinkel hertil. 
Handicappede har gjort en stor indsats for at forklare andre, at det, at en person er 
handicappet, ikke betyder, at vedkommende er syg eller ude af stand til at foretage sig noget 
som helst, og da formuleringen i udkastet til betænkning netop associerer handicap hermed, 
er den uhensigtsmæssig.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Ændringsforslag 113
Betragtning 3 d (ny)

(3d) Programmet bør bidrage til at 
klarlægge årsagerne til sundhedsmæssige 
uligheder og bl.a. fremme udvekslingen af 
bedste praksis for at komme dem til livs.

Or. en

Begrundelse

Erstatter ændringsforslag 15. Programmet bør bl.a. fokusere på foranstaltninger, som 
bidrager til at begrænse uligheder.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Ændringsforslag 114
Betragtning 3 e (ny)

(3e) Det er vigtigt systematisk at indsamle, 
bearbejde og analysere sammenlignelige 
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data for at muliggøre en effektiv 
overvågning af folkesundheden i Den 
Europæiske Union. Dette vil sætte 
Kommissionen og medlemsstaterne i stand 
til at forbedre informationen til 
offentligheden og fastlægge passende 
strategier, politikker og aktioner med 
henblik på at nå et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau. I de 
forskellige aktioner og 
ledsageforanstaltninger bør der tilstræbes 
kompatibilitet og interoperabilitet i 
systemer og netværk til udveksling af 
information og data med henblik på 
forbedring af folkesundheden. Med hensyn 
til sundhed er det vigtigt at tage hensyn til 
køn, alder og etnisk oprindelse. Følgelig 
bør relevante data analyseres i 
overensstemmelse hermed.

Or. en

Begrundelse

Erstatter ændringsforslag 16. Uden systematisk indsamling, bearbejdning og analyse af data 
på fællesskabsplan kan der ikke være tale om en effektiv overvågning af sundheden. Det er 
derfor vigtigt at trække på objektive, kompatible og sammenlignelige oplysninger, som kan 
udveksles på fællesskabsplan. Det er lige så vigtigt, at der anvendes kompatible og 
interoperable systemer og netværk i sundhedssektoren.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 115
Betragtning 3 g (ny)

(3g) Udveksling af bedste praksis kan 
bidrage til at optimere anvendelsen af 
sundhedsressourcer og forbedre den 
service, der tilbydes borgerne. Det er derfor 
nødvendigt at fastlægge retningslinjer og 
indikatorer for at fremme udvekslingen af 
bedste praksis.

Or. en
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Ændringsforslag af Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Ændringsforslag 116
Betragtning 3 h (ny)

(3h) Det er vigtigt at fremme bedste praksis 
med hensyn til sygdomme og personskader 
for at forhindre en yderligere forringelse af 
sundheden og at etablere referencecentre 
for specifikke lidelser.

Or. en

Begrundelse

Erstatter ændringsforslag 19. Kræver ingen nærmere forklaring.

Ændringsforslag af Christofer Fjellner

Ændringsforslag 117
Betragtning 3 h (ny)

(3h) Det er vigtigt at fremme bedste praksis 
og gode alternativer, som kan være at 
foretrække på grund af sociale, religiøse 
eller andre individuelle årsager, samt at 
fremme de nyeste metoder til behandling af 
sygdomme og skader for derigennem at 
forhindre yderligere helbredstab.

Or. sv

Begrundelse

Det er vigtigt at være opmærksom på, at sundhedsplejen i dag er så god, at man af sociale, 
religiøse eller andre årsager vælger en behandlingsmetode, der objektivt set ikke er helt lige 
så god som en anden. Det kan være tale om, at kræftdøende hellere vil være nær deres 
pårørende end forlænge livslængden. Andre kan af religiøse årsager vælge ikke at acceptere 
f.eks. bloddonation, eller at man helt enkelt tror mere på en ældre behandlingsmetode og ikke 
vil prøve en nyere. Det er yderst vigtigt at være opmærksom på disse ønsker, da patientens 
egen vilje og engagement er af central betydning for, at en behandlingsstrategi lykkes.
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Ændringsforslag af Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Ændringsforslag 118
Betragtning 3 j (ny)

(3j) Programmet bør bidrage til indsamling 
af data om og fremme af relevante 
politikker for patientmobilitet og mobilitet 
for ansatte i sundhedssektoren. Det bør 
fremme en yderligere udvikling af det 
europæiske e-sundhedsområde, navnlig det 
europæiske sygesikringskort, gennem 
fælles europæiske initiativer gennemført i 
samarbejde med andre EU-politikområder.

Or. en

Begrundelse

Erstatter ÆF 21. Mobilitet for patienter og ansatte i sundhedssektoren er en grundlæggende 
udfordring for Unionens sundhedssektor. På baggrund af EF-Domstolens retspraksis, der 
anerkender patienters ret til godtgørelse af lægeudgifter afholdt i en anden medlemsstat, men 
også sondrer mellem hospitalspleje og ikke-hospitalspleje og knytter udøvelsen af denne ret 
til visse betingelser for at sikre økonomisk balance og social sikring i det øjemed at 
opretholde et højt sundhedsbeskyttelsesniveau, er en fællesskabsindsats nødvendig for at tage 
fat på spørgsmål forbundet med patientmobilitet og fremme af e-sundhedsinitiativer samt især 
den videre udvikling af det europæiske sygesikringskort.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 119
Betragtning 3 j (ny)

(3j) Programmet bør også bidrage til 
indsamling af data om patientmobilitet og 
mobilitet for ansatte i sundhedssektoren. 
Det bør fremme en yderligere udvikling af 
det europæiske e-sundhedsområde, navnlig 
det europæiske sygesikringskort, og 
fastlægge strenge kvalitetskriterier for 
sundhedsrelaterede websider.

Or. en

Begrundelse

Internettet kan være forbundet med betydelig merværdi, idet det er en platform, hvor der 
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tilbydes supplerende sundhedsrelaterede oplysninger og tjenesteydelser. Imidlertid bør der 
som led i programmet træffes de nødvendige foranstaltninger til fastlæggelse af 
kvalitetskriterier for sundhedsrelaterede websider for at sikre, at det europæiske e-
sundhedsområde tilbyder pålidelige og sikre sundhedsrelaterede oplysninger og 
tjenesteydelser. 

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi

Ændringsforslag 120
Betragtning 3 j (ny)

(3j)  Fremme af telemedicinske 
applikationer kan bidrage til 
patientmobilitet og lægebehandling i 
hjemmet, således at der bliver mindre pres 
på den primære behandling, ligesom 
belastningen fra sygdom og personskade 
kan reduceres;

Or. el

Begrundelse

Telemedicinske applikationer er med til at øge patienternes mobilitet, idet de gør det lettere 
for dem at få hurtig og korrekt adgang til sundhedstjenester, og samtidig er de med til at 
reducere virkningerne af sygdom og personskade og rationalisere udgifterne i 
sundhedssektoren. 

Ændringsforslag af Péter Olajos

Ændringsforslag 121
Betragtning 3 n (ny)

(3n) Programmet bør i særlig grad tage fat 
på kønsrelaterede sygdomme (f.eks. 
brystkræft og prostatakræft, osteoporose 
osv.).

Or. en

Begrundelse

Mange hyppigt forekommende sygdomme er kønsspecifikke, og må derfor takles specifikt.
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Ændringsforslag af Irena Belohorská

Ændringsforslag 122
Betragtning 4

(4) Sundheds- og 
forbrugerbeskyttelsespolitikkerne har fælles 
målsætninger vedrørende beskyttelse mod 
risici, forbedring af borgernes evne til 
beslutningstagning og indarbejdelse af 
sundheds- og forbrugerbeskyttelseshensyn i 
alle Fællesskabets politikker, ligesom de 
benytter de samme redskaber som f.eks. 
kommunikation, kapacitetsopbygning i 
civilsamfundet inden for sundhed og 
forbrugerbeskyttelse og fremme af det 
internationale samarbejde om disse emner. 
Ernæring og fedme, rygning og andre 
sundhedsrelaterede forbrugsvalg er 
eksempler på tværgående emner, der 
vedrører både sundhed og 
forbrugerbeskyttelse. En samlet tilgang til 
disse fælles målsætninger og redskaber vil 
gøre det muligt at gennemføre aktiviteter, 
som er fælles for sundheds- og 
forbrugerbeskyttelsesområdet, på en mere 
effektiv måde. De to områder, sundhed og 
forbrugerbeskyttelse, har samtidig deres 
egne målsætninger, der bør opfyldes ved 
hjælp af aktioner og redskaber, som er 
specifikke for henholdsvis det ene og det 
andet område.

(4) Sundheds- og 
forbrugerbeskyttelsespolitikkerne har fælles 
målsætninger vedrørende beskyttelse mod 
risici, forbedring af borgernes evne til 
beslutningstagning og indarbejdelse af 
sundheds- og forbrugerbeskyttelseshensyn i 
alle Fællesskabets politikker, ligesom de 
benytter de samme redskaber som f.eks. 
kommunikation, kapacitetsopbygning i 
civilsamfundet inden for sundhed og 
forbrugerbeskyttelse og fremme af det 
internationale samarbejde om disse emner. 
Fysisk inaktivitet, ernæring og fedme, 
rygning og andre sundhedsrelaterede 
forbrugsvalg er eksempler på tværgående 
emner, der vedrører både sundhed og 
forbrugerbeskyttelse. En samlet tilgang til 
disse fælles målsætninger og redskaber vil 
gøre det muligt at gennemføre aktiviteter, 
som er fælles for sundheds- og 
forbrugerbeskyttelsesområdet, på en mere 
effektiv måde. De to områder, sundhed og 
forbrugerbeskyttelse, har samtidig deres 
egne målsætninger, der bør opfyldes ved 
hjælp af aktioner og redskaber, som er 
specifikke for henholdsvis det ene og det 
andet område.

Or. en

Begrundelse

Det giver sig selv, at fysisk inaktivitet og indtagelse af alkohol indvirker negativt på 
sundheden.

Ændringsforslag af Irena Belohorská

Ændringsforslag 123
Betragtning 4 a (ny)

(4a) De nye medlemsstater har betydelige 
sundhedsmæssige problemer og færre 
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økonomiske midler til at løse dem. 
Underinvestering i sundhed lægger 
betydelige hindringer i vejen for deres 
udvikling såvel som for væksten i den 
udvidede Union som helhed.

Or. en

Begrundelse

De nye medlemsstater har endnu større sundhedsmæssige problemer end resten af Unionen, 
og der er brug for større investeringer i sundhed og sundhedsinfrastrukturer for at fremme 
deres udvikling.

Ændringsforslag af Irena Belohorská

Ændringsforslag 124
Betragtning 5 a (ny)

(5a) Det er nødvendigt at øge EU's 
investeringer i sundhed og 
sundhedsrelaterede projekter. I denne 
henseende bør medlemsstaterne prioritere 
sundhedsmæssige forbedringer i deres 
nationale programmer. Der er brug for 
øget kendskab til mulighederne for at få 
EU-støtte til sundhedsprojekter. Udveksling 
af oplysninger mellem medlemsstaterne om 
strukturfondsstøtte til sundhedsprojekter 
må fremmes.

Or. en

Begrundelse

For at gøre det muligt at få strukturfondsstøtte til sundhedsprojekter, må sundhed prioriteres i 
medlemsstaternes nationale programmer. Befolkningens kendskab hertil må øges, da der ikke 
informeres tilstrækkeligt om denne mulighed.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Ændringsforslag 125
Betragtning 6

(6) Det er af generel europæisk interesse, at (6) Ikke-statslige organisationer og 
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borgernes sundhed, sikkerhed og 
økonomiske interesser og forbrugernes 
interesser i forbindelse med udviklingen af
standarder for varer og tjenesteydelser 
varetages på fællesskabsplan. For nogle af 
programmets vigtige målsætninger kan det 
desuden være udslagsgivende, at der findes 
specialiserede netværk, som også skal have 
fællesskabsmidler for at kunne udvikle sig 
og fungere. Af hensyn til den særlige 
karakter af de organisationer, der vil være 
tale om, og i tilfælde af særlig stor 
nytteværdi, bør videreførelsen af 
Fællesskabets støtte til de pågældende 
organisationers drift ikke være underlagt 
princippet om gradvis nedsættelse af støttens 
omfang.

specialiserede netværk spiller også en vigtig 
rolle for fremme af folkesundheden og 
varetagelse af borgernes interesser i 
Fællesskabets sundhedspolitik. De skal 
have fællesskabsmidler for at kunne udvikle 
sig og fungere. I denne afgørelse bør der 
fastsættes adgangskriterier og 
bestemmelser om finansiel 
gennemskuelighed for ikke-statslige 
organisationer og specialiserede netværk, 
som er berettiget til fællesskabsstøtte. Af 
hensyn til den særlige karakter af de 
organisationer, der vil være tale om, og i 
tilfælde af særlig stor nytteværdi, bør 
videreførelsen af Fællesskabets støtte til de 
pågældende organisationers drift ikke være 
underlagt princippet om gradvis nedsættelse 
af støttens omfang.

Or. en

Begrundelse

Erstatter ændringsforslag 27. NGO'er og specialiserede netværk spiller en vigtig rolle for 
fremme af sundheden og bør derfor deltage i programmet.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 126
Betragtning 13 a (ny)

(13a) I overensstemmelse med traktatens 
artikel 2, hvorefter lighed mellem mænd og 
kvinder er et af principperne for Det 
Europæiske Fællesskab, og i 
overensstemmelse med traktatens artikel 3, 
stk. 2,  hvorefter Fællesskabet tilstræber at 
fjerne uligheder og fremme ligestilling 
mellem mænd og kvinder i alle 
Fællesskabets aktiviteter, herunder 
opnåelse af et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau, bør alle 
målsætninger og handlinger omfattet af 
EF-handlingsprogrammet for sundhed 
fremme en bedre forståelse og 
anerkendelse af mænds og kvinders 
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respektive behov og indfaldsvinkler til 
sundhed.

Or. en

Begrundelse

Ifølge EF-traktatens bestemmelser (artikel 2 og artikel 3, stk. 2) og i overensstemmelse med 
Fællesskabets engagement i integrering af kønsaspektet i alle dets politikker, må der 
udtrykkeligt henvises til kønsaspektet i programmet, hvis målsætning er at bidrage til et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau. Derfor bør den foreslåede betragtning indføjes på lige fod med 
EF-traktatens principper om nærhed og proportionalitet.  

