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Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożyli Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Poprawka 91
Punkt uzasadnienia 1

(1) Wspólnota może przyczynić się do 
ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i
ekonomicznych interesów obywateli poprzez 
działania w dziedzinie zdrowia i ochrony
konsumentów.

(1) Wspólnota zobowiązana jest do 
promowania i poprawy zdrowia, 
zapobiegania chorobom i przeciwdziałania 
potencjalnym zagrożeniom dla zdrowia. 
Musi ona zajmować się w sposób 
skoordynowany i spójny obawami oraz 
oczekiwaniami społecznymi. Wspólnota 
może przyczynić się do ochrony zdrowia i
bezpieczeństwa obywateli poprzez działania 
w dziedzinie zdrowia mające wartość 
dodaną w stosunku do działań 
podejmowanych przez Państwa 
Członkowskie.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka zastępuje poprawkę 3. Zdrowie publiczne jest dobrem o najwyższym znaczeniu, a 
jego ochrona dotyczy każdego bez wyjątku. Art. 152 TWE zobowiązuje Wspólnotę do 
promowania i poprawy zdrowia, zapobiegania chorobom i dolegliwościom ludzkim oraz 
usuwania źródeł zagrożeń dla zdrowia ludzkiego. Realizacja zadań w zakresie zdrowia 
wymaga skoordynowanych i spójnych działań w celu zapewnienia wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia publicznego.

Poprawkę złożyli Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Poprawka 92
Punkt uzasadnienia 1

(1) Wspólnota może przyczynić się do 
ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i
ekonomicznych interesów obywateli poprzez 
działania w dziedzinie zdrowia i ochrony 
konsumentów.

(1) Wspólnota zobowiązana jest do
promowania i poprawy zdrowia, 
zapobiegania chorobom i ich ograniczania
oraz przeciwdziałania potencjalnym 
zagrożeniom dla zdrowia. Musi ona 
zajmować się w sposób skoordynowany i 
spójny obawami swoich obywateli 
związanymi z zagrożeniami dla zdrowia i 
oczekiwaniami co do wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia. Wspólnota może 
przyczynić się do ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa obywateli poprzez działania 
w dziedzinie zdrowia.

Or. en

Uzasadnienie

Zdrowie publiczne jest wspólnym dobrem o najwyższym znaczeniu, a jego ochrona dotyczy 
każdego bez wyjątku. Art. 152 TWE zobowiązuje Wspólnotę do promowania i poprawy 
zdrowia, zapobiegania chorobom i dolegliwościom ludzkim oraz usuwania źródeł zagrożeń 
dla zdrowia ludzkiego. Realizacja zadań w zakresie zdrowia wymaga skoordynowanych i 
spójnych działań w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego. 
Racjonalna polityka w dziedzinie zdrowia publicznego przystosowana do wyzwań XXI wieku 
musi zmierzać do ograniczenia chorób w celu zapobiegania dalszemu pogorszeniu stanu 
zdrowia. 
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Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 93
Punkt uzasadnienia 1

(1) Wspólnota może przyczynić się do 
ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i 
ekonomicznych interesów obywateli poprzez 
działania w dziedzinie zdrowia i ochrony 
konsumentów.

(1) Wspólnota może przyczynić się do 
ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i 
ekonomicznych interesów obywateli poprzez 
działania w dziedzinie zdrowia mające 
wartość dodaną w stosunku do polityk 
Państw Członkowskich.

Or. en

Poprawkę złożyła Irena Belohorská

Poprawka 94
Punkt uzasadnienia 1 a (nowy)

(1a) Dobry stan zdrowia stanowi 
fundament korzystnych wyników 
gospodarczych.

Or. en

Uzasadnienie

Zły stan zdrowia, urlopy chorobowe oraz wcześniejsze przechodzenie na emeryturę prowadzą 
do obniżenia wskaźników zatrudnienia oraz wydajności siły roboczej, dlatego hamują rozwój 
gospodarczy.

Poprawkę złożył Justas Vincas Paleckis

Poprawka 95
Punkt uzasadnienia 1 a (nowy)

(1a) Wspólnota zobowiązana jest do 
ochrony i poprawy zdrowia swoich 
obywateli, powinna jednak równocześnie 
uwzględniać wartości etyczne, by nie 
naruszyć obowiązujących kodeksów 
postępowania.
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Or. en

Uzasadnienie

Zdanie we wstępie do pkt. 3.1, w którym stwierdzono, że „Poprawa stanu zdrowia obywateli 
Europy jest zgodnie z Traktatem najważniejszym celem wszystkich działań na rzecz ochrony 
zdrowia” wymagało wyjaśnienia, ponieważ z perspektywy prawnej i etycznej przedmiotowy cel 
nie może być realizowany za pomocą wszelkich dostępnych środków, jeżeli tylko ostatecznie 
pozwolą one uzyskać poprawę zdrowia obywateli.

Poprawkę złożyli Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Poprawka 96
Punkt uzasadnienia 1 b (nowy)

(1b) Sektor zdrowia charakteryzuje się 
znacznym potencjałem wzrostu i innowacji 
oraz dynamiką, jak również tym, że staje w 
obliczu wyzwań pod względem trwałości 
finansowej i społecznej oraz wydajności 
systemów opieki zdrowotnej, między innymi 
ze względu na wzrost średniej długości
życia oraz rozwój medycyny.

Or. en

Uzasadnienie

Zastępuje poprawkę 5. W sektorze zdrowia zaszły szybkie zmiany w kwestiach finansowych –
wzrosła liczba inwestycji oraz zatrudnienie, jak również stopień wdrażania technologii i 
innowacji, w szczególności w krajach rozwiniętych. Jednocześnie wydatki na zdrowie i opiekę 
zdrowotną wzrosły o niemal 10% PKB Państw Członkowskich, biorąc pod uwagę wzrost 
średniej długości życia oraz fakt, że sektor zdrowia stanowi istotną część systemów 
zabezpieczenia społecznego Państw Członkowskich.

Poprawkę złożyli Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Poprawka 97
Punkt uzasadnienia 1 d (nowy)

(1d) Istnieje szereg poważnych 
transgranicznych zagrożeń dla zdrowia i 
ciągle pojawiają się nowe zagrożenia, 
wymagające dalszych wspólnotowych
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działań. Monitorowanie, wczesne 
ostrzeganie i zwalczanie poważnych 
zagrożeń dla zdrowia wymagają, by 
Wspólnota Europejska była zdolna do 
reagowania w sposób skoordynowany i 
skuteczny.

