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Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Módosítás:91
(1) preambulumbekezdés

(1) A Közösség a közegészségügy és a 
fogyasztóvédelem területén történő 
fellépéssel hozzájárulhat a polgárok 
egészségének, biztonságának és gazdasági 
érdekeinek védelméhez.

(1) A Közösség elkötelezte magát az 
egészségügy támogatásáért és javításáért, a 
betegségek megelőzéséért, valamint az 
egészségre ható potenciális veszélyek 
elhárításáért. A Közösségnek összehangolt 
és egységes módon kell kezelnie a 
közvélemény aggályait és elvárásait. A 
Közösség a közegészségügy területén
történő fellépéssel hozzájárulhat a polgárok 
egészségének és biztonságának védelméhez, 
amely a tagállamok esetében növelheti 
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annak értékét.

Er. en

Indokolás

A 3. módosítás helyébe lép. A közegészségügy elsődleges fontosságú és védelme kivétel 
nélkül mindenkit érint. Az EK-Szerződés 152. cikke kötelezi a Közösséget az egészség 
előmozdítására és javítására, az emberi betegségek megelőzésére és az emberi 
egészségre ható veszélyforrások elhárítására. Az egészségügy területén jelentkező 
kihívások legyőzése összehangolt és kohéziós intézkedéseket igényel a közegészségügy 
magas színvonalú védelmének biztosítása érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Módosítás:92
(1) preambulumbekezdés

(1) A Közösség a közegészségügy és a 
fogyasztóvédelem területén történő 
fellépéssel hozzájárulhat a polgárok 
egészségének, biztonságának és gazdasági 
érdekeinek védelméhez..

(1) A Közösség elkötelezte magát az 
egészségügy támogatása és javítása, a 
betegségek megelőzése és előfordulásuk 
csökkentése, valamint az egészségre ható 
potenciális fenyegetések elhárítása mellett. 
A Közösségnek összehangolt és egységes 
módon kell kezelnie polgárai egészségügyi 
kockázatokkal kapcsolatos aggályait és a 
magas szintű egészségvédelemmel 
kapcsolatos elvárásait. A Közösség a 
közegészségügy területén történő fellépéssel 
hozzájárulhat a polgárok egészségének és
biztonságának védelméhez.

Er. en
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Indokolás

A közegészségügy az elsődleges fontosságú közjavak közé tartozik és védelme kivétel 
nélkül mindenkit érint. Az EK-Szerződés 152. cikke kötelezi a Közösséget az egészségügy 
támogatására és javítására, az emberi betegségek megelőzésére és az emberi egészségre 
ható veszélyforrások elhárítására. Az egészségügy területén jelentkező kihívások 
legyőzése összehangolt és kohéziós intézkedéseket igényel a közegészségügy magas 
színvonalú védelmének biztosítása érdekében. A XXI. század kihívásaihoz igazított szilárd 
közegészségügynek törekednie kell a betegségek visszaszorítására a további 
egészségromlás elkerülése érdekében. 

Módosítás, előterjesztette: Holger Krahmer

Módosítás:93
(1) preambulumbekezdés

(1) A Közösség a közegészségügy és a 
fogyasztóvédelem területén történő 
fellépéssel hozzájárulhat a polgárok 
egészségének, biztonságának és gazdasági 
érdekeinek védelméhez.

(1) A Közösség a közegészségügy területén
történő fellépéssel hozzájárulhat a polgárok 
egészségének, biztonságának és gazdasági 
érdekeinek védelméhez, amely a tagállamok 
politikáinak értékét növelheti.

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Irena Belohorská

Módosítás:94
(1a) preambulumbekezdés (új)

(1a) A jó egészség a jó gazdasági 
teljesítmény sarokköve.

Er. en

Indokolás

A gyenge egészség, betegszabadság, korai nyugdíjazás alacsonyabb foglalkoztatási 
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arányhoz és kevésbé hatékony munkaerőhöz vezet, és ezért a gazdasági növekedés 
akadályát jelenti.

Módosítás, előterjesztette: Justas Vincas Paleckis

Módosítás:95
(1a) preambulumbekezdés (új)

(1a) A Közösségnek az etikai értékeket is 
figyelembe kell vennie, miközben elkötelezi 
magát polgárai egészségének védelme és 
javítása mellett úgy, hogy ne sértse meg a 
fennálló magatartási szabályokat.

Er. en

Indokolás

A határozat bevezetőjében levő 3.1. számú mondat: "Az európai polgárok egészségi 
állapotának javítása a Szerződés hatálya alá tartozó valamennyi egészségügyi 
tevékenység végső célja. " tisztázást igényelt, mivel jogi és etikai szempontból nem lehet 
az összes rendelkezésre álló eszközt felhasználni a cél eléréséhez, amely végül a polgárok 
egészségének javulásához vezetne.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Módosítás:96
(1b) preambulumbekezdés (új)

(1b) Az egészségügyi ágazatot a jelentős 
növekedési, innovációs és dinamikus 
potenciálja jellemzi, valamint többek között
a várható élettartam emelkedéséből és a 
gyógyászat haladásából adódóan az 
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egészségügyi ellátórendszerek pénzügyi és 
társadalmi fenntarthatósága és 
hatékonysága tekintetében felmerült 
kihívások jellemzik.

Er. en

Indokolás

Az 5. módosítás helyébe lép. Különösen a fejlett országokban a beruházások bővülésével 
és a növekvő foglalkoztatással, valamint technológiák és újítások bevezetésével pénzügyi 
szempontból gyors fejlődés zajlott le az egészségügyi ágazatban. Ugyanakkor az 
egészségügyi kiadások és az egészségügyi ellátások kiadásainak növekedése a tagállamok 
GDP-jének majdnem 10 %-át teszi ki, figyelembe véve a várható élettartam növekedését 
és azt a tényt, hogy az egészségügyi ágazat fontos részét képezi a tagállamok szociális 
biztonsági rendszereinek.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Módosítás:97
(1d) preambulumbekezdés (új)

(1d) Számos súlyos, határokon átnyúló
egészségügyi veszély létezik és újak is 
keletkeznek, amelyek további közösségi
intézkedéseket tesznek szükségessé. A 
súlyos veszélyek nyomon követése, 
előrejelzése és leküzdése az összehangolt és 
hatékony reagálás érdekében közösségi 
kapacitást igényel.

Er. en

Indokolás

A 7. módosítás helyébe lép. Az egymást követő élelmiszerválságok, az először Kínában 
megjelent SARS által kiváltott világméretű pánik, a madárinfluenza és milliónyi 
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emberéletet is követelhető influenzajárvány lehetősége a közeljövőben, valamint a 
közegészségügyre hatást gyakorló környezeti problémák rávilágítanak a közegészségügy 
kivételes fontosságára és ebből következően védelmének fontosságára azoknak a 
polgároknak a számára, akik hatékony uniós szintű cselekvésre szólítanak fel. Ezenkívül 
az európai polgárok mobilitása, valamint az Unión belül a személyek mozgásának 
szabadsága óvatosságra int, annak érdekében, hogy fel lehessen készülni a komoly, 
határokon átnyúló veszélyekre, azokat előre lehessen jelezni és el lehessen hárítani.

Módosítás, előterjesztette: Holger Krahmer

Módosítás:98
(1d) preambulumbekezdés (új)

(1d) A Közösségnek kiemelten kell kezelnie 
a komoly határokon átnyúló egészségügyi 
veszélyeket, amelyek intézkedéseket 
követelnek meg a tagállamok válaszainak 
nyomon követése, előrejelzése és 
összehangolása területén.

Er. en

Indokolás

A Közösség közegészségügyi politikái fő célkitűzésének a határokon átnyúló egészségügyi 
veszélyekre kell összpontosítania, amelyekkel összefüggésben fontos az EU összehangolt 
fellépése és a tagállamok intézkedéseinek kiegészítése.

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Berlinguer

Módosítás:99
(1d) preambulumbekezdés (új)

(1d) Számos súlyos egészségügyi veszély 
létezik és újak is keletkeznek, amelyekre 
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figyelmet kell fordítani. A súlyos járványok 
leküzdéséhez szükséges nyomon követés, 
előrejelzés és fellépés attól függ, hogy a 
Közösség képes-e hatékony és összehangolt 
módon reagálni.

Er. it

Indokolás

A járványos betegségek terjedését nem akadályozzák a nemzeti határok (amint azt 
korábban gondolták). Az ilyen betegségek (mint például a madárinfluenza) a világon 
bárhol megjelenhetnek. 

Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás:100
(1e) preambulumbekezdés (új)

(1e) A WHO 2005. évi európai egészségügyi 
jelentése szerint a rokkantsággal korrigált 
életévek (DALY-k) szerint a régióban a 
betegségteher legfőbb okai a nem fertőző 
betegségek (NCD-k – az összes betegség 
77%-a), a sérülések és mérgezések külső 
okai (14%), valamint a fertőző betegségek 
(9%). A hét fő betegség – ischemiás 
szívbetegség, unipoláris depresszió, 
cerebrovaszkuláris betegség, 
alkoholfogyasztás miatti betegség, krónikus 
tüdőbaj, tüdőrák és közúti közlekedési 
sérülések – felel a DALY-k 34%-áért a 
régióban. Hét fő kockázati tényező –
dohányzás, alkohol, magas vérnyomás, 
magas koleszterinszint, túlsúly, alacsony 
zöldség- és gyümölcsbevitel és a fizikai 
aktivitás hiánya – felelős a DALY-k 60%-
áért. Ezenkívül a fertőző betegségek, mint a 
HIV/AIDS, az influenza, a tuberkulózis, a 
malária és a mikrobák elleni szerekkel 
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szembeni rezisztencia is egészségügyi 
veszéllyé válnak Európában.

Er. en

(ld. a 8. módosítást)

Indokolás

Az Unió közegészségügyi programjának kialakítása során rendkívül fontos figyelembe 
venni a WHO mérvadó adatait.

Módosítás, előterjesztette: Alfonso Andria

Módosítás:101
(1e) preambulumbekezdés (új)

(ld a 8. módosítást)

(1e) A WHO 2005. évi európai egészségügyi 
jelentése szerint a rokkantsággal korrigált 
életévek (DALY-k) szerint a betegségek 
legfőbb kiváltó okai a régióban a nem 
fertőző betegségek (NCD-k – az összes
betegség 77%-a), a sérülések és mérgezések 
külső okai (14%), valamint a fertőző 
betegségek (9%). Hét fő betegség –
ischemiás szívbetegség, cerebrovaszkuláris 
betegség, unipoláris depresszió, 
alkoholfogyasztás miatti betegségek, közúti 
közlekedési sérülések, krónikus tüdőbaj és 
tüdőrák – felel a DALY-k 34%-áért a 
régióban. Hét fő kockázati tényező – magas 
vérnyomás, dohányzás, alkohol, magas 
koleszterinszint, túlsúly, alacsony zöldség-
és gyümölcsbevitel és a fizikai aktivitás 
hiánya – felelős a DALY-k 60%-áért. 
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Ezenkívül a fertőző betegségek, mint a 
HIV/AIDS, az influenza, a tuberkulózis, a 
malária és a mikrobák elleni szerekkel 
szembeni rezisztencia is egyre inkább 
veszélyeztetik a teljes európai népesség 
egészségét. A program fontos feladatát 
jelentené a Közösségen belüli betegségek fő 
okainak jobb meghatározása.

Er. it

Indokolás

Az Unió közegészségügyi programjának kidolgozásakor figyelembe kell venni a WHO 
2005. évi jelentésében foglalt adatokat, és különösen a DALY tekintetében leggyakrabban 
előforduló betegségeket és kockázati tényezőket. A 4. és az 5. táblázat szerint a következő 
DALY-százalékok érvényesek. A hét leggyakrabban előforduló betegség: ischemiás 
szívbetegség 10,5%, cerebrovaszkuláris betegség 7,2%, unipoláris depresszió 6,2%, 
alkoholfogyasztás miatti betegségek 3,1%, közúti közlekedési sérülések 2,4%, krónikus 
tüdőbaj 2,3% és tüdőrák 2%. A hét kockázati tényező: magas vérnyomás 12,8%, 
dohányzás 12,3%, alkohol 10,1%, magas koleszterinszint 8,7%, túlsúly 7,8%, alacsony 
zöldség- és gyümölcsbevitel 4,4% és a mozgáshiány 3,5%. 

Módosítás, előterjesztette: Adriana Poli Bortone, Alessandro Foglietta

Módosítás:102
(1e) preambulumbekezdés (új)

(ld. a 8. módosítást)</

(1e) A WHO 2005. évi európai egészségügyi 
jelentése szerint a rokkantsággal korrigált 
életévek (DALY-k) szerint a régióban a 
betegségek legfőbb okai a nem fertőző 
betegségek (NCD-k – az összes betegség 
77%-a), a sérülések és mérgezések külső 
okai (14%), valamint a fertőző betegségek 
(9%). A hét fő betegség – ischemiás 
szívbetegség, cerebrovaszkuláris betegség, 
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unipoláris depresszió, alkoholfogyasztás 
miatti betegségek, közúti közlekedési 
sérülések, krónikus tüdőbaj és tüdőrák–
felel a DALY-k 34%-áért a régióban. Hét fő 
kockázati tényező – magas vérnyomás, 
dohányzás, alkohol, magas koleszterinszint, 
túlsúly, alacsony zöldség- és 
gyümölcsbevitel és a fizikai aktivitás hiánya 
– felelős a DALY-k 60%-áért. Ezenkívül a 
fertőző betegségek, mint a HIV/AIDS, az 
influenza, a tuberkulózis, a malária és a 
mikrobák elleni szerekkel szembeni 
rezisztencia is egyre jobban veszélyeztetik a 
teljes európai népesség egészségét. A 
program fontos feladatát jelentené a 
Közösségen belüli betegségek fő okainak 
jobb meghatározása.

Er. it

Indokolás

E módosítás hűen átveszi az előadó által javasolt 8. módosítást, azonban megfelelő 
sorrendbe teszi a leggyakoribb betegségeket és kockázati tényezőket a DALY tekintetében 
azzal a céllal, hogy tükrözze a WHO 2005. évi európai egészségügyi jelentésének 
szövegét és táblázatait. A 4. és az 5. táblázat szerint a következő DALY-százalékok 
érvényesek. A hét leggyakrabban előforduló betegség: ischemiás szívbetegség 10,5%, 
cerebrovaszkuláris betegség 7,2%, unipoláris depresszió 6,2%, alkoholfogyasztás miatti 
betegségek 3,1%, közúti közlekedési sérülések 2,4%, krónikus tüdőbaj 2,3% és tüdőrák 
2%. A hét kockázati tényező: magas vérnyomás 12,8%, dohányzás 12,3%, alkohol 10,1%, 
magas koleszterinszint 8,7%, túlsúly 7,8%, alacsony zöldség- és gyümölcsbevitel 4,4% és 
a mozgáshiány 3,5%.

Módosítás, előterjesztette: Riitta Myller, John Bowis

Módosítás:103
(1e) preambulumbekezdés (új)
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(1e) A WHO európai régiójában a nem 
fertőző betegségből (NCD) eredő halálozás 
nyolc legfőbb oka a szív- és érrendszeri 
megbetegedések, ideg- és elmegyógyászati 
rendellenességek, a rák, emésztőrendszeri, 
légzőszervi megbetegedések, érzékszervi 
rendellenességek, csontrendszeri és ízületi
betegségek és a cukorbetegség. Egy, a 
WHO által használt betegség-modellen 
alapuló, nemrég készült tanulmány azt 
állítja továbbá, hogy a cukorbetegségnek 
tulajdonítható halálozási arány 
valószínűleg jóval magasabb, mint ahogy 
azt a halotti bizonyítványokon alapuló 
korábbi globális becslések jelezték, mert a 
cukorbetegségben szenvedők a 
leggyakrabban szív- és érrendszeri, 
valamint vesebetegségben haláloznak el. 

Er. en

Indokolás

Ez a módosítás az előadó 8. módosításához (preambulumbekezdés 1e (új)) kapcsolódik.

Módosítás, előterjesztette: John Bowis, Antonios Trakatellis

Módosítás:104
(1f) preambulumbekezdés (új)

(1f) A cukorbetegség és az elhízás komoly 
veszélyt jelent az Európai Unió polgárai 
számára, ezért a programnak is kezelnie 
kell ezt a fontos kérdést, többek között a 
lényeges adatok összegyűjtése és elemzése 
alapján.

Er. en
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Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan, Antonios Trakatellis

Módosítás:105
(1f) preambulumbekezdés (új)

(1f) A mikrobák elleni antibiotikumokkal 
szembeni rezisztencia és a járulékos 
fertőzések egészségügyi fenyegetéssé válnak 
Európában. A legfőbb problémát az új 
antibiotikumokkal kapcsolatos kutatások 
hiánya, valamint a meglevők megfelelő 
alkalmazása jelentik. Ezért fontos a 
lényeges adatok összegyűjtése és elemzése.

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Alojz Peterle

Módosítás:106
(1f) preambulumbekezdés (új)

(1f) A rákos megbetegedések legalább 
egyharmada megelőzhető. További 
erőfeszítésekre van szükség a rák 
megelőzésével és ellenőrzésével kapcsolatos 
tudás közegészségügyi cselekvéssé történő 
átalakításának erősítése és gyorsítása 
érdekében.

Er. en

Indokolás

A WHO szerint a rákos megbetegedések aránya drámaian növekszik Európa 
népességének elöregedése miatt, és a rák járványos terjedése a dohányzásnak, 
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egészségtelen táplálkozásnak, a testmozgás hiányának, a fertőzéseknek és a rákkeltő 
anyagoknak való nagyobb kitettségnek tulajdonítható.
3 európai közül egynél rákot diagnosztizálnak és a betegség Európában 4 ember közül 
egynél halállal végződik. A megelőzés a leghatékonyabb hosszú távú stratégia a rák 
ellenőrzéséhez.
Például az új tagállamokban, amelyekben a rák túlélési aránya a legrosszabb, az Európai 
Rákellenes Kódex új ösztönzést adhat a rák leküzdéséhez.

Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter

Módosítás:107
(2a) preambulumbekezdés (új)

(2a) A program megkülönböztetett 
hangsúlyt fektet a gyermekek és fiatalok 
egészségi állapotának javítására és 
egészséges életmódjuk elősegítésére.

Er. en

Indokolás

Tekintettel arra, hogy a felnőtteknél a betegségek megelőzése a leghatékonyabban az élet 
korai szakaszában kezdett egészséges életmóddal érhető el, a program erőforrásait a 
fiatal generációk egészségének javítására kell összpontosítani.