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Ændringsforslag 127
Artikel 2

1. Programmet supplerer og støtter 
medlemsstaternes politikker og bidrager til 
beskyttelse af borgernes sundhed, 
sikkerhed og økonomiske interesser.

1. Programmet supplerer og støtter 
Fællesskabets og medlemsstaternes 
politikker og giver dem merværdi og 
bidrager til beskyttelse og fremme af 
menneskers sundhed og sikkerhed, 
forebyggelse af menneskelige 
sygdomstilstande og sygdomme og 
personskader og forbedring af 
folkesundheden.

2. Det overordnede mål i stk. 1 forfølges 
gennem fælles og specifikke 
målsætninger inden for sundhed og 
forbrugerbeskyttelse.
a) De fælles målsætninger for sundhed og 
forbrugerbeskyttelse, der skal forfølges 
gennem de aktioner og redskaber, der er 
fastsat i bilag 1, er:
- at beskytte borgerne mod risici og 
trusler, der ligger uden for den enkeltes 
kontrol
- at forbedre borgernes evne til at træffe 
beslutninger, der vedrører deres sundhed 
og interesser som forbrugere
- at indarbejde sundheds- og 
forbrugerpolitiske målsætninger i andre 
politikker.
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b) De specifikke målsætninger på 
sundhedsområdet, der skal forfølges ved 
hjælp af de aktioner og redskaber, der er 
fastsat i bilag 2, er:

De målsætninger, der skal forfølges ved 
hjælp af de aktioner og redskaber, der er 
fastsat i bilaget, er:

- at beskytte borgerne mod sundhedstrusler - at beskytte borgerne mod sundhedstrusler
- at fremme politikker for en sundere 
livsstil

- at fremme politikker for en sundere 
livsstil

- at bidrage til at mindske forekomsten af 
de vigtigste sygdomme

- at bidrage til at mindske forekomsten af 
de vigtigste sygdomme og personskader 
samt sygelighed og dødelighed i 
forbindelse dermed

- at forbedre sundhedssystemernes 
effektivitet.

- at forbedre sundhedssystemernes 
effektivitet og
- at fremme information og viden om 
forbedring af folkesundheden og bidrage 
til indarbejdelse af sundhedsmålsætninger
i andre politikker.

Or. en

Begrundelse

Erstatter ændringsforslag 35. Ændringsforslaget er i tråd med Formandskonferencens 
afgørelse om at opsplitte programmet i to dele. Derfor er det nødvendigt at ændre 
programmets mål og målsætninger, således at de svarer til artikel 152 i EF-traktaten. De til 
målsætningerne svarende aktioner fremgår af bilaget. Det er vigtigt at tilføje dette for at gøre 
definitionen af programmets mål og målsætninger klarere. Desuden er det vigtigt med en 
tilføjelse om mindskelse af sygelighed og dødelighed i forbindelse med fremtrædende
sygdomme og personskader.

Ændringsforslag af Christofer Fjellner

Ændringsforslag 128
Artikel 2

1. Programmet supplerer og støtter 
medlemsstaternes politikker og bidrager til 
beskyttelse af borgernes sundhed, sikkerhed 
og økonomiske interesser.

Programmet supplerer og støtter 
medlemsstaternes politikker og bidrager til 
beskyttelse og fremme af menneskers
sundhed og sikkerhed ved at forebygge 
svagelighed, sygdomme og skader hos 
mennesker og dermed forbedre 
folkesundheden.
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2. Det overordnede mål i stk. 1 forfølges 
gennem fælles og specifikke målsætninger 
inden for sundhed og forbrugerbeskyttelse.

a) De fælles målsætninger for sundhed og 
forbrugerbeskyttelse, der skal forfølges 
gennem de aktioner og redskaber, der er 
fastsat i bilag 1, er:
- at beskytte borgerne mod risici og trusler, 
der ligger uden for den enkeltes kontrol
- at forbedre borgernes evne til at træffe 
beslutninger, der vedrører deres sundhed 
og interesser som forbrugere
- at indarbejde sundheds- og 
forbrugerpolitiske målsætninger i andre 
politikker.
b) De specifikke målsætninger på 
sundhedsområdet, der skal forfølges ved 
hjælp af de aktioner og redskaber, der er 
fastsat i bilag 2, er:

De målsætninger, der skal forfølges ved 
hjælp af de aktioner og redskaber, der er 
fastsat i bilagene, er:

- at beskytte borgerne mod sundhedstrusler - at beskytte borgerne mod sundhedstrusler

- at give mere magt til individet ved at lette 
patienternes bevægelighed og øge 
gennemsigtigheden i de forskellige landes 
sundhedssystemer

- at fremme politikker for en sundere livsstil - at fremme politikker for en sundere livsstil
- at bidrage til at mindske forekomsten af de 
vigtigste sygdomme

- at bidrage til at mindske forekomsten og 
dødeligheden af de vigtigste sygdomme og 
skader

- at forbedre sundhedssystemernes 
effektivitet. - at forbedre sundhedssystemernes 

effektivitet.

c) De specifikke målsætninger på 
forbrugerbeskyttelsesområdet, der skal 
forfølges ved hjælp af de aktioner og 
redskaber, der er fastsat i bilag 3, er:

- at forbedre information og øge viden for 
at opnå bedre folkesundhed og bidrage til, 
at sundhedsmålene integreres i 
Fællesskabernes politik.

- bedre forståelse af forbrugere og 
markeder
- bedre lovgivning om forbrugerbeskyttelse
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- bedre retshåndhævelse, overvågning og 
klageadgang
- mere oplyste, bevidste og ansvarlige 
forbrugere.

Or. sv

Begrundelse

Alle ved, at EU-landenes sundhedssystemer er meget forskellige, hvilket også fremgår af f.eks. 
EuroHealthConsumerIndex 2005. En stadig mere avanceret pleje bliver desuden mere 
individuel, og den enkelte patients behandlingsplan må for at lykkes baseres ikke kun på 
individets medicinske, men også andre forudsætninger, engagament og behov. På langt sigt 
løses dette ved øget gennemsigtighed, udjævnede økonomiske forudsætninger og udvikling af 
forskellige medicinske løsninger. På kort sigt er det yderst vigtigt, at vore borgere har 
mulighed for at søge information om forskellige plejeformer og behandlingsmetoder, men 
også rent konkrtet at søge den pleje, som passer netop dem - om de så må overskride de 
nationale grænser for at få den.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 129
Artikel 2, stk. 1

1. Programmet supplerer og støtter 
medlemsstaternes politikker og bidrager til 
beskyttelse af borgernes sundhed, sikkerhed 
og økonomiske interesser.

1. Programmet supplerer og støtter 
medlemsstaternes politikker og giver dem 
merværdi og bidrager til beskyttelse og 
fremme af menneskers sundhed og
sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 130
Artikel 2, stk. 1

1. Programmet supplerer og støtter 
medlemsstaternes politikker og bidrager til 
beskyttelse af borgernes sundhed, sikkerhed 
og økonomiske interesser.

1. Programmet supplerer og støtter 
medlemsstaternes sociale politikker og 
bidrager til beskyttelse af borgernes 
sundhed, sikkerhed og økonomiske 
interesser.

Or. pl
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Begrundelse

Den foreslåede tekst er for generel og programmets mål bør specificere, hvilke af 
medlemsstaternes politikker der sigtes til.

Ændringsforslag af Adriana Poli Bortone, Alessandro Foglietta

Ændringsforslag 131
Artikel 2, stk. 2, litra a, led 1

- at beskytte borgerne mod risici og trusler, 
der ligger uden for den enkeltes kontrol

- at beskytte borgerne mod risici og trusler, 
der ligger uden for den enkeltes kontrol, idet 
opmærksomheden navnlig rettes mod 
sjældne og meget sjældne sygdomme, som 
bedre kan bekæmpes ved at bringe
erfaringer og god praksis sammen på 
europæisk plan 

Or. it

Begrundelse

Over 7% af de europæiske borgere lider af sjældne og meget sjældne sygdomme. I 
størstedelen af disse tilfælde må de syge ud over store økonomiske byrder også kæmpe med 
utallige vanskeligheder som følge af manglende kendskab til behandlingsformer og 
mangelfulde sundhedstjenesteydelser. Eftersom indsamling af data og udveksling af god 
lægelig praksis kan være meget mere effektiv på fællesskabsplan  end på nationalt plan, bør 
bekæmpelsen af denne form for sygdomme også i perioden 2007-2013 forblive en af 
prioriteringerne i EF-handlingsprogrammet på sundhedsområdet.  

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 132
Artikel 2, stk. 2, litra a, led 3

- at indarbejde sundheds- og 
forbrugerpolitiske målsætninger i andre 
politikker.

- at indarbejde socialpolitiske målsætninger, 
herunder sundheds- og forbrugerpolitiske 
målsætninger i andre politikker.

Or. pl

Begrundelse

Den foreslåede tekst er for generel og programmets mål bør specificere, hvilke af 
medlemsstaternes politikker der sigtes til.
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Ændringsforslag af Åsa Westlund

Ændringsforslag 133
Artikel 2, stk. 2, litra a, led 3 a (nyt)

- at øge ligheden i sundhed mellem 
forskellige befolkningsgrupper 

Or. sv

Begrundelse

I dag er der store uligheder i sundhed, så øget lighed i sundhed må være en central del af 
EU's folkesundhedsarbejde.

Ændringsforslag af Åsa Westlund

Ændringsforslag 134
Artikel 2, stk. 2, litra a, led 3 b (nyt)

- at øge viden om, hvordan forskellige 
samfundsgrupper får deres plejebehov 
tilgodeset

Or. sv

Begrundelse

Det er vigtigt, at sundheds- og sygepleje kommer alle til del ud fra deres behov.

Ændringsforslag af Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Ændringsforslag 135
Artikel 2, stk. 2, litra a, led 3 a (nyt)

- at mindske uligheden mellem mænd og 
kvinder på folkesundhedsområdet

Or. nl

Begrundelse

Sundhedsplejeprogrammer skal bl.a. rettes mod foranstaltninger, der bidrager til at mindske 
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uligheden mellem mænd og kvinder inden for sundhedsplejen.

Ændringsforslag af Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Ændringsforslag 136
Artikel 2, stk. 2, litra a, led 3 b(nyt

- at fjerne køns- og aldersfordomme ved 
klinisk behandling af patienter i 
sundhedsplejesystemerne, ved forskning og 
i den offentlige politik

Or. nl

Begrundelse

En af programmets fælles målsætninger skal være rettet mod at mindske uligheden mellem 
mænd og kvinder i sundhedsplejen.

Ændringsforslag af Irena Belohorská

Ændringsforslag 137
Artikel 2, stk. 2, litra b

b) De specifikke målsætninger på 
sundhedsområdet, der skal forfølges ved 
hjælp af de aktioner og redskaber, der er 
fastsat i bilag 2, er:

b) De specifikke målsætninger på 
sundhedsområdet, der skal forfølges ved 
hjælp af de aktioner og redskaber, der er 
fastsat i bilaget er:

- at beskytte borgerne mod sundhedstrusler - at beskytte borgerne mod sundhedstrusler

- at fremme politikker for en sundere livsstil - at fremme politikker for en sundere livsstil
- at bidrage til at mindske forekomsten af de 
vigtigste sygdomme

- at bidrage til at mindske forekomsten af de 
vigtigste sygdomme

- at forbedre sundhedssystemernes 
effektivitet.

- at forbedre sundhedssystemernes 
effektivitet.

- at forbedre patientsikkerheden
- at forbedre patienters adgang til lægelige 
oplysninger.

Or. en
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Begrundelse

Patientsikkerhed og patienters øgede adgang til lægelige oplysninger bør også medtages 
blandt de specifikke målsætninger på sundhedsområdet.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 138
Artikel 2, stk. 2, litra b

b) De specifikke målsætninger på 
sundhedsområdet, der skal forfølges ved 
hjælp af de aktioner og redskaber, der er 
fastsat i bilag 2, er:

b) De målsætninger, der skal forfølges ved 
hjælp af de aktioner og redskaber, der er 
fastsat i bilaget er:

- at beskytte borgerne mod sundhedstrusler - at beskytte borgerne mod sundhedstrusler, 
navnlig grænseoverskridende 
sundhedstrusler

- at fremme politikker for en sundere livsstil - at fremme politikker for en sundere livsstil
- at bidrage til at mindske forekomsten af de 
vigtigste sygdomme

- at bidrage til at mindske forekomsten af de 
vigtigste sygdomme

- at forbedre sundhedssystemernes 
effektivitet.

- at forbedre sundhedssystemernes 
effektivitet.

Or. en

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 139
Artikel 2, stk. 2, litra b, led 4

- at forbedre sundhedssystemernes
effektivitet.

- at forbedre sundhedsplejesystemernes
effektivitet.

Or. pl

Begrundelse

Hovedformålet med sundhedstjenester er sundhedspleje, og alle systemer bør derfor 
hovedsagelig fokusere på patienten ud fra et medicinsk synspunkt snarere end ud fra formelle 
eller økonomiske sundhedsaspekter. Menneskers sundhed og liv kan ikke måles.
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Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 140
Artikel 2, stk. 2, litra b, led 3 a (nyt)

- at støtte behandling af uhelbredelige 
sygdomme, henholdsvis palliativ medicin

Or. de

Begrundelse

Støtte af palliativ medicin bør ubetinget optages i programmet, da der stadig er brug for 
omfattende forskning på dette område.

Ændringsforslag af Karin Jöns

Ændringsforslag 141
Artikel 2, stk. 2 a (nyt)

2a. Endvidere skal programmet bidrage til: 

a) at sikre et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau ved 
fastlæggelsen og gennemførelsen af alle 
Fællesskabets politikker og aktiviteter 
gennem fremme af en helhedsstrategi for 
sundhed 

b) at mindske enhver form for uligheder på 
sundhedsområdet, således at alle EU-
borgere uafhængig af køn, race, alder, 
uddannelse eller bopæl har adgang til 
ensartet sundhedspleje

c) at opfordre til samarbejde mellem 
medlemsstaterne på de områder, der er 
omfattet af artikel 152 i traktaten.