Or. en

Uzasadnienie

Zastępuje poprawkę 7. Następujące po sobie kryzysy żywnościowe, światowa panika 
spowodowana przez SARS, który pojawił się najpierw w Chinach, ptasia grypa oraz 
możliwość wybuchu w najbliższym czasie pandemii grypy, która może spowodować miliony 
ofiar śmiertelnych, a także problemy środowiskowe mające wpływ na zdrowie publiczne 
pokazują ogromną wagę zdrowia publicznego i w konsekwencji znaczenie jego ochrony dla 
obywateli, którzy domagają się skutecznych działań na szczeblu unijnym. Co więcej, 
mobilność obywateli Europy oraz swoboda przemieszczania się osób w Unii wywołują 
konieczność zachowania czujności i gotowości na poważne zagrożenia transgraniczne oraz 
potrzebę wczesnego ostrzegania w przypadku ich wystąpienia i zwalczania takich zagrożeń.

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 98
Punkt uzasadnienia 1 d (nowy)

(1d) Wspólnota powinna zająć się przede 
wszystkim poważnymi transgranicznymi 
zagrożeniami dla zdrowia, wymagającymi 
działań w zakresie monitorowania, 
wczesnego ostrzegania oraz koordynacji 
działań Państw Członkowskich 
podejmowanych w odpowiedzi na te 
zagrożenia.

Or. en

Uzasadnienie

Wspólnotowe polityki zdrowia publicznego powinny koncentrować się przede wszystkim na 
transgranicznych zagrożeniach dla zdrowia, gdzie zasadnicze znaczenie mają skoordynowane 
działania UE i działania uzupełniające ze strony Państw Członkowskich.
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Poprawkę złożył Giovanni Berlinguer

Poprawka 99
Punkt uzasadnienia 1 d (nowy)

(1d) Istnieje szereg poważnych zagrożeń dla 
zdrowia, ciągle też pojawiają się nowe 
zagrożenia wymagające uwagi. 
Monitorowanie, wczesne ostrzeganie i 
zwalczanie poważnych epidemii wymagają 
od Wspólnoty Europejskiej zdolności do 
skoordynowanego i skutecznego 
reagowania.

Or. it

Uzasadnienie

Rozszerzaniu się epidemii nie stoją na przeszkodzie (jak sądzono w przeszłości) granice 
państw. Takie choroby (których przykładem jest ptasia grypa), mogą zostać przeniesione w 
dowolnym miejscu na świecie.

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 100
Punkt uzasadnienia 1 e (nowy) 

(1e) Zgodnie z Europejskim Raportem 
Zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia za 
rok 2005, najważniejszymi przyczynami 
obciążenia chorobami w tym regionie w 
przeliczeniu na lata życia skorygowane 
niesprawnością (Disability Adjusted Life-
Years, DALY) są choroby niezakaźne (non-
communicable diseases, NCDs – 77% 
wszystkich zachorowań), zewnętrzne 
przyczyny urazów oraz zatrucia (14%), a 
także choroby zakaźne (9%). Siedem 
głównych chorób – choroba niedokrwienna 
serca, jednobiegunowe zaburzenia 
depresyjne, choroby naczyniowo-mózgowe, 
zaburzenia związane z używaniem 
alkoholu, przewlekłe choroby płuc, rak płuc 
i urazy w wyniku wypadków drogowych –
odpowiada za 34% lat życia skorygowanych 
niesprawnością w regionie. Siedem 
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głównych czynników ryzyka – tytoń, 
alkohol, wysokie ciśnienie krwi, wysoki 
poziom cholesterolu, nadwaga, niskie 
spożycie owoców i warzyw oraz brak 
aktywności fizycznej – odpowiada za 60% 
lat życia skorygowanych niesprawnością. 
Dodatkowym zagrożeniem dla zdrowia w 
Europie stają się choroby zakaźne, takie jak 
HIV/AIDS, grypa, gruźlica, malaria oraz 
odporność bakterii na antybiotyki. 

Or. en

(zob. poprawkę 8.)

Uzasadnienie

Uwzględnienie opartych na szczegółowych informacjach danych Światowej Organizacji 
Zdrowia jest absolutnie niezbędne przy sporządzaniu programu zdrowia publicznego w Unii 
Europejskiej.

Poprawkę złożył Alfonso Andria

Poprawka 101
Punkt uzasadnienia 1 e (nowy)

(zob. poprawkę 8)

(1e) Zgodnie z Europejskim Raportem 
Zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia za 
rok 2005, najważniejszymi przyczynami 
obciążenia chorobami w tym regionie w 
przeliczeniu na lata życia skorygowane 
niesprawnością (Disability Adjusted Life-
Years, DALY) są choroby niezakaźne (non-
communicable diseases, NCDs – 77% 
wszystkich zachorowań), zewnętrzne 
przyczyny urazów oraz zatrucia (14%), a 
także choroby zakaźne (9%). Siedem 
głównych chorób – choroba niedokrwienna 
serca, choroby naczyniowo-mózgowe, 
jednobiegunowe zaburzenia depresyjne, 
zaburzenia związane z używaniem 
alkoholu, urazy w wyniku wypadków 
drogowych, przewlekłe choroby płuc i rak 
płuc – odpowiada za 34% lat życia 
skorygowanych niesprawnością w Europie. 
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Siedem głównych czynników ryzyka –
wysokie ciśnienie krwi, tytoń, alkohol, 
wysoki poziom cholesterolu, nadwaga, 
niskie spożycie owoców i warzyw oraz brak 
aktywności fizycznej – odpowiada za 60% 
lat życia skorygowanych niesprawnością. 
Dodatkowym zagrożeniem dla zdrowia całej 
populacji w Europie stają się choroby 
zakaźne, takie jak HIV/AIDS, grypa, 
gruźlica, malaria oraz oporność bakterii na 
antybiotyki. Istotnym zadaniem programu 
byłoby lepsze ustalenie głównych przyczyn 
zachorowań we Wspólnocie.