Módosítás, előterjesztette: Karin Jöns

Módosítás:108
(3) preambulumbekezdés

(3) Az egészségügyi és a fogyasztóvédelmi 
cselekvések központi elemeinek és 
jellegzetességeinek fenntartása mellett az 
egyetlen, egységes program segít az e 
területeken végrehajtott cselekvések 
célkitűzéseiben rejlő szinergiák minél 
erőteljesebb kiaknázásában és az igazgatás 

(3) A programnak hozzá kell járulnia a 
polgárok egészségügyi kockázatokkal és 
fenyegetésekkel szembeni megvédésével 
kapcsolatos célok megvalósításához és az 
ezzel kapcsolatos információkhoz való 
hozzáférésük bővítéséhez, hogy ezzel 
lehetővé váljon számukra saját érdekeiknek
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hatékonyságának növelésében. Az 
egészségügyi és a fogyasztóvédelmi 
tevékenységek egységes programba
foglalása segít megvalósítani a két terület 
közös célkitűzéseit a polgárok kockázatokkal 
és fenyegetésekkel szembeni megvédését, a 
polgárok abbéli képességének fejlesztését, 
hogy kellő tudással és lehetőségekkel 
rendelkezzenek saját érdekeiket érintő 
döntéseik meghozatalában, valamint annak 
támogatását, hogy az egészségügyi és a 
fogyasztóvédelmi célkitűzések valamennyi 
közösségi politikába és tevékenységbe 
beépüljenek. Az igazgatási struktúrák és 
rendszerek egységesítése lehetővé teszi a 
program hatékonyabb végrehajtását, és 
segíti az egészségügy és a fogyasztóvédelem 
számára rendelkezésre álló közösségi 
erőforrások optimális felhasználását.

legjobban megfelelő döntések meghozatala.

Er. de

Indokolás

Fontos, hogy ezen a ponton a program céljai megvalósításának kötelezettségét a szöveg 
is megerősítse.

Módosítás, előterjesztette: Christofer Fjellner

Módosítás:109(3) preambulumbekezdés

(3) Az egészségügyi és a fogyasztóvédelmi 
cselekvések központi elemeinek és 
jellegzetességeinek fenntartása mellett az 
egyetlen, egységes program segít az e 
területeken végrehajtott cselekvések 
célkitűzéseiben rejlő szinergiák minél 

(3) A programnak hozzá kell járulnia a
polgárok egészségügyi kockázatokkal és 
fenyegetésekkel szembeni megvédésével 
kapcsolatos célok megvalósításához, és 
segítenie kell őket abban, hogy javítsák testi 
és lelki egészségüket, jobb hozzáférést kell 
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erőteljesebb kiaknázásában és az igazgatás 
hatékonyságának növelésében. Az 
egészségügyi és a fogyasztóvédelmi 
tevékenységek egységes programba 
foglalása segít megvalósítani a két terület 
közös célkitűzéseit: a polgárok
kockázatokkal és fenyegetésekkel szembeni 
megvédését, a polgárok abbéli képességének
fejlesztését, hogy kellő tudással és 
lehetőségekkel rendelkezzenek saját 
érdekeiket érintő döntéseik meghozatalában, 
valamint annak támogatását, hogy az 
egészségügyi és a fogyasztóvédelmi 
célkitűzések valamennyi közösségi 
politikába és tevékenységbe beépüljenek. Az 
igazgatási struktúrák és rendszerek 
egységesítése lehetővé teszi a program 
hatékonyabb végrehajtását, és segíti az 
egészségügy és a fogyasztóvédelem számára 
rendelkezésre álló közösségi erőforrások 
optimális felhasználását.

biztosítania számukra az ilyen 
kockázatokkal és fenyegetésekkel 
kapcsolatos információkhoz, hogy ezzel a 
polgárok növeljék azon képességüket, hogy 
saját érdekeiknek megfelelő döntéseket 
hozzanak.

Er. sv

Indokolás

Az orvostudomány jelenkori eredményei mellett a közegészségügy éppen annyira jelenti a 
lehetőségek kiaknázását, mint a kockázatok minimálisra csökkentését. Ezért lényeges, 
hogy optimista hangot üssünk meg. E lehetőségek kihasználása azonban nagyban függ az 
egyén saját egészsége iránti elkötelezettségétől, ezért már a szöveg elején fontos 
kihangsúlyozni az egyén saját erőfeszítéseinek jelentőségét a jó eredmények elérésében.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies

Módosítás:110
(3) preambulumbekezdés

(3) Az egészségügyi és a fogyasztóvédelmi 
cselekvések központi elemeinek és 

(3) Az egészségügyi program segít 
megvalósítani a célkitűzéseket: a polgárok 
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jellegzetességeinek fenntartása mellett az 
egyetlen, egységes program segít az e 
területeken végrehajtott cselekvések 
célkitűzéseiben rejlő szinergiák minél 
erőteljesebb kiaknázásában és az igazgatás 
hatékonyságának növelésében.
Az egészségügyi és a fogyasztóvédelmi 
tevékenységek egységes programba 
foglalása segít megvalósítani a két terület 
közös célkitűzéseit: a polgárok 
kockázatokkal és fenyegetésekkel szembeni 
megvédését, a polgárok abbéli képességének
fejlesztését, hogy kellő tudással és 
lehetőségekkel rendelkezzenek saját 
érdekeiket érintő döntéseik meghozatalában, 
valamint annak támogatását, hogy az 
egészségügyi és a fogyasztóvédelmi 
célkitűzések valamennyi közösségi 
politikába és tevékenységbe beépüljenek. Az 
igazgatási struktúrák és rendszerek 
egységesítése lehetővé teszi a program 
hatékonyabb végrehajtását, és segíti az 
egészségügy és a fogyasztóvédelem számára 
rendelkezésre álló közösségi erőforrások 
optimális felhasználását.

kockázatokkal és fenyegetésekkel szembeni 
megvédését, beleértve azokat, amelyek az 
egyén szintjén nem befolyásolhatók, mint a 
felírt gyógyszerektől való függőség, a 
polgárok vonatkozó információkhoz való 
hozzáférésének növelését, és ezáltal a 
polgárok képessé tételét a saját érdekeiket 
érintő döntések meghozatalára, valamint 
annak támogatását, hogy az egészségügyi 
célkitűzések valamennyi közösségi 
politikába és tevékenységbe beépüljenek. 

Er. en

Indokolás

Szükség van néhány közösségi cselekvésre, amely segíti a tagállamokat bizonyos 
kockázatok és veszélyek leküzdésében. Eddig a tagállamok nem tudták hatékonyan kezelni 
a vényre kapható, függőségre hajlamosító gyógyszerek által okozott egészségi 
károsodást. Az egyén számára a következmények hasonlóak, mint a heroin- vagy az 
alkoholfüggőség esetében. 
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Módosítás, előterjesztette: Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Módosítás:111
(3a) preambulumbekezdés (új)

(3a) Az egészségügyi program segíthet a 
férfiak és nők közötti egyenlőtlenségek
megszüntetésében, amelyeket nem csupán a 
biológiai különbségek, hanem elsősorban 
az erkölcsi és morális elvek, a társadalmi 
környezet, az oktatáshoz, a tudáshoz és az 
információkhoz való hozzáférés lehetősége, 
a társadalmi-gazdasági különbségek és az 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréssel 
kapcsolatos bürokratikus problémák 
befolyásolnak.

Er. nl

Indokolás

Az elmúlt 20 év során fokozódott az azzal kapcsolatos tudatosság, hogy a nők és a férfiak 
eltérő elbánásban részesülnek az orvosi és egészségügyi szolgáltatások terén. A nemek 
szerinti megkülönböztetés kétségtelenül jelentkezik a kezelésben és az ellátásban. Ma már 
általánosan elfogadott és ismert tény, hogy egy személy neme ugyanolyan lényeges 
meghatározója az egészségének, mint a társadalmi, gazdasági és etnikai háttere. Annak 
biztosításával, hogy az egészségügyi program figyelmet fordít a nemek szerinti 
megkülönböztetésre, a jövőben lehetőség nyílik arra, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak 
a nők speciális igényeire az orvosi és egészségügyi szolgáltatások terén.

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi

Módosítás:112
(3b) preambulumbekezdés (új)

(3b) Az egészségben eltöltött életévek (HLY)
számának növelése a betegségek
megelőzése révén fontos az európai uniós 
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polgárok jóléte szempontjából, és segít a 
lisszaboni folyamat kihívásainak való 
megfelelésben, ami az államháztartás –
amelyre az emelkedő egészségügyi és 
szociális biztonsági költségek nyomást 
gyakorolnak – fenntarthatóságát illeti.

Er. en

Indokolás

A jelentéstervezet (3b) (új) preambulumbekezdésének szövegét módosítani kell, mivel 
nagyon negatív módon, az orvosi megközelítést hangsúlyozva hivatkozik a 
fogyatékosságra. A fogyatékkal élő személyek aktívak annak megértetésében, hogy a 
fogyatékosság nem jelent betegséget vagy cselekvőképtelenséget.  Ezért a 
jelentéstervezetben használt nyelvezet a fogyatékkal élőkkel összefüggésben nem 
megfelelő.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Módosítás:113
(3d) preambulumbekezdés (új)

(3d) A program segít meghatározni az 
egészségügyi egyenlőtlenségek okait és
többek között ösztönzi a bevált gyakorlatok 
cseréjét azok elhárítása érdekében.

Er. en

Indokolás

A 15. módosítás helyébe lép. A programnak többek között olyan intézkedésekre kell 
összpontosítania, amelyek segítenek az egyenlőtlenségek csökkentésében.
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Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Módosítás:114
(3e) preambulumbekezdés (új)

(3e) Az Európai Unióban fennálló 
egészségügyi állapot hatékony nyomon 
követése érdekében elengedhetetlen az 
összehasonlítható adatok rendszeres 
gyűjtése, feldolgozása és elemzése. Ez 
lehetővé tenné a Bizottság és a tagállamok 
számára, hogy javítsák a közvélemény 
tájékoztatását, valamint megfelelő 
stratégiákat, politikákat és intézkedéseket 
dolgozzanak ki az emberi egészség magas 
szintű védelmének elérése érdekében. A 
fellépések és támogató intézkedések 
keretében törekedni kell a közegészségügy 
fejlesztését szolgáló, információ- és 
adatcserére irányuló rendszerek és 
hálózatok kompatibilitására és 
interoperabilitására. A nem, életkor és 
etnikai származás fontos egészségi 
tényezők, ezért a lényeges adatokat ezeknek 
megfelelően kell elemezni.

Er. en

Indokolás

A 16. módosítás helyébe lép. Az adatok közösségi szintű rendszeres gyűjtésének, 
feldolgozásának és elemzésének hiányában nem lehet hatékonyan nyomon követni az 
egészségügy alakulását. Ezért fontos objektív, megbízható, kompatibilis, 
összehasonlítható és kicserélhető információk összeállítása közösségi szinten. Hasonlóan 
fontos, hogy kompatibilis és interoperábilis rendszerek és hálózatok működjenek az 
egészségügyi ágazatban.
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Módosítás, előterjesztette: Holger Krahmer

Módosítás:115
(3g) preambulumbekezdés (új)

(3g) A legjobb gyakorlatok cseréje segíthet 
az egészségügyi erőforrások használatának 
optimalizálásában és a polgároknak 
nyújtott szolgáltatások javításában. Az 
iránymutatások és mutatók kidolgozása, 
valamint a legjobb gyakorlatok cseréjének 
megszervezése ezért elsődleges fontosságú.

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Módosítás:116
(3h) preambulumbekezdés (új)

(3h) A további egészségromlás megelőzése 
érdekében fontos a bevált gyakorlat 
támogatása a betegségek és sérülések 
kezelésében, és speciális feltételeknek 
megfelelő referenciaközpontok 
kifejlesztése.

Er. en

Indokolás

A 19. módosítás helyébe lép. Magától értetődő.
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Módosítás, előterjesztette: Christofer Fjellner

Módosítás:117
(3h) preambulumbekezdés (új)

(3h) Fontos, hogy azokat a legjobb 
gyakorlatokat és megfelelő alternatívákat 
támogassák, amelyek szociális, vallási vagy 
más egyéni okokból vonzóbbak lehetnek, 
illetve a további egészségromlás 
megakadályozása érdekében támogassák a 
betegségek és sérülések kezelésének 
legújabb módszereit;

Er. sv

Indokolás

Fontos figyelembe venni, hogy ma az egészségügyi ellátás annyira jó, hogy az egyén 
szociális, vallási vagy más egyéni preferencia alapján választhat olyan kezelési módot, 
amely – tárgyilagosan szemlélve – nem pontosan olyan jó, mint egy másik. Például, egy 
rákos betegségének utolsó stádiumában lévő személy dönthet úgy, hogy inkább a rokonai 
közelében legyen, mintsem hogy meghosszabbítsák az életét; valaki vallási okokból 
elutasíthatja a vérátömlesztést, vagy egyszerűen csak jobban hisz egy régebbi kezelési 
módszerben és nem akar kipróbálni egy újabbat. Rendkívül fontos, hogy figyelembe 
vegyék az ilyen kívánságokat, mivel a beteg saját akarata és elkötelezettsége mindig 
kulcsfontosságú tényező a kezelési stratégia sikerében.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Módosítás:118
(3j) preambulumbekezdés (új)

(3j) A programnak hozzá kellene járulnia a 
betegmobilitásra, valamint az egészségügyi 
dolgozók mobilitására vonatkozó 
adatgyűjtéshez és a lényeges politikák 
előmozdításához. A programnak más uniós 
politikai területekkel történő közös európai 
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kezdeményezésekkel meg kellene 
könnyítenie az Európai e-Egészségügyi 
Térség, és különösen az európai 
egészségkártya létrehozását.

Er. en

Indokolás

A 21. módosítás helyébe lép. A betegek és egészségügyi szakemberek mobilitása az 
Unióban az egészségügyi ágazat számára lényeges kihívást jelent. Az Európai 
Közösségek Bíróságának esetjoga fényében, amely elismeri a betegek jogát másik 
tagállamban keletkezett orvosi kiadás megtérítéséhez, de különbséget tesz a kórházi és 
nem kórházi ellátás között és e jog gyakorlását bizonyos feltételekhez köti a pénzügyi 
egyensúly és szociális biztonság biztosítása érdekében, a magas szintű egészségvédelem 
megőrzésének céljával, közösségi fellépésre van szükség a betegmobilitással és az e-
egészségügyi kezdeményezések elősegítésével kapcsolatos kérdések kezeléséhez, és 
különösen az „európai egészségkártya” fejlesztésével kapcsolatban.

Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás:119
(3j) preambulumbekezdés (új)

(3j) A programnak hozzá kellene járulnia a 
betegmobilitásra és az egészségügyi 
dolgozók mobilitására vonatkozó 
adatgyűjtéshez is. A programnak meg 
kellene könnyítenie az Európai e-
Egészségügyi Térség, és különösen az e-
egészségkártya további fejlesztését, 
miközben szigorú minőségi kritériumokat 
határoz meg az egészséghez kapcsolódó 
internetes portálok számára. 

Er. en
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Indokolás

Az internet jelentős hozzáadott értéket jelenthet, mivel platformot biztosít az 
egészségüggyel kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás és szolgáltatások számára. 
Mindazonáltal a programnak biztosítania kell a szükséges intézkedéseket az 
egészségügyhöz kapcsolódó internetes portálok minőségi kritériumainak 
megállapításához annak biztosítása érdekében, hogy az Európai e-Egészségügyi Térség
megbízható és biztonságos egészségügyi tájékoztatást és szolgáltatásokat nyújtson.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi

Módosítás:120
(3j) preambulumbekezdés (új)

(3j) A telemedicinális alkalmazások 
támogatása hozzájárulhat a betegek 
mobilitásához és az otthon folytatott 
egészségügyi ellátáshoz, ezzel enyhítve az 
elsődleges ellátásra nehezedő nyomást, és 
csökkentve a betegségek és sérülések által 
okozott terhet.

Er. el

Indokolás

A telemedicinális alkalmazások támogatják a betegek mobilitását, megkönnyítik azonnali 
és megfelelő hozzájutásukat az egészségügyi szolgáltatásokhoz, emellett segítenek 
csökkenteni a betegségek és sérülések hatását, és az egészségügyben elősegítik a 
kiadások ésszerűsítését.

Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter

Módosítás:121
(3n) preambulumbekezdés (új)

(3n) A programnak külön kellene kezelnie 
a nemekhez kapcsolódó betegségeket (mint 
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a mell- és prosztatarák, csontritkulás, stb.).

Er. en

Indokolás

Sok komoly betegség az egyes nemekhez kapcsolódik, ezért fontos ezek speciális kezelése.

Módosítás, előterjesztette: Irena Belohorská

Módosítás:122
(4) preambulumbekezdés

(4) Az egészségügyi és a fogyasztóvédelmi 
politika közös célkitűzései: a kockázatokkal 
szembeni védelem biztosítása, a polgárok 
döntéshozatali helyzetének javítása és az 
egészségügyi és a fogyasztóvédelmi érdekek 
valamennyi közösségi politikába történő 
beépítése mellett közös eszközökkel is 
rendelkezik: ilyen például a kommunikáció, 
a civil társadalom egészségüggyel és 
fogyasztóvédelemmel kapcsolatos 
kapacitásainak kiépítése vagy e kérdések 
terén a nemzetközi együttműködés 
előmozdítása. Az egészségügy és a 
fogyasztóvédelem érdekkörébe egyaránt 
beletartozó konkrét ügyekre példa az 
étrenddel és az elhízással, a dohányzással és 
más, az egészséget érintő fogyasztási 
szokásokkal kapcsolatos döntések kérdése. E 
közös célkitűzések és eszközök egységes 
kezelése lehetővé teszi az egészségügy és a 
fogyasztóvédelem közös tevékenységeinek 
hatékonyabb és eredményesebb 
megvalósítását. Az egészségügy és a 
fogyasztóvédelem ugyanakkor önálló 

(4) Az egészségügyi és a fogyasztóvédelmi 
politika közös célkitűzései: a kockázatokkal 
szembeni védelem biztosítása, a polgárok 
döntéshozatali helyzetének javítása és az 
egészségügyi és a fogyasztóvédelmi érdekek 
valamennyi közösségi politikába történő 
beépítése mellett közös eszközökkel is 
rendelkezik: ilyen például a kommunikáció, 
a civil társadalom egészségüggyel és 
fogyasztóvédelemmel kapcsolatos 
kapacitásainak kiépítése vagy e kérdések 
terén a nemzetközi együttműködés 
előmozdítása. Az egészségügy és a 
fogyasztóvédelem érdekkörébe egyaránt 
beletartozó konkrét ügyekre példa a 
testmozgás hiányával, az étrenddel és az 
elhízással, a dohányzással,
alkoholfogyasztással és más, az egészséget 
érintő fogyasztási szokásokkal kapcsolatos 
döntések kérdése. E közös célkitűzések és 
eszközök egységes kezelése lehetővé teszi az 
egészségügy és a fogyasztóvédelem közös 
tevékenységeinek hatékonyabb és 
eredményesebb megvalósítását. Az 
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célkitűzésekkel is rendelkezik, amelyeket az 
egyes területeken elkülönült cselekvéssel és 
eszközökkel kell megvalósítani.

egészségügy és a fogyasztóvédelem 
ugyanakkor önálló célkitűzésekkel is 
rendelkezik, amelyeket az egyes területeken 
elkülönült cselekvéssel és eszközökkel kell 
megvalósítani.

Er. en

Indokolás

Magától értetődő, hogy a testmozgás hiánya és az alkoholfogyasztás negatívan hat az 
egészségre.

Módosítás, előterjesztette: Irena Belohorská

Módosítás:123
(4a) preambulumbekezdés (új)

(4a) Az új tagállamok komoly egészségi 
problémákkal néznek szembe és kevesebb 
gazdasági eszköz áll rendelkezésükre azok 
kezeléséhez. A beruházáshiány az 
egészségügy területén jelentős akadályt 
jelent fejlődésükben, valamint az egész 
kibővített Unió növekedésében.