Or. de

Begrundelse

Fjernelse af uligheder bør ikke kun koncentreres om forskellene mellem medlemsstaterne, 
men om alle former for ulige behandling.
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Ændringsforslag af Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Ændringsforslag 142
Artikel 2, stk. 2 a (nyt)

2a. Endvidere bidrager programmet til:
a) at sikre et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau ved 
fastlæggelsen og gennemførelsen af alle 
Fællesskabets politikker og aktioner
gennem fremme af en helhedsstrategi for 
sundhed
b) at mindske uligheder på 
sundhedsområdet, idet der navnlig 
fokuseres på de nye medlemsstater
c) at fremme samarbejde mellem 
medlemsstaterne på de i traktatens artikel 
152 omhandlede områder.

Or. en

Begrundelse

Programmets vigtigste mål er at udvikle en integreret og tværfaglig sundhedsstrategi for at 
sikre, at beskyttelse og fremme af sundhed indarbejdes i alle Fællesskabets politikker og 
aktioner, samt at uligheder på sundhedsområdet bekæmpes. Det er navnlig vigtigt at fremme 
samarbejde mellem medlemsstaterne for at løse problemerne i sundhedssektoren.

De nye medlemsstater kæmper med særlige problemer på sundhedsområdet, og dette bør 
erkendes i det nye program.

Ændringsforslag af Giovanni Berlinguer

Ændringsforslag 143
Artikel 2, stk. 2 a (nyt)

2a. Endvidere bidrager programmet til:
a) at sikre et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau ved 
fastlæggelsen og gennemførelsen af alle 
Fællesskabets politikker og aktioner 
gennem fremme af en helhedsstrategi for 
sundhed
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b) at bekæmpe de stadig større uligheder på 
sundhedsområdet mellem EU-landene og 
inden for hvert enkelt af disse ved primært 
at sætte ind over for de sociale 
sygdomsdeterminanter (arbejde, indkomst, 
uddannelse, menneskelige relationer, bolig, 
miljø, oplysning, deltagelse osv.)
c) at fremme samarbejde mellem 
medlemsstaterne på de i traktatens artikel 
152 omhandlede områder.

Or. it

Begrundelse

I bilag II (sundhed), målsætning 2 og 3, fremgår det af såvel overskriften som den orden, 
hvori punkterne er opstillet, og følgelig den vægt, der tillægges dem, at det er den enkeltes 
adfærd, som ofte er betinget af økonomiske, sociale og kulturelle faktorer, der har størst 
betydning.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 144
Artikel 2, stk. 2, litra c, led 4 a (nyt)

- fjernelse af korruption, der påvirker 
forvaltningen af forbrugerorganisationer, 
organisationer aktive inden for
sundhedsplejesektoren og andre berørte 
parter ved opdateret offentliggørelse på 
internettet af oplysninger om dem, der 
drager fordel af sådan praksis, eller 
erklæringer om interessekonflikter hos 
opinionsdannere.

Or. pl

Begrundelse

Det er afgørende at øge civilsamfundets inddragelse i bekæmpelse af organisationers og 
enkeltpersoners reklamering og lobbyvirksomhed.
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Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 145
Artikel 3, stk. 2

2. Ved anvendelsen af stk. 1, litra a), må 
Fællesskabets finansielle bidrag ikke 
overstige følgende niveauer:

2. Ved anvendelsen af stk. 1, litra a), må 
Fællesskabets finansielle bidrag ikke 
overstige følgende niveauer:

a) 60 % til en aktion, der har til formål at 
bidrage til opfyldelse af en målsætning, der 
indgår i en fællesskabspolitik for sundhed og 
forbrugerbeskyttelse, undtagen i tilfælde af 
særlig stor nytteværdi, hvor Fællesskabets 
bidrag ikke må overstige 80 %

a) 60 % til en aktion, der har til formål at 
bidrage til opfyldelse af en målsætning, der 
indgår i en fællesskabspolitik for sundhed, 
undtagen i tilfælde af særlig stor nytteværdi, 
hvor Fællesskabets bidrag ikke må overstige 
80 %

b) 60 % af udgifterne til driften af et organ, 
der arbejder for virkeliggørelsen af et mål af 
generel europæisk interesse, når støtten er 
nødvendig for at sikre, at sundheds- og 
forbrugerbeskyttelseshensyn varetages på 
fællesskabsplan, eller for at gennemføre 
vigtige målsætninger i programmet, 
undtagen i tilfælde af særlig stor nytteværdi, 
hvor Fællesskabets bidrag ikke må overstige 
95 %. Princippet om gradvis nedsættelse kan 
fraviges ved videreførelsen af sådanne 
finansielle bidrag.

b) 30 % af udgifterne til driften af et organ, 
der arbejder for virkeliggørelsen af et mål af 
generel europæisk interesse, når støtten er 
nødvendig for at sikre, at sundheds- og 
forbrugerbeskyttelseshensyn varetages på 
fællesskabsplan, eller for at gennemføre 
vigtige målsætninger i programmet, 
undtagen i tilfælde af særlig stor nytteværdi, 
hvor Fællesskabets bidrag ikke må overstige 
60 %. Princippet om gradvis nedsættelse kan 
fraviges ved videreførelsen af sådanne 
finansielle bidrag.

Or. de

Begrundelse

Parlamentet bør sikre, at fremme i første række tager sigte på konkrete foranstaltninger og 
ikke på fremme af institutioner som sådan. Dette bør da naturligvis også komme til udtryk i 
fremmens omfang.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 146
Artikel 3, stk. 2

2. Ved anvendelsen af stk. 1, litra a), må 
Fællesskabets finansielle bidrag ikke 
overstige følgende niveauer:

2. Ved anvendelsen af stk. 1, litra a), må 
Fællesskabets finansielle bidrag ikke 
overstige følgende niveauer:

a) 60 % til en aktion, der har til formål at 
bidrage til opfyldelse af en målsætning, der 

a) 60 % til en aktion, der har til formål at 
bidrage til opfyldelse af en målsætning, der 
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indgår i en fællesskabspolitik for sundhed 
og forbrugerbeskyttelse, undtagen i tilfælde 
af særlig stor nytteværdi, hvor 
Fællesskabets bidrag ikke må overstige 
80 %

indgår i en fællesskabspolitik for sundhed 
og forbrugerbeskyttelse, undtagen i tilfælde 
af særlig stor nytteværdi, hvor 
Fællesskabets bidrag ikke må overstige 
80 %

b) 60 % af udgifterne til driften af et organ, 
der arbejder for virkeliggørelsen af et mål 
af generel europæisk interesse, når støtten 
er nødvendig for at sikre, at sundheds- og 
forbrugerbeskyttelseshensyn varetages på 
fællesskabsplan, eller for at gennemføre 
vigtige målsætninger i programmet, 
undtagen i tilfælde af særlig stor 
nytteværdi, hvor Fællesskabets bidrag ikke 
må overstige 95 %. Princippet om gradvis 
nedsættelse kan fraviges ved videreførelsen 
af sådanne finansielle bidrag.

b) 60 % af udgifterne til driften af et ikke-
statsligt, almennyttigt organ, der er
uafhængigt af erhvervsmæssige, 
kommercielle og forretningsmæssige eller 
andre konflikterende interesser, og som 
har medlemmer i mindst halvdelen af 
medlemsstaterne, og hvor en sådan ngo's, 
eller patientgruppes eller et sådant 
specialiseret netværks primære 
målsætninger og aktiviteter vedrører 
forebyggelse af menneskelige sygdomme 
og fremme af sundhed i Fællesskabet, når 
støtten er nødvendig for at sikre, at 
sundhedsbeskyttelseshensyn varetages på 
fællesskabsplan, eller for at gennemføre 
vigtige målsætninger i programmet. 
Ansøgere skal forelægge Kommissionen 
fuldstændige og opdaterede redegørelser 
vedrørende deres medlemmer, interne 
bestemmelser og finansieringskilder. I
tilfælde af særlig stor nytteværdi, må
Fællesskabets bidrag ikke overstige 95 %.
Kriterierne til vurdering af, hvorvidt der 
er tale om særlig stor nytteværdi,
fastlægges på forhånd i det i artikel 7, stk. 
1, litra a), omhandlede arbejdsprogram og 
offentliggøres. Princippet om gradvis 
nedsættelse kan fraviges ved videreførelsen 
af finansielle bidrag til ngo'er, 
patientgrupper og specialiserede netværk.

Or. en

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 147
Artikel 3, stk. 2, litra a

a) 60 % til en aktion, der har til formål at 
bidrage til opfyldelse af en målsætning, der 
indgår i en fællesskabspolitik for sundhed og 

a) 70 % til en aktion, der har til formål at 
bidrage til opfyldelse af en målsætning, der 
indgår i en fællesskabspolitik for sundhed og 
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forbrugerbeskyttelse, undtagen i tilfælde af 
særlig stor nytteværdi, hvor Fællesskabets 
bidrag ikke må overstige 80 %

forbrugerbeskyttelse, undtagen i tilfælde af 
særlig stor nytteværdi, hvor Fællesskabets 
bidrag ikke må overstige 80 %

Or. pl

Begrundelse

Ændringen indfører en 10% forhøjelse af midlerne, der skal bidrage til, at målsætningerne 
nås, på bekostning af uberettigede administrative udgifter.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Ændringsforslag 148
Artikel 3, stk. 2, litra b

b) 60 % af udgifterne til driften af et organ, 
der arbejder for virkeliggørelsen af et mål
af generel europæisk interesse, når støtten 
er nødvendig for at sikre, at sundheds- og 
forbrugerbeskyttelseshensyn varetages på 
fællesskabsplan, eller for at gennemføre 
vigtige målsætninger i programmet, 
undtagen i tilfælde af særlig stor nytteværdi, 
hvor Fællesskabets bidrag ikke må overstige 
95 %. Princippet om gradvis nedsættelse kan 
fraviges ved videreførelsen af sådanne 
finansielle bidrag.

b) 75 % af udgifterne til driften af et organ
eller et specialiseret netværk, som er ikke-
statsligt, almennyttigt, uafhængigt af 
erhvervsmæssige, kommercielle og 
forretningsmæssige eller andre 
konflikterende interesser, og som har 
medlemmer i mindst halvdelen af 
medlemsstaterne, og hvor en sådan ngo's, 
eller et sådant specialiseret netværks 
primære målsætning er at fremme sundhed 
eller at forebygge eller behandle sygdomme 
i Det Europæiske Fællesskab, når støtten er 
nødvendig for at sikre varetagelse af 
interesser på fællesskabsplan, eller for at 
gennemføre vigtige målsætninger i 
programmet. Ansøgere skal forelægge 
Kommissionen fuldstændige og opdaterede 
redegørelser vedrørende deres medlemmer, 
interne bestemmelser og 
finansieringskilder. I tilfælde af særlig stor 
nytteværdi, må Fællesskabets bidrag ikke 
overstige 95 %. Kriterierne til vurdering af, 
hvorvidt der er tale om særlig stor 
nytteværdi, fastlægges på forhånd i det i 
artikel 7, stk. 1, litra a), omhandlede 
arbejdsprogram og offentliggøres. 
Princippet om gradvis nedsættelse kan 
fraviges ved videreførelsen af sådanne 
finansielle bidrag til ngo'er og 
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specialiserede netværk.

Or. en

Begrundelse

Erstatter ændringsforslag 38 og 39. Civilsamfundets deltagelse er af afgørende betydning for 
fastlæggelsen og gennemførelsen af EU's sundhedspolitik. EU's støtte har stor betydning for 
sikringen af, at sundhedsmæssige interesser er repræsenteret på EF-plan. Tilføjelsen af 
ngo'er, som spiller en vigtig rolle for så vidt angår fremme af sundhed, og som kan deltage i 
programmet, vil skabe større retssikkerhed for støtte af foranstaltninger under programmet. 
Desuden skulle fastlæggelsen på forhånd af kriterierne til vurdering af, hvorvidt der er tale 
om særlig stor nytteværdi, også skabe større retssikkerhed for støtten.  

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 149
Artikel 3, stk. 2, litra b

b) 60 % af udgifterne til driften af et organ, 
der arbejder for virkeliggørelsen af et mål af 
generel europæisk interesse, når støtten er 
nødvendig for at sikre, at sundheds- og 
forbrugerbeskyttelseshensyn varetages på 
fællesskabsplan, eller for at gennemføre 
vigtige målsætninger i programmet, 
undtagen i tilfælde af særlig stor nytteværdi, 
hvor Fællesskabets bidrag ikke må overstige 
95 %. Princippet om gradvis nedsættelse kan 
fraviges ved videreførelsen af sådanne 
finansielle bidrag.

b) 50 % af udgifterne til driften af et organ, 
der arbejder for virkeliggørelsen af et mål af 
generel europæisk interesse, når støtten er 
nødvendig for at sikre, at sundheds- og 
forbrugerbeskyttelseshensyn varetages på 
fællesskabsplan, eller for at gennemføre 
vigtige målsætninger i programmet, 
undtagen i tilfælde af særlig stor nytteværdi, 
hvor Fællesskabets bidrag ikke må overstige 
95 %. Princippet om gradvis nedsættelse kan 
fraviges ved videreførelsen af sådanne 
finansielle bidrag.

Or. pl

Begrundelse

Formålet er at begrænse udgifterne til administration og dermed fokusere mere på 
målsætningerne.

Ændringsforslag af Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone

Ændringsforslag 150
Artikel 3, stk. 2, litra b
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b) 60 % af udgifterne til driften af et organ, 
der arbejder for virkeliggørelsen af et mål 
af generel europæisk interesse, når støtten 
er nødvendig for at sikre, at sundheds- og 
forbrugerbeskyttelseshensyn varetages på 
fællesskabsplan, eller for at gennemføre 
vigtige målsætninger i programmet, 
undtagen i tilfælde af særlig stor nytteværdi, 
hvor Fællesskabets bidrag ikke må overstige 
95 %. Princippet om gradvis nedsættelse 
kan fraviges ved videreførelsen af sådanne 
finansielle bidrag.

b) 60 % af udgifterne til  projekter, hvormed 
formålet er at gennemføre vigtige 
målsætninger i EF-programmet for 
beskyttelse af sundhed, og som er foreslået 
af ngo'er, hvis eneste målsætning er at 
forfølge de i dette program eller af 
patientforeninger fastsatte mål, undtagen i 
tilfælde af særlig stor nytteværdi, hvor det 
maksimale bidrag ikke må overstige 95 %. 