Or. it

Uzasadnienie

Przy opracowywaniu UE w dziedzinie zdrowia publicznego należy uwzględnić dane 
przedstawione przez WHO w raporcie za rok 2005, w szczególności dotyczące 
najważniejszych chorób i czynników ryzyka w przeliczeniu na lata życia skorygowane 
niesprawnością (Disability Adjusted Life-Years, DALY). Zgodnie z tabelą 4 i 5 raportu 
wartości procentowe DALY przedstawiają się następująco: siedem głównych chorób: 
choroba niedokrwienna serca 10,5%, choroby naczyniowo-mózgowe 7,2%, jednobiegunowe 
zaburzenia depresyjne 6,2%, zaburzenia związane z używaniem alkoholu 3,1%, urazy w 
wyniku wypadków drogowych 2,4%, przewlekłe choroby płuc 2,3% i rak płuc 2%. Siedem 
czynników ryzyka: wysokie ciśnienie krwi 12,8%, tytoń 12,3 %, alkohol 10%, wysoki poziom 
cholesterolu 8,7%, nadwaga 7,8%, niskie spożycie owoców i warzyw 4,4% oraz brak 
aktywności fizycznej 3,5%.

Poprawkę złożyli Adriana Poli Bortone, Alessandro Foglietta

Poprawka 102
Punkt uzasadnienia 1 e (nowy)

(zob. poprawkę 8)

(1e) Zgodnie z Europejskim Raportem 
Zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia za 
rok 2005, najważniejszymi przyczynami 
obciążenia chorobami w tym regionie w 
przeliczeniu na lata życia skorygowane 
niesprawnością (Disability Adjusted Life-
Years, DALY) są choroby niezakaźne (non-
communicable diseases, NCDs – 77% 
wszystkich zachorowań), zewnętrzne 
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przyczyny urazów oraz zatrucia (14%), a 
także choroby zakaźne (9%). Siedem 
głównych chorób – choroba niedokrwienna 
serca, choroby naczyniowo-mózgowe, 
jednobiegunowe zaburzenia depresyjne 
,zaburzenia związane z używaniem 
alkoholu, urazy w wyniku wypadków 
drogowych, przewlekłe choroby płuc i rak 
płuc – odpowiada za 34% lat życia 
skorygowanych niesprawnością w Europie. 
Siedem głównych czynników ryzyka –
wysokie ciśnienie krwi, tytoń, alkohol, 
wysoki poziom cholesterolu, nadwaga, 
niskie spożycie owoców i warzyw oraz brak 
aktywności fizycznej – odpowiada za 60% 
lat życia skorygowanych niesprawnością. 
Dodatkowym zagrożeniem dla zdrowia całej 
populacji w Europie stają się choroby 
zakaźne, takie jak HIV/AIDS, grypa, 
gruźlica, malaria oraz oporność bakterii na 
antybiotyki. Istotnym zadaniem programu 
byłoby lepsze ustalenie głównych przyczyn 
zachorowań we Wspólnocie.

Or. it

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka stanowi dokładne powielenie poprawki 8 sprawozdawcy, przy czym 
ułożono w odpowiedniej kolejności główne choroby oraz najważniejsze czynniki ryzyka w 
przeliczeniu na DALY, w celu uzgodnienia treści decyzji z tekstem i tabelami zawartymi w 
Europejskim Raporcie Zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia za rok 2005. Zgodnie z tabelą 
4 i 5 raportu wartości procentowe DALY przedstawiają się następująco: siedem głównych 
chorób: choroba niedokrwienna serca 10,5%, choroby naczyniowo-mózgowe 7,2%, 
jednobiegunowe zaburzenia depresyjne 6,2%, zaburzenia związane z używaniem alkoholu 
3,1%, urazy w wyniku wypadków drogowych 2,4%, przewlekłe choroby płuc 2,3% i rak płuc 
2%. Siedem czynników ryzyka: wysokie ciśnienie krwi 12,8%, tytoń 12,3 %, alkohol 10%, 
wysoki poziom cholesterolu 8,7%, nadwaga 7,8%, niskie spożycie owoców i warzyw 4,4% 
oraz brak aktywności fizycznej 3,5%.

Poprawkę złożyli Riitta Myller, John Bowis

Poprawka 103
Punkt uzasadnienia 1 e (nowy) 

(1e) Wśród chorób niezakaźnych 
największą śmiertelność w regionie 
europejskim Światowej Organizacji 
Zdrowia powoduje osiem następujących 
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chorób: choroba niedokrwienna serca, 
zaburzenia neuropsychiatryczne, 
nowotwory, choroby układu pokarmowego, 
choroby układu oddechowego, choroby 
narządów zmysłów, choroby układu 
mięśniowo-szkieletowego oraz cukrzyca. 
Ponadto, wyniki niedawno 
przeprowadzonych badań opartych na 
strukturze chorób stosowanej przez WHO 
wskazują, że śmiertelność dająca się 
przypisać cukrzycy jest przypuszczalnie 
dużo wyższa niż wynikałoby to z wcześniej 
przeprowadzonych obliczeń w skali 
globalnej opartych na danych zawartych w 
świadectwach zgonu, ponieważ osoby chore 
na cukrzycę najczęściej umierają z powodu 
choroby niedokrwiennej serca lub chorób 
nerek. 

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka związana jest z poprawką 8 (nowy punkt uzasadnienia 1e) 
sprawozdawcy.

Poprawkę złożyli John Bowis, Antonios Trakatellis

Poprawka 104
Punkt uzasadnienia 1 f (nowy)

(1f) Cukrzyca i otyłość stanowią poważne 
zagrożenie dla zdrowia obywateli Unii 
Europejskich, dlatego niniejszy program 
powinien obejmować również tę istotną 
kwestię, między innymi poprzez 
gromadzenie i analizę właściwych danych.

Or. en
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Poprawkę złożyli Linda McAvan, Antonios Trakatellis

Poprawka 105
Punkt uzasadnienia 1 f (nowy)

(1f)Zdrowiu obywateli Europy zaczyna 
zagrażać odporność bakterii na antybiotyki 
oraz zakażenia szpitalne. Największe obawy 
wzbudza brak prowadzenia badań w 
kierunku opracowania nowych 
antybiotyków oraz ustalenia prawidłowych 
metod stosowania dostępnych 
antybiotyków. Dlatego należy gromadzić i 
analizować właściwe dane.