Er. en

Indokolás

Az új tagállamok az Unió más területeihez képest még nagyobb egészségügyi 
problémákkal küzdenek és fejlesztésük elősegítése érdekében több egészségügyi és 
egészségügyi infrastrukturális beruházásra van szükség.

Módosítás, előterjesztette: Irena Belohorská

Módosítás:124
(5a) preambulumbekezdés (új)
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(5a) Fontos, hogy az Európai Unióban 
növekedjenek az egészségügyi és 
egészségügyhöz kapcsolódó projektekbe 
történő beruházások. A tagállamoknak 
ezért nemzeti programjaikban az 
egészségügy javítását prioritásként kell 
meghatározniuk. Nagyobb tudatosságra 
van szükség az EU egészségüggyel 
kapcsolatos támogatási lehetőségeivel 
kapcsolatban. Ösztönözni kell a tagállamok 
közötti tapasztalatcserét az egészségügy 
strukturális alapokból történő 
támogatásával összefüggésben.

Er. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy az egészségügyet a strukturális alapokból finanszírozni lehessen, 
a tagállamok nemzeti programjaiba az egészségügynek prioritásként kell bekerülnie. 
Növelni kell a tudatosságot a lakosság körében, mert nem áll rendelkezésre elegendő 
információ erről a lehetőségről.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Módosítás:125
(6) preambulumbekezdés

(6) Általános európai érdek, hogy a 
polgárok egészsége, biztonsága és 
gazdasági érdekei, valamint a termékekre 
és a szolgáltatásokra vonatkozó szabványok 
kidolgozása során a fogyasztói érdekek 
közösségi szintű védelmet élvezzenek. A 
program kulcsfontosságú célkitűzései 
függhetnek továbbá olyan szakosodott 
hálózatok lététől, amelyek kialakításukhoz

(6) A Közösségben a nem kormányzati 
szervezetek és a speciális hálózatok szintén 
fontos szerepet játszanak a közegészségügy 
támogatásában és a polgárok érdekeinek az 
egészségügyi politikában való 
képviseletében. Fejlődésükhöz és 
működésükhöz közösségi hozzájárulást 
igényelnek.  Ebben a határozatban
támogathatósági kritériumokat és a 



AM\593879HU.doc 27/101 PE 367.644v01-00

külső fordítás

HU

és működésükhöz ugyancsak közösségi 
hozzájárulást igényelnek. Az érintett 
szervezetek jellegénél fogva és kivételes 
hasznosságuk esetén nem kívánatos, hogy e 
szervezetek működésére nyújtott közösségi 
támogatás megújítására vonatkozzék a 
közösségi támogatás mértékének fokozatos 
csökkentésére vonatkozó elv.

közösségi támogatásra jogosult nem 
kormányzati szervezetek és speciális 
hálózatok pénzügyi átláthatóságára 
vonatkozó rendelkezéseket kell 
megállapítani. Az érintett szervezetek 
jellegénél fogva és kivételes hasznosságuk 
esetén nem kívánatos, hogy e szervezetek 
működésére nyújtott közösségi támogatás 
megújítására vonatkozzék a közösségi 
támogatás mértékének fokozatos 
csökkentésére vonatkozó elv.

Er. en

Indokolás

A 27. módosítás helyébe lép. A nem kormányzati szervezetek és a speciális hálózatok 
fontos szerepet játszanak az egészségügy fejlesztésében, ezért részt kell venniük a 
programban.

Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás:126
(13a) preambulumbekezdés (új)

(13a) A Szerződés 2. cikkében megállapított 
elvvel összhangban, amely előírja a nők és 
férfiak egyenlőségét az Európai 
Közösségben, valamint a Szerződés 3. cikke 
(2) bekezdésével összhangban, miszerint a 
Közösség célja az egyenlőtlenségek 
megszüntetése és a nők és férfiak 
egyenlőségének elősegítése a Közösség 
összes tevékenysége során, beleértve a 
magas szintű egészségvédelem 
megvalósítását, a közösségi cselekvési 
program minden célkitűzése és intézkedése 
elő fogja segíteni a nők és férfiak 
egészségre vonatkozó saját szükségleteinek 
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és szemléletmódjának jobb megértését és 
elismerését.

Er. en

Indokolás

A Szerződés rendelkezéseinek [az EK-Szerződés 2. cikke, valamint 3. cikkének (2) 
bekezdése] és a Közösségnek a nemek általános érvényesítésére vonatkozó 
elkötelezettségének megfelelően a programban, amelynek célkitűzése az egészségvédelem 
magas szintjéhez történő hozzájárulás, kifejezetten hivatkozni kell a nemekre. Ezért a 
javasolt preambulumbekezdést ugyanolyan szinten kell bevezetni, mint az EK-Szerződés 
szubszidiaritásra és arányosságra vonatkozó elveit.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Módosítás:127
2. cikk

1. A program kiegészíti és támogatja a 
tagállamok politikáit, és hozzájárul a
polgárok egészségének, biztonságának és 
gazdasági érdekeinek védelméhez.

A Program kiegészíti és támogatja a 
Közösség és a tagállamok politikáit, és 
növeli azok értékét és hozzájárul az emberi
egészség és biztonság védelméhez és 
támogatásához, az emberi betegségek, 
rendellenességek és sérülések 
megelőzéséhez és a közegészségügy 
fejlesztéséhez.

2. Az (1) bekezdésben meghatározott cél 
elérése érdekében közös célkitűzések, 
valamint az egészségügy és a 
fogyasztóvédelem területén különös 
célkitűzések megvalósítására kell 
törekedni.

(a) A határozat 1. mellékletében 
meghatározott cselekvések és eszközök 
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révén az egészségügy és a 
fogyasztóvédelem következő közös 
célkitűzéseinek megvalósítására kell 
törekedni:
– a polgárok megvédése azon 
kockázatoktól és fenyegetésektől, amelyek 
az egyén szintjén nem befolyásolhatók;
– a polgárok döntéshozatali helyzetének 
javítása egészségügyi és fogyasztói 
érdekeik területén;
– az egészségügyi és a fogyasztóvédelmi 
célkitűzések beépítése más szakpolitikai 
területekbe.
(b) A határozat 2. mellékletében
meghatározott cselekvések és eszközök 
révén az egészségügy következő különös
célkitűzéseinek megvalósítására kell 
törekedni:

A határozat mellékletében meghatározott 
cselekvések és eszközök révén a következő 
célkitűzések megvalósítására kell 
törekedni:

– a polgárok megvédése az emberi 
egészséget érintő fenyegetésektől;

- a polgárok megvédése az emberi 
egészséget érintő fenyegetésektől 

- azon politikák támogatása, amelyek 
egészségesebb életmódhoz vezetnek;

- azon politikák támogatása, amelyek 
egészségesebb életmódhoz vezetnek;

– hozzájárulás a fontosabb 
megbetegedések előfordulásának 
csökkentéséhez;

– hozzájárulás a fontosabb 
megbetegedések és sérülések
előfordulásának, morbiditásának és 
halálozási arányszámának
csökkentéséhez;

– és az egészségügyi rendszerek 
hatékonyságának és eredményességének 
javítása.

- az egészségügyi rendszerek 
hatékonyságának és eredményességének 
javítása; és

- a közegészségügy fejlesztését szolgáló 
információk és ismeretek növelése és az 
egészségügyi célok általános 
érvényesítéséhez való hozzájárulás.

(c) A határozat 3. mellékletében 
meghatározott cselekvések és eszközök 
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révén a fogyasztóvédelem következő 
különös célkitűzéseinek megvalósítására 
kell törekedni:
– a fogyasztók és a piacok jobb megértése;
– jobb fogyasztóvédelmi szabályozás;
– jobb jogalkalmazás, monitoring és 
jogérvényesítés;
– tájékozottabb és bővebb ismeretekkel 
rendelkező, felelős fogyasztók.

Er. en

Indokolás

A 35. módosítás helyébe lép. Ez a módosítás összhangban van az Elnökök 
Konferenciájának a program szétbontására vonatkozó határozatával. Ezért módosítani 
kell a program céljait és célkitűzéseit, hogy megfeleljenek az EK-Szerződés 152. cikkének. 
A célkitűzéseknek megfelelő intézkedéseket a melléklet tartalmazza. Ez lényeges 
kiegészítés a program céljai és célkitűzései meghatározásának tisztázása érdekében. 
Említésre méltó kiegészítés a fontosabb megbetegedések és sérülések halálozási 
arányszámának és morbiditásának csökkentése.

Módosítás, előterjesztette: Christofer Fjellner

Módosítás:128
2. cikk

(1) A program kiegészíti és támogatja a 
tagállamok politikáit, és hozzájárul a
polgárok egészségének, biztonságának és 
gazdasági érdekeinek védelméhez.

A program kiegészíti és támogatja a 
tagállamok politikáit, és hozzájárul az
emberi egészség és biztonság védelméhez
és támogatásához a rossz egészségügyi 
állapot, a betegségek és a sérülések 
megelőzésével, és ezáltal javítja a 
közegészségügyet.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cél 
elérése érdekében közös célkitűzések, 
valamint az egészségügy és a 
fogyasztóvédelem területén különös 
célkitűzések megvalósítására kell 
törekedni.

a) A határozat 1. mellékletében 
meghatározott cselekvések és eszközök 
révén az egészségügy és a 
fogyasztóvédelem következő közös 
célkitűzéseinek megvalósítására kell 
törekedni:
– a polgárok megvédése azon 
kockázatoktól és fenyegetésektől, amelyek 
az egyén szintjén nem befolyásolhatók;
– a polgárok döntéshozatali képességének  
javítása egészségügyi és fogyasztói 
érdekeik területén;
– az egészségügyi és a fogyasztóvédelmi 
célkitűzések beépítése más szakpolitikai 
területekbe.
b) A határozat 2. mellékletében
meghatározott cselekvések és eszközök 
révén az egészségügy következő különös
célkitűzéseinek megvalósítására kell 
törekedni:

A határozat mellékletében meghatározott 
cselekvések és eszközök révén a következő 
célkitűzések megvalósítására kell 
törekedni:

– a polgárok megvédése az emberi 
egészséget érintő fenyegetésektől;

– a polgárok megvédése az emberi 
egészséget érintő fenyegetésektől;

– több lehetőség biztosítása az emberek 
számára a betegek mobilitásának 
elősegítésével és a különböző országok 
egészségügyi rendszerei közötti 
átláthatóság növelésével;

– azon politikák támogatása, amelyek 
egészségesebb életmódhoz vezetnek;

– azon politikák támogatása, amelyek 
egészségesebb életmódhoz vezetnek;

– hozzájárulás a fontosabb – hozzájárulás a fontosabb 
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megbetegedések előfordulásának 
csökkentéséhez;

megbetegedések és sérülések
előfordulásának, illetve az ezeknek 
tulajdonítható halálozási arány
csökkentéséhez;

– az egészségügyi rendszerek 
hatékonyságának és eredményességének 
javítása.

– az egészségügyi rendszerek 
hatékonyságának és eredményességének 
javítása;

c) A határozat 3. mellékletében 
meghatározott cselekvések és eszközök 
révén a fogyasztóvédelem következő 
különös célkitűzéseinek megvalósítására 
kell törekedni:
– a fogyasztók és a piacok jobb megértése;
– jobb fogyasztóvédelmi szabályozás;
– jobb végrehajtási, monitoring és 
kártérítési gyakorlat;
– tájékozottabb és tanultabb, felelős 
fogyasztók.

– a tájékoztatás és a megértés javítása a 
jobb közegészségügy megvalósítása 
érdekében, illetve azzal a céllal, hogy 
támogassák az egészségüggyel kapcsolatos 
célok beépítését a közösségi politikákba.

Er. sv

Indokolás

Közismert, hogy a tagállamok egészségügyi rendszereinek minősége között nagy 
különbségek vannak, melyet a2005-ös EuroHealth Fogyasztói Index is alátámaszt. 
Ezenkívül az egyre sokrétűbb ellátás mindinkább egyénre szabottá válik, és a siker 
érdekében az egyes betegek kezelési tervét nem csak az adott egyén egészségügyi 
szempontjaira kell alapozni, hanem más feltételekre, érdekekre és igényekre is. Hosszú 
távon ezt a problémát a fokozottabb átláthatóság oldja meg, amely pénzügyi szempontból 
kiegyenlített mozgásteret hoz létre, és különböző orvosi megoldásokat tesz lehetővé. 
Rövid távon rendkívül fontos, hogy polgáraink képesek legyenek tájékozódni a különböző 
ellátási formákról és kezelési módszerekről, továbbá – tisztán gyakorlati tekintetben –
képesek legyenek arra, hogy megtalálják a számukra legmegfelelőbb ellátást, még ha 
nemzeti határokat is kell átlépniük ennek eléréséhez.
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Módosítás, előterjesztette: Holger Krahmer

Módosítás:129
2. cikk (1) bekezdés

1. A program kiegészíti és támogatja a 
tagállamok politikáit, és hozzájárul a
polgárok egészségének, biztonságának és 
gazdasági érdekeinek védelméhez.

A Program kiegészíti és támogatja a 
tagállamok politikáit, és növeli azok értékét
és hozzájárul az emberi egészség és 
biztonság védelméhez és támogatásához.

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás:130
2. cikk (1) bekezdés

(1) A program kiegészíti és támogatja a 
tagállamok politikáit, és hozzájárul a
polgárok egészségének, biztonságának és 
gazdasági érdekeinek védelméhez.

(1) A program kiegészíti és támogatja a 
tagállamok szociális politikáit, és hozzájárul 
a polgárok egészségének, biztonságának és 
gazdasági érdekeinek védelméhez.

Er. pl

Indokolás

A javasolt szöveg túlzottan általános, és a program célkitűzéseiben meg kell határozni, 
hogy a tagállamok mely politikáról van szó.

Módosítás, előterjesztette: Adriana Poli Bortone, Alessandro Foglietta

Módosítás:131
2. cikk (2) bekezdés a) pont (1) francia bekezdés

– a polgárok megvédése azon kockázatoktól 
és fenyegetésektől, amelyek az egyén 
szintjén nem befolyásolhatók;

– a polgárok megvédése azon kockázatoktól 
és fenyegetésektől, amelyek az egyén 
szintjén nem befolyásolhatók, különös 
figyelmet fordítva a ritka és a különlegesen 
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ritka betegségekre, amelyeket 
hatékonyabban lehet kezelni, ha a 
tapasztalatokat és a megfelelő 
gyakorlatokat európai szinten egyesítik;

Er. it

Indokolás

Európa népességének több mint 7%-a szenved valamilyen ritka vagy nagyon ritka 
betegségben. A legtöbb esetben az ilyen betegségben szenvedőknek nem csupán komoly 
költségekkel kell megbirkózniuk, hanem számos olyan nehézséggel is, amely a 
kezelésekkel kapcsolatos ismeretek és a megfelelő egészségügyi szolgáltatások hiányából 
ered. Annak tudatában, hogy az adatgyűjtés és a megfelelő orvosi gyakorlatok cseréje 
rendkívül hatékonynak bizonyulhat, ha ezt nem egyetlen országon belül, hanem európai 
szinten végzik, az ilyen betegségek leküzdésére irányuló cselekvésnek továbbra is az 
európai egészségügyi program egyik prioritásának kell maradnia a 2007-2013 közötti 
időszakban is.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás:132
2. cikk (2) bekezdés a) pont (3) francia bekezdés

– és az egészségügyi és a fogyasztóvédelmi 
célkitűzések beépítése más szakpolitikai 
területekbe. 

– és szociálpolitikai célkitűzések, ezen belül
egészségügyi és a fogyasztóvédelmi 
célkitűzések beépítése más szakpolitikai 
területekbe.

Er. pl

Indokolás

A javasolt szöveg túlzottan általános, és a program célkitűzéseiben meg kell határozni, 
hogy a tagállamok mely politikáról van szó.
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Módosítás, előterjesztette: Åsa Westlund

Módosítás:133
2. cikk (2) bekezdés a) pont 3a) francia bekezdés (új)

– a népesség különböző 
csoportjai közötti egyenlőség 
növelése az egészség terén

Er. sv

Indokolás

Jelenleg komoly egyenlőtlenségek mutatkoznak az egészségügy terén, és ezért ennek az 
egyenlőség növelésére irányuló uniós közegészségügyi intézkedésekben hangsúlyosan 
meg kell jelennie.

Módosítás, előterjesztette: Åsa Westlund

Módosítás:134
2. cikk (2) bekezdés (a) pont (3b) francia bekezdés (új)

– annak jobb megértése, hogy 
miként teljesülnek a különböző 
társadalmi csoportok ellátással 
kapcsolatos szükségletei;

Er. sv

Indokolás

Fontos, hogy mindenki hozzájusson a szükségletének megfelelő egészségügyi és orvosi 
ellátáshoz. 
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Módosítás, előterjesztette: Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Módosítás: 135
2. cikk (2) bekezdés a) pont (3a) francia bekezdés (új)

– a férfiak és nők közötti egyenlőtlenségek 
csökkentése a közegészségügyben.

Er. nl

Indokolás

Az egészségügyi programot többek között olyan intézkedések kidolgozására kell 
használni, amelyek segítenek csökkenteni a férfiak és nők közötti egyenlőtlenségeket az 
egészségügyi ellátásban.

Módosítás, előterjesztette: Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Módosítás:136
2. cikk (2) bekezdés a) pont (3b) francia bekezdés (új)

– a nemekkel és az életkorral kapcsolatos 
előítéletek elleni küzdelem a betegek 
kórházi kezelése során, az egészségügyi 
ellátási rendszerekben, a kutatásban és a
kormányzati politikában.

Er. nl

Indokolás

A program egyik közös céljaként a férfiak és nők közötti egyenlőtlenségek csökkentését 
kellene megjelölni az egészségügyi ellátásban.
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Módosítás, előterjesztette: Irena Belohorská

Módosítás:137
2. cikk (2) bekezdés b) pont

b) A határozat 2. mellékletében 
meghatározott cselekvések és eszközök 
révén az egészségügy következő különös
célkitűzéseinek megvalósítására kell 
törekedni:

b) A határozat mellékletében meghatározott 
cselekvések és eszközök révén az 
egészségügy következő különös
célkitűzéseinek megvalósítására kell 
törekedni:

– a polgárok megvédése az emberi 
egészséget érintő fenyegetésektől;
– azon politikák támogatása, amelyek 
egészségesebb életmódhoz vezetnek;
– hozzájárulás a fontosabb megbetegedések 
előfordulásának csökkentéséhez;
– és az egészségügyi rendszerek 
hatékonyságának és eredményességének 
javítása.

– a polgárok megvédése az emberi 
egészséget érintő fenyegetésektől;
– azon politikák támogatása, amelyek 
egészségesebb életmódhoz vezetnek;
– hozzájárulás a fontosabb megbetegedések 
előfordulásának csökkentéséhez;
– az egészségügyi rendszerek 
hatékonyságának és eredményességének 
javítása;
– a betegek biztonságának javítása; és
– a betegek jobb tájékoztatása az 
egészségügyi ellátással kapcsolatban

Er. en

Indokolás

A betegek biztonságát és a betegek számára az egészségügyi ellátással kapcsolatban 
nyújtott jobb tájékoztatást szintén szerepeltetni kell a különös egészségügyi célkitűzések 
között.