Or. it

Begrundelse

Støtten bør ikke udbetales til ngo'er eller patientforeninger alene med det formål at støtte 
deres drift.  I stedet bør støtten altid være knyttet til gennemførelsen af specifikke 
programmer, som kan vurderes og godkendes, også for at gøre det muligt at kontrollere, 
hvorledes, og navnlig hvor effektivt støtten er blevet anvendt,

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 151
Artikel 3, stk. 3

3. Ved anvendelsen af stk. 1, litra a), kan en 
del af de finansielle bidrag fra Fællesskabet 
samfinansieres af Fællesskabet og en eller 
flere medlemsstater eller af Fællesskabet og 
andre deltagende landes kompetente 
myndigheder, når det er hensigtsmæssigt i 
betragtning af den tilstræbte målsætnings 
karakter. I så fald må Fællesskabets bidrag 
ikke overstige 50 %, undtagen i tilfælde af 
særlig stor nytteværdi, hvor Fællesskabets 
bidrag ikke må overstige 70 %. Disse 
fællesskabsbidrag kan tildeles et offentligt 
organ eller et nonprofitorgan udpeget af 
medlemsstaten eller den berørte kompetente 
myndighed og godkendt af Kommissionen.

3. Ved anvendelsen af stk. 1, litra a), kan en 
del af de finansielle bidrag fra Fællesskabet 
samfinansieres af Fællesskabet og en eller 
flere medlemsstater eller af Fællesskabet og 
andre deltagende landes kompetente 
myndigheder, når det er hensigtsmæssigt i 
betragtning af den tilstræbte målsætnings 
karakter. I så fald må Fællesskabets bidrag 
ikke overstige 50 %, undtagen i tilfælde af 
særlig stor nytteværdi, hvor Fællesskabets 
bidrag ikke må overstige 70 %. Disse
fællesskabsbidrag kan tildeles et offentligt 
organ eller et nonprofitorgan udpeget af 
medlemsstaten eller den berørte kompetente 
myndighed og godkendt af Kommissionen.
Fællesskabsbidragene tildeles på grundlag 
af de af Det Europæiske 
Lægemiddelagentur fastsatte kriterier for 
patientforeninger og 
forbrugerorganisationer (september 2005). 
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Or. en

Begrundelse

Det er i offentlighedens interesse, at disse fællesskabsbidrag til patientforeninger og 
forbrugerorganisationer kan stilles til rådighed hurtigst muligt efter vedtagelsen af EF-
handlingsprogrammet på sundhedsområdet (2007-2013). Relevante kriterier findes allerede 
og vedtoges officielt af Det Europæiske Lægemiddelagentur i september 2005. Hvis 
Kommissionen og agenturet benytter samme kriterier, sikres konsekvensen på EU-plan.   

Ændringsforslag af Georgs Andrejevs, Alojz Peterle
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Ændringsforslag 152
Artikel 3, stk. 4 a (nyt)

4a. Der kan desuden ydes finansielle
bidrag til organer:
a) som er ikke-statslige, almennyttige og 
uafhængige af erhvervsmæssige, 
kommercielle, forretningsmæssige eller 
andre konflikterende interesser, og hvis 
primære målsætninger og aktiviteter 
vedrører undgåelse, begrænsning og 
forebyggelse af menneskelige sygdomme 
og fremme af folkesundheden i 
Fællesskabet, og
b) som nationale sundhedsorganisationer 
har bemyndiget til at repræsentere 
borgernes interesser på EU-plan, eller 
som i overensstemmelse med nationale 
bestemmelser og praksis repræsenterer 
borgerne og er aktive på regionalt eller 
nationalt plan eller EU-plan, og
c) som har forsynet Kommissionen med 
en fuldstændig og opdateret redegørelse 
vedrørende deres medlemmer, interne 
bestemmelser og finansieringskilder.

Begrundelse

Civilsamfundets deltagelse er af afgørende betydning for fastlæggelsen og gennemførelsen af 
EU's sundhedspolitik. EU's støtte har stor betydning for sikringen af, at sundhedsmæssige 
interesser er repræsenteret på EF-plan. Tilføjelsen af ngo'er, herunder patientforeninger, som 
spiller en vigtig rolle for så vidt angår fremme af sundhed, og som kan deltage i programmet, 
vil skabe større retssikkerhed for støtte af foranstaltninger under programmet. 
Ændringsforslaget sikrer, at bestemmelserne ikke er for restriktive, således at det bliver 
muligt for nye sundheds-ngo'er og patientgrupper at søge om støtte fra programmet og 
bidrage til dets gennemførelse.

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 153
Artikel 3, stk. 4 a (nyt)

4a. De i stk. 2, litra b), omhandlede 
finansielle bidrag kan kun ydes til 
organer:
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a) som er ikke-statslige, almennyttige og 
uafhængige af erhvervsmæssige, 
kommercielle, forretningsmæssige eller 
andre konflikterende interesser, hvis 
primære målsætninger og aktiviteter 
vedrører forebyggelse af menneskelige 
sygdomme og fremme af folkesundheden i 
Fællesskabet, og som har forpligtet sig til 
at gennemføre programmets centrale 
målsætninger
b) som repræsenterer borgernes interesser 
på EU-plan, og hvis medlemmer 
repræsenterer mindst halvdelen af 
medlemsstaterne, og
c) som har forsynet Kommissionen med 
en fuldstændig og opdateret redegørelse 
vedrørende deres medlemmer, interne 
bestemmelser og finansieringskilder, og
d) som er aktive på en lang række 
sundhedsområder, styres professionelt og 
har etableret høringsprocedurer. 

Or. en

Begrundelse

EU kan yde støtte til specifikke aktioner (artikel 2, litra a) eller til et organs drift (artikel 2, 
litra b). Den i artikel 2, litra b), omhandlede støtte bør kun ydes til rigtige ngo'er, som er 
uafhængige af erhvervslivet. Det er derfor vigtigt at fastlægge kriterier for, hvilke organer der 
er berettiget til støtte. Disse kriterier skal opfyldes af alle organisationer, hvortil der vil blive 
udbetalt støtte. Dette vil også skabe større retssikkerhed for støtten til foranstaltninger under 
programmet.

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 154
Artikel 3, stk. 4 b (nyt)

4b. Kriterierne for den i stk. 2 og 3 
omhandlede særlig store nytteværdi 
fastlægges på forhånd i det i artikel 7, stk. 
1, litra a), omhandlede årlige 
arbejdsprogram.

Or. en
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Begrundelse

Eftersom Fællesskabets finansielle bidrag kan forhøjes i tilfælde af "særlig stor nytteværdi", 
er det vigtigt på forhånd at fastlægge klare kriterier herfor i det årlige arbejdsprogram.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 155
Artikel 2, stk. 2, litra a, led 3 a (nyt)

- offentliggørelse af skadelige virkninger af 
andre politikker for sundheds- og 
forbrugerbeskyttelsen.

Or. pl

Begrundelse

Der er brug for hjælp til at holde civilsamfundet orienteret for i praksis at prioritere 
sundheds- og forbrugerbeskyttelse.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 156
Artikel 4, stk. 1 a (ny)

Kommissionen sørger for at sikre en 
optimal forbindelse mellem programmet og 
andre fællesskabsprogrammer, -aktioner og 
-fonde. Særlig skal et samarbejde med det 
syvende forskningsprogram styrke 
sundhedsprogrammets virkning.

Or. de

Begrundelse

Der bør henvises tydeligt til, at sundhed også er et vigtigt tema i det syvende 
forskningsprogram.
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Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 157
Artikel 4, afsnit 1 b (ny)

Kommissionen sikrer, at alle aktiviteter i 
forbindelse med dataregistrering, 
forarbejdning og videregivelse foregår 
inden for det generelle princip om "den 
åbne koordinationsmetode inden for 
sundhedspleje". Begrebet "den åbne 
koordinationsmetode" bør desuden 
indføres som betegnelse for dette 
aktivitetsområde.

Or. de

Begrundelse

Det bør komme til udtryk, at der må lægges stor vægt på at undgå dobbeltarbejde. Det 
forekommer dog særlig vigtigt at regulere terminologien inden for dataregistrering, 
forarbejdning og videregivelse og udforme den semantisk entydigt.

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 158
Artikel 5, stk. 1

1. Finansieringsrammen for gennemførelsen 
af programmet fastsættes for den i artikel 1 
nævnte periode til 1 203 mio. EUR.

1. Finansieringsrammen for gennemførelsen 
af programmet fastsættes for den i artikel 1 
nævnte periode til 2 736 mio. EUR.

Or. en

Begrundelse

Beskyttelse af menneskers sundhed er noget, der ligger EU-borgerne meget på sinde. 
Imidlertid er der tale om et meget skævt forhold mellem EU's udgifter til sundhed og til f.eks. 
landbruget (0.38 EUR pr. borger for hele programmet i modsætning til 10 000 EUR pr.
tobaksproducent).  EU bør give et klart signal om, at det virkelig interesserer sig for 
borgernes sundhed. Ved programperiodens slutning bør EU årligt bruge 1 EUR pr. borger til 
aktionerne under programmet. Tallet 2 736 mio. EUR fremkommer ved årligt at forhøje 
udgifterne med 5% i hele programperioden for at nå målet 1 EUR pr. borger senest i 2013.
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Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 159
Artikel 5, stk. 1

1. Finansieringsrammen for gennemførelsen 
af programmet fastsættes for den i artikel 1 
nævnte periode til 1 203 mio. EUR.

1. Finansieringsrammen for gennemførelsen 
af programmet fastsættes for den i artikel 1 
nævnte periode til 1 500 mio. EUR.

Or. en

Begrundelse

Budgettet til programmet bør forhøjes, således at det også kan dække udgifterne til de nye 
aktioner og foranstaltninger, der er tilføjet, og for at sikre, at programmet gennemføres på 
integreret og effektiv vis.

Ændringsforslag af Christofer Fjellner

Ændringsforslag 160
Artikel 10, stk. 3 a (nyt)

3a. Efter vedtagelsen af dette program 
offentliggør Kommissionen hvert andet år 
en rapport om sundhedstilstanden i EU. 
Denne rapport tager udgangspunkt i 
oplysninger og indikatorer, der særlig gør 
det muligt at måle resultatet med hensyn til 
sundhedstilstanden, snarere end de for 
helseplejen tilgængelige ressourcer som 
f.eks. antal sygehusdage og sengepladser.

Or. sv

Begrundelse

Estland bruger i rede penge meget mindre på sygepleje end f.eks. England. Landet ligger 
bagud, hvis man måler ressourcer. Måler man derimod kvinders overlevelseschancer i 
tilfælde af brystkræft, ligger Estland bedre end f.eks. Belgien. MRSA-infektioner er også 
meget mere sjældne end i England og Irland. For at sygeplejeinformationen skal være 
relevant for dem, der anvender den, skal man måle resultater og ikke anvendte ressourcer.
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Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 161
Bilag 2, indledning (ny)

Den i programmet fastlagte fordeling af 
midler på delområder er kun vejledende. 
Principielt gælder topkvalitet som 
kriterium.

Or. de

Begrundelse

Kriteriet med topkvalitet bør også stå klart i forgrunden i sundhedsprogrammet.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 162
Bilag 2, målsætning 1, punkt 1, underpunkt 1.1.

1.1. Forbedring af kapaciteten til at håndtere 
overførbare sygdomme gennem støtte til den 
videre gennemførelse af beslutning nr. 
2119/98/EF vedrørende fællesskabsnettet til 
epidemiologisk overvågning af og kontrol 
med overførbare sygdomme.

1.1. Forbedring af kapaciteten til at håndtere 
overførbare sygdomme gennem støtte til den 
videre gennemførelse af beslutning nr. 
2119/98/EF vedrørende fællesskabsnettet til 
epidemiologisk overvågning af og kontrol 
med overførbare sygdomme og gennem 
supplering af de aktioner, der gennemføres 
af Det Europæiske Center for Forebyggelse 
af og Kontrol med Sygdomme.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at der i forbindelse med programmets gennemførelse ikke sker nogen 
overlapning af det arbejde, der allerede udføres af Det Europæiske Center for Forebyggelse 
af og Kontrol med Sygdomme. 

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 163
Bilag 2, målsætning 1, punkt 1, underpunkt 1.3.

1.3. Udveksling af oplysninger om strategier 1.3. Udveksling af oplysninger om strategier 
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og udvikling af fælles strategier for 
afdækning og indhentning af pålidelige 
oplysninger om sundhedstrusler fra fysiske, 
kemiske eller biologiske kilder, herunder i 
forbindelse med forsætlig spredning, og, når 
det er hensigtsmæssigt, udvikling og 
anvendelse af fællesskabsmetoder og -
mekanismer.

og udvikling af fælles strategier for 
afdækning og indhentning af pålidelige 
oplysninger om sundhedstrusler fra fysiske, 
kemiske eller biologiske kilder, herunder i 
forbindelse med forsætlig anvendelse efter 
udstedelse af recept eller forsætlig 
spredning, og, når det er hensigtsmæssigt, 
udvikling og anvendelse af 
fællesskabsmetoder og -mekanismer.

Or. en

Begrundelse

Udvekslingen af oplysninger bør også omfatte sundhedstrusler fra fysiske, kemiske eller 
biologiske kilder, hvis anvendelse er ordineret ved recept (f.eks. receptpligtig medicin), da en 
række af dem kan have betydelige negative indvirkninger på sundheden.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 164
Bilag 2, målsætning 1, punkt 1, underpunkt 1.3.

1.3. Udveksling af oplysninger om strategier 
og udvikling af fælles strategier for 
afdækning og indhentning af pålidelige 
oplysninger om sundhedstrusler fra fysiske, 
kemiske eller biologiske kilder, herunder i 
forbindelse med forsætlig spredning, og, når
det er hensigtsmæssigt, udvikling og 
anvendelse af fællesskabsmetoder og -
mekanismer.

1.3. Udveksling af oplysninger om strategier 
og udvikling af fælles strategier for 
afdækning og indhentning af pålidelige 
oplysninger om sundhedstrusler fra fysiske, 
kemiske eller biologiske kilder, herunder i 
forbindelse med forsætlig spredning, og, når 
det er hensigtsmæssigt, udvikling og 
anvendelse af fællesskabsmetoder og -
mekanismer i samarbejde med Det 
Europæiske Center for Forebyggelse af og 
Kontrol med Sygdomme.