Or. en

Poprawkę złożył Alojz Peterle

Poprawka 106
Punkt uzasadnienia 1 f (nowy)

(1f) Przynajmniej jednej trzeciej wszystkich 
przypadków chorób nowotworowych można 
zapobiec. Niezbędne są ustawiczne 
działania na rzecz wzmocnienia i 
przyśpieszenia procesu wykorzystania 
wiedzy w zakresie profilaktyki i kontroli 
chorób nowotworowych w działaniach w 
dziedzinie zdrowia publicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Według Światowej Organizacji Zdrowia w związku ze starzeniem się europejskiego 
społeczeństwa należy się spodziewać gwałtowanego wzrostu zachorowań na choroby 
nowotworowe w Europie. Wzrost zachorowań przypisywany jest zwiększonemu narażeniu na 
wpływ dymu tytoniowego, niezdrowej diecie, brakowi aktywności fizycznej, niektórym 
infekcjom i substancjom rakotwórczym. 
Nowotwory wykrywa się u jednej trzeciej Europejczyków, a 25% mieszkańców naszego 
kontynentu umiera właśnie z powodu tych chorób. Profilaktyka stanowi najbardziej efektywną 
długoterminową strategię w zakresie kontroli chorób nowotworowych.
Przykładowo Europejski Kodeks Zapobiegania Chorobom Nowotworowym mógłby zapewnić 
kolejny bodziec do walki z chorobami nowotworowymi w nowych Państwach Członkowskich, 
w których umieralność na te choroby jest największa.
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Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 107
Punkt uzasadnienia 2 a (nowy)

(2a) W programie szczególny nacisk 
położony zostanie na poprawę stanu 
zdrowia oraz propagowanie zdrowego stylu 
życia wśród dzieci i ludzi młodych.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ najbardziej efektywną metodą profilaktyki chorób osób dorosłych jest zdrowy styl 
życia już na wczesnych etapach rozwoju, niezbędne wydaje się skoncentrowanie środków 
dostępnych w ramach programu na działaniach służących poprawie stanu zdrowia młodych 
pokoleń.

Poprawkę złożyła Karin Jöns

Poprawka 108
Punkt uzasadnienia 3

(3) Przy utrzymaniu głównych elementów i 
specyfiki działań dotyczących zdrowia i 
ochrony konsumentów wspólny 
zintegrowany program powinien przyczynić 
się do jak największej synergii pomiędzy 
celami a skutecznością zarządzania 
działaniami w tych obszarach. Połączenie 
działań dotyczących zdrowia i ochrony 
konsumentów we wspólny program
powinno umożliwić osiąganie wspólnych
celów w zakresie ochrony obywateli przed 
ryzykiem i zagrożeniami, a także 
zwiększenie umiejętności obywateli w 
zdobywaniu wiedzy i możliwości
podejmowania decyzji w ich interesie, a 
także wspieraniu włączania celów 
związanych ze zdrowiem i ochroną 
konsumentów do wszystkich polityk i 
działalności Wspólnoty. Połączenie 
struktur i systemów administracyjnych 
powinno umożliwić lepszą skuteczność 

(3) Program ma umożliwić osiąganie celów 
w zakresie ochrony obywateli przed 
ryzykiem i zagrożeniami dla zdrowia oraz 
poszerzenie ich dostępu do właściwych 
informacji, umożliwiając im tym samym 
podejmowanie decyzji najlepiej 
odpowiadających ich interesom,
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wdrażania programu i lepsze 
wykorzystanie dostępnych 
wspólnotowych zasobów przeznaczonych 
na zdrowie i ochronę konsumentów.

Or. de

Uzasadnienie

Należy w tym miejscu pokreślić poprzez ( m.in. odpowiednie sformułowania), że realizacja 
celów programu ma charakter obligatoryjny.

Poprawka złożył Christofer Fjellner

Poprawka 109
Punkt uzasadnienia 3

(3) Przy utrzymaniu głównych elementów i 
specyfiki działań dotyczących zdrowia i 
ochrony konsumentów wspólny 
zintegrowany program powinien przyczynić 
się do jak największej synergii pomiędzy 
celami a skutecznością zarządzania 
działaniami w tych obszarach. Połączenie 
działań dotyczących zdrowia i ochrony 
konsumentów we wspólny program
powinno umożliwić osiąganie wspólnych
celów w zakresie ochrony obywateli przed 
ryzykiem i zagrożeniami, a także 
zwiększenie umiejętności obywateli w 
zdobywaniu wiedzy i możliwości
podejmowania decyzji w ich interesie, a 
także wspieraniu włączania celów 
związanych ze zdrowiem i ochroną 
konsumentów do wszystkich polityk i 
działalności Wspólnoty. Połączenie 
struktur i systemów administracyjnych 
powinno umożliwić lepszą skuteczność 
wdrażania programu i lepsze 
wykorzystanie dostępnych 
wspólnotowych zasobów przeznaczonych 
na zdrowie i ochronę konsumentów.

(3) Program powinien umożliwić osiąganie 
celów w zakresie ochrony obywateli przed 
ryzykiem i zagrożeniami oraz pomóc im w 
uzyskaniu optymalnego poziomu zdrowia 
fizycznego i psychicznego, zapewnić im 
szerszy dostęp do informacji o takim ryzyku 
i zagrożeniach, zwiększając tym samym ich
umiejętności podejmowania decyzji w ich 
interesie

Or. sv
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Uzasadnienie

Wobec postępów uzyskiwanych obecnie w medycynie, dbanie o zdrowie publiczne polega w 
równym stopniu na wykorzystywaniu dostępnych możliwości, co na minimalizowaniu ryzyka. 
Dlatego niezbędny jest optymistyczny akcent. Wykorzystanie tych możliwości zależy jednak w 
dużej mierze od dbałości danej osoby o własne zdrowie, dlatego należy już w początkowej 
części tekstu uwydatnić znaczenie własnych starań jednostek dla uzyskania dobrych wyników 
w dziedzinie zdrowia.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 110
Punkt uzasadnienia 3

(3) Przy utrzymaniu głównych elementów i 
specyfiki działań dotyczących zdrowia i 
ochrony konsumentów wspólny 
zintegrowany program powinien przyczynić 
się do jak największej synergii pomiędzy 
celami a skutecznością zarządzania 
działaniami w tych obszarach.
Połączenie działań dotyczących zdrowia i 
ochrony konsumentów we wspólny 
program powinno umożliwić osiąganie 
wspólnych celów w zakresie ochrony 
obywateli przed ryzykiem i zagrożeniami, a 
także zwiększenie umiejętności obywateli w 
zdobywaniu wiedzy i możliwości 
podejmowania decyzji w ich interesie, a 
także wspieraniu włączania celów 
związanych ze zdrowiem i ochroną 
konsumentów do wszystkich polityk i 
działalności Wspólnoty. Połączenie struktur
i systemów administracyjnych powinno 
umożliwić lepszą skuteczność wdrażania 
programu i lepsze wykorzystanie 
dostępnych wspólnotowych zasobów 
przeznaczonych na zdrowie i ochronę 
konsumentów.