Módosítás, előterjesztetteHolger Krahmer
Módosítás:138

2. cikk (2) bekezdés b) pont

b) A határozat 2. mellékletében
meghatározott cselekvések és eszközök 
révén az egészségügy következő különös
célkitűzéseinek megvalósítására kell 
törekedni:

b) A határozat mellékletében meghatározott 
cselekvések és eszközök révén a következő 
célkitűzések megvalósítására kell törekedni:
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– a polgárok megvédése az emberi 
egészséget érintő fenyegetésektől;

– a polgárok megvédése az emberi 
egészséget érintő fenyegetésektől, különös 
tekintettel a határokon átnyúló, egészséget 
érintő fenyegetésekre;

– azon politikák támogatása, amelyek 
egészségesebb életmódhoz vezetnek;

– azon politikák támogatása, amelyek 
egészségesebb életmódhoz vezetnek;

– hozzájárulás a fontosabb megbetegedések 
előfordulásának csökkentéséhez;

– hozzájárulás a fontosabb megbetegedések 
előfordulásának csökkentéséhez;

– és az egészségügyi rendszerek 
hatékonyságának és eredményességének 
javítása.

– és az egészségügyi rendszerek 
hatékonyságának és eredményességének 
javítása.

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás:139
2. cikk (2) bekezdés b) pont (4) francia bekezdés

– és az egészségügyi rendszerek 
hatékonyságának és eredményességének 
javítása.

– és az egészségügyi ellátó rendszerek 
hatékonyságának és eredményességének 
javítása.

Er. pl

Indokolás

Az egészségügyi szolgáltatások elsődleges célja az egészségügyi ellátás, és ezért 
valamennyi rendszernek főként ebből a szempontból, nem pedig az egészség jogszabályi 
vagy gazdasági megközelítése szempontjából kellene a beteget szemlélnie. Az emberi 
egészség és élet nem mérhető.
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Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás:140
2. cikk (2) bekezdés b) pont (3a) francia bekezdés (új)

– A gyógyíthatatlan betegségek 
kezelésének, illetve a palliatív 
gyógyászatnak a támogatása

Er. de

Indokolás

A palliatív gyógyászat támogatását okvetlenül fel kell venni a programba, mert itt még 
jelentős kutatási igény áll fenn.

Módosítás, előterjesztette: Karin Jöns

Módosítás:141
2. cikk (2a) bekezdés (új)

2a. A program ezenfelül hozzájárul a 
következőkhöz: 

(a) az emberi egészség magas szintű 
védelmének biztosítása valamennyi 
közösségi politika és tevékenység 
meghatározása és végrehajtása során a 
holisztikus egészségügyi megközelítés 
támogatása révén; 

(b) az egészségügyben tapasztalható 
mindenfajta egyenlőtlenség megszüntetése, 
hogy az EU minden polgára nemtől, 
származási hovatartozástól, életkortól, 
képzettségtől vagy lakóhelytől függetlenül 
egyenértékű egészségügyi ellátáshoz jusson 
hozzá;

(c) a tagállamok közötti együttműködés 



PE 367.644v01-00 40/101 AM\593879HU.doc

külső fordítás

HU

ösztönzése a Szerződés 152. cikkének 
hatálya alá tartozó területeken.

Er. de

Indokolás

Az egyenlőtlenségek megszüntetésének nem kellene csak a tagállamok közötti 
különbségekre összpontosítania, hanem mindenféle egyenlőtlen bánásmód esetén 
érvényesülnie kell.

Módosítás, előterjesztette: Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Módosítás:142
2. cikk (2a) bekezdés (új)

2a. A program ezenfelül hozzájárul a 
következőkhöz:
(a) az emberi egészség magas szintű 
védelmének biztosítása valamennyi 
közösségi politika és tevékenység 
meghatározása és végrehajtása során a 
holisztikus egészségügyi megközelítés 
támogatása révén;
(b) az egészségügyben tapasztalható 
egyenlőtlenségek megszüntetése, különös 
tekintettel az új tagállamokra;
(c) a tagállamok közötti együttműködés 
ösztönzése a Szerződés 152. cikkének 
hatálya alá tartozó területeken. 

Er. en

Indokolás

A program alapvető célkitűzése lesz egy integrált és interdiszciplináris egészségügyi 
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stratégia kifejlesztése annak érdekében, hogy biztosítsa az egészség védelmének és 
előmozdításának beépítését az összes közösségi politikába és cselekvésbe, valamint az 
egészségügyi egyenlőtlenségek leküzdését. Kiemelt jelentőségű a tagállamok közötti 
együttműködés elősegítése az egészségügyi ágazat kihívásainak kezeléséhez.
Az új tagállamok sajátos egészségügyi kihívásokkal néznek szembe, és ezt fel kell ismerni 
az új programban.

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Berlinguer

Módosítás:143
2. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A program ezenkívül hozzájárul a 
következőkhöz:
a) az emberi egészség magas szintű 
védelmének biztosítása valamennyi 
közösségi politika és tevékenység 
meghatározása és végrehajtása során, az 
egészségügy holisztikus  megközelítésének 
támogatása révén;
b) az Európai Unió tagállamiban, illetve 
azok között az egészségügy terén 
tapasztalható, növekvő egyenlőtlenségek 
megszüntetése, elsősorban a betegségek 
szociális egészségmeghatározó tényezőinek 
a kezelésével (munka, jövedelem, oktatás, 
kapcsolatok rendszere, lakhatás, környezet, 
információkhoz való hozzáférés, részvétel 
stb.);
c) a tagállamok közötti együttműködés 
ösztönzése a Szerződés 152. cikkének 
hatálya alá tartozó területeken. 

Er. it

Indokolás

A 2. mellékletben – Egészségügy, 2-3. célkitűzés, a cím és a felsorolt pontok sorrendje és 
hangsúlya azt jelzi, hogy azok az egyéni viselkedési formák, amelyeket gyakran 
befolyásolnak a legfontosabb szociális, gazdasági és kulturális tényezők, elsőbbséget 
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élveznek.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás:144
2. cikk (2) bekezdés c) pont (4a) francia bekezdés (új)

– a fogyasztói szervezetek, az egészségügyi 
ágazatban tevékenykedő szervezetek és 
egyéb érdekelt felek vezetését érintő 
korrupció megszüntetése azáltal, hogy az 
interneten rendszeresen nyilvánosságra 
hozzák az azokat érintő információkat, 
akiknek az ilyen gyakorlatok vagy a 
véleményalkotókat érintő érdekellentétekről 
szóló nyilatkozatok előnyükre válnak.

Er. pl

Indokolás

Elengedhetetlen a civil társadalom részvételének növelése a szervezetek és egyének által 
végzett reklámtevékenység és lobbizás ellensúlyozására.

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás:145
3. cikk (2) bekezdés

2. Az (1) bekezdés a) pontjának 
alkalmazásában a közösségi pénzügyi 
hozzájárulás nem haladhatja meg a 
következő mértéket.

2. Az (1) bekezdés a) pontjának 
alkalmazásában a közösségi pénzügyi 
hozzájárulás nem haladhatja meg a 
következő mértéket.
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(a) a 60 %-ot az egészségügy és a 
fogyasztóvédelem területén valamely 
közösségi program valamely célkitűzésének 
megvalósítását segítő cselekvés esetén, a 
kivételes hasznosságú esetekben azonban a 
közösségi hozzájárulás legfeljebb 80 % is 
lehet

(a) a 60 %-ot az egészségügy területén 
valamely közösségi program valamely 
célkitűzésének megvalósítását segítő 
cselekvés esetén, a kivételes hasznosságú 
esetekben azonban a közösségi hozzájárulás 
legfeljebb 80 % is lehet

(b) a kiadások 60 %-át olyan testület 
működése esetén, amely általános európai 
érdekű cél elérésére törekszik, amennyiben 
ez a támogatás az egészségügyi vagy a 
fogyasztóvédelmi érdekek közösségi szintű 
képviseletéhez vagy a program 
kulcsfontosságú célkitűzéseinek 
megvalósításához szükséges, a kivételes 
hasznosságú esetekben azonban a közösségi 
hozzájárulás legfeljebb 95 % is lehet. E 
pénzügyi hozzájárulás megújítása 
mentesíthető a fokozatos csökkentés elve 
alól.

(b) a kiadások 30%-át olyan testület 
működése esetén, amely általános európai 
érdekű cél elérésére törekszik, amennyiben 
ez a támogatás az egészségügyi érdekek 
közösségi szintű képviseletéhez vagy a 
program kulcsfontosságú célkitűzéseinek 
megvalósításához szükséges, a kivételes 
hasznosságú esetekben azonban a közösségi 
hozzájárulás legfeljebb 60% is lehet. E 
pénzügyi hozzájárulás megújítása 
mentesíthető a fokozatos csökkentés elve 
alól.

Er. de

Indokolás

A Parlamentnek biztosítania kell, hogy a támogatás először konkrét intézkedésekre 
irányuljon és ne egyes intézmények támogatására. Ennek természetesen a támogatás 
nagyságrendjében is ki kell fejeződnie.

Módosítás, előterjesztette: Holger Krahmer

Módosítás:146
3. cikk (2) bekezdés

2. Az (1) bekezdés a) pontjának 
alkalmazásában a közösségi pénzügyi 
hozzájárulás nem haladhatja meg a 
következő mértéket:

2. Az (1) bekezdés a) pontjának 
alkalmazásában a közösségi pénzügyi 
hozzájárulás nem haladhatja meg a 
következő mértéket:
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(a) a 60 %-ot az egészségügy és a 
fogyasztóvédelem területén valamely 
közösségi program valamely 
célkitűzésének megvalósítását segítő 
cselekvés esetén, a kivételes hasznosságú 
esetekben azonban a közösségi 
hozzájárulás legfeljebb 80 % is lehet; és

(a) a 60 %-ot az egészségügy területén 
valamely közösségi program valamely 
célkitűzésének megvalósítását segítő 
cselekvés esetén, a kivételes hasznosságú 
esetekben azonban a közösségi 
hozzájárulás legfeljebb 80 % is lehet; és

(b) a kiadások 60 %-át olyan testület 
működése esetén, amely általános európai 
érdekű cél elérésére törekszik, amennyiben 
ez a támogatás az egészségügyi vagy a 
fogyasztóvédelmi érdekek közösségi szintű 
képviseletéhez vagy a program 
kulcsfontosságú célkitűzéseinek 
megvalósításához szükséges, a kivételes 
hasznosságú esetekben azonban a 
közösségi hozzájárulás legfeljebb 95 % is 
lehet. E pénzügyi hozzájárulás megújítása 
mentesíthető a fokozatos csökkentés elve 
alól.

(b) a kiadások 60%-át nem kormányzati, 
nonprofit testület működése esetén, amely 
ipari, kereskedelmi, és egyéb 
összeférhetetlen érdekektől független, és 
tagsága legalább a tagállamok felét 
képviseli, amennyiben az ilyen nem 
kormányzati szervezet, betegcsoport vagy 
szakosodott hálózat elsődleges célkitűzése 
és tevékenysége az emberi betegségek 
megelőzése és a közegészségügy 
támogatása a Közösségben, amennyiben 
ez a támogatás az egészségügyi érdekek 
közösségi szintű képviseletéhez vagy a 
program kulcsfontosságú célkitűzéseinek 
megvalósításához szükséges. A 
kérelmezőknek tagságukról, belső 
szabályzatukról és finanszírozási 
forrásaikról teljes és aktualizált 
beszámolót kell adniuk a Bizottságnak. A
kivételes hasznosságú esetekben a 
közösségi hozzájárulás legfeljebb 95 % is 
lehet. A kivételes hasznosság 
megállapításának kritériumait a 7. cikk 
(1) bekezdés a) pontjának megfelelően az 
éves munkatervben előre meg kell 
határozni és közzé kell tenni. A pénzügyi 
hozzájárulás megújítása nem kormányzati 
szervezetek, betegcsoportok és szakosodott 
hálózatok számára mentesíthető a 
fokozatos csökkentés elve alól.
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Er. en

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás:147
3.cikk (2) bekezdés a) pont

a) a 60 %-ot az egészségügy és a
fogyasztóvédelem területén valamely 
közösségi program valamely célkitűzésének 
megvalósítását segítő cselekvés esetén, a 
kivételes hasznosságú esetekben azonban a 
közösségi hozzájárulás legfeljebb 80 % is 
lehet; és

a) a 70 %-ot az egészségügy és a 
fogyasztóvédelem területén valamely 
közösségi program valamely célkitűzésének 
megvalósítását segítő cselekvés esetén, a 
kivételes hasznosságú esetekben azonban a 
közösségi hozzájárulás legfeljebb 80 % is 
lehet; és

Er. pl

Indokolás

A módosítás 10%-os növelést ír elő olyan pénzalapok kezelésével kapcsolatos igazolatlan 
költségek esetében, amelyek célja a célkitűzések megvalósításának támogatása.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Módosítás:148
3. cikk (2) bekezdés (b) pont

(b) a kiadások 60 %-át olyan testület 
működése esetén, amely általános európai 
érdekű cél elérésére törekszik, amennyiben 
ez a támogatás az egészségügyi vagy a 
fogyasztóvédelmi érdekek közösségi szintű 
képviseletéhez vagy a program 
kulcsfontosságú célkitűzéseinek 
megvalósításához szükséges, a kivételes 
hasznosságú esetekben azonban a közösségi 
hozzájárulás legfeljebb 95 % is lehet. E 
pénzügyi hozzájárulás megújítása 

(b) a kiadások 75%-át nem kormányzati, 
nonprofit testület vagy szakosodott hálózat
működése esetén, amely az ipari, 
kereskedelmi, és egyéb összeférhetetlen 
érdekektől független, és tagsága legalább a 
tagállamok felét képviseli, amennyiben az 
ilyen nem kormányzati szervezet, 
szakosodott hálózat elsődleges célkitűzése 
és tevékenysége az emberi betegségek 
megelőzésére és a közegészségügy 
támogatása a Közösségben, amennyiben ez 
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mentesíthető a fokozatos csökkentés elve 
alól.

a támogatás az egészségügyi érdekek 
közösségi szintű képviseletéhez vagy a 
program kulcsfontosságú célkitűzéseinek 
megvalósításához szükséges. A 
kérelmezőknek tagságukról, belső 
szabályzatukról és finanszírozási 
forrásaikról teljes és aktualizált beszámolót 
kell adniuk a Bizottságnak. A kivételes 
hasznosságú esetekben a közösségi 
hozzájárulás legfeljebb 95 % is lehet. A 
kivételes hasznosság megállapításának 
kritériumait a 7. cikk (1) bekezdés a) 
pontjának megfelelően az éves 
munkatervben előre meg kell határozni és 
közzé kell tenni. A pénzügyi hozzájárulás 
megújítása nem kormányzati szervezetek és 
szakosodott hálózatok számára mentesíthető 
a fokozatos csökkentés elve alól.

Er. en

Indokolás

A 38. és 39. módosítás helyébe lép. A civil társadalom részvétele az európai egészségügyi 
politika megfogalmazásában és megvalósításában elsőrangú fontosságú. Az EU úgy 
biztosítja az alaptámogatást, hogy az egészségügyi érdekeket hatékonyan lehessen 
képviselni közösségi szinten. A nem kormányzati szervezetek meghatározása, amelyek 
fontos szerepet játszanak az egészségügy támogatásában, és részt tudnak venni a 
programban nagyobb jogbiztonságot fog nyújtani az intézkedések program keretében 
történő finanszírozásához. Továbbá a kivételes hasznosság értékelési kritériumainak 
előzetesen történő meghatározása szintén nagyobb jogbiztonságot ad a támogatásnak.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás:149
3. cikk (2) bekezdés b) pont
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b) a kiadások 60 %-át olyan testület 
működése esetén, amely általános európai 
érdekű cél elérésére törekszik, amennyiben 
ez a támogatás az egészségügyi vagy a 
fogyasztóvédelmi érdekek közösségi szintű 
képviseletéhez vagy a program 
kulcsfontosságú célkitűzéseinek 
megvalósításához szükséges, a kivételes 
hasznosságú esetekben azonban a közösségi 
hozzájárulás legfeljebb 95 % is lehet. E 
pénzügyi hozzájárulás megújítása 
mentesíthető a fokozatos csökkentés elve 
alól.

b) a kiadások 50 %-át olyan testület 
működése esetén, amely általános európai 
érdekű cél elérésére törekszik, amennyiben 
ez a támogatás az egészségügyi vagy a 
fogyasztóvédelmi érdekek közösségi szintű 
képviseletéhez vagy a program 
kulcsfontosságú célkitűzéseinek 
megvalósításához szükséges, a kivételes 
hasznosságú esetekben azonban a közösségi 
hozzájárulás legfeljebb 95 % is lehet. E 
pénzügyi hozzájárulás megújítása 
mentesíthető a fokozatos csökkentés elve 
alól.

Er. pl

Indokolás

A cél az igazgatási kiadások korlátozása, hogy ezzel fokozottabban előtérbe kerüljenek a 
kitűzött célok.

Módosítás, előterjesztette: Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone

Módosítás:150
3. cikk (2) bekezdés b) pont

b) a kiadások 60%-át olyan testület 
működése esetén, amely általános európai 
érdekű cél elérésére törekszik, amennyiben 
ez a támogatás az egészségügyi vagy a 
fogyasztóvédelmi érdekek közösségi szintű 
képviseletéhez vagy a program 
kulcsfontosságú célkitűzéseinek 
megvalósításához szükséges, a kivételes 
hasznosságú esetekben azonban a közösségi 
hozzájárulás legfeljebb 95% is lehet. E 
pénzügyi hozzájárulás megújítása 
mentesíthető a fokozatos csökkentés elve 
alól.

b) a kiadások 60%-át olyan projektek 
esetén, amelyek célja az európai 
egészségvédelmi programban megállapított 
kulcsfontosságú célkitűzések 
megvalósítása, és amelyeket 
betegképviseleti szervek vagy olyan nem 
kormányzati szervezetek javasolnak, 
amelyek kizárólagos célja az ebben a 
programban megállapított célkitűzések 
megvalósítása (a kivételes hasznosságú 
esetekben azonban a közösségi hozzájárulás 
legfeljebb 95% is lehet). 
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Er. it

Indokolás

Nem kellene támogatást fizetni nem kormányzati szervezetek vagy betegképviseleti 
szervek számára csupán azzal a céllal, hogy lehetővé váljon a működésük. Ehelyett a 
támogatást minden esetben konkrét programok végrehajtásához kell kötni, amelyeket 
értékelhetnek és jóváhagyhatnak. Ez lehetővé teszi a támogatás felhasználásával, és 
különösen a végrehajtott cselekvés hatékonyságával és eredményességével kapcsolatos 
ellenőrzéseket is.

Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás:151
3. cikk (3) bekezdés

3. Az (1) bekezdés a) pontjának 
alkalmazásában, amennyiben azt a 
megvalósítandó célkitűzés jellege indokolja, 
a közösségi pénzügyi hozzájárulás nyújtható 
a Közösség és egy vagy több tagállam, vagy 
a Közösség és más résztvevő országok 
illetékes hatóságai által közösen nyújtott 
finanszírozás részeként. Ilyenkor a 
közösségi hozzájárulás nem haladhatja meg 
az 50 %-ot, a kivételes hasznosságú 
esetekben azonban a közösségi hozzájárulás 
legfeljebb 70 % is lehet. E közösségi 
hozzájárulás odaítélhető a tagállam vagy az 
érintett illetékes hatóság által megjelölt, a 
Bizottság által jóváhagyott köztestületnek 
vagy üzleti haszonszerzésre nem törekvő 
más testületnek.