Or. en

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 165
Bilag 2, målsætning 1, punkt 1, underpunkt 1.4a (nyt)

1.4a. Støtte til tiltag til udarbejdelse af en 
liste over navne på lægemidler, der 
indeholder samme aktive stof, som er 
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tilgængelig for den brede offentlighed, 
navnlig via internettet.

Or. el

Begrundelse

Eftersom der findes lægemidler med det samme aktive stof, som har forskellige navne i 
medlemsstaterne og skaber forvirring hos patienterne, er det nødvendigt, at der udarbejdes en 
liste over navne på lægemidler, der indeholder det samme aktive stof, og listen skal være 
tilgængelig for den brede offentlighed, f.eks. på en hjemmeside på internettet.  

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 166
Bilag 2, målsætning 1, punkt 1, underpunkt 1.5a (nyt)

1.5a. Kontrol med bakteriers resistens over 
for antibiotika og nosokomielle infektioner 
og udvikling af strategier til forebyggelse 
og bekæmpelse heraf.

Or. el

Begrundelse

Et særligt foruroligende fænomen i dag er bakteriers stigende resistens over for antibiotika 
og det stigende antal nosokomielle infektioner. Det er derfor nødvendigt at indsamle 
oplysninger om, kontrollere og udvikle strategier med henblik på at bekæmpe disse 
fænomener.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 167
Bilag 2, målsætning 1, punkt 1, underpunkt 1.6a (nyt)

1.6a. Udvikling af tiltag til forebyggelse af 
sygdom og personskade hos socialt 
isolerede personer og til at gøre 
indvandrere mere bevidste om 
sundhedsspørgsmål.

Or. el
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Ændringsforslag af Linda McAvan, Dorette Corbey

Ændringsforslag 168
Bilag 2, målsætning 1, punkt 1, underpunkt 1.7. a (nyt)

1.7.a Styrkelse af den rolle, som Det 
Europæiske Center for Forebyggelse af og 
Kontrol med Sygdomme spiller, med det 
formål at begrænse indvirkningen af 
overførbare sygdomme på centralt plan.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at understrege den vigtige rolle, som Det Europæiske 
Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme spiller.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 169
Bilag 2, målsætning 1, punkt 1, underpunkt 1.7. a (nyt)

1.7.a Opfordring til medlemsstaterne til at 
oprette fuldstændig uafhængige 
lægemiddelundersøgelsesråd, som skal 
have til opgave at føre tilsyn med 
anvendelsen og virkningerne af alle 
receptpligtige lægemidler lige fra datoen 
for deres godkendelse.

Or. en

Begrundelse

Kræver ingen nærmere forklaring. Det bør understreges, at sådanne råd skal være 
fuldstændig  uafhængige og ikke være under indflydelse af lægemiddelvirksomheder.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 170
Bilag 2, målsætning 1, punkt 2, underpunkt 2.1

2.1. Udarbejdelse af 2.1. Udarbejdelse af 
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risikostyringsprocedurer med henblik på 
sundhedskriser og forbedring af 
mulighederne for at reagere koordineret i 
forbindelse med sådanne kriser.

risikostyringsprocedurer med henblik på 
sundhedskriser, herunder procedurer for 
gensidig bistand i tilfælde af pandemier, og 
forbedring af mulighederne for at reagere 
koordineret i forbindelse med sådanne 
kriser.

Or. pl

Begrundelse

Influenzapandemier og den stigende trussel fra andre sygdomme sætter kløften mellem EU's 
rigere og fattigere lande i relief. Nogle kan klare udfordringen fra sygdomme, mens andre 
ikke kan. Derfor foreslås det, at der skal indføres procedurer for sådanne tilfælde.

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 171
Bilag 2, målsætning 1, punkt 2, underpunkt 2.2. a (nyt)

2.2.a Erkendelse af, at de 
sundhedsfaktorer, der bidrager til de 
faldende fødselstal i Europa, har brug for 
politikker, som kan takle disse problemer 
på fyldestgørende vis.

Or. en

Begrundelse

Det aldersrelaterede fald i frugtbarheden vil sammen med manglende adgang til 
fyldestgørende indgreb for dem, der måtte have gavn heraf, sandsynligvis forværre 
indvirkningen på befolkningssituationen i Europa og yderligere forværre det hermed 
forbundne problem med Europas ændrede demografi. Fællesskabet bør forpligte sig til at 
anbefale og støtte rimelig og retfærdig adgang til passende tjenesteydelser i Europa i et 
forsøg på at vende tendensen med faldende fødselstal og afvende denne umiddelbart 
forestående befolkningskrise.

Ændringsforslag af Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Ændringsforslag 172
Bilag 2, målsætning 1, punkt 2, underpunkt 2.3 a (nyt)

2.3a. Inddragelse af de fattigste 
befolkningsgrupper, særlig kvinder, som 
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første partnere ved planlægning, 
gennemførelse og evaluering af 
sundhedspolitikken med henblik på at 
kunne tilpasse folkesundhedssystemet 
bedre, således at det imødekommer 
behovene hos de mest ugunstigt stillede 
grupper.

Or. nl

Begrundelse

Inddragelse af eksperter kan bidrage til indsamling af viden om forskellene på mænd og 
kvinder, udvikling af statistiske kønsdata og -indikatorer og udbygning af sundhedssystemer, 
der er specifikt rettet mod behovene hos de mest ugunstigt stillede og diskriminerede grupper 
blandt borgerne i EU.

Ændringsforslag af Adriana Poli Bortone, Alessandro Foglietta

Ændringsforslag 173
Bilag 2, målsætning 1, punkt 2, underpunkt 2.5.

2.5. Udvikling af strategier og mekanismer 
til revurdering og forbedring af udbuddet og 
formålstjenligheden af - samt adgangen til -
faciliteter (f.eks. laboratorier) og udstyr 
(detektorer mv.) og sundhedssektorens 
beredskab, spidsbelastningskapacitet og 
infrastruktur med henblik på hurtig reaktion.

2.5. Udvikling af strategier og mekanismer 
til revurdering og forbedring af udbuddet og 
formålstjenligheden af - samt adgangen til -
faciliteter (f.eks. laboratorier) og udstyr 
(detektorer mv.) og sundhedssektorens 
beredskab, bl.a. for så vidt angår pasning af 
alvorligt syge i deres hjem og pasning af 
døende på specialiserede institutioner, 
spidsbelastningskapacitet og infrastruktur 
med henblik på hurtig reaktion.

Or. it

Begrundelse

Pasning i hjemmet i længere perioder og pasning af døende er et problem, hvis løsning i 
mange europæiske lande ofte overlades til familierne med alvorlige ikke blot økonomiske, 
men også psykologiske konsekvenser til følge. EU bør under overholdelse af 
nærhedsprincippet søge at finde en løsning på dette problem ved i det mindste at gøre sig 
bekendt med fænomenets reelle omfang for så godt som muligt at sikre kontinuiteten i 
pasningen af alvorligt syge eller døende på hospitalet og i hjemmet/på specialiserede 
institutioner (f.eks. dødshospitaler).
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Ændringsforslag af Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 174
Bilag 2, målsætning 1, punkt 2, underpunkt 2.7. a (nyt)

2.7.a Undersøgelse af komplementær og 
alternativ medicins behandlingspotentiel, 
set i forhold til receptpligtig medicin, for så 
vidt angår begrænsning af dødeligheds- og 
sygelighedsbyrden.

Or. en

Begrundelse

Selv om formålet med receptpligtig medicin er at begrænse dødelighed og sygelighed, kan den 
også være årsag til dødelighed og sygelighed. Ifølge en undersøgelse foretaget i USA er 
receptpligtig medicin mellem den fjerde og den sjette almindeligste dødsårsag i USA. Blandt 
patienter hersker der stadig større bekymring over mange konventionelle lægemidlers 
negative indvirkninger og toksicitet, og de forsøger derfor at finde mindre toksiske 
alternativer. Forskning i komplementær medicins behandlingspotentiel er derfor en vigtig 
aktion, som må føjes til programmet.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 175
Bilag 2, målsætning 2, punkt 3, underpunkt 3.1.

3.1. Sundhedsdeterminanter i forbindelse 
med afhængighed, navnlig tobak, alkohol, 
narkotika og andre afhængighedsskabende 
stoffer.

3.1. Sundhedsdeterminanter i forbindelse 
med afhængighed, navnlig tobak, alkohol, 
receptpligtig medicin såsom benzodiazepin, 
illegal narkotika og andre 
afhængighedsskabende stoffer.

Or. en

Begrundelse

Afgørelse nr. 1786/2002/EF om vedtagelse af et program for Fællesskabets indsats inden for 
folkesundhed (2003-2008) inkluderer også medicin i den del af folkesundhedsprogrammet, 
der vedrører sundhedsdeterminanter. Det er vigtigt på dette sted at erkende problemet med
sundhedsskader forårsaget af afhængighed af (lovlig) receptpligtig medicin ved at identificere 
sidstnævnte som en sundhedsdeterminant. Følgerne for den enkelte person kan sammenlignes 
med følgerne af afhængighed af heroin og alkohol.  
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Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 176
Bilag 2, målsætning 2, punkt 3, underpunkt 3.1

3.1. Sundhedsdeterminanter i forbindelse 
med afhængighed, navnlig tobak, alkohol, 
narkotika og andre afhængighedsskabende 
stoffer.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. pl

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 177
Bilag 2, målsætning 2, punkt 3, underpunkt 3.1. a (nyt)

3.1.a Levevis, som fører til en sundere 
livsstil med det formål at forbedre børns 
sundhed.

Or. en

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 178
Bilag 2, målsætning 2, punkt 3, underpunkt 3.2

3.2. Livsstilsrelaterede 
sundhedsdeterminanter, navnlig ernæring, 
fysisk aktivitet og reproduktiv og seksuel 
sundhed.

3.2. Livsstilsrelaterede 
sundhedsdeterminanter, navnlig ernæring, 
fysisk aktivitet og reproduktiv og seksuel 
sundhed og mental sundhed.

Or. en

Begrundelse

Livsstilsrelaterede sundhedsdeterminanter indvirker i stadig højre grad på mental sundhed, 
f.eks. stress på jobbet og depression.
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Ændringsforslag af Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi

Ændringsforslag 179
Bilag 2, målsætning 2, punkt 3, underpunkt 3.3

3.3. Sociale og økonomiske 
sundhedsdeterminanter med særlig fokus på 
uligheder på sundhedsområdet og sociale og 
økonomiske faktorers betydning for 
sundheden.

3.3. Sociale og økonomiske 
sundhedsdeterminanter med særlig fokus på 
uligheder på sundhedsområdet og sociale og 
økonomiske faktorers betydning for 
sundheden samt diskriminering mod 
sårbare grupper, herunder handicappede.

Or. el

Begrundelse

Det er nødvendigt at medtage foranstaltninger med henblik på at reducere diskriminering 
mod sårbare grupper som f.eks. handicappede i relation til sundhed. 

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 180
Bilag 2, målsætning 2, punkt 3, underpunkt 3.3. a (nyt)

3.3.a Påvisning af årsagerne til de 
uligheder på sundhedsområdet, der 
påvirker forebyggelsen af sygdomme og 
forbedringen af sundhedssektoren i negativ 
retning, med særlig vægt på uligheder på 
sundhedsområdet i de nye medlemsstater. 
Der bør således træffes foranstaltninger 
med henblik på at sikre, at aktionerne 
involverer organisationer/aktiviteter i de 
nye medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Der er i øjeblikket store forskelle mellem medlemsstaterne og inden for de enkelte 
medlemsstater, hvad angår den gennemsnitlige levetid, borgernes sundhedstilstand og 
adgangen til sundhedspleje. Dette gælder især for de nye medlemsstater. Det er derfor 
afgørende, at der som led i programmet træffes foranstaltninger med henblik på at reducere 
disse forskelle og inddrage de nye medlemsstater.
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Ændringsforslag af Frederika Brepoels, Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 181
Bilag 2, målsætning 2, punkt 3, underpunkt 3.4.

3.4. Miljørelaterede sundhedsdeterminanter 
med særlig vægt på miljøfaktorers betydning 
for sundheden.

3.4. Miljørelaterede sundhedsdeterminanter 
med særlig vægt på miljøfaktorers betydning 
for sundheden, herunder eksponering for 
giftige kemiske stoffer, såsom carcinogene, 
mutagene, reprotoksiske og allergene 
stoffer.

Or. en

Begrundelse

Eksponering for giftige kemiske stoffer, især carcinogene, mutagene, reprotoksiske og 
allergene stoffer, er en af de væsentligste kilder til bekymring hos europæiske borgere - især 
ekponering af sårbare borgere, såsom nyfødte, børn og gravide. Dette emne bør derfor 
inddrages i programmets aktioner.

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 182
Bilag 2, målsætning 2, punkt 3, underpunkt 3.4.

3.4. Miljørelaterede sundhedsdeterminanter 
med særlig vægt på miljøfaktorers betydning 
for sundheden.

3.4. Miljørelaterede sundhedsdeterminanter 
med særlig vægt på miljøfaktorers betydning 
for sundheden, især luftkvaliteten i 
bygninger og eksponering for flere kemiske 
produkter.

Or. en

Begrundelse

Det er anerkendt, at eksponering for luftforurenende stoffer i bygninger i væsentlig grad er 
medvirkende årsag til en lang række miljørelaterede sygdomme, herunder allergier samt 
langsigtede og kortsigtede respiratoriske sygdomme. Der er fundet adskillige forurenende 
stoffer i bygninger - mange i større koncentrationer end udendørs. De enkelte kemiske stoffer 
evalueres stadig ét for ét, for så vidt angår konsekvenserne af eksponering herfor, hvilket 
medfører en systematisk undervurdering af de potentielle virkninger. Der bør derfor være 
fokus på luftkvalitet i bygninger og eksponering for flere kemiske stoffer.
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Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 183
Bilag 2, målsætning 2, punkt 3, underpunkt 3.4. a (nyt)

3.4.a Analyse af genetiske determinanter 
for de vigtigste sygdomme og udvikling af 
strategier til forebyggelse.

Or. en

Begrundelse

Kræver ingen nærmere forklaring. Erstatter ændringsforslag 68.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi

Ændringsforslag 184
Bilag 2, målsætning 2, punkt 3, underpunkt 3.5 a (nyt)

3.5a Udvikling af strategier og udveksling 
af god praksis med henblik på så vidt 
muligt at forebygge handicap og fremme 
sundheden blandt handicappede.