(3) Program zdrowotny powinien umożliwić 
osiąganie celów w zakresie ochrony 
obywateli przed ryzykiem i zagrożeniami, 
także takimi, nad którymi jednostki nie 
mają kontroli, jak uzależnienie od leków na 
receptę, a także zwiększenie umiejętności 
obywateli w zdobywaniu wiedzy i 
możliwości podejmowania decyzji w ich 
interesie, a także wspieraniu włączania 
celów związanych ze zdrowiem do 
wszystkich polityk i działalności Wspólnoty.

Or. en

Uzasadnienie

Wspólnota musi podjąć określone działania, by wspomóc Państwa Członkowskie w walce z 
niektórymi zagrożeniami. Jak dotychczas Państwa Członkowskie nie zdołały efektywnie 
zaradzić problemom związanym ze szkodami na zdrowiu spowodowanymi uzależnieniem od 
leków na receptę. Tymczasem negatywne skutki tego uzależnienia dla jego ofiar są zbliżone 
do tych, jakie wywołuje uzależnienie od heroiny czy alkoholu.
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Poprawkę złożyły Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Poprawka 111
Punkt uzasadnienia 3 a (nowy)

(3a) Program zdrowotny może przyczynić 
się do wyeliminowania nierówności między 
mężczyznami i kobietami, na które 
wpływają nie tylko różnice biologiczne, lecz 
przede wszystkim zasady etyczne i moralne, 
kontekst społeczny, dostęp do edukacji, 
wiedzy i informacji, zróżnicowana sytuacja 
społeczno-ekonomiczna oraz problemy 
biurokratyczne w dostępie do opieki 
zdrowotnej.

Or. nl

Uzasadnienie

W ostatnich 20 latach wzrosła świadomość faktu, że mężczyźni i kobiety są traktowane 
odmiennie w zakresie usług medycznych i zdrowotnych. W leczeniu i opiece mamy do 
czynienia z ewidentną dyskryminacją płciową. Obecnie powszechnie przyjmuje się i 
akceptuje, że płeć ma równie istotne znaczenie dla zdrowia, co status społeczny i majątkowy 
oraz pochodzenie etniczne. Dzięki zapewnieniu, że w programie zdrowotnym zwrócona 
zostanie uwaga na kwestie dyskryminacji płciowej, w przyszłości możliwe będzie 
uwzględnienie w szerszym stopniu szczególnych potrzeb kobiet w zakresie usług medycznych i 
zdrowotnych.

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 112
Punkt uzasadnienia 3 b (nowy)

(3b) Zwiększanie wskaźnika lat zdrowego 
życia (Healthy Life Years, HLY) poprzez 
zapobieganie chorobom jest istotne dla 
dobrego samopoczucia obywateli UE i 
pomaga realizować zadania procesu 
lizbońskiego w odniesieniu do 
zrównoważenia finansów publicznych 
obciążonych wzrastającymi kosztami opieki 
zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy zmienić sformułowania wykorzystane w nowym punkcie uzasadnienia 3b projektu 
sprawozdania, ponieważ odnoszą się one do niepełnosprawności w bardzo negatywny sposób, 
w dużej mierze odpowiadający medycznemu podejściu do tego problemu. Osoby 
niepełnosprawne próbują już od jakiegoś czasu przekonywać, że niepełnosprawności nie 
można traktować równoznacznie z chorobą czy pozbawieniem wszelkich możliwości. Dlatego 
za nieprawidłowe należy uznać sformułowania użyte w projekcie sprawozdania, które każą 
postrzegać na niepełnosprawność właśnie w takim świetle.

Poprawkę złożyli Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Poprawka 113
Punkt uzasadnienia 3 d (nowy)

(3d) Program powinien pomóc w 
identyfikacji przyczyn nierówności w 
dziedzinie zdrowia i zachęcać między 
innymi do wymiany najlepszych praktyk w 
dziedzinie likwidacji takich nierówności.

Or. en

Uzasadnienie

Zastępuje poprawkę 15. Program powinien skoncentrować się między innymi na środkach 
służących ograniczeniu nierówności.

Poprawkę złożyli Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Poprawka 114
Punkt uzasadnienia 3 e (nowy) 

(3e) Niezbędne jest systematyczne 
gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie 
danych porównawczych w celu skutecznego 
monitorowania stanu zdrowia w Unii 
Europejskiej. Umożliwi to Komisji 
Europejskiej i Państwom Członkowskim 
lepsze informowanie opinii publicznej oraz 
przygotowanie odpowiednich strategii, 
polityk i działań mających na celu 
osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzkiego. Należy dążyć do 
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kompatybilności i interoperacyjności 
systemów i sieci wymiany informacji i 
danych na temat rozwoju zdrowia 
publicznego poprzez działania i środki 
wsparcia. W dziedzinie zdrowia istotne 
znaczenie mają płeć, wiek i pochodzenie 
etniczne. Dlatego właściwe dane powinny 
być analizowane przy uwzględnieniu 
powyższych czynników.

Or. en

Uzasadnienie

Zastępuje poprawkę 16. Skuteczne monitorowanie stanu zdrowia nie jest możliwe bez 
systematycznego gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych na szczeblu 
wspólnotowym. Dlatego zasadnicze znaczenie ma korzystanie z informacji obiektywnych, 
rzetelnych, zgodnych, porównywalnych i możliwych do udostępniania na powyższym szczeblu. 
Równie istotne jest zapewnienie, by w sektorze zdrowotnym funkcjonowały kompatybilne i 
interoperacyjne systemy i sieci.

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 115
Punkt uzasadnienia 3 g (nowy)

(3g) Wymiana najlepszych praktyk może 
pomóc w optymalnym wykorzystaniu 
środków przeznaczonych na ochronę 
zdrowia oraz poprawę jakości usług 
świadczonych obywatelom. Dlatego 
niezbędne jest ustanowienie wytycznych 
oraz wskaźników ułatwiających wymianę 
najlepszych praktyk.

Or. en

Poprawkę złożyli Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Poprawka 116
Punkt uzasadnienia 3 h (nowy)
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(3h) Istotne jest promowanie najlepszych 
praktyk w dziedzinie leczenia chorób i 
urazów w celu zapobiegania dalszemu 
pogorszeniu stanu zdrowia oraz 
ustanawianie centrów referencyjnych dla 
poszczególnych rodzajów schorzeń .