3. Az (1) bekezdés a) pontjának 
alkalmazásában, amennyiben azt a 
megvalósítandó célkitűzés jellege indokolja, 
a közösségi pénzügyi hozzájárulás nyújtható 
a Közösség és egy vagy több tagállam, vagy 
a Közösség és más résztvevő országok 
illetékes hatóságai által közösen nyújtott 
finanszírozás részeként. Ilyenkor a 
közösségi hozzájárulás nem haladhatja meg 
az 50 %-ot, a kivételes hasznosságú 
esetekben azonban a közösségi hozzájárulás 
legfeljebb 70 % is lehet. E közösségi 
hozzájárulás odaítélhető a tagállam vagy az 
érintett illetékes hatóság által megjelölt, a 
Bizottság által jóváhagyott köztestületnek 
vagy üzleti haszonszerzésre nem törekvő 
más testületnek. Ezeket a közösségi 
hozzájárulásokat az Európai 
Gyógyszerügynökség által jóváhagyott 
(2005. szeptember), a betegek és fogyasztók 
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szervezeteire vonatkozó kritériumok 
alapján kell odaítélni.

Er. en

Indokolás

Közérdek, hogy ezek a betegek és fogyasztók szervezeteinek nyújtott közösségi 
hozzájárulások az egészségügy területén létrehozandó közösségi cselekvési program 
(2007-2013) jóváhagyását követően a lehető leghamarabb rendelkezésre álljanak. A 
lényeges kritériumok léteznek és az Európai Gyógyszerügynökség (EMEA) azokat 2005. 
szeptemberében hivatalosan jóváhagyta. Mivel mind az Európai Bizottság, mind az 
EMEA ugyanazokat a kritériumokat használja, biztosítható a konzisztencia uniós szinten.

Módosítás, előterjesztette: Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Módosítás:152
3. cikk (4a) bekezdés (új)

4a. Pénzügyi hozzájárulást olyan 
szervezeteknek is oda lehet ítélni, amelyek:
(a) ) nem kormányzati, nonprofit 
szervezetek, az ipari, kereskedelmi, üzleti és 
egyéb összeférhetetlen érdekektől 
függetlenek, és amelyeknek az elsődleges 
célkitűzése és tevékenysége az emberi 
betegségek elkerülése, előfordulásuk 
csökkentése és megelőzése és a 
közegészségügy támogatása a Közösségben, 
továbbá

(b) a tagállamok legalább felében 
megbízatást kaptak nemzeti egészségügyi 
szervezetektől a polgárok érdekeinek 
közösségi szintű képviseletére vagy a 
polgárok képviselői a nemzeti szabályoknak 
és gyakorlatoknak megfelelően és 
regionális, nemzeti vagy EU-szinten 
tevékenykednek, valamint
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(c) a tagságukról, belső szabályzatukról és 
finanszírozási forrásaikról teljes és 
aktualizált beszámolót adtak a 
Bizottságnak.

Er. en

Indokolás

A civil társadalom részvétele az európai egészségügyi politika megfogalmazásában és 
végrehajtásában elsődleges fontosságú. Az EU úgy biztosítja az alaptámogatást, hogy az 
egészségügyi érdekeket hatékonyan lehessen képviselni közösségi szinten. A nem 
kormányzati szervezetek meghatározása, beleértve a betegek érdekképviseleti csoportjait, 
amelyek egyre fontosabb szerepet játszanak az egészségügy támogatásában, és részt 
tudnak venni a programban nagyobb jogbiztonságot fog nyújtani az intézkedések 
program keretében történő finanszírozásához. Ez a módosítás biztosítja, hogy a 
rendelkezések ne legyenek túl szigorúak, így lehetővé téve a feltörekvő egészségügyi civil 
szervezeteknek és betegcsoportoknak, hogy részt vehessenek és a program keretében 
támogatást igényeljenek.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Módosítás:153
3. cikk (4a) bekezdés (új)

4a. A fenti 2(b) bekezdés alkalmazásában
pénzügyi hozzájárulást csak olyan 
szervezeteknek lehet odaítélni, amelyek:
(a) ) nem kormányzati, nonprofit 
szervezetek, az ipari, kereskedelmi, üzleti 
és egyéb összeférhetetlen érdekektől 
függetlenek, és amelyeknek az elsődleges 
célkitűzése és tevékenysége az emberi 
betegségek megelőzése és a 
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közegészségügy támogatása a 
Közösségben és elkötelezettek a program 
alapvető célkitűzéseinek megvalósítására, 
és
(b) közösségi szinten képviselik a polgárok 
érdekeit, és amelyek tagsága legalább a 
tagállamok felét képviseli, és
(c) a tagságukról, belső szabályzatukról és 
finanszírozási forrásaikról teljes és 
aktualizált beszámolót adtak a 
Bizottságnak, és
(d) egészségügyi témák széles körében 
tevékenykednek, az irányítás magas 
szintjét nyújtják és konzultációs 
eljárásokat alakítottak ki.

Er. en

Indokolás

Az EU meghatározott cselekvéseket (2. cikk (a) bekezdés) vagy egy testület működését (2. 
cikk (b) bekezdés) finanszírozhatja. A 2. cikk (b) bekezdésének megfelelő alaptámogatás 
csak tényleges, az ipartól független civil szervezeteknek legyen nyújtható. Ezért fontos 
meghatározni a kritériumokat azon testületek számára, amelyek támogatást kaphatnak. 
Ezeket a kritériumokat minden testületnek teljesítenie kell, amely támogatásra jogosult 
szeretne lenni. Ez nagyobb jogbiztonságot teremt az intézkedések program keretében 
történő finanszírozásához.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Módosítás:154
3. cikk (4b) bekezdés (új)

4b. A fenti (2) és (3) bekezdésben említett 
„kivételes hasznosság” kritériumát a 7. cikk 
(1) bekezdése (a) pontjának megfelelően az 
éves munkatervben előre meg kell 
határozni.
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Er. en

Indokolás

Mivel a Közösség pénzügyi hozzájárulását a „kivételes hasznosságú” esetekben növelni 
lehet, fontos, hogy erre vonatkozóan előre világos kritériumokat határozzanak meg az 
éves munkatervben.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás:155
2. cikk, (2) bekezdés a) pont, (3a) francia bekezdés (új)

– más politikák által az egészségügyre és a 
fogyasztóvédelemre gyakorolt kedvezőtlen 
hatások nyilvánosságra hozatala

Er. pl

Indokolás

Ahhoz, hogy valós elsőbbséget biztosítsunk az egészségügynek és a fogyasztóvédelemnek, 
támogatásra van szükség a civil társadalom folyamatos tájékoztatásához.

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás:156
4.cikk (1a) albekezdés (új)

1a. A Bizottság biztosítja a program és más 
közösségi programok, fellépések és alapok 
optimális összekapcsolását. Különösen a 7. 
keretprogrammal való együttműködésnek 
kell erősítenie az egészségügyi program 
hatását.
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Er. de

Indokolás

Egyértelműen utalni kell arra, hogy a 7. keretprogramban az egészségügy is fontos 
szerepet játszik.

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás:157
4.cikk (1b) albekezdés (új)

1b. A Bizottság biztosítja, hogy az 
adatrögzítés,- feldolgozás és –továbbítás 
összes tevékenysége az „egészségügy 
koordinációjának nyílt módszere” 
koncepción belül történjen. A "koordináció 
nyílt módszere " fogalomnak ezenkívül e 
tevékenységi terület megjelölését is kell 
jelentenie.

Er. de

Indokolás

Kifejezésre kell juttatni, hogy nagy figyelmet kell fordítani a dupla munka elkerülésére. 
Különösen jelentősnek tűnik azonban az adatrögzítéssel, -feldolgozással és -továbbítással 
összekapcsolódó terminológia rendszerezése és szemantikailag egyértelmű kialakítása.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Módosítás:158
5.cikk (1) bekezdés

1. A program végrehajtására előirányzott 
pénzügyi keret az 1. cikkben meghatározott 
időszakra 1203 millió euró.

1. A program végrehajtására előirányzott 
pénzügyi keret az 1. cikkben meghatározott 
időszakra 2 736 millió euró.



PE 367.644v01-00 54/101 AM\593879HU.doc

külső fordítás

HU

Er. en

Indokolás

Az EU polgárai számára az emberi egészség védelme komoly problémát jelent. 
Mindazonáltal az EU éves egészségügyi kiadásai és például a mezőgazdasági támogatás 
között nagy egyensúlytalanság van (0.38 euró/fő a kombinált programban, összevetve az 
egy dohánytermelőre jutó 10,000 eurós támogatással). Az EU-nak világosan jeleznie kell, 
hogy ténylegesen törődik a polgárok egészségével. A program végére az Uniónak a 
program keretében végrehajtott intézkedések során évente 1 eurót kell költenie egy 
állampolgárra. A 2.736 millió eurós összeg akkor teljesül, ha az éves kiadást a teljes 
programidőszak alatt minden évben 5%-kal növelik az 1 eurós cél 2013-as eléréséhez.

Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás:159
5. cikk (1) bekezdés

1. A program végrehajtására előirányzott 
pénzügyi keret az 1. cikkben meghatározott 
időszakra 1203 millió euró.

1. A program végrehajtására előirányzott 
pénzügyi keret az 1. cikkben meghatározott 
időszakra 1500 millió euró.

Er. en

Indokolás

A program költségvetését növelni kell az új cselekvések és intézkedések hozzáadásának 
fedezéséhez és integrált és hatékony megvalósításának biztosításához.

Módosítás, előterjesztette: Christofer Fjellner

Módosítás:160
10. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) A Bizottság a jelentés elfogadása után 
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minden évben jelentést tesz közzé az 
Európai Unióban fennálló egészségügyi 
helyzetről. Ez a jelentés olyan adatokon és 
mutatókon alapul, amelyek lehetővé teszik, 
hogy elsősorban az egészségügyi helyzet 
alapján, nem pedig az egészségügy 
rendelkezésére álló erőforrások − pl. a 
kórházi napok és ágyak száma − alapján 
mérjék az eredményeket.

Er. sv

Indokolás

Észtország pusztán pénzügyi mércével mérve sokkal kevesebbet költ az egészségügyre, 
mint az Egyesült Királyság. Az erőforrásokat tekintve Észtország szintén elmarad a 
többségtől. Ha azonban azt nézzük, hogy mekkora esélye van a nőknek az emlőrákból 
való gyógyulásra, Észtországban jobb a helyzet, mint például Belgiumban. Az MRSA-
fertőzések előfordulása szintén alacsonyabb, mint az Egyesült Királyságban és 
Írországban. Ahhoz, hogy az egészségüggyel kapcsolatos információk tényleges 
tájékoztatást jelentsenek a felhasználók számára, nem az erőforrás inputot, hanem az 
eredményt kell mérni.

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás:161
2. melléklet, bevezetés (új)

A programban megállapított eszközelosztás 
az egyes részterületekre csak irányadó 
jellegű. Alapvetően a kiválósági kritérium 
érvényesül.

Er. de

Indokolás

A kiválósági kritériumnak az egészségügyi programban is egyértelműen előtérben kell 
lennie.
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Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás:162
2. melléklet 1. célkitűzés 1. pont 1.1. alpont

1.1. A fertőző betegségek kérdésének 
kezelésére irányuló képesség erősítése a 
Közösségben a fertőző betegségek 
járványügyi felügyeleti és ellenőrzési 
hálózatáról szóló 2119/98/EK határozat 
folytatólagos végrehajtásának 
támogatásával;

1.1. A fertőző betegségek kérdésének 
kezelésére irányuló képesség erősítése a 
Közösségben a fertőző betegségek 
járványügyi felügyeleti és ellenőrzési 
hálózatáról szóló 2119/98/EK határozat 
folytatólagos végrehajtásának támogatásával
és az Európai Betegségmegelőzési és 
Járványvédelmi Központ tevékenységének 
kiegészítésével;

Er. en

Indokolás

Fontos, hogy az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ eddigi szerepe 
ne duplázódjon e program végrehajtása révén.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Módosítás:163
2. melléklet 1. célkitűzés 1. pont 1.3. alpont

1.3. Az emberi egészséget fenyegető fizikai, 
vegyi vagy biológiai hatások (beleértve a 
szándékos kibocsátás esetét is) kimutatását 
és a kapcsolódó megbízható információk 
beszerzését célzó stratégiákra vonatkozó 
információcsere és közös stratégiák 
kidolgozása, továbbá közösségi megoldások 
és mechanizmusok szükség szerinti 

1.3. Az emberi egészséget fenyegető fizikai, 
vegyi vagy biológiai hatások (beleértve a 
szándékos alkalmazást gyógyszer felírása 
esetén vagy a szándékos kibocsátás esetét is) 
kimutatását és a kapcsolódó megbízható 
információk beszerzését célzó stratégiákra 
vonatkozó információcsere és közös 
stratégiák kidolgozása, továbbá közösségi 
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kidolgozása és alkalmazása; megoldások és mechanizmusok szükség 
szerinti kidolgozása és alkalmazása;

Er. en

Indokolás

Az információcserének tartalmaznia kell a fizikai, vegyi és biológiai hatásokhoz 
kapcsolódó egészségügyi fenyegetéseket is, amelyek előírt alkalmazás esetén 
következhetnek be (mint pl. a vényre kapható gyógyszerek), mivel közülük számosnak 
komoly káros hatása lehet az egészségre.

Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás:164
2. melléklet 1. célkitűzés 1. pont 1.3. alpont

1.3. Az emberi egészséget fenyegető fizikai, 
vegyi vagy biológiai hatások (beleértve a 
szándékos kibocsátás esetét is) kimutatását 
és a kapcsolódó megbízható információk 
beszerzését célzó stratégiákra vonatkozó 
információcsere és közös stratégiák 
kidolgozása, továbbá közösségi megoldások 
és mechanizmusok szükség szerinti 
kidolgozása és alkalmazása;

1.3. Az emberi egészséget fenyegető fizikai, 
vegyi vagy biológiai hatások (beleértve a 
szándékos kibocsátás esetét is) kimutatását 
és a kapcsolódó megbízható információk 
beszerzését célzó stratégiákra vonatkozó 
információcsere és közös stratégiák 
kidolgozása, továbbá közösségi megoldások 
és mechanizmusok szükség szerinti 
kidolgozása és alkalmazása az Európai 
Betegségmegelőzési és Járványvédelmi 
Központtal együttműködve;

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás:165
2. melléklet 1. célkitűzés 1. pont 1.4a. alpont (új)

1.4a. Az azonos hatóanyagot tartalmazó 
gyógyszerek nevei jegyzékének 
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létrehozásával kapcsolatos cselekvések 
támogatása; e jegyzék mindenki számára 
elérhető, különösen az interneten keresztül.

Er. el

Indokolás

Mivel léteznek a tagállamokban különböző neveken forgalmazott, azonos hatóanyagot 
tartalmazó gyógyszerek, és ez a betegek számára zavaró lehet, sürgősen szükség van egy 
olyan jegyzék létrehozására, amely az azonos hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek neveit 
tartalmazza. Ezt a jegyzéket a nyilvánosság számára elérhetővé kell tenni pl. egy 
internetes oldalon.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás:166
2. melléklet 1. célkitűzés 1. pont 1.5a. alpont (új)

1.5a. A baktériumok antibiotikumokkal 
szembeni rezisztenciájának és a kórházban 
szerzett fertőzések rezisztenciájának 
nyomon követése, illetve stratégiák 
kidolgozása ezek megelőzésére és 
kezelésére.

Er. el

Indokolás

Az antibiotikumokkal szembeni rezisztencia és a kórházban szerzett fertőzések 
előfordulásának növekedése komoly aggodalomra ad okot. Ezért adatgyűjtésre és 
nyomon követésre van szükség, valamint stratégiákat kell kidolgozni a helyzet kezelésére. 
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Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás:167
2. melléklet 1. célkitűzés 1. pont 1.6a. alpont (új)

1.6a. Intézkedések kidolgozása annak 
érdekében, hogy megakadályozzák a 
társadalmilag elszigetelődött egyének 
betegségeinek és serüléseinek kialakulását, 
és növeljék a bevándorlók tudatosságát az 
egészséggel kapcsolatos kérdésekben 

Er. el

Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan, Dorette Corbey

Módosítás:168
2. melléklet 1. célkitűzés 1. pont 1.7a alpont (új)

1.7a. Az Európai Betegségmegelőzési és 
Járványvédelmi Központ szerepének 
erősítése a fertőző betegségek hatásának 
központi szinten történő csökkentése 
érdekében.

Er. en

Indokolás

Ennek a módosításnak a célja az ECDC fontos szerepének hangsúlyozása.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies

Módosítás:169
2. melléklet 1. célkitűzés 1. pont 1.7a alpont (új)

1.7a. A tagállamok ösztönzése teljesen 
független kábítószer-vizsgálati bizottságok 
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kialakítására, az összes új, vényre 
beszerezhető gyógyszer alkalmazásának és 
hatásának ellenőrzése céljával 
jóváhagyásuk időpontjától kezdődően.

Er. en

Indokolás

Magától értetődő. Hangsúlyozni kell, hogy ezeknek a bizottságoknak teljesen 
függetleneknek és a gyógyszercégek befolyásától mentesnek kell lenniük.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás:170
2. melléklet 1. célkitűzés 2. pont 2.1. alpont

2.1. Az egészségügyi szükséghelyzetekre 
vonatkozó kockázatkezelési módszerek 
kidolgozása és az egészségügyi 
szükséghelyzetek esetére az összehangolt 
válaszadást lehetővé tévő képesség növelése;

2.1. Az egészségügyi szükséghelyzetekre 
vonatkozó kockázatkezelési módszerek 
kidolgozása, ideértve a világméretű 
járványok esetén alkalmazandó kölcsönös 
segítségnyújtási eljárásokat, és az 
egészségügyi szükséghelyzetek esetére az 
összehangolt válaszadást lehetővé tévő 
képesség növelése;

Er. pl

Indokolás

Az influenzajárványok és az egyéb betegségek által jelentett növekvő fenyegetés rávilágít 
az Unió gazdagabb és szegényebb országai közötti szakadékra. Egyes országok 
megbirkóznak a betegségek által jelentett kihívásokkal, mások nem képesek erre. Ezért a 
javaslat az, hogy rendelkezni kell az ilyen esetekben alkalmazandó eljárásokról és 
segítségnyújtásról.
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Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou

Módosítás:171
2. melléklet 1. célkitűzés 2. pont 2.2a alpont (új)

2.2a. Felismerve, hogy a csökkenő európai 
születésszámokhoz hozzájáruló 
egészségügyi tényezők intézkedéseket 
igényelnek, amelyek ezeket a problémákat 
megfelelően kezelik.

Er. en

Indokolás

A termékenység életkortól függő csökkenése együtt a megfelelő beavatkozáshoz való 
hozzáférés hiányával, azok számára, akiknek ebből előnyük származhatna, valószínűleg 
fokozza az európai népességre gyakorolt hatást, továbbá hozzájárul Európa ezzel 
összefüggő demográfiai változásának problémájához. A Közösségnek mindent el kell 
követnie azért, hogy javasolja és támogassa a megfelelő szolgáltatásokhoz való 
tisztességes és egyenlő hozzáférést egész Európában annak érdekében, hogy meg lehessen 
fordítani a születések számának csökkenését és meg lehessen előzni ezt az ingadozó 
demográfiai válságot.