Or. el

Begrundelse

Det er nødvendigt at medtage foranstaltninger til udvikling af strategier og udveksling af god 
praksis med henblik på så vidt muligt at forebygge handicap og fremme sundheden blandt 
handicappede.

Ændringsforslag af Jutta D. Haug

Ændringsforslag 185
Bilag 2, målsætning 2, punkt 3, underpunkt 3.5 a (nyt)

3.5a. Støtte til udvikling af 
uddannelsesenheder vedrørende 
ernæringsspørgsmål for forældre og børn, 
herunder foranstaltninger, der også når 
befolkningsgrupper, der er langt fra en 
uddannelse. 
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Or. de

Begrundelse

Overvægt indtil fedme hos børn og senere voksne forårsaget af fejlernæring er et stadig større 
problem i Europa. Mod dette fænomen må der sættes ind med målrettede foranstaltninger, 
der også når befolkningsgrupper, der er langt fra uddannelse.

Ændringsforslag af Jutta D. Haug

Ændringsforslag 186
Bilag 2, målsætning 2, punkt 3, underpunkt 3.5 b (nyt)

3.5b. Fremme af strategier for forebyggelse 
på sundhedsområdet i virksomheder.

Or. de

Begrundelse

Virksomhederne skal have stillet sundhedsfremmende "byggeklodser" til rådighed, som de 
kan bruge til at uddanne deres arbejdstagere i sundhedsspørgsmål og opretholde deres 
sundhed. 

Ændringsforslag af Jutta D. Haug

Ændringsforslag 187
Bilag 2, målsætning 2, punkt 3, underpunkt 3.5 c (nyt)

3.5c. Fremme af foranstaltninger til 
forbedring af diagnose og terapi for ældre.

Or. de

Begrundelse

Det geriatriske område må fremmes i EU's medlemsstater. Diagnose og terapi for ældre med 
såkaldte alderdomssygdomme må have særlig opmærksomhed og specifikke metoder.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 188
Bilag 2, målsætning 2, punkt 3, underpunkt 3.7. a (nyt)
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3.7.a Genetiske determinanter og genetisk 
screening samt personlige og biologiske 
faktorer.

Or. en

Begrundelse

Disse emner var specifikt anført i den lovgivningsmæssige tekst for det nuværende 
folkesundhedsprogram, men er udeladt i det nye sundhedsprogram.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 189
Bilag 2, målsætning 2, punkt 3, underpunkt 3.7. b (nyt)

3.7.b Køns- og aldersaspekter inden for 
sundhed.

Or. en

Begrundelse

Kønsaspekter inden for sundhed tages stadig ikke i betragtning til trods for nylige forsøg på 
at fremhæve kønsforskellene og ulighederne mellem mænd og kvinder inden for sundhed. 
Aldring fremgår af indledningen til forslaget, men udelades i forslaget til afgørelse.

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 190
Bilag 2, målsætning 2, punkt 3, underpunkt 3.7. b (nyt)

3.7.b Køns- og aldersaspekter inden for 
sundhed.

Or. en

Begrundelse

Programmet bør - i lyset af de kønsrelaterede forskelle mellem mænd og kvinder inden for 
sundhed og de mange sundhedsmæssige konsekvenser af den længere forventede levetid -
ligeledes indeholde selvstændige aktioner vedrørende køns- og aldersaspekter inden for 
sundhed.
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Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González

Ændringsforslag 191
Bilag 2, målsætning 3, punkt 4, underpunkt 4.1.

4.1. Udvikling og gennemførelse af aktioner 
vedrørende de vigtigste sygdomme, som 
vejer særlig tungt i forhold til Fællesskabets 
samlede sygdomsbyrde, og hvor 
Fællesskabets indsats kan tilføre de 
nationale bestræbelser en betydelig 
merværdi.

4.1. Udvikling og gennemførelse af aktioner 
vedrørende de vigtigste sygdomme, som 
vejer særlig tungt i forhold til Fællesskabets 
samlede sygdomsbyrde og de væsentligste 
årsager til reduceret levetid og tab af 
erhvervsevne (især hjerte-kar-sygdomme), 
og hvor Fællesskabets indsats kan tilføre de 
nationale bestræbelser en betydelig 
merværdi.

Or. en

Begrundelse

Der lægges vægt på selve sygdommene, men ligeledes på deres årsager.

Ændringsforslag af Jules Maaten

Ændringsforslag 192
Bilag 2, målsætning 3, punkt 4, underpunkt 4.1.

4.1. Udvikling og gennemførelse af aktioner 
vedrørende de vigtigste sygdomme, som 
vejer særlig tungt i forhold til Fællesskabets 
samlede sygdomsbyrde, og hvor 
Fællesskabets indsats kan tilføre de 
nationale bestræbelser en betydelig 
merværdi.

4.1. Udvikling og gennemførelse af aktioner 
vedrørende de vigtigste sygdomme, som 
vejer særlig tungt i forhold til Fællesskabets 
samlede sygdomsbyrde, især hjerte-kar-
sygdomme, mentale sygdomme, kræft, 
diabetes og lungesygdomme, og hvor 
Fællesskabets indsats kan tilføre de 
nationale bestræbelser en betydelig 
merværdi.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt både at sigte mod den brede befolkning og at identificere højrisikobefolkningen 
og således på samme tid arbejde på et primært og et sekundært forebyggelsesniveau. WHO 
vurderede f.eks. i sin European Health Report 2005, at selv en beskeden reduktion af 
blodtryk, fedme, kolesterol og tobaksforbrug i befolkningen som helhed vil mere end halvere 
forekomsten af hjerte-kar-sygdomme.
Udvekslingen af bedste praksis i Europa vil tilføre en merværdi til de nationale 
sundhedsstrategier for primær og sekundær forebyggelse, herunder udviklingen og 
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implementeringen af retningslinjer for forebyggelse. Foranstaltninger på EU-niveau 
begrundes ligeledes i et behov for at bekæmpe uligheder mellem medlemsstaterne, f.eks. ved 
at analysere muligheder for effektive EU-politikker.

Ændringsforslag af Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Ændringsforslag 193
Bilag 2, målsætning 3, punkt 4, underpunkt 4.1.

4.1. Udvikling og gennemførelse af aktioner 
vedrørende de vigtigste sygdomme, som 
vejer særlig tungt i forhold til Fællesskabets 
samlede sygdomsbyrde, og hvor 
Fællesskabets indsats kan tilføre de 
nationale bestræbelser en betydelig 
merværdi.

4.1. Udvikling og gennemførelse af aktioner 
vedrørende de vigtigste sygdomme, som 
vejer særlig tungt i forhold til Fællesskabets 
samlede sygdomsbyrde, især hjerte-kar-
sygdomme, mentale sygdomme, kræft og 
diabetes, og hvor Fællesskabets indsats kan 
tilføre de nationale bestræbelser en betydelig 
merværdi.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt både at sigte mod den brede befolkning og at identificere højrisikobefolkningen 
og således på samme tid arbejde på et primært og et sekundært forebyggelsesniveau. WHO 
vurderer f.eks. i sin European Health Report 2005, at selv en beskeden reduktion af blodtryk, 
fedme, kolesterol og tobaksforbrug i befolkningen som helhed vil mere end halvere 
forekomsten af hjerte-kar-sygdomme (hjerte-kar-sygdomme er den væsentligste sygdoms- og 
dødsårsag i Europa).  

Ændringsforslag af Karin Jöns

Ændringsforslag 194
Bilag 2, målsætning 3, punkt 4, underpunkt 4.1

4.1. Udvikling og gennemførelse af aktioner 
vedrørende de vigtigste sygdomme, som 
vejer særlig tungt i forhold til Fællesskabets 
samlede sygdomsbyrde, og hvor 
Fællesskabets indsats kan tilføre de 
nationale bestræbelser en betydelig 
merværdi.

4.1. Udvikling og gennemførelse af aktioner 
vedrørende de vigtigste sygdomme som 
f.eks. hjertekredsløbssygdomme, kræft, 
sukkersyge og gigt, som vejer særlig tungt i 
forhold til Fællesskabets samlede 
sygdomsbyrde, og hvor Fællesskabets 
indsats kan tilføre de nationale bestræbelser 
en betydelig merværdi.

Or. de
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Begrundelse

I det mindste nogle af de vigtigste sygdomme bør nævnes her.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González

Ændringsforslag 195
Bilag 2, målsætning 3, punkt 4, underpunkt 4.2.

4.2. Forberedelse og gennemførelse af 
strategier og foranstaltninger inden for 
sygdomsforebyggelse, særlig gennem
kortlægning af bedste praksis og 
udarbejdelse af retningslinjer og 
henstillinger, bl.a. vedrørende sekundær 
forebyggelse, screening og tidlig 
diagnosticering.

4.2. Forberedelse og gennemførelse af 
strategier og foranstaltninger inden for 
sygdomsforebyggelse og rehabilitering, 
særlig gennem:

- fokus på primær forebyggelse (med 
henblik på at forhindre udvikling af 
sygdomsrisici i den kommende generation),
- udvikling af primær forebyggelse hos 
asymptomatiske vokse, herunder generel 
forebyggelse og højrisikostrategier,
- kortlægning af bedste praksis og 
udarbejdelse af retningslinjer og 
henstillinger (med særlig vægt på strategier, 
i hvilke der sigtes mod at samordne 
retningslinjer, henstillinger og reel 
praksis), bl.a. vedrørende sekundær 
forebyggelse, screening og tidlig 
diagnosticering,

- fremme og udvikling af 
risikovurderingsredskaber og
- hensyntagen til kønsforskelle og 
befolkningens aldring. 

Or. en

Begrundelse

Forebyggelse skal behandles globalt, dvs. tidligt og sent i livet, hos mænd og kvinder, som 
ikke er i risikogruppen, samt i den del af befolkningen, der tidligere har været ramt af 
sygdom. Dette kan ske ved ganske enkelt at give professionelle inden for den primære 
sundhedspleje og praktiserende læger adgang til risikovurderingsredskaber. Der er behov for 
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særlig fokus på uddannelse inden for den medicinske profession.

Ændringsforslag af Jules Maaten

Ændringsforslag 196
Bilag 2, målsætning 3, punkt 4, underpunkt 4.2.

4.2. Forberedelse og gennemførelse af 
strategier og foranstaltninger inden for 
sygdomsforebyggelse, særlig gennem 
kortlægning af bedste praksis og 
udarbejdelse af retningslinjer og 
henstillinger, bl.a. vedrørende sekundær 
forebyggelse, screening og tidlig 
diagnosticering.

4.2. Forberedelse og gennemførelse af 
strategier og foranstaltninger inden for 
sygdomsforebyggelse, særlig gennem 
kortlægning af bedste praksis og 
udarbejdelse af retningslinjer og 
henstillinger, bl.a. vedrørende sekundær 
forebyggelse, screening og tidlig 
diagnosticering. De under punkt 4.1. 
anførte sygdomme bør prioriteres.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt både at sigte mod den brede befolkning og at identificere højrisikobefolkningen 
og således på samme tid arbejde på et primært og et sekundært forebyggelsesniveau. WHO 
vurderer f.eks. i sin European Health Report 2005, at selv en beskeden reduktion af blodtryk, 
fedme, kolesterol og tobaksforbrug i befolkningen som helhed vil mere end halvere 
forekomsten af hjerte-kar-sygdomme. Udvekslingen af bedste praksis i Europa vil tilføre en 
merværdi til de nationale sundhedsstrategier for primær og sekundær forebyggelse, herunder 
udviklingen og implementeringen af retningslinjer for forebyggelse. Foranstaltninger på EU-
niveau begrundes ligeledes i et behov for at bekæmpe uligheder mellem medlemsstaterne, 
f.eks. ved at analysere muligheder for effektive EU-politikker.

Ændringsforslag af Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Ændringsforslag 197
Bilag 2, målsætning 3, punkt 4, underpunkt 4.2.

4.2. Forberedelse og gennemførelse af 
strategier og foranstaltninger inden for 
sygdomsforebyggelse, særlig gennem 
kortlægning af bedste praksis og 
udarbejdelse af retningslinjer og 
henstillinger, bl.a. vedrørende sekundær 
forebyggelse, screening og tidlig 
diagnosticering.

4.2. Forberedelse og gennemførelse af 
strategier og foranstaltninger inden for 
sygdomsforebyggelse, særlig gennem 
kortlægning af bedste praksis og 
udarbejdelse af retningslinjer og 
henstillinger, bl.a. vedrørende sekundær 
forebyggelse, screening og tidlig 
diagnosticering. De under punkt 4.1. 
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anførte sygdomme bør prioriteres.

Or. en

Begrundelse

Udvekslingen af bedste praksis i Europa vil tilføre en merværdi til de nationale 
sundhedsstrategier for primær og sekundær forebyggelse, herunder udviklingen og 
implementeringen af retningslinjer for forebyggelse. Foranstaltninger på EU-niveau 
begrundes ligeledes i et behov for at bekæmpe uligheder mellem medlemsstaterne, f.eks. ved 
at analysere muligheder for effektive EU-politikker.

Ændringsforslag af Karin Jöns

Ændringsforslag 198
Bilag 2, målsætning 3, punkt 4, underpunkt 4.2

4.2. Forberedelse og gennemførelse af 
strategier og foranstaltninger inden for 
sygdomsforebyggelse, særlig gennem 
kortlægning af bedste praksis og 
udarbejdelse af retningslinjer og 
henstillinger, bl.a. vedrørende sekundær 
forebyggelse, screening og tidlig 
diagnosticering.

4.2. Forberedelse og gennemførelse af 
strategier og foranstaltninger inden for 
sygdomsforebyggelse, særlig alvorlige 
sygdomme som hjertekredsløbssygdomme, 
kræft, sukkersyge og gigt, gennem 
kortlægning af bedste praksis og 
udarbejdelse af retningslinjer og 
henstillinger, bl.a. vedrørende sekundær 
forebyggelse, screening og tidlig 
diagnosticering.

Or. de

Begrundelse

Hovedvægten bør også her ligge på de alvorlige sygdomme, da nytten af forebyggelse, 
foranstaltninger til omsorg og tidlig konstatering her er størst pga. det høje antal berørte.