Or. en

Uzasadnienie

Zastępuje poprawkę 19. Uzasadnienie wynika z treści poprawki.

Poprawka złożył Christofer Fjellner

Poprawka 117
Punkt uzasadnienia 3 h (nowy)

(3h) Istotne jest promowanie najlepszych 
praktyk i sprawdzonych metod 
alternatywnych, które mogą być 
preferowane ze względów społecznych, 
religijnych lub innych indywidualnych 
motywacji oraz promowanie 
najnowocześniejszych metod leczenia 
chorób i urazów w celu zapobiegania 
przyszłej utracie zdrowia;

Or. sv

Uzasadnienie

Należy uwzględnić fakt, że opieka medyczna osiągnęła obecnie taki poziom, że możliwy jest 
wybór metody leczenia w świetle preferencji społecznych, religijnych lub innych 
indywidualnych motywacji, które, obiektywnie patrząc, są wszystkie równie istotne. 
Przykładowo, osoba umierająca na raka może woleć przeżyć ostatnie chwile wśród osób 
bliskich zamiast poddawać się zabiegom przedłużającym życie. Inne osoby mogą, ze względu 
na przekonania religijne, odmówić poddania się zabiegowi przetaczania krwi lub też 
zwyczajnie darzyć większym zaufaniem starą metodę leczenia i w związku z tym nie zgadzać 
się na zastosowanie nowszej metody. Niezwykle istotne jest uwzględnianie takich życzeń 
pacjentów, ponieważ ich własna determinacja i zaangażowanie w walkę z chorobą mają 
zawsze kluczowe znaczenie dla powodzenia kuracji.



AM\593879PL.doc 19/84 PE 367.644v01-00

PL

Poprawkę złożyli Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Poprawka 118
Punkt uzasadnienia 3 j (nowy)

(3j) Program powinien przyczynić się do 
gromadzenia danych i wspierania 
właściwych polityk w zakresie mobilności 
pacjentów, jak również mobilności
specjalistów w zakresie zdrowia. Powinien 
on ułatwić dalszy rozwój Europejskiego 
Obszaru e-Zdrowia, a w szczególności 
europejskiej karty ubezpieczenia 
zdrowotnego, poprzez wspólne europejskie 
inicjatywy obejmujące także inne dziedziny 
polityki UE.

Or. en

Uzasadnienie

Zastępuje poprawkę 21. Mobilność pacjentów i specjalistów w zakresie zdrowia jest 
podstawowym wyzwaniem w sektorze zdrowia w Unii Europejskiej. W świetle orzecznictwa 
Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, który uznaje prawo pacjenta do zwrotu 
kosztów leczenia poniesionych w innym Państwie Członkowskim, ale dokonuje rozróżnienia 
pomiędzy opieką szpitalną i pozaszpitalną i łączy realizację tego prawa z pewnymi 
warunkami zapewniającymi równowagę finansową i zabezpieczenie społeczne w celu 
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia, niezbędne są działania Wspólnoty w 
kwestiach związanych z mobilnością pacjentów i promocją inicjatyw e-Zdrowia, w 
szczególności dalszego rozwoju „europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego”.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 119
Punkt uzasadnienia 3 j (nowy)

(3j) Program powinien również przyczyniać 
się do gromadzenia danych na temat 
mobilności pacjentów i specjalistów w 
zakresie zdrowia. Powinien on ułatwić 
dalszy rozwój Europejskiego Obszaru e-
Zdrowia, a w szczególności karty e-zdrowia, 
ustanawiając równocześnie rygorystyczne 
kryteria jakości dla stron internetowych 
poświęconych kwestiom ochrony zdrowia. 
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Or. en

Uzasadnienie

Internet może mieć znaczną wartość dodaną jako platforma, za pośrednictwem której 
udzielane będą dodatkowe informacje na temat ochrony zdrowia i usługi zdrowotne. Jednakże 
program powinien przewidywać przyjęcie niezbędnych środków ustanawiających kryteria 
jakości dla stron internetowych poświęconych kwestiom ochrony zdrowia w celu zapewnienia, 
że w europejskim obszarze „elektronicznego zdrowia” udzielane są rzetelne i bezpieczne 
informacje na temat ochrony zdrowia oraz usług zdrowotnych.

Poprawkę złożyli Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi

Poprawka 120
Punkt uzasadnienia 3 j (nowy)

3j. Propagowanie zastosowań z dziedziny 
telemedycyny może przyczynić się do 
mobilności pacjentów i zapewniania 
domowej opieki medycznej, zmniejszając 
tym samym zapotrzebowanie na 
podstawową opiekę medyczną oraz 
obciążenia związane z chorobami i 
urazami.

Or. el

Uzasadnienie

Zastosowania z dziedziny telemedycyny przyczyniają się do zwiększenia mobilności 
pacjentów, ułatwiają im uzyskanie szybkiego i odpowiedniego dostępu do usług zdrowotnych, 
a równocześnie pomagają ograniczyć oddziaływanie chorób i urazów oraz zracjonalizować 
wydatki w sektorze zdrowotnym.

Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 121
Punkt uzasadnienia 3 n (nowy)

(3n) Program powinien dotyczyć w 
szczególności chorób specyficznych dla płci 
(takich jak nowotwór piersi i prostaty, 
osteoporoza, itp.).

Or. en
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Uzasadnienie

Wiele często występujących chorób jest specyficznych dla jednej płci, dlatego niezbędne są 
specyficzne metody zwalczania tych chorób.

Poprawkę złożyła Irena Belohorská

Poprawka 122
Punkt uzasadnienia 4

(4) Polityki zdrowia i ochrony konsumentów 
mają wspólne cele związane z ochroną przed
ryzykiem, zwiększeniem możliwości 
podejmowania decyzji przez obywateli 
oraz włączeniem interesów w zakresie 
zdrowia i ochrony konsumentów do 
wszystkich polityk Wspólnoty, a także 
wspólne instrumenty takie jak komunikacja, 
zwiększenie możliwości społeczeństwa 
obywatelskiego w zakresie rozwiązań 
dotyczących zdrowia i ochrony 
konsumentów oraz promowania 
międzynarodowej współpracy w tej
dziedzinie. Niektóre zagadnienia takie jak 
odżywianie i otyłość, palenie papierosów 
oraz inne wybory dotyczące konsumpcji 
wywierające wpływ na zdrowie są 
przykładami międzysektorowych 
rozwiązań dotyczących zdrowia i ochrony 
konsumentów. Przyjęcie wspólnego 
podejścia do wspólnych celów i 
instrumentów umożliwi podjęcie bardziej 
efektywnych i skutecznych działań 
wspólnych dla obszarów zdrowia i 
ochrony konsumentów. Każdy z tych 
obszarów ma również odrębne cele, które 
powinny być osiągane poprzez działania i 
instrumenty specyficzne dla tych obszarów.