Módosítás, előterjesztette: Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Módosítás:172
2. melléklet 1. célkitűzés 2. pont 2.3a. alpont (új)

2.3. Első partnerekként a népesség 
legszegényebb rétegeinek – különösen a 
nők – bevonása az egészségügyi politika 
programozásába, végrehajtásába és 
értékelésébe annak érdekében, hogy a 
közegészségügyi rendszereket úgy 
átalakíthassák át, hogy megfeleljenek a 
leghátrányosabb helyzetű csoportok 
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igényeinek;

Er. nl

Indokolás

Azok bevonása, akik saját tapasztalataik révén váltak szakértővé, segíthet a férfiak és nők 
közötti különbségekre vonatkozó adatok gyűjtésében, a nemekkel kapcsolatos statisztikák 
és mutatók kidolgozásában, és olyan egészségügyi rendszerek kiépítésében, amelyeket 
kifejezetten azon uniós polgárok csoportjainak igényeit szem előtt tartva terveztek, akiket 
a legtöbb hátrány és megkülönböztetés ér. 

Módosítás, előterjesztette: Adriana Poli Bortone, Alessandro Foglietta

Módosítás:173
2. melléklet 1. célkitűzés 2. pont 2.5. alpont

2.5. A létesítmények (például 
laboratóriumok) és a berendezések (például 
érzékelők) rendelkezésre állásának, 
alkalmasságának és hozzáférhetőségének, 
valamint az egészségügyi ágazat 
gyorsreagálási felkészültségének, 
válaszadási képességének és 
infrastruktúrájának felülvizsgálatára és 
fejlesztésére szolgáló stratégiák és 
mechanizmusok kidolgozása;

2.5. A létesítmények (például 
laboratóriumok) és a berendezések (például 
érzékelők) rendelkezésre állásának, 
alkalmasságának és hozzáférhetőségének, 
valamint az egészségügyi ágazat 
gyorsreagálási felkészültségének (többek 
között a súlyos betegek otthoni 
gondozásával, és a halálos betegségben 
szenvedők speciális intézményekben történő 
ápolásával kapcsolatban), válaszadási 
képességének és infrastruktúrájának 
felülvizsgálatára és fejlesztésére szolgáló 
stratégiák és mechanizmusok kidolgozása;

Er. it

Indokolás

A hosszú otthoni ápolásának és a halálos betegségben szenvedők gondozásának kérdését 
számos európai országban gyakran a családokra hagyják. Ennek komoly pénzügyi és 
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pszichológiai következményei vannak. A szubszidiaritás elvének csorbítása nélkül az 
Uniónak ezt a problémát úgy kell megoldania, hogy először is elismeri a probléma 
mértékét, és mindent megtesz annak érdekében, hogy kórházban, a beteg otthonában vagy 
egy, a súlyos vagy halálos betegségben szenvedők számára létrehozott speciális 
intézményben (pl. egy otthonban) biztosítsa a folyamatos ápolást.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Módosítás:174
2. melléklet 1. célkitűzés 2. pont 2.7a alpont (új)

2.7a. A kiegészítő és alternatív gyógyászat 
terápiás lehetőségeinek vizsgálata a vényre 
kapható gyógyszerekkel szemben, a 
halálozási arányszám és a morbiditás 
terhének csökkentése érdekében.

Er. en

Indokolás

A vényre kapható gyógyszerek, miközben céljuk a halálozási arányszám és a morbiditás 
csökkentése, azok okai is lehetnek. Az USA-ban készült tanulmány szerint az Egyesült 
Államokban a felírt gyógyszerek a negyedik helyen állnak a hat fontos halálozási ok 
között. A betegeknek egyre több aggályuk van sok hagyományos gyógyszer negatív 
hatásával és toxicitásával kapcsolatban és kevésbé toxikus alternatívákat keresnek. Ezért 
fontos a kiegészítő gyógyászattal kapcsolatos kutatás, amelyet bele kell foglalni a 
programba.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies

Módosítás:175
2. melléklet 2. célkitűzés 3. pont 3.1 alpont

3.1. Függőség jellegű egészségmeghatározó 
tényezők: nevezetesen a dohányzás, alkohol 
és kábítószerek, és más, függőséget okozó 
anyagok;

3.1. Függőség jellegű egészségmeghatározó 
tényezők: nevezetesen a dohányzás, alkohol, 
orvosi vényre kapható gyógyszerek, mint a 
benzodiazepinek, illegális kábítószerek, és 
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más, függőséget okozó anyagok;

Er. en

Indokolás

A közegészségügy területén 2003-2008 között létrehozandó közösségi cselekvési 
programot jóváhagyó 1786/2002/EK határozat tartalmazza a kábítószer-megelőzést a 
közegészségügyi program egészségmeghatározó tényezői között. Fontos, hogy itt 
felismerjük a legálisan felírt gyógyszerektől való függőség által okozott, kábítószerhez 
kapcsolódó egészségi károsodás problémáját azzal, hogy az utóbbit 
egészségmeghatározó tényezőként azonosítjuk. Az egyén számára a következmény 
hasonló ahhoz, amelyet a heroin- vagy alkoholfüggőség eredményez.  

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás:176
2. melléklet 2. célkitűzés 3. pont 3.1. alpont

Az angol változatra nem alkalmazandó

Er. pl

Indokolás

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás:177
2. melléklet 2. célkitűzés 3. pont 3.1a alpont (új)
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3.1.a. Egészségesebb életmódhoz vezető 
gyakorlatok, a gyermekek egészségének 
javítása érdekében;

Er. en

Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás:178
2. melléklet 2. célkitűzés 3. pont 3.2 alpont

3.2. Az életmóddal összefüggő 
egészségmeghatározó tényezők: táplálkozás 
és testmozgás, nemi és reproduktív 
egészség;

3.2. Az életmóddal összefüggő 
egészségmeghatározó tényezők: táplálkozás 
és testmozgás, nemi és reproduktív 
egészség, valamint mentális egészség;

Er. en

Indokolás

Az életmód meghatározó tényezőinek, például a munkahelyi stressznek és a depressziónak 
egyre nagyobb hatása van a mentális egészségre.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi

Módosítás:179
2. melléklet 2. célkitűzés 3. pont 3.3. alpont

3.3. A társadalmi és gazdasági jellegű 
egészségmeghatározó tényezők, különös 
figyelemmel az egészségügyi 
egyenlőtlenségekre és a társadalmi és 
gazdasági tényezők egészségre gyakorolt 
hatására;

3.3. A társadalmi és gazdasági jellegű 
egészségmeghatározó tényezők, különös 
figyelemmel az egészségügyi 
egyenlőtlenségekre és a társadalmi és 
gazdasági tényezők egészségre gyakorolt 
hatására, és a sebezhető csoportokkal 
szembeni megkülönböztetésre;



PE 367.644v01-00 66/101 AM\593879HU.doc

külső fordítás

HU

Er. el

Indokolás

Fontos olyan intézkedések meghatározása, amelyek célja a sebezhető csoportokkal – mint 
például a fogyatékkal élőkkel – szembeni megkülönböztetés csökkentése az egészségügyi 
ellátásban.

Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás:180
2. melléklet 2. célkitűzés 3. pont 3.3b alpont (új)

3.3.b. Az egészségügyben tapasztalható 
egyenlőtlenségek azon okainak 
meghatározása, amelyek hatást 
gyakorolnak a megelőzésre és az optimális 
egészségügyi ellátásra, különös tekintettel 
az új tagállamokban jelentkező 
egészségügyi egyenlőtlenségekre; ezért 
erőfeszítéseket kell tenni annak 
biztosítására, hogy az intézkedésekbe 
bevonják az új tagállamokban levő 
szervezeteket/tevékenységeket.

Er. en

Indokolás

Jelenleg nagy különbségek vannak a tagállamok között és azokon belül a lakosság 
átlagos élettartama, egészségi állapota és ellátáshoz történő hozzáférése tekintetében. Ez 
különösen igaz az új tagállamokra. Ebből következően nagyon fontos, hogy a program 
intézkedéseket tegyen ezek csökkentésére és bevonja az új tagállamokat.
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Módosítás, előterjesztette: Frederika Brepoels, Antonios Trakatellis

Módosítás:181
2. melléklet 2. célkitűzés 3. pont 3.4 alpont

3.4. A környezeti jellegű 
egészségmeghatározó tényezők, különös 
figyelemmel a környezeti jelenségek 
egészségre gyakorolt hatására;

3.4. A környezeti jellegű 
egészségmeghatározó tényezők, különös 
figyelemmel a környezeti jelenségek 
egészségre gyakorolt hatására, beleértve a 
toxikus vegyi anyagoknak, mint a rákkeltő, 
mutagén, reprotoxikus és allergén anyagok, 
való kitettséget;

Er. en

Indokolás

A toxikus vegyi anyagoknak való kitettség és különösen a rákkeltő, mutagén, reprotoxikus 
és allergén anyagoknak való kitettség az európai polgárok és különösen az érzékeny 
népesség, mint az újszülöttek, gyermekek, terhes nők számára komoly problémát jelent, 
ezért ezt a kérdést bele kell venni a program intézkedéseibe.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Módosítás:182
2. melléklet 2. célkitűzés 3. pont 3.4 alpont

3.4. A környezeti jellegű 
egészségmeghatározó tényezők, különös 
figyelemmel a környezeti jelenségek 
egészségre gyakorolt hatására;

3.4. A környezeti jellegű 
egészségmeghatározó tényezők, különös 
figyelemmel a környezeti jelenségek 
egészségre gyakorolt hatására, különösen a 
beltéri levegő minőségére és a vegyi 
anyagoknak való többszörös kitettségre;

Er. en

Indokolás

A beltéri levegőszennyezőknek való kitettségről felismerték, hogy a környezethez 
kapcsolódó betegségek széles köréhez jelentősen hozzájárul, ideértve az allergiát, a rövid 
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és hosszú távú légzőszervi problémákat. Számos beltéri szennyező anyagot találtak és sok 
esetben beltéri koncentrációjuk nagyobb volt a kültérinél. A vegyi anyagoknak való 
kitettség hatásait még mindig az egyes vegyi anyagokra vonatkozóan értékelik, ami a 
lehetséges hatások szisztematikus alábecsléséhez vezet. Ezért kifejezetten figyelni kell a 
beltéri levegőminőségre és a vegyi anyagoknak való többszörös kitettségre.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás:183
2. melléklet 2. célkitűzés 3. pont 3.4a alpont (új)

3.4a A fontosabb betegségek genetikai 
meghatározó tényezőinek elemzése és 
megelőzési stratégiák kialakítása;

Er. en

Indokolás

Magától értetődő. A 68. módosítás helyébe lép.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi

Módosítás:184
2. melléklet 2. célkitűzés 3. pont 3.5a. alpont (új)

3.5a. Stratégiák kidolgozása és helyes 
gyakorlatok cseréje azzal a céllal, hogy –
amennyiben lehetséges – megakadályozzák 
a fogyatékosság kialakulását és javítsák a 
fogyatékkal élők egészségét; 

Er. el
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Indokolás

Elsőrendű fontosságú a stratégiák kidolgozását és helyes gyakorlatok cseréjét célzó 
intézkedések alkalmazása, amelyek célja, hogy – amennyiben lehetséges –
megakadályozzák a fogyatékosság kialakulását és javítsák a fogyatékkal élők egészségét.

Módosítás, előterjesztette: Jutta D. Haug

Módosítás:185
2. melléklet 2. célkitűzés 3. pont 3.5a alpont (új)

3.5a Táplálkozási kérdésekkel foglalkozó 
képzési helyek kialakításának támogatása 
szülők és gyermekek részére, mégpedig 
olyan intézkedések révén, amelyek a 
képzéstől távol levő rétegeket is elérik. 

Er. de

Indokolás

A helytelen táplálkozásból adódó túlsúly és elhízás a gyermekeknél és későbbi 
felnőtteknél egyre nagyobb problémát jelent Európában. Ezt a problémát célzott 
intézkedésekkel kell megoldani, amelyek a képzéstől távol levő rétegeket is elérik.

Módosítás, előterjesztette: Jutta D. Haug

Módosítás:186
2. melléklet 2. célkitűzés 3. pont 3.5b alpont (új)

3.5b Vállalati egészségvédelmi stratégiák 
támogatása;

Er. de

Indokolás

A vállalatok számára "egészségügyi támogatási elemeket" kell rendelkezésre bocsátani, 
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amelyekkel gondoskodhatnak munkavállalóik egészségügyi neveléséről és 
egészségmegőrzéséről. 

Módosítás, előterjesztette: Jutta D. Haug

Módosítás:187
2. melléklet 2. célkitűzés 3. pont 3.5c alpont (új)

3.5c Idős emberekkel kapcsolatos 
diagnózisok és terápiák javítását célzó 
intézkedések támogatása.

Er. de

Indokolás

Az Európai Unió tagállamaiban támogatni kell a geriátria területét. Az úgynevezett 
időskori betegségekben szenvedő emberek esetében a diagnózis és a terápia 
megkülönböztetett figyelmet és speciális módszereket igényel.

Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás:188
2. melléklet 2. célkitűzés 3. pont 3.7a alpont (új)

3.7a Genetikai meghatározó tényezők, 
genetikai szűrővizsgálat, személyes és 
biológiai tényezők;

Er. en

Indokolás

Ezeket a kérdésköröket külön felsorolták a jelenlegi közegészségügyi program 
szövegében, de hiányoznak az új egészségügyi program szövegéből.
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Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás:189
2. melléklet 2. célkitűzés 3. pont 3.7b alpont (új)

3.7b Az egészség nemi és életkori 
szempontjai.

Er. en

Indokolás

Nem történik meg az egészség nemi szempontjainak felismerése annak ellenére, hogy 
jelenleg folyik a nemek közti különbségek és egyenlőtlenségek előtérbe helyezése a nők és 
férfiak egészségével összefüggésben. Az öregedés megjelenik a javaslat bevezetésében, de 
a jogi aktus szövegének tervezetében nem.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Módosítás:190
2. melléklet 2. célkitűzés 3. pont 3.7b alpont (új)

3.7b Az egészség nemi és életkori 
szempontjai;

Er. en

Indokolás

A programnak saját jogán tartalmaznia kell cselekvéseket az egészség nemi és életkori 
szempontjaira vonatkozóan is, tekintve a nők és férfiak egészségében fennálló, nemtől 
függő különbségeket és a várható élettartam növekedésének egészségügyre gyakorolt 
számos következményét.
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Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González

Módosítás:191
2. melléklet 3. célkitűzés 4. pont 4.1 alpont

4.1. A Közösséget terhelő összes betegséget 
figyelembe véve különösen jelentős nagyobb 
megbetegedésekre vonatkozó cselekvések 
kidolgozása és végrehajtása, ha a közösségi 
fellépés jelentős értékkel egészítheti ki a 
nemzeti erőfeszítéseket;

4.1. A Közösséget terhelő összes betegséget 
és a Közösségben a lehetséges elvesztett 
életévek és a munkaképtelenség fő okait, 
különösen a szív- és érrendszeri 
megbetegedéseket figyelembe véve 
különösen jelentős nagyobb 
megbetegedésekre vonatkozó cselekvések 
kidolgozása és végrehajtása, ha a közösségi 
fellépés jelentős értékkel egészítheti ki a 
nemzeti erőfeszítéseket;

Er. en

Indokolás

A hangsúly nemcsak a megbetegedéseken van, hanem azok okain is.

Módosítás, előterjesztette: Jules Maaten

Módosítás:192
2. melléklet 3. célkitűzés 4. pont 4.1 alpont

4.1. A Közösséget terhelő összes betegséget 
figyelembe véve különösen jelentős nagyobb 
megbetegedésekre vonatkozó cselekvések 
kidolgozása és végrehajtása, ha a közösségi 
fellépés jelentős értékkel egészítheti ki a 
nemzeti erőfeszítéseket; 

4.1.  A Közösséget terhelő összes 
betegséget, különösen a szív- és érrendszeri, 
mentális, rákos megbetegedéseket, a 
cukorbetegséget és a tüdőbetegségeket
figyelembe véve különösen jelentős nagyobb 
megbetegedésekre vonatkozó cselekvések 
kidolgozása és végrehajtása, ha a közösségi 
fellépés jelentős értékkel egészítheti ki a 
nemzeti erőfeszítéseket; 
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Er. en

Indokolás

Egyaránt fontos mind a szélesebb népesség, mind a nagy kockázatnak kitett népesség 
kezelése, és így az elsődleges és másodlagos megelőzés egyidejű megvalósítása. A WHO 
2005. évi európai egészségügyi jelentésében például azt a becslést adja, hogy egy, az 
egész népességen belül megvalósuló csekély csökkenés a vérnyomás, elhízás, 
koleszterinfogyasztás és dohányzás terén egyidejűleg, több mint felére csökkentené a szív-
és érrendszeri megbetegedések előfordulását.
A bevált gyakorlatok továbbítása Európában növelné az elsődleges és másodlagos 
megelőzésre vonatkozó nemzeti egészségügyi stratégiák értékét, beleértve a megelőzési 
iránymutatások kidolgozását és végrehajtását. Az uniós szinten történő cselekvés szintén 
indokolt, mert kezeli a tagállamok közötti egyenlőtlenségeket, például a hatékony uniós 
politikák elemzésével. 

Módosítás, előterjesztette: Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Módosítás:193
2. melléklet 3. célkitűzés 4. pont 4.1 alpont

4.1. A Közösséget terhelő összes betegséget 
figyelembe véve különösen jelentős nagyobb 
megbetegedésekre vonatkozó cselekvések 
kidolgozása és végrehajtása, ha a közösségi 
fellépés jelentős értékkel egészítheti ki a 
nemzeti erőfeszítéseket;

4.1 A Közösséget terhelő összes betegséget, 
különösen a szív- és érrendszeri, mentális, 
rákos megbetegedéseket és a 
cukorbetegséget figyelembe véve 
különösen jelentős nagyobb 
megbetegedésekre vonatkozó cselekvések 
kidolgozása és végrehajtása, ha a közösségi 
fellépés jelentős értékkel egészítheti ki a 
nemzeti erőfeszítéseket;

Er. en

Indokolás

Egyaránt fontos mind a szélesebb népesség, mind a nagy kockázatnak kitett népesség 
kezelése, és így az elsődleges és másodlagos megelőzés egyidejű megvalósítása. A WHO 
2005. évi európai egészségügyi jelentésében például azt a becslést adja, hogy egy, az 
egész népességen belül megvalósuló csekély csökkenés a vérnyomás, elhízás, 
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koleszterinfogyasztás és dohányzás terén egyidejűleg, több mint felére csökkentené a szív-
és érrendszeri megbetegedések (CVD) előfordulását (a CVD a halálozási arány és a 
morbiditás egyik legfőbb oka Európában). 