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 199
Bilag 2, målsætning 3, punkt 4, underpunkt 4.2

4.2. Forberedelse og gennemførelse af 
strategier og foranstaltninger inden for 
sygdomsforebyggelse, særlig gennem 
kortlægning af bedste praksis og 

4.2. Forberedelse og gennemførelse af 
strategier og foranstaltninger inden for 
sygdomsforebyggelse, særlig gennem 
kortlægning af bedste praksis og 
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udarbejdelse af retningslinjer og 
henstillinger, bl.a. vedrørende sekundær 
forebyggelse, screening og tidlig 
diagnosticering.

udarbejdelse af retningslinjer og 
henstillinger, bl.a. vedrørende sekundær 
forebyggelse, screening og tidlig 
diagnosticering, navnlig af alvorlige 
sygdomme som kræft, hjertesygdomme, 
diabetes, psykiske lidelser, rheumatiske 
lidelser osv.

Or. el.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis, Frederika Brepoels

Ændringsforslag 200
Bilag 2, målsætning 3, punkt 4, underpunkt 4.2. a (nyt)

4.2.a Forberedelse af strategier og tiltag 
inden for immunisering og vaccination og 
henstillinger til deres gennemførelse. 

Or. en

Ændringsforslag af Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Ændringsforslag 201
Bilag 2, målsætning 3, punkt 4, underpunkt 4.2., afsnit 1 a (nyt)

Kommissionen indgiver i løbet af 
rammeprogrammet forslag til Rådets 
henstillinger om forebyggelse af, 
diagnosticering af og kontrol med:
• hjerte-kar-sygdomme,
• diabetes,
• kræft,
• mentale sygdomme.

Or. en

Begrundelse

Disse fire sygdomme tegner sig for den største del af sygdomsbelastningen i EU.

Udvekslingen af bedste praksis i Europa inden for disse fire sygdomme vil utvivlsomt tilføre 
de nationale sundhedsstrategier merværdi. Der er ligeledes behov for EU-tiltag for at opnå 
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effektivitet samt bekæmpe uligheder mellem medlemsstaterne ved at reducere inkonsekvens i 
de nationale politikker. Sygdommene er allerede i forskelligt omfang blevet behandlet på EU-
niveau, men med manglende sammenhæng. EU bør bidrage til forebyggelse af, 
diagnosticering af og kontrol med disse områder. 

Ændringsforslag af Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Ændringsforslag 202
Bilag 2, målsætning 3, punkt 4, underpunkt 4.3. a (nyt)

4.3.a Udvikling af strategier og 
foranstaltninger, der sigter mod at 
bekæmpe årsagerne til uligheder på 
sundhedsområdet ved hjælp af 
forebyggelse, fremme af sundhedsbevidst 
adfærd, sygdomsbekæmpelse og forbedring 
af sundhedsplejen. 

Or. en

Begrundelse

Bekæmpelse af uligheder på sundhedsområdet prioriteres i programmet. Nye medlemsstater 
har f.eks. aldrig haft gavn af det europæiske kodeks mod kræft.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 203
Bilag 2, målsætning 3, punkt 4, underpunkt 4.3 a (nyt)

4.3a Støtte til foranstaltninger og 
information til fremme af 
patientmobiliteten i relation til oplysninger 
om former for behandling, som ikke er 
tilgængelige i patientens hjemland, og 
adgang til akut behandling, som ikke 
umiddelbart kan udføres i patientens 
hjemland. 

Or. el
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Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 204
Bilag 2, målsætning 3, punkt 4, underpunkt 4.3b (nyt)

4.3b Fremme af telemedicin med henblik 
på at etablere et netværkssamarbejde om 
sundhedstjenester og forbedre 
patientmobiliteten og adgangen til 
behandling i hjemmet, især for ældre, 
handicappede og isolerede personer.

Or. el

Begrundelse

Telemedicinske applikationer er med til at øge patienternes mobilitet, idet de gør det lettere 
for dem at få hurtig og korrekt adgang til sundhedstjenester. Samtidig er det med til at 
reducere virkningerne af sygdom og personskade og rationalisere udgifterne i 
sundhedssektoren, at der også gennem telemedicin gives adgang til behandling i hjemmet for 
ældre, handicappede og isolerede personer. 

Ændringsforslag af Giovanni Berlinguer

Ændringsforslag 205
Bilag 2, målsætning 3, punkt 4, underpunkt 4.4. a (nyt)

4.4.a Udveksling af bedste praksis og  
viden, koordinering af strategier til fremme 
af mental sundhed samt til forebyggelse og 
behandling af mentale sygdomme, bl.a. 
gennem afinstitutionalisering af tjenester 
og etablering af dem inden for den primære 
pleje, sundhedscentre og almindelige 
hospitaler i overensstemmelse med 
patientens og familiens behov for at 
fremme den sociale integration. 

Or. it

Begrundelse

Ændringsforslaget gengiver til dels ordlyden i grønbogen om mental sundhed.
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Ændringsforslag af Linda McAvan, Dorette Corbey

Ændringsforslag 206
Bilag 2, målsætning 3, punkt 4, underpunkt 4.5. a (nyt)

4.5.a Identifikation af videnskløfter med 
henblik på at bekæmpe de vigtigste 
sygdomme og skabe incitament til 
forskning ved anvendelse af det syvende 
rammeprogram. 

Or. en

Begrundelse

EU bør ligeledes samarbejde med henblik på at identificere videnskløfter, og der bør være en 
forbindelse til det syvende rammeprogram. En mere målrettet forskningspolitik og og mere 
målrettede offentlige udgifter kan medvirke til at bygge bro over de videnskløfter, der stadig 
findes på de sygdomsområder, hvor udvikling ikke er rentabel for lægemiddelindustrien.

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 207
Bilag 2, målsætning 4, punkt 5, underpunkt 5.1.

5.1. Foranstaltninger, der letter køb og 
levering af sundhedsydelser på tværs af 
grænserne, herunder indsamling og 
udveksling af oplysninger, der muliggør 
fælles udnyttelse af sundhedskapacitet og 
anvendelse af sundhedsydelser på tværs af 
grænserne.

5.1. Foranstaltninger, der letter 
patientmobilitet og køb og levering af 
sundhedsydelser på tværs af grænserne, 
herunder indsamling og udveksling af 
oplysninger, der muliggør fælles udnyttelse 
af sundhedskapacitet og anvendelse af 
sundhedsydelser på tværs af grænserne.

Or. en

Begrundelse

Patientmobilitet er et vigtigt emne for EU-borgerne, hvor EU kan tilføre væsentlig merværdi, 
og bør derfor inddrages i programmet.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 208
Bilag 2, målsætning 4, punkt 5, underpunkt 5.1.
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5.1. Foranstaltninger, der letter køb og 
levering af sundhedsydelser på tværs af 
grænserne, herunder indsamling og 
udveksling af oplysninger, der muliggør 
fælles udnyttelse af sundhedskapacitet og 
anvendelse af sundhedsydelser på tværs af 
grænserne.

5.1. Foranstaltninger, der letter køb og 
levering af sundhedsydelser på tværs af 
grænserne, herunder indsamling og 
udveksling af oplysninger, og 
patientmobilitet, der muliggør fælles 
udnyttelse af sundhedskapacitet og 
anvendelse af sundhedsydelser på tværs af 
grænserne.

Or. en

Begrundelse

Patientmobilitet er et grænseoverskridende emne, som er relevant for de europæiske borgere, 
og hvor Den Europæiske Union kan tilføre merværdi.

Ændringsforslag af Irena Belohorská

Ændringsforslag 209
Bilag 2, målsætning 4, punkt 5, underpunkt 5.1.

5.1. Foranstaltninger, der letter køb og 
levering af sundhedsydelser på tværs af 
grænserne, herunder indsamling og 
udveksling af oplysninger, der muliggør 
fælles udnyttelse af sundhedskapacitet og 
anvendelse af sundhedsydelser på tværs af 
grænserne.

5.1. Foranstaltninger, der letter køb og 
levering af sundhedsydelser på tværs af 
grænserne, herunder indsamling og 
udveksling af oplysninger, der muliggør 
fælles udnyttelse af sundhedskapacitet og 
anvendelse af sundhedsydelser på tværs af 
grænserne, herunder oplysninger om de 
sundhedsydelser, der er tilgængelige i 
udlandet, og tydelige regler om godtgørelse 
af sundhedsudgifter.

Or. en

Begrundelse

Patienter har ikke i tilstrækkeligt omfang adgang til oplysninger om sundhedsydelser i 
udlandet, og reglerne om godtgørelse for sundhedsudgifter er uklare og forvirrende.

Ændringsforslag af Adriana Poli Bortone, Alessandro Foglietta

Ændringsforslag 210
Bilag 2, målsætning 4, punkt 5, underpunkt 5.1

5.1. Foranstaltninger, der letter køb og 5.1. Foranstaltninger, der letter køb og 



PE 367.644v01-00 68/81 AM\593879DA.doc

DA

levering af sundhedsydelser på tværs af 
grænserne, herunder indsamling og 
udveksling af oplysninger, der muliggør 
fælles udnyttelse af sundhedskapacitet og 
anvendelse af sundhedsydelser på tværs af 
grænserne.

levering af sundhedsydelser på tværs af 
grænserne, herunder indsamling og 
udveksling af oplysninger, der muliggør 
fælles udnyttelse af sundhedskapacitet og 
anvendelse af sundhedsydelser på tværs af 
grænserne, navnlig for så vidt angår 
sjældne og meget sjældne sygdomme.

Or. it

Begrundelse

Over 7% af de europæiske borgere lider af sjældne og meget sjældne sygdomme. I 
størstedelen af disse tilfælde må de syge ud over store økonomiske byrder også kæmpe med 
utallige vanskeligheder som følge af manglende kendskab til behandlingsformer og 
mangelfulde sundhedstjenesteydelser. Eftersom indsamling af data og udveksling af god 
lægelig praksis kan være meget mere effektiv på fællesskabsplan  end på nationalt plan, bør 
bekæmpelsen af denne form for sygdomme også i perioden 2007-2013 forblive en af 
prioriteringerne i EF-handlingsprogrammet på sundhedsområdet. 

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 211
Bilag 2, målsætning4, punkt 5, underpunkt 5.1. a (nyt)

5.1.a. Samarbejde mellem medlemsstaterne 
med henblik på at få deres 
sundhedstjenester til at supplere hinanden 
bedre i grænseregioner.

Or. nl

Begrundelse

Teksten er baseret på forfatningstraktatens artikel III-278, stk. 2.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Ændringsforslag 212
Bilag 2, målsætning 4, punkt 5, underpunkt 5.2.

5.2. Udveksling af oplysninger om og 
forvaltning af konsekvenserne af 
sundhedsprofessionelles mobilitet.

5.2. Udveksling af oplysninger om og 
forvaltning af konsekvenserne af 
sundhedsprofessionelles mobilitet samt 
fremme af politikker vedrørende 
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patientmobilitet.

Or. en

Begrundelse

Sundhedspersonales og patienters mobilitet er en kendsgerning, og det er derfor nødvendigt 
at indsamle og analysere relevante data med henblik på at afhjælpe problemerne og tage 
udfordringerne op inden for dette område. 

Ændringsforslag af Irena Belohorská

Ændringsforslag 213
Bilag 2, målsætning 4, punkt 5, underpunkt 5.2.

5.2. Udveksling af oplysninger om og 
forvaltning af konsekvenserne af 
sundhedsprofessionelles mobilitet.

5.2. Udveksling af oplysninger om og 
forvaltning af konsekvenserne af 
sundhedsprofessionelles mobilitet, idet der 
tages hensyn til, at sundhedspersonales
mobilitet udgør en trussel mod 
sundhedsplejekapaciteten i nogle 
medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Sundhedspersonalets stigende mobilitet skaber problemer i form af et faldende antal læger, 
sygeplejersker og andet medicinsk personale i visse medlemsstater, især de nye 
medlemsstater.

Ændringsforslag af Linda McAvan, Dorette Corbey

Ændringsforslag 214
Bilag 2, målsætning 4, punkt 5, underpunkt 5.3.

5.3. Oprettelse af et fællesskabssystem med 
henblik på samarbejde om referencecentre 
og andre strukturer, som er fælles for 
sundhedssystemerne i flere medlemsstater.

5.3. Oprettelse af et fællesskabssystem med 
henblik på samarbejde om referencecentre 
og andre strukturer, som er fælles for 
sundhedssystemerne i flere medlemsstater, 
hvilket vil give læger og andet 
plejepersonale mulighed for at anvende 
bedste praksis og viden om den tilgængelige 
forebyggelse og behandling i EU.
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Or. en

Begrundelse

Oprettelsen af europæiske referencecentre for hvert vigtigt sygdomsområde (f.eks. hjerte-kar-
sygdomme, diabetes, lungesygdomme, mentale sygdomme osv.) kan sikre udbredelsen af viden 
og bedste praksis inden for både forebyggelse og behandling i hele Unionen. Disse centre kan 
ligeledes bidrage til at oplyse borgere/patienter om sygdomme og hermed skabe større 
bevidsthed om mulighederne for forebyggelse. 

Ændringsforslag af Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Ændringsforslag 215
Bilag 2, målsætning 4, punkt 5, underpunkt 5.3 a (nyt)

5.3a. Anvendelse i EU-institutionerne af 
standardiserede oplysninger og fælles 
indikatorer til at måle kønsuligheder i 
læge- og sundhedstjenesterne i EU.

Or. nl

Begrundelse

Indsamling af viden om og udbygning af sundhedssystemer, der specifikt tager sigte på 
behovene hos de dårligst stillede og mest diskriminerede grupper, fremmer opstillingen af 
standardiserede oplysninger, i hvilken forbindelse der skal tages nøje hensyn til 
subsidiaritetsprincippet og de specifikke karakteristika ved medlemsstaternes 
sundhedssystemer.

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 216
Bilag 2, målsætning 4, punkt 5, underpunkt 5.5.

5.5. Oplysning af patienter, 
sundhedsprofessionelle og politiske 
beslutningstagere om sundhedssystemer og 
medicinsk behandling i tilknytning til 
generelle aktioner inden for 
sundhedsoplysning, herunder mekanismer 
for udveksling og formidling af oplysninger 
i samarbejde med handlingsplanen for et 

5.5. Oplysning af patienter, 
sundhedsprofessionelle og politiske 
beslutningstagere om sundhedssystemer og 
medicinsk behandling i tilknytning til 
generelle aktioner inden for 
sundhedsoplysning, herunder mekanismer 
for udveksling og formidling af oplysninger 
i samarbejde med handlingsplanen for et 
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europæisk e-sundhedsområde. europæisk e-sundhedsområde og etablering 
af strenge kvalitetskriterier for 
sundhedsrelaterede websites.