(4) Polityki zdrowia i ochrony konsumentów 
mają wspólne cele związane z ochroną przed
ryzykiem, zwiększeniem możliwości 
podejmowania decyzji przez obywateli 
oraz włączeniem interesów w zakresie 
zdrowia i ochrony konsumentów do 
wszystkich polityk Wspólnoty, a także 
wspólne instrumenty takie jak komunikacja, 
zwiększenie możliwości społeczeństwa 
obywatelskiego w zakresie rozwiązań 
dotyczących zdrowia i ochrony 
konsumentów oraz promowania 
międzynarodowej współpracy w tej
dziedzinie. Niektóre zagadnienia takie jak 
brak aktywności fizycznych, odżywianie i 
otyłość, palenie papierosów, alkohol oraz 
inne wybory dotyczące konsumpcji 
wywierające wpływ na zdrowie są 
przykładami międzysektorowych 
rozwiązań dotyczących zdrowia i ochrony 
konsumentów. Przyjęcie wspólnego 
podejścia do wspólnych celów i 
instrumentów umożliwi podjęcie bardziej 
efektywnych i skutecznych działań 
wspólnych dla obszarów zdrowia i 
ochrony konsumentów. Każdy z tych 
obszarów ma również odrębne cele, które 
powinny być osiągane poprzez działania i 
instrumenty specyficzne dla tych obszarów.

Or. en

Uzasadnienie

Nie trzeba tłumaczyć, że brak ćwiczeń fizycznych i spożywanie alkoholu negatywnie wpływają 
na zdrowie.
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Poprawkę złożyła Irena Belohorská

Poprawka 123
Punkt uzasadnienia 4 a (nowy)

(4a) Nowe Państwa Członkowskie borykają 
się z poważnymi problemami zdrowotnymi, 
dysponując równocześnie mniejszymi 
zasobami gospodarczymi na 
przeciwdziałanie tym problemom.
Niedostateczne inwestycje w ochronę 
zdrowia stanowią główną barierę w ich 
rozwoju, jak również rozwoju rozszerzonej 
Unii jako całości.

Or. en

Uzasadnienie

Problemy w dziedzinie ochrony zdrowia, z którymi borykają się nowe Państwa Członkowskie, 
są jeszcze poważniejsze niż w pozostałej części Unii, dlatego niezbędne są inwestycje w 
ochronę zdrowia i infrastrukturę zdrowotną w celu pobudzenia ich rozwoju.

Poprawkę złożyła Irena Belohorská

Poprawka 124
Punkt uzasadnienia 5 a (nowy)

(5a) Niezbędne jest zwiększenie inwestycji 
UE na ochronę zdrowia i projekty związane 
z tą dziedziną. W związku z powyższym 
Państwa Członkowskie powinny przyznać 
kwestiom poprawy ochrony zdrowia 
priorytetowe znaczenie w swoich 
narodowych programach rozwoju. 
Niezbędne jest zwiększenie świadomości na 
temat możliwości uzyskania funduszy UE 
na ochronę zdrowia. Państwa 
Członkowskie należy zachęcać do wymiany 
doświadczeń w zakresie finansowania
ochrony zdrowia ze środków Funduszy 
Strukturalnych.

Or. en
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Uzasadnienie

Finansowanie służby zdrowia ze środków Funduszy Strukturalnych wymaga przyznania tej 
dziedzinie priorytetowego charakteru w narodowych programach rozwoju Państw 
Członkowskich. Należy zwiększać świadomość obywateli na temat tej możliwości, ponieważ 
brakuje dostatecznych informacji na jej temat.

Poprawkę złożyli Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Poprawka 125
Punkt uzasadnienia 6

(6) W ogólnym interesie Europy leży 
ochrona zdrowia, bezpieczeństwa i 
ekonomicznych interesów obywateli na 
poziomie Wspólnoty, a także interesów 
konsumentów w ramach udoskonalania 
norm dla produktów i usług. Realizacja
kluczowych celów programu może również 
zależeć od istnienia wyspecjalizowanych 
sieci, które wymagają także wkładu 
Wspólnoty, aby mogły się rozwijać i 
funkcjonować. Zważywszy na szczególny 
charakter organizacji, branych pod uwagę 
oraz w przypadkach wyjątkowej 
użyteczności, wznowienie wsparcia 
Wspólnoty na działanie takich organizacji 
nie powinno podlegać zasadzie stopniowej 
degresji zakresu wsparcia Wspólnoty.

(6) Organizacje pozarządowe i 
specjalistyczne sieci odgrywają również 
istotną rolę w promowaniu zdrowia 
publicznego i reprezentowaniu interesów 
obywateli w polityce zdrowotnej Wspólnoty. 
Wymagają one wkładu Wspólnoty, aby 
mogły się rozwijać i funkcjonować. Kryteria 
kwalifikowania oraz przepisy dotyczące 
przejrzystości finansowej organizacji 
pozarządowych i wyspecjalizowanych sieci
kwalifikujących się do pomocy 
wspólnotowej powinny zostać określone w 
niniejszej decyzji. Zważywszy na 
szczególny charakter organizacji, branych 
pod uwagę oraz w przypadkach wyjątkowej 
użyteczności, wznowienie wsparcia 
Wspólnoty na działanie takich organizacji 
nie powinno podlegać zasadzie stopniowej 
degresji zakresu wsparcia Wspólnoty.

Or. en

Uzasadnienie

Zastępuje poprawkę 27. Organizacje pozarządowe oraz specjalistyczne sieci odgrywają 
istotną rolę w promowaniu zdrowia i dlatego też powinny mieć udział w programie.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 126
Punkt uzasadnienia 13 a (nowy)

(13a) Zgodnie z art. 2 Traktatu, 
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przewidującym, że równość mężczyzn i 
kobiet jest jedną z zasad Wspólnoty 
Europejskiej oraz zgodnie z art. 3 ust. 2 
Traktatu przewidującym, że we wszystkich 
działaniach wspólnotowych, w tym 
mających na celu osiągnięcie wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia, Wspólnota 
zmierza do zniesienia nierówności oraz 
wspierania równości mężczyzn i kobiet, 
wszelkie cele i działania objęte 
wspólnotowym programem działania w 
dziedzinie ochrony zdrowia będą służyć 
propagowaniu lepszego zrozumienia i 
uznania właściwych mężczyznom i 
kobietom potrzeb i stosunku do ochrony 
zdrowia. 