Módosítás, előterjesztette: Karin Jöns

Módosítás:194
2. melléklet 3. célkitűzés 4. pont 4.1 alpont

4.1. A Közösséget terhelő összes betegséget 
figyelembe véve különösen jelentős nagyobb 
megbetegedésekre vonatkozó cselekvések 
kidolgozása és végrehajtása, ha a közösségi 
fellépés jelentős értékkel egészítheti ki a 
nemzeti erőfeszítéseket;

4.1. A Közösséget terhelő összes betegséget, 
különösen a szív- és érrendszeri, rákos 
megbetegedéseket, a cukorbetegséget vagy 
a reumát figyelembe véve különösen 
jelentős nagyobb megbetegedésekre 
vonatkozó cselekvések kidolgozása és 
végrehajtása, ha a közösségi fellépés jelentős 
értékkel egészítheti ki a nemzeti 
erőfeszítéseket; 

Er. de

Indokolás

A jelentősebb betegségek közül legalább néhányat itt meg kell említeni.

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González

Módosítás:195
2. melléklet 3. célkitűzés 4. pont 4.2 alpont

4.2 A betegségek megelőzésére irányuló 
stratégiák és intézkedések kidolgozása és 
végrehajtása, különösen a bevált gyakorlati 
megoldások megkeresésével és 
iránymutatások és ajánlások összeállításával, 

4.2 A betegségek megelőzésére és a 
rehabilitációra irányuló stratégiák és 
intézkedések kidolgozása és végrehajtása, 
különösen:
- összpontosítás a betegség előtti 
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beleértve a másodlagos megelőzést, a 
szűrővizsgálatokat és a korai kimutatást is.

megelőzésre (a megbetegedési kockázat 
kialakulásának megelőzése a következő 
generációknál),
- elsődleges megelőzés kidolgozása 
tünetmentes felnőtteknél, beleértve a 
tömeges megelőzést és a nagy kockázatra 
vonatkozó stratégiákat,
- a bevált gyakorlati megoldások 
megkeresésével és iránymutatások és 
ajánlások összeállításával (különös 
tekintettel az olyan stratégiákra, amelyek 
célja az iránymutatások, ajánlások és a 
tényleges gyakorlat közötti hiányosságok 
megszüntetése), beleértve a másodlagos 
megelőzést, a szűrővizsgálatokat és a korai 
kimutatást is,
- kockázatértékelési eszközök támogatása és 
kidolgozása, és
- nemek közti különbségek és a népesség 
öregedésének kezelése.

Er. en

Indokolás

A megelőzést globálisan kell kezelni, tehát az élet korai és késői szakaszában, a női és 
férfi népesség körében,valamint annál a népességnél is, amely a múltban megbetegedett. 
Ez egyszerűen megtehető azzal, hogy hozzáférést biztosítunk az alapellátásban dolgozó 
szakemberek és az általános orvosok számára a kockázatértékelési eszközökhöz. Külön 
hangsúlyt kell helyezni az orvosképzésre.

Módosítás, előterjesztette: Jules Maaten

Módosítás:196
2. melléklet 3. célkitűzés 4. pont 4.2 alpont

4.2. A betegségek megelőzésére irányuló 
stratégiák és intézkedések kidolgozása és 

4.2. A betegségek megelőzésére irányuló 
stratégiák és intézkedések kidolgozása és 
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végrehajtása, különösen a bevált gyakorlati 
megoldások megkeresésével és 
iránymutatások és ajánlások összeállításával, 
beleértve a másodlagos megelőzést, a 
szűrővizsgálatokat és a korai kimutatást is.

végrehajtása, különösen a bevált gyakorlati 
megoldások megkeresésével és 
iránymutatások és ajánlások összeállításával, 
beleértve a másodlagos megelőzést, a 
szűrővizsgálatokat és a korai kimutatást is. 
Elsőbbséget kell adni a 4.1. pontban 
felsorolt betegségeknek;

Er. en

Indokolás

Egyaránt fontos mind a szélesebb népesség, mind a nagy kockázatnak kitett népesség 
kezelése, és így az elsődleges és másodlagos megelőzés egyidejű megvalósítása. A WHO 
2005. évi európai egészségügyi jelentésében például azt a becslést adja, hogy egy, az 
egész népességen belül megvalósuló csekély csökkenés a vérnyomás, elhízás, 
koleszterinfogyasztás és dohányzás terén egyidejűleg, több mint felére csökkentené a szív-
és érrendszeri megbetegedések (CVD) előfordulását. A bevált gyakorlatok továbbítása 
Európában növelné az elsődleges és másodlagos megelőzésre vonatkozó nemzeti 
egészségügyi stratégiák értékét, beleértve a megelőzési iránymutatások kidolgozását és 
végrehajtását. Az uniós szinten történő cselekvés szintén indokolt, mert kezeli a 
tagállamok közötti egyenlőtlenségeket, például a hatékony uniós politikák elemzésével. 

Módosítás, előterjesztette: Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Módosítás:197
2. melléklet 3. célkitűzés 4. pont 4.2 alpont

4.2. A betegségek megelőzésére irányuló 
stratégiák és intézkedések kidolgozása és 
végrehajtása, különösen a bevált gyakorlati 
megoldások megkeresésével és 
iránymutatások és ajánlások összeállításával, 
beleértve a másodlagos megelőzést, a 
szűrővizsgálatokat és a korai kimutatást is;

4.2 A betegségek megelőzésére irányuló 
stratégiák és intézkedések kidolgozása és 
végrehajtása, különösen a bevált gyakorlati 
megoldások megkeresésével és 
iránymutatások és ajánlások összeállításával, 
beleértve a másodlagos megelőzést, a 
szűrővizsgálatokat és a korai kimutatást is. 
Elsőbbséget kell adni a 4.1. pontban 
felsorolt betegségeknek;
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Er. en

Indokolás

A bevált gyakorlatok továbbítása Európában növelné az elsődleges és másodlagos 
megelőzésre vonatkozó nemzeti egészségügyi stratégiák értékét, beleértve a megelőzési 
iránymutatások kidolgozását és végrehajtását. Az uniós szinten történő cselekvés szintén 
indokolt, mert kezeli a tagállamok közötti egyenlőtlenségeket, például a hatékony uniós 
politikák elemzésével. 

Módosítás, előterjesztette: Karin Jöns

Módosítás:198
2. melléklet 3. célkitűzés 4. pont 4.2 alpont

4.2. A betegségek megelőzésére irányuló 
stratégiák és intézkedések kidolgozása és 
végrehajtása, különösen a bevált gyakorlati 
megoldások megkeresésével és 
iránymutatások és ajánlások összeállításával, 
beleértve a másodlagos megelőzést, a 
szűrővizsgálatokat és a korai kimutatást is;

4.2. A betegségek, különösen a komoly 
megbetegedések, mint a szív-és érrendszeri, 
a rákos megbetegedések, a cukorbetegség 
vagy a reuma megelőzésére irányuló 
stratégiák és intézkedések kidolgozása és 
végrehajtása, különösen a bevált gyakorlati 
megoldások megkeresésével és 
iránymutatások és ajánlások összeállításával, 
beleértve a másodlagos megelőzést, a 
szűrővizsgálatokat és a korai kimutatást is; 

Er. de

Indokolás

A hangsúlyt itt is a főbb betegségekre kell helyezni, mivel a megelőzésre, szűrővizsgálatra 
és korai felismerésre irányuló intézkedések haszna az érintettek nagy száma miatt itt a 
legnagyobb.
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Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou

Módosítás:199
2. melléklet 3. célkitűzés 4. pont 4.2. alpont

4.2. A betegségek megelőzésére irányuló 
stratégiák és intézkedések kidolgozása és 
végrehajtása, különösen a bevált gyakorlati 
megoldások megkeresésével és 
iránymutatások és ajánlások összeállításával, 
beleértve a másodlagos megelőzést, a 
szűrővizsgálatokat és a korai kimutatást is;

4.2. A betegségek megelőzésére irányuló 
stratégiák és intézkedések kidolgozása és 
végrehajtása, különösen a bevált gyakorlati 
megoldások megkeresésével és 
iránymutatások és ajánlások összeállításával, 
beleértve a másodlagos megelőzést, a 
szűrővizsgálatokat és a korai kimutatást is, 
különös tekintettel a súlyos betegségekre 
mint például a rák, a szívkoszorúér-
megbetegedés, a cukorbetegség, a mentális 
betegségek, reumás panaszok stb;

Er. el

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis, Frederika Brepoels

Módosítás:200
2. melléklet 3. célkitűzés 4. pont 4.2a alpont (új)

4.2a Immunizációs és vakcinázási 
stratégiák és intézkedések előkészítése és 
végrehajtásukra vonatkozó ajánlások. 

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Módosítás:201
2. melléklet 3. célkitűzés 4. pont 4.2 alpont 1a albekezdés (új)
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A Bizottság ennek megfelelően a 
keretprogram során javaslatokat fog 
benyújtani tanácsi ajánlásokra a következő 
betegségek megelőzésére, 
diagnosztizálására és ellenőrzésére 
vonatkozóan:

• szív- és érrendszeri megbetegedések 
(CVD),

• cukorbetegség,
• rák,
• mentális betegségek.

Er. en

Indokolás

Ez a négy betegség jelenti az európai betegségteher legnagyobb részét.
Az erre a négy betegségre vonatkozó bevált gyakorlatok továbbítása Európában 
kétségtelenül növelné a nemzeti egészségügyi stratégiák értékét. Az uniós szinten történő 
cselekvés szintén indokolt, mert a nemzeti politikákban levő összeegyeztethetetlenségek 
csökkentésével kezeli a tagállamok közötti egyenlőtlenségeket. Ezek a betegségek már, 
bár változó mértékben, de felkeltették az Unió figyelmét, de nem következetesen, ezért 
Európának most kell hozzájárulnia a megelőzéshez, diagnosztizáláshoz és ellenőrzéshez 
ezeken a területeken.

Módosítás, előterjesztette: Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Módosítás:202
2. melléklet 3. célkitűzés 4. pont 4.3a alpont (új)

4.3a Stratégiák és intézkedések kidolgozása 
az egészségügyben tapasztalható 
egyenlőtlenségeknek a megelőzés, az 
egészségtudatos magatartás elősegítése, a 
betegségek csökkentése és az optimális 
egészségügyi ellátás révén történő 
kezelésére.
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Er. en

Indokolás

A program egyik prioritása az egészségügyi egyenlőtlenségek kezelése. Például az új 
tagállamoknak még nem származott előnyük az Európai Rákellenes Kódex 
támogatásából.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás:203
2. melléklet 3. célkitűzés 4. pont 4.3a alpont (új)

4.3a. A betegek mobilitását elősegítő 
intézkedések és információk támogatása, 
figyelemmel a kezelésekkel kapcsolatos, a 
beteg lakóhely szerinti tagállamában nem 
hozzáférhető információkra, illetve olyan 
kezelésekhez való hozzáférésre, amelyek 
bár sürgősek lennének, nem biztosíthatók 
haladéktalanul a beteg lakóhely szerinti 
tagállamában;

Er. el

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás:204
2. melléklet 3. célkitűzés 4. pont 4.3b. alpont (új)

4.3b. A telemedicina támogatása az 
egészségügyi szolgáltatások hálózatba 
szervezése, a betegek mobilitásának 
támogatása és a betegek otthonában 
történő ápolás biztosításának elősegítése 
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céljából, elsősorban az idősek, a 
fogyatékkal vagy elszigetelten élők 
számára; 

Er. el

Indokolás

A telemedicinális alkalmazások támogatják a betegek mobilitását, megkönnyítik azonnali 
és megfelelő hozzájutásukat az egészségügyi szolgáltatásokhoz. Emellett az idősek, a 
fogyatékkal vagy elszigetelten élők számára a telemedicina alkalmazásával, otthonukban 
nyújtott ápolás segít csökkenteni a betegségek és sérülések hatását, és az egészségügyben 
elősegíti a kiadások ésszerűsítését.

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Berlinguer

Módosítás:205
2. melléklet 3. célkitűzés 4. pont 4.4a. alpont (új)

4.4a. A legjobb gyakorlatok és a tudás 
cseréje, valamint a stratégiák 
összehangolása a mentális egészség javítása 
és a mentális betegségek megelőzése és 
kezelése érdekében (a szolgáltatások 
intézményeken kívül helyezésével is), illetve 
ezek létrehozása az alapellátás, közösségi 
házak és általános kórházak működési 
keretében a betegek és családjaik elvárásai 
szerint, a társadalmi integráció elősegítése 
érdekében.

Er. it

Indokolás

Ez a módosítás utalás a mentális egészségről szóló zöld könyvre.
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Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan, Dorette Corbey

Módosítás:206
2. melléklet 3. célkitűzés 4. pont 4.5a alpont (új)

4.5a A tudásbeli hiányosságok 
meghatározása a fontosabb betegségek 
leküzdése érdekében, és a 7. kutatási 
keretprogram felhasználásával a kutatások 
ösztönzésének biztosítása. 

Er. en

Indokolás

Az EU-nak egyesítenie kell erőit a tudásbeli hiányosságok meghatározásához, és ezért 
kapcsolatot kell keresni a 7. keretprogrammal. Egy sokkal aktívabb kutatási politika és az 
állami ráfordítások csökkenthetik az olyan betegségek kezelésének területén még mindig 
megtalálható hiányosságokat, amelyek fejlesztése a gyógyszeripar számára nem jelent 
hasznot.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Módosítás:207
2. melléklet 4. célkitűzés 5. pont 5.1 alpont

5.1. Az egészségügyi ellátás határokon 
átnyúló keresletének és kínálatának 
elősegítése, beleértve a határokon átnyúló 
ellátási kapacitások megosztását és 
felhasználását lehetővé tevő információk 
összegyűjtését és cseréjét is;

5.1. A határokon átnyúló betegmobilitás és
az egészségügyi ellátás határokon átnyúló 
keresletének és kínálatának elősegítése, 
beleértve a határokon átnyúló ellátási 
kapacitások megosztását és felhasználását 
lehetővé tevő információk összegyűjtését és 
cseréjét is;

Er. en
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Indokolás

A betegek mobilitása fontos kérdés az EU polgárai körében, az Unió itt jelentős 
hozzáadott értéket teremthet, ezért ezt be kell vonni a programba.

Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás:208
2. melléklet 4. célkitűzés 5. pont 5.1 alpont

5.1 Az egészségügyi ellátás határokon 
átnyúló keresletének és kínálatának 
elősegítése, beleértve a határokon átnyúló 
ellátási kapacitások megosztását és 
felhasználását lehetővé tevő információk 
összegyűjtését és cseréjét is;

5.1 Az egészségügyi ellátás határokon 
átnyúló keresletének és kínálatának és a 
betegmobilitásnak az elősegítése, beleértve 
a határokon átnyúló ellátási kapacitások 
megosztását és felhasználását lehetővé tevő 
információk összegyűjtését és cseréjét is;

Er. en

Indokolás

A betegmobilitás határokon átnyúló jelentőségű téma az EU polgárai számára, ahol az 
Unió jelentős hozzáadott értéket teremthet.

Módosítás, előterjesztette: Irena Belohorská

Módosítás:209
2. melléklet 4. célkitűzés 5. pont 5.1 alpont

5.1. Az egészségügyi ellátás határokon 
átnyúló keresletének és kínálatának 
elősegítése, beleértve a határokon átnyúló 
ellátási kapacitások megosztását és 
felhasználását lehetővé tevő információk 
összegyűjtését és cseréjét is;

5.1. Az egészségügyi ellátás határokon 
átnyúló keresletének és kínálatának 
elősegítése, beleértve a határokon átnyúló 
ellátási kapacitások megosztását és 
felhasználását lehetővé tevő információk 
összegyűjtését és cseréjét is, beleértve a 
külföldön rendelkezésre álló egészségügyi 
szolgáltatókra és szolgáltatásokra 
vonatkozó információkat és az egészségügyi 
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ellátás költségeinek megtérítésére 
vonatkozó egyértelmű szabályozást;

Er. en

Indokolás

A betegeknek nincs elegendő információjuk a külföldi egészségügyi szolgáltatókról, 
valamint nem világos és megtévesztő az egészségügyi ellátás költségeinek megtérítésére 
vonatkozó szabályozás.

Módosítás, előterjesztette: Adriana Poli Bortone, Alessandro Foglietta

Módosítás:210
2. melléklet 4. célkitűzés 5. pont 5.1. alpont

5.1 Az egészségügyi ellátás határokon 
átnyúló keresletének és kínálatának 
elősegítése, beleértve a határokon átnyúló 
ellátási kapacitások megosztását és 
felhasználását lehetővé tévő információk 
összegyűjtését és cseréjét is;

5.1. Az egészségügyi ellátás határokon 
átnyúló keresletének és kínálatának 
elősegítése, beleértve a határokon átnyúló 
ellátási kapacitások megosztását és 
felhasználását lehetővé tévő információk 
összegyűjtését és cseréjét is, különösen a 
ritka és a különösen ritka betegségek 
esetében;

Er. it

Indokolás

Európa népességének több mint 7%-a szenved valamilyen ritka vagy különösen ritka 
betegségben. A legtöbb esetben az ilyen betegségben szenvedőknek nem csupán komoly 
költségekkel kell megbirkózniuk, hanem számos olyan nehézséggel is, amely a 
kezelésekkel kapcsolatos ismeretek és a megfelelő egészségügyi szolgáltatások hiányából 
ered. Annak tudatában, hogy az adatgyűjtés és a megfelelő orvosi gyakorlatok cseréje 
rendkívül hatékonynak bizonyulhat, ha ezt nem egyetlen országon belül, hanem európai 
szinten végzik, az ilyen betegségek leküzdésére irányuló cselekvésnek továbbra is az 
európai egészségügyi program egyik prioritását kell képeznie a 2007-2013 közötti 
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időszakban is.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás:211
2. melléklet 4. célkitűzés 5. pont 5.1a. alpont (új)

5.1a. A tagállamok együttműködése az 
egészségügyi szolgáltatásaik egymást 
kiegészítő jellegének javítására a határokon 
átnyúló területeken;

Er. nl

Indokolás

A módosítás az alkotmánytervezeten alapul. Ld. III-278(2) cikk.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Módosítás:212
2. melléklet 4. célkitűzés 5. pont 5.2 alpont

5.2. Az egészségügyi szakemberek 
mobilitására vonatkozó információk 
megosztása és a következmények kezelése;

5.2. Az egészségügyi szakemberek 
mobilitására vonatkozó információk 
megosztása és a következmények kezelése, 
valamint a betegek mobilitására vonatkozó 
politikák előmozdítása;

Er. en

Indokolás

Az egészségügyi szakemberek és a betegek mobilitása tény, ezért fontos az idevágó adatok 
összegyűjtése és elemzése annak érdekében, hogy tovább lehessen lépni az ezzel 
összefüggő jelentős problémák és kihívások megoldásában. 
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Módosítás, előterjesztette: Irena Belohorská

Módosítás:213
2. melléklet 4. célkitűzés 5. pont 5.2 alpont

5.2. Az egészségügyi szakemberek 
mobilitására vonatkozó információk 
megosztása és a következmények kezelése;

5.2. Az egészségügyi szakemberek 
mobilitására vonatkozó információk 
megosztása és a következmények kezelése, 
figyelembe véve, hogy az egészségügyi 
szakemberek mobilitása néhány 
tagállamban az egészségügyi szakember-
kapacitás esetleges csökkenésének veszélyét 
hordozza;

Er. en

Indokolás

Az egészségügyi szakemberek erősödő mobilitása nehézségeket okoz, mert néhány 
tagállamban, különösen az új tagállamokban csökken az orvosok, ápolók és egyéb 
egészségügyi személyzet létszáma.

Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan, Dorette Corbey

Módosítás:214
2. melléklet 4. célkitűzés 5. pont 5.3 alpont

5.3. A több tagállam egészségügyi 
rendszerét felölelő referenciaközpontok és 
más együttműködési struktúrák közösségi 
együttműködési rendszerének kialakítása;

5.3. A több tagállam egészségügyi 
rendszerét felölelő referenciaközpontok és 
más együttműködési struktúrák közösségi 
együttműködési rendszerének kialakítása, 
amely lehetővé tenné az orvosok és más, az 
egészségügyi ellátásban dolgozók számára, 
hogy az EU-n belül rendelkezésre álló 
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bevált gyakorlatot és ismereteket a 
megelőzés és kezelés során alkalmazzák.

Er. en

Indokolás

Az egyes fontos betegségek területén (például szív- és érrendszeri megbetegedések, 
cukorbetegség, tüdőbetegségek, mentális egészség….) az európai referenciaközpontok 
kialakítása hozzájárulhat a tudás és a bevált gyakorlatok terjesztéséhez az Unión belül a 
megelőzés és a kezelés terén egyaránt. Ezek a központok elősegíthetik a polgárok/betegek 
tájékoztatását is a betegségekkel összefüggésben, így növelve a megelőzési lehetőségekkel 
kapcsolatos tudatosságot. 

Módosítás, előterjesztette: Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Módosítás:215
2. melléklet 4. célkitűzés 5. pont 5.3a. alpont (új)

5.3a. Szabványosított adatok és közös 
mutatók alkalmazása az Unió intézményei 
által a nemek közötti egyenlőtlenségek 
mérésére az orvosi és egészségügyi 
szolgáltatások terén az EU-ban.

Er. nl

Indokolás

A kifejezetten a legtöbb hátrányt és megkülönböztetést elszenvedő csoportok 
szükségleteivel kapcsolatos ismeretek összegyűjtése és az ezeknek megfelelően kialakított 
egészségügyi rendszerek segítenek a szabványosított adatok létrehozásában, bár 
elengedhetetlen a szubszidiaritás elvének szigorú alkalmazása és az egyes tagállamok 
egészségügyi rendszerében rejlő sajátosságok figyelembevétele.
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Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Módosítás:216
2. melléklet 4. célkitűzés 5. pont 5.5 alpont

5.5. A betegek, szakemberek és a politikai 
döntéshozók információkkal történő ellátása 
az egészségügyi rendszerekről és az orvosi 
ellátásról, összekapcsolva az általános 
egészségügyi tájékoztatást célzó 
cselekvésekkel, az információk 
megosztására és cseréjére az európai e-
egészségügyi terület cselekvési tervén 
keresztül lehetőséget biztosító 
mechanizmusokra is kiterjedően;

5.5. A betegek, szakemberek és a politikai 
döntéshozók információkkal történő ellátása 
az egészségügyi rendszerekről és az orvosi 
ellátásról, összekapcsolva az általános 
egészségügyi tájékoztatást célzó 
cselekvésekkel, az információk 
megosztására és cseréjére az európai e-
egészségügyi terület cselekvési tervén 
keresztül lehetőséget biztosító 
mechanizmusokra is kiterjedően, az 
egészségügyhöz kapcsolódó internetes 
portálokra vonatkozó szigorú minőségi
kritériumok kialakításával;

Er. en

Indokolás

Az internet fontos szerepet játszhat az orvosi információk kínálatában. Mindazonáltal 
állami finanszírozásnak csak olyan e-egészségügyi tájékoztatást kellene támogatnia, 
amely szigorú minőségi kritériumok tárgyát képezi.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Módosítás:217
2. melléklet 4. célkitűzés 5. pont 5.6 alpont

5.6. A közösségi szakpolitikák által az 
egészségügyi rendszerekre gyakorolt hatás 
értékelésére szolgáló eszközök kidolgozása;

5.6. A közösségi szakpolitikák, nevezetesen 
a bővítés következményei és a lisszaboni 
stratégia által az egészségügyi rendszerekre 
gyakorolt hatás értékelésére szolgáló 
eszközök kidolgozása;
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Er. en

Indokolás

A bővítésnek és a lisszaboni stratégiának egyaránt valószínűleg igen jelentős hatása lesz 
az egészségügyi rendszerekre és ezért külön meg kellene említeni.

Módosítás, előterjesztette: Irena Belohorská

Módosítás:218
2. melléklet 4. célkitűzés 5. pont 5.7 alpont

5.7. A betegek biztonságának és minőségi 
ellátásának elősegítését célzó cselekvések 
kidolgozása és végrehajtása;

5.7. A betegek biztonságának és minőségi 
ellátásának elősegítését célzó cselekvések 
kidolgozása és végrehajtása, figyelembe 
véve, hogy a betegek biztonsága és a 
kedvezőtlen események szorosan 
összekapcsolódnak, és a kedvezőtlen 
események anonim monitoringja 
csökkentené azok előfordulását.

Er. en

Indokolás

A betegeknek, mint az egészségügyi szolgáltatások használóinak, joguk van elvárni, hogy 
minden erőfeszítés megtörténjen biztonságuk biztosítása érdekében. Az egészségügyi 
ágazat nagy kockázatú terület, mert az inkább a kezelés, mint a betegség miatt fellépő 
kedvezőtlen események komoly károsodáshoz, komplikációkhoz és a betegek 
szenvedéséhez vezethetnek. Olyan eszközöket kell bevezetni, amelyek célja a múltban 
történt kedvezőtlen eseményekből való tanuláson keresztül a kedvezőtlen események 
számának és következményeinek csökkentése.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás:219
2. melléklet 5. célkitűzés 1. alcím (új) bevezető rész után
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ADATGYŰJTÉS, EGÉSZSÉGÜGYI 
MONITORING ÉS 

INFORMÁCIÓTERJESZTÉS

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Åsa Westlund

Módosítás:220
2. melléklet 6. pont 6.1a. alpont (új)

6.1a. A különböző társadalmi csoportok 
egészségügyi állapotának jobb 
megismerése, például társadalmi csoportok, 
etnikai származás és nemek szerint 
lebontott statisztikai adatok gyűjtése és 
feldolgozása által;

Er. sv

Indokolás

Jobban meg kell ismerni a különböző csoportok egészségügyi állapotát ahhoz, hogy 
megfelelő alapot hozzunk létre az egészség terén való nagyobb egyenlőséget támogató 
intézkedésekhez.

Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou

Módosítás:221
2. melléklet 6. pont 6.1a alpont (új)

6.1a A fontosabb megbetegedések (pl. rák) 
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európai nyilvántartása kialakításának 
támogatása, a legjobb gyakorlat 
meghatározásának elősegítéséhez.

Er. en

Indokolás

Ez megfelel az előadó 82. módosításában levő címnek. A programnak segítséget kell 
nyújtania a fontosabb betegségek európai szintű nyilvántartásának kialakításához, a 
kezelések eredményében levő különbségek megértésének alapvető eszközeként és a 
legjobb gyakorlat meghatározása céljából.

Módosítás, előterjesztette: Karin Jöns

Módosítás:222
2. melléklet 6. pont 6.1a alpont (új)

6.1a A sérülésekre vonatkozó adatok 
gyűjtése és elemzése, a fontosabb 
betegségek (pl. rák) európai 
nyilvántartásának kialakítása, valamint 
módszertanok fejlesztése és 
adatbáziskezelés

Er. en

Indokolás

A fontosabb betegségek európai szintű nyilvántartása fontos eszköze a legjobb 
gyakorlatok meghatározásának és tagállamok közötti cseréjének.

Módosítás, előterjesztette: Åsa Westlund

Módosítás:223
2. melléklet 6. pont 6.1b. alpont (új)
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6.1b. Társadalmi csoportok, etnikai 
származás és nemek szerint lebontott 
statisztikai adatok gyűjtése és elemzése által 
annak jobb megismerése, hogy miként 
teljesülnek a különböző csoportok ellátási 
szükségletei.

Er. sv

Indokolás

Jobban meg kell ismerni a különböző csoportok egészségügyi állapotát ahhoz, hogy 
megfelelő alapot hozzunk létre az egészség terén való nagyobb egyenlőséget támogató 
intézkedésekhez.

Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás:224
2. melléklet 6. pont 6.2 alpont

6.2 További, az egészségügyhöz 
kapcsolódóan érdeklődésre számot tartó 
szaktudás nyújtása;

6.2 További, az egészségügyhöz 
kapcsolódóan érdeklődésre számot tartó 
szaktudás nyújtása, beleértve a kiegészítő és 
alternatív gyógyászat hozzájárulását;

Er. en

Indokolás

Szükséges a közegészségügy holisztikus és pluralisztikus megközelítése és figyelembe kell 
venni a kiegészítő és alternatív gyógyászat (CAM) hozzájárulását.
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Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Módosítás:225
2. melléklet 6. pont 6.2 alpont

6.2. További, az egészségügyhöz 
kapcsolódóan érdeklődésre számot tartó 
szaktudás nyújtása;

6.2. További, az egészségügyhöz 
kapcsolódóan érdeklődésre számot tartó 
szaktudás nyújtása, figyelembe véve a 
kiegészítő és alternatív gyógyászat 
hozzájárulását;

Er. en

Indokolás

A kiegészítő és alternatív gyógyászat jobb megismerése fontos hozzájárulást jelenthet a 
polgárok egészségükkel összefüggő jobb döntéshozó képességéhez.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Módosítás:226
2. melléklet 6. pont 6.5 alpont

6.5. Az érintett információk rendszeres 
gyűjtése, együttesen a statisztikai 
programmal, a nemzetközi szervezetekkel, 
az ügynökségekkel és projekteken keresztül.

6.5. Az érintett információk rendszeres 
gyűjtése, együttesen a statisztikai 
programmal, a nemzetközi szervezetekkel, 
az ügynökségekkel és projekteken keresztül,
és ezeknek az információknak az 
összekapcsolása a felmerülő kockázati 
tényezők népességen alapuló 
monitoringjával.

Er. en

Indokolás

Ennek az információnak sokkal több hozzáadott értéke van, ha összekapcsolódik a 
felmerülő kockázati tényezők népességen alapuló monitoringjával.
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Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi

Módosítás:227
2. melléklet 6. pont 6.7. alpont

6.7. Rendszeres és megbízható 
információforrás biztosítása a polgárok, a 
politikai döntéshozók, a betegek, az 
ellátásban részt vevők, az egészségügyi 
szakemberek és más érdekelt felek részére;

6.7. Rendszeres és megbízható 
információforrás biztosítása a polgárok, a 
politikai döntéshozók, a betegek, az 
ellátásban részt vevők, az egészségügyi 
szakemberek és más érdekelt felek részére,
beleértve az olyan módot is, amely 
fogyatékkal élők számára elérhető;

Er. en

Indokolás

Nagyon fontos, hogy a legérzékenyebb csoportok, amelyek gyakran épp azok, akik 
kirekesztődnek a lényeges információkhoz való hozzáférésből, hozzájussanak az ebben a 
programban kidolgozott információkhoz.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi

Módosítás:228
2. melléklet 6. pont 6.7a. alpont (új)

6.7a. A fogyatékosságokkal, ezek 
kezelésével, illetve megelőzésével 
kapcsolatos adatok gyűjtése és elemzése; 

Er. el

Indokolás

Fontos olyan intézkedések alkalmazása, amelyek a fogyatékkal élőkre vonatkozó adatok 
gyűjtéséhez és elemzéséhez kapcsolódnak.
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Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás:229
2. melléklet 6. pont 6.8a. alpont (új)

6.8a. A csökkent fogamzó-
/termékenyítőképességgel kapcsolatos 
adatok gyűjtése és elemzése;

Er. el

Indokolás

Ma minden hatodik pár termékenységi problémával küzd. Ezért érdemes tanulmányozni a 
helyzetet és azonosítani azokat a termékenységet befolyásoló tényezőket, amelyek 
környezeti tényezőknek is tulajdoníthatók.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Módosítás:230
2. melléklet 6. pont 6.8a alpont (új)

6.8a Naprakész információ nyújtása egyes 
gyógyszeripari termékek árairól a 
különböző tagállamokban, a hatóanyagon 
alapulóan;

Er. en

Indokolás

Az ugyanazon hatóanyagot tartalmazó hasonló gyógyszeripari termékek ára 
nagymértékben eltér az egyes tagállamokban. Az EU polgárainak tudniuk kell 
tájékozódni ezekről az árkülönbségekről, mivel ezek a gyógyszeriparon belüli növekvő 
verseny eszközei.
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Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás:231
2. melléklet 5. célkitűzés 5.2. pont (új)

5.2. AZ EURÓPAI UNIÓS 
POLGÁROKKAL FOLYTATOTT 
KOMMUNIKÁCIÓ JAVÍTÁSA AZ 
EGÉSZSÉGÜGY TERÜLETÉN
NÖVELVE A TAGÁLLAMOK 
KEZDEMÉNYEZÉSEINEK ÉRTÉKÉT
5.2.1. Tudatosságnövelő kampányok.
5.2.2. Felmérések.
5.2.3. Konferenciák, előadások, a szakértők 
és az érdekeltek találkozói.
5.2.4. Az egészségügy területén 
közérdeklődésre számot tartó kiadványok.
5.2.5. Online információk.
5.2.6. Információs pontok kialakítása és 
használata.

Er. en

Indokolás

A számozás megváltoztatása. Az eredeti melléklet 1. pontjának módosított változata. A 
tagállamok tudnak a legjobban közvetlenül kommunikálni az országukban levő 
polgárokkal. A Bizottság növelheti ennek értékét a bevált gyakorlatok cseréjének 
ösztönzésével és a sikeres közegészségügyi kezdeményezések összehasonlításával. 

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás:232
2. melléklet 5. célkitűzés 2. alcím (új) 5.2. pont után (új)

EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS INTEGRÁCIÓ
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Er. en

Módosítás, előterjesztette: Christofer Fjellner

Módosítás:233
2. melléklet 5. pont 5.3. alpont (új)

5.3. A civil társadalom és az érdekeltek 
lehetőségeinek növelése az egészségügyi 
politika formálásában való részvételre;

5.3.1. Az egészségügyi szervezetek közösségi 
szintű támogatása és erősítése;

5.3.2. A képzés és a kapacitás fejlesztésének 
támogatása az egészségügyi szervezetekben;

5.3.3. Hálózatok létrehozása a nem 
kormányzati egészségügyi szervezetek és 
egyéb érdekeltek között;

5.3.4. A tanácsadó szervek és a 
konzultációs mechanizmusok közösségi 
szintű erősítése;

5.3.5. Annak felismerése, hogy betegek 
felnőtt emberek, és egészségügyi 
szolgáltatások fogyasztóit megillető jogok 
biztosítása számukra;

Er. sv

Indokolás

Az Európai Unióban a betegek ma egészségesebbek és tájékozottabbak, mint valaha. Az 
egészségügyi ellátás megváltozott és szakosodottabbá vált, és szereplők szélesebb körét 
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foglalja magában. A betegeknek ma nem csupán védelemre van szükségük, hanem arra a 
képességre is, hogy ki tudják használni a gyógyászatban elért eredményeket és az 
egészségügyi ágazat differenciálódását, aminek meg kell jelennie a jogi szabályozásban, 
különösen a tájékoztatás és az egészségügyi ellátás kiválasztásának joga szempontjából.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Módosítás:234
2. melléklet 5. célkitűzés 5.4. alpont (új)

5.4 AZ EGÉSZSÉGÜGYI 
KÉRDÉSKÖRÖK MÁS KÖZÖSSÉGI 
POLITIKÁKBA TÖRTÉNŐ 
INTEGRÁLÁSA EGYSÉGES 
MEGKÖZELÍTÉSÉNEK KIALAKÍTÁSA

5.4.1. Az egészségügyi érdekekre irányuló 
közösségi politikák és tevékenységek 
hatásának felmérésére szolgáló módszerek 
kifejlesztése és alkalmazása.

5.4.2. A nemzeti politikák bevált gyakorlati 
megoldásainak cseréje a tagállamokkal.

5.4.3. A más politikák által az 
egészségügyre gyakorolt hatás 
tanulmányozása.

5.4.4 Közös stratégiák és fellépések 
kifejlesztése lényeges közösségi 
programokkal, fellépésekkel és alapokkal 
történő kapcsolatok és szinergiák 
kialakítása révén.

Er. en
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Indokolás

A 86. módosítás helyébe lép. Szorosan össze kell hangolni az egészségügyi cselekvéseket 
más közösségi politikákkal. 

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Módosítás:235
2. melléklet 5. célkitűzés 5.6. alpont (új)

5.6 A KOCKÁZATOK KORAI KIMUTATÁSÁNAK,
ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS AZ AZOKRA VONATKOZÓ 
KOMMUNIKÁCIÓNAK A JAVÍTÁSA:

5.6.1. Tudományos tanácsadás és 
kockázatértékelés biztosítása, ideértve a 
2004/210/EK bizottsági határozattal1 

létrehozott független tudományos 
bizottságok feladatait is.

5.6.2. Információk gyűjtése és 
egybevetése, szakértők és intézmények 
hálózatainak létrehozása.

5.6.3. A kockázatelemzési módszerek 
kifejlesztésének és harmonizálásának 
elősegítése.

5.6.4. A populációk és alcsoportjaik 
vegyi, biológiai és fizikai jellegű egészségi 
kockázati tényezőknek való kitettségére 
vonatkozó információk gyűjtését és 
elemzését célzó cselekvések, beleértve a 
szakértők információit az ilyen kockázatok 
hatásairól.

5.6.5. A jelentkező kockázatok korai 
kimutatását szolgáló mechanizmusok 
kialakítása és az újonnan azonosított 
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kockázatokra irányuló cselekvések.

5.6.6. A kockázatokkal kapcsolatos 
kommunikációs stratégiák.

5.6.7. A kockázatértékelés oktatása.
1 HL L 66., 2004.3.4., 45. o.

Er. en

Indokolás

Hasonló az előadó 88. módosításához, egy fontos kiegészítéssel, a specialisták, mint 
például az orvosok e veszélyek hatásaira vonatkozó megállapításainak bevonásával.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás:236
2. melléklet 5. célkitűzés 3. alcím (új) 5.5. pont után

KOCKÁZATOK, BIZTONSÁG ÉS 
HORIZONTÁLIS KÉRDÉSEK

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Jutta D. Haug

Módosítás:237
2. melléklet 5. célkitűzés 5.7. pont (új)

5.7.4. Európai donorigazolvány 
létrehozása.
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Er. de

Indokolás

A 89. módosításhoz kapcsolódik. Egy egész Európában érvényes donorigazolvány 
létrehozása elősegíti a nagy értékű és biztonságos emberi eredetű szervek és anyagok 
orvosi kezelési célokra történő rendelkezésre állását Európában és hozzáférhetőségét az 
egész Közösségben. 

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás:238
2. melléklet 4. célkitűzés 5.9. pont (új)

5.9. Az államilag finanszírozott orvosi 
ellátás közös szabványainak létrehozása.

Er. pl

Indokolás

Az egészségügyi ellátás közös minimumszabványainak hiánya akadályt jelent a 4. 
célkitűzésben meghatározott egyéb célok megvalósításában.