Or. en

Begrundelse

Internettet kan være en vigtig kilde til medicinske oplysninger. Der bør imidlertid kun ydes 
offentlig støtte til e-sundhedsoplysninger, som er underlagt strenge kvalitetskriterier.

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 217
Bilag 2, målsætning 4, punkt 5, underpunkt 5.6.

5.6. Udvikling af redskaber til vurdering af 
indvirkningen af Fællesskabets politikker på 
sundhedssystemer.

5.6. Udvikling af redskaber til vurdering af 
indvirkningen af Fællesskabets politikker på 
sundhedssystemer, navnlig konsekvenserne 
af udvidelsen og Lissabon-strategien.

Or. en

Begrundelse

Udvidelsen samt Lissabon-strategien vil sandsynligvis få stor indflydelse på 
sundhedssystemerne og bør derfor nævnes eksplicit.

Ændringsforslag af Irena Belohorská

Ændringsforslag 218
Bilag 2, målsætning 4, punkt 5, underpunkt 5.7.

5.7. Udvikling og gennemførelse af aktioner 
til fremme af patientsikkerhed og 
sundhedspleje af høj kvalitet.

5.7. Udvikling og gennemførelse af aktioner 
til fremme af patientsikkerhed og 
sundhedspleje af høj kvalitet, idet det tages i 
betragtning, at patientsikkerhed og 
uønskede hændelser er tæt forbundet, og at 
anonym overvågning ville minimere 
forekomsten af sådanne hændelser.

Or. en
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Begrundelse

Patienter har ret til at forvente, at der træffes de nødvendige foranstaltninger med henblik på, 
at deres sikkerhed som brugere af sundhedsydelser garanteres. Sundhedssektoren er et 
højrisikoområde, da uønskede hændelser, som opstår som følge af behandlingen og ikke 
sygdommen, kan medføre alvorlige skader, komplikationer og smerter hos patienten. Der bør 
indføres redskaber, som sigter mod at minimere antallet og konsekvenserne af uønskede 
hændelser ved at tage ved lære af tidligere uønskede hændelser.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 219
Bilag 2, målsætning 5, overskrift 1 (ny) efter indledning

INDSAMLING AF DATA, 
SUNDHEDSOVERVÅGNING OG 

FORMIDLING

Or. en

Ændringsforslag af Åsa Westlund

Ændringsforslag 220
Bilag 2, punkt 6, underpunkt 6.1 a (nyt)

6.1a. Udvide kendskabet til 
sundhedstilstanden hos forskellige 
samfundsgrupper, bl.a. ved at indsamle og 
bearbejde statistik opdelt på socialgruppe, 
etnisk baggrund og køn. 

Or. sv

Begrundelse

Det er nødvendigt med mere kendskab til forskellige gruppers sundhed for at kunne udforme 
hensigtsmæssige foranstaltninger med henblik på at skabe ensartede helbredsforhold.

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 221
Bilag 2, punkt 6, underpunkt 6.1. a (nyt)
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6.1.a Støtte til etableringen af europæiske 
registre for vigtige sygdomme (f.eks. kræft) 
med henblik på at definere bedste praksis.

Or. en

Begrundelse

Dette svarer til titlen i ordførerens ændringsforslag 82. Programmet bør yde bistand til 
etablering af europæiske registre vedrørende vigtige sygdomme som et nøgleinstrument til at 
forstå forskellene i behandlingsresultater og definere bedste praksis.

Ændringsforslag af Karin Jöns

Ændringsforslag 222
Bilag 2, punkt 6, underpunkt 6.1 a (nyt)

6.1 a Indsamling og analyse af 
personskadedata, etablering af europæiske 
registre for vigtige sygdomme (såsom 
kræft) og udvikling af metoder og 
databasevedligeholdelse. 

Or. en

Begrundelse

Europæiske registre for vigtige sygdomme er et væsentligt redskab til definering og 
udveksling af bedste praksis mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag af Åsa Westlund

Ændringsforslag 223
Bilag 2, punkt 6, underpunkt 6.1 b (ny)

6.1b. Udvide kendskabet til, hvordan 
forskellige samfundsgrupper får deres 
sundhedsbehov tilgodeset, ved at indsamle 
og analysere statistik opdelt på 
socialgruppe, etnisk baggrund og køn.  

Or. sv
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Begrundelse

Det er nødvendigt med mere kendskab til forskellige gruppers sundhed for at kunne udforme 
hensigtsmæssige foranstaltninger med henblik på at skabe ensartede helbredsforhold.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 224
Bilag 2, punkt 6, underpunkt 6.2.

6.2. Tilvejebringelse af anden 
sundhedsrelateret viden.

6.2. Tilvejebringelse af anden 
sundhedsrelateret viden, herunder viden om 
supplerende og alternativ behandling.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en holistisk og pluralistisk tilgang til folkesundhed, og supplerende og 
alternativ behandling bør tages i betragtning.

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 225
Bilag 2, punkt 6, underpunkt 6.2.

6.2. Tilvejebringelse af anden 
sundhedsrelateret viden.

6.2. Tilvejebringelse af anden 
sundhedsrelateret viden under hensyn til det 
bidrag, som komplementær og alternativ 
medicin kan yde.

Or. en

Begrundelse

Større viden om komplementær og alternativ medicin kan i høj grad bidrage til at sætte 
borgerne i stand til at træffe mere fornuftige beslutninger om deres sundhed.

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 226
Bilag 2, punkt 6, underpunkt 6.5.
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6.5. Foranstaltninger med henblik på 
regelmæssig indsamling af de pågældende
oplysninger i samarbejde med det statistiske 
program, internationale organisationer, 
agenturer og ved hjælp af projekter.

6.5. Foranstaltninger med henblik på 
regelmæssig indsamling af de pågældende
oplysninger i samarbejde med det statistiske 
program, internationale organisationer, 
agenturer og ved hjælp af projekter samt 
kombinering af disse oplysninger med 
befolkningsbaseret overvågning af 
forventede risikofaktorer.

Or. en

Begrundelse

Oplysningerne tilfører en væsentlig større merværdi, hvis de kombineres med 
befolkningsbaseret overvågning af forventede risikofaktorer.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi

Ændringsforslag 227
Bilag 2, punkt 6, underpunkt 6.7.

6.7. Fokusering på tilvejebringelse af en 
regelmæssig og pålidelig informationskilde 
til brug for borgerne, beslutningstagere, 
patienter, plejere, sundhedsprofessionelle og 
andre interesserede parter.

6.7. Fokusering på tilvejebringelse af en 
regelmæssig og pålidelig informationskilde 
til brug for borgerne, herunder i formater, 
der er tilgængelige for handicappede, og til 
brug for beslutningstagere, patienter, 
plejere, sundhedsprofessionelle og andre 
interesserede parter.

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende, at de mest sårbare grupper, som ofte er de grupper, der ligeledes udelukkes 
fra adgang til almindelige oplysninger, har adgang til sundhedsoplysningerne under 
programmet.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi

Ændringsforslag 228
Bilag 2, punkt 6, underpunkt 6.7 a (nyt)

6.7a Indsamling og analysering af 
oplysninger om handicap, om årsagerne 
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hertil og om forebyggelse heraf. 

Or. el

Begrundelse

Det er nødvendigt at medtage foranstaltninger med henblik på indsamling og analysering af 
oplysninger om handicappede. 

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 229
Bilag 2, punkt 6, underpunkt 6.8 a (nyt)

6.8a Indsamling og analysering af 
oplysninger om subfertilitet.

Or. el

Begrundelse

I dag har et ud af seks par fertilitetsproblemer. Det er derfor værd at undersøge situationen 
og få kortlagt de faktorer, som påvirker fertiliteten, hvilket også kan være miljøfaktorer.

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 230
Bilag 2, punkt 6, underpunkt 6.8. a (nyt)

6.8.a Levering af opdaterede oplysninger 
om prisen på individuelle farmaceutiske 
produkter i de forskellige medlemsstater på 
grundlag af den aktive bestanddel.

Or. en

Begrundelse

Priser på sammenlignelige farmaceutiske produkter med samme aktive bestanddel varierer i 
høj grad fra medlemsstat til medlemsstat. EU-borgere bør have adgang til oplysninger om 
disse prisforskelle, således at der skabes øget konkurrence inden for lægemiddelsektoren.
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Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 231
Bilag 2, målsætning 5, punkt 5.2. (nyt)

5.2. FORBEDRING AF 
KOMMUNIKATIONEN MED EU'S 
BORGERE OM 
SUNDHEDSSPØRGSMÅL VED 
TILFØRING AF MERVÆRDI TIL 
MEDLEMSSTATERNES INITIATIVER 
5.2.1. Oplysningskampagner
5.2.2. Undersøgelser
5.2.3. Konferencer, seminarer og møder 
med eksperter og berørte parter
5.2.4. Publikationer om emner af interesse 
for sundhedspolitikken
5.2.5. Online oplysning
5.2.6. Udvikling og anvendelse af 
informationsskranker

Or. en

Begrundelse

Ændring af nummerering. Ændret udgave af punkt 1 i det oprindelige bilag. Medlemsstaterne 
har de bedste muligheder for at kommunikere direkte med borgerne i deres land. 
Kommissionen kan tilføre merværdi ved at opfordre til udveksling af bedste praksis og 
foretage sammenligninger af vellykkede folkesundhedsinitiativer. 

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 232
Bilag 2, målsætning 5, overskrift 2 (ny) efter punkt 5.2 (ny)

SAMARBEJDE OG INTEGRATION

Or. en

Ændringsforslag af Christofer Fjellner

Ændringsforslag 233
Bilag 2, punkt 5, underpunkt 5.3 (nyt)
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5.3. Øge civilsamfundets og 
interessegruppernes muligheder for at være 
med til at udforme sundhedspolitikken.
5.3.1. Fremme og styrke 
sundhedsorganisationer på 
fællesskabsplan.
5.3.2. Støtte uddannelse og 
kapacitetsudvidelse inden for 
sundhedsorganisationer.
5.3.3. Oprette netværk mellem ngo-
sundhedsorganisationer og andre 
interessegrupper.
5.3.4. Styrke rådgivende organer og 
rådgivningsmekanismer på 
fællesskabsplan.
5.3.5. Behandle patienterne som 
fornuftsvæsener og give dem rettigheder 
som f.eks. sygehusforbrugere.

Or. sv

Begrundelse

Patienter i EU er i dag mere raske og veliformerede end nogensinde. Sygeplejen er ændret til 
at være mere professionel og omfatter et bredere spektrum af aktører. Patienter har i dag ikke 
kun et beskyttelsesbehov, men også behov for at kunne udnytte de medicinske landvindinger 
og sundhedssektorens differentiering, hvilket bør genspejles i lovgivningen frem for alt med 
hensyn til information og valgfri pleje.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Ændringsforslag 234
Bilag 2, målsætning 5, underpunkt 5.4. (nyt)

5.4 UDVIKLING AF EN SAMLET 
TILGANG TIL INDARBEJDELSE AF 
SUNDHEDSHENSYN I ANDRE 
FÆLLESSKABSPOLITIKKER

5.4.1. Udvikling og anvendelse af metoder 
til vurdering af Fællesskabets politikker og 
aktiviteter på sundhedsområdet
5.4.2. Udveksling med medlemsstaterne af 
bedste praksis i forbindelse med nationale 
politikker
5.4.3. Undersøgelser af andre politikkers 
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indvirkning på sundhed
5.4.4. Udvikling af fælles strategier og
fælles tiltag ved oprettelse af forbindelser 
og synergier med relevante 
fællesskabsprogrammer, -foranstaltninger 
og -fonde.

Or. en

Begrundelse

Erstatter ændringsforslag 86. Der skal være en tæt forbindelse mellem sundhedstiltag og 
andre fællesskabspolitikker. 

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 235
Bilag 2, målsætning 5, underpunkt 5.6. (nyt)

5.6. FORBEDRING AF TIDLIG 
PÅVISNING, EVALUERING AF OG 
KOMMUNIKATION OM RISICI:

5.6.1. Støtte til videnskabelig rådgivning 
og risikovurdering, herunder de opgaver, 
der påhviler de uafhængige videnskabelige 
komitéer, som er oprettet ved 
Kommissionens afgørelse 2004/210/EF1

5.6.2. Indsamling og sammenstilling af 
oplysninger og netværksdannelse mellem 
sagkyndige og institutter 

5.6.3. Fremme af udvikling og 
harmonisering af risikovurderingsmetoder

5.6.4. Aktioner med henblik på indsamling 
og vurdering af oplysninger om 
eksponering af befolkningen og grupper i 
befolkningen for kemiske, biologiske og 
fysiske sundhedsfarer, herunder 
oplysninger fra specialister om 
konsekvenserne af disse sundhedsfarer

5.6.5. Indførelse af mekanismer til tidlig 
påvisning af nye risici og indgreb mod 
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nyligt identificerede risici

5.6.6. Strategier til forbedring af 
risikokommunikation

5.6.7. Uddannelse inden for 
risikovurdering

Or. en

Begrundelse

Som ordførerens ændringsforslag 88, men med én vigtig tilføjelse, nemlig oplysninger fra 
specialister, såsom læger, om konsekvenserne af disse sundhedsfarer.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 236
Bilag 2, målsætning 5, overskrift 3 (ny) efter punkt 5.5.

RISICI, SIKKERHED OG 
HORISONTALE EMNER

Or. en

Ændringsforslag af Jutta D. Haug

Ændringsforslag 237
Bilag 2, målsætning 5, punkt 5.7.4. (nyt)

5.7.4. Indførelse af et europæisk 
organdonorkort.

Or. de

Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslag 89. Ved at indføre et organdonorkort med 
gyldighed på europæisk plan fremmes mulighederne for, at der på europæisk plan findes og 
på fællesskabsplan er adgang til organer og stoffer af menneskelig oprindelse af høj kvalitet 
og med stor sikkerhed til medicinske behandlingsformål. 
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Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 238
Bilag 2, målsætning 4, punkt 5.9 (nyt)

5.9. Indførelse af en fælles standard for 
offentligt finansierede lægeydelser.

Or. pl

Begrundelse

Den manglende fælles minimumsstandard for sundhedsydelser er en hindring for at opnå de 
øvrige mål under målsætning 4.