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniami Traktatu (art. 2 i art. 3 ust. 2 TWE) oraz zobowiązaniami 
Wspólnoty odnośnie do włączania problematyki płci do głównego nurtu polityki, w 
programie, którego celem jest przyczynienie się do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia, należy wyraźnie wspomnieć o kwestii płci. Dlatego proponowanemu punktowi 
uzasadnienia należy przyznać w tekście decyzji tę samą rangę co zasadom pomocniczości i 
proporcjonalności zawartym w TWE.

Poprawkę złożyli Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Poprawka 127
Artykuł 2

1. Program stanowi uzupełnienie i 
wsparcie dla polityk Państw 
Członkowskich oraz przyczynia się do 
ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i 
ekonomicznych interesów obywateli.

Program stanowi uzupełnienie i wsparcie 
oraz wartość dodaną w stosunku do
polityk Wspólnoty i Państw 
Członkowskich oraz przyczynia się do 
ochrony i promowania zdrowia i
bezpieczeństwa ludzkiego, zapobiegania 
ludzkim chorobom, schorzeniom i urazom 
oraz poprawy zdrowia publicznego. 

2. Cel określony w ust. 1 jest realizowany 
poprzez wspólne zadania ogólne i zadania 
szczegółowe w dziedzinie zdrowia i 
ochrony konsumentów.
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a) Wspólne zadania ogólne w dziedzinie 
zdrowia i ochrony konsumentów 
realizowane poprzez działania i 
instrumenty przewidziane w załączniku 1 
do niniejszej decyzji są następujące:
- ochrona obywateli przed ryzykiem i 
zagrożeniami będącymi poza kontrolą 
osób indywidualnych;
- zwiększenie umiejętności podejmowania 
przez obywateli lepszych decyzji w sprawie 
ich zdrowia i ich interesów jako 
konsumentów;
- oraz włączenie zadań polityki zdrowia i 
ochrony konsumentów do innych polityk.
b) Szczegółowe zadania w dziedzinie 
zdrowia i ochrony konsumentów 
realizowane poprzez działania i 
instrumenty przewidziane w załączniku 2
do niniejszej decyzji są następujące:

Zadania w dziedzinie zdrowia i ochrony 
konsumentów realizowane poprzez 
działania i instrumenty przewidziane w 
załączniku do niniejszej decyzji są 
następujące:

- ochrona obywateli przed zagrożeniami 
dla zdrowia;

- ochrona obywateli przed zagrożeniami 
dla zdrowia;

- promowanie polityk prowadzących do 
zdrowszego stylu życia;

- promowanie polityk prowadzących do 
zdrowszego stylu życia;

- przyczynianie się do zmniejszenia 
występowania poważnych chorób;

- przyczynianie się do zmniejszenia 
występowania zachorowalności na nie i 
śmiertelności z nimi związanej oraz 
występowania i śmiertelności z powodu 
urazów;

– oraz zwiększenie efektywności i 
skuteczności systemów zdrowia.

– zwiększenie efektywności i skuteczności 
systemów zdrowia; oraz

– poprawianie stanu informacji i wiedzy w 
celu poprawy zdrowia publicznego oraz 
przyczynienia się do włączania celów 
związanych ze zdrowiem w główny nurt 
działań.

c) Szczegółowe zadania w dziedzinie 
ochrony konsumentów realizowane 
poprzez działania i instrumenty 
przewidziane w załączniku 3 do niniejszej 
decyzji są następujące: - lepsze 
zrozumienie konsumentów i rynków;
- lepsze przepisy prawne dotyczące 



PE 367.644v01-00 26/84 AM\593879PL.doc

PL

ochrony konsumentów;
- lepsze środki egzekwowania, 
monitorowania i dochodzenia roszczeń;
– lepsze informowanie, edukowanie i 
uświadamianie konsumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Zastępuje poprawkę 35. Niniejsza poprawka jest zgodna z decyzją Konferencji 
Przewodniczących o podzieleniu programu. W konsekwencji konieczne jest zmodyfikowanie 
celów programu, tak by odpowiadały założeniom art. 152 Traktatu WE. Działania 
odpowiadające założeniom przedstawione są w załączniku. Jest to konieczne uzupełnienie 
mające na celu wyjaśnienie definicji celów programu. Kolejnym istotnym uzupełnieniem jest 
ustanowienie celu przewidującego zmniejszenie zapadalności na poważne choroby i 
częstotliwości poważnych urazów oraz związanej z nimi śmiertelności.

Poprawka złożył Christofer Fjellner

Poprawka 128
Artykuł 2

1. Program stanowi uzupełnienie i 
wsparcie dla polityk Państw 
Członkowskich oraz
przyczynia się do ochrony zdrowia, 
bezpieczeństwa i ekonomicznych 
interesów obywateli.

Program stanowi uzupełnienie i wsparcie 
dla polityk Państw Członkowskich oraz 
przyczynia się do ochrony i promowania 
zdrowia i bezpieczeństwa ludzkiego, 
poprzez zapobieganie ludzkim chorobom, 
schorzeniom i urazom, a tym samym do 
poprawy zdrowia publicznego. 

2. Cel określony w ust. 1 jest realizowany 
poprzez wspólne zadania ogólne i zadania 
szczegółowe w dziedzinie zdrowia i 
ochrony konsumentów.

a) Wspólne zadania ogólne w dziedzinie 
zdrowia i ochrony konsumentów 
realizowane poprzez działania i 
instrumenty przewidziane w załączniku 1 
do niniejszej decyzji są następujące:
- ochrona obywateli przed ryzykiem i 
zagrożeniami będącymi poza kontrolą 
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osób indywidualnych;
- zwiększenie umiejętności podejmowania 
przez obywateli lepszych decyzji w sprawie 
ich zdrowia i ich interesów jako 
konsumentów;
- oraz włączenie zadań polityki zdrowia i 
ochrony konsumentów do innych polityk.
b) Szczegółowe zadania w dziedzinie 
zdrowia i ochrony konsumentów 
realizowane poprzez działania i 
instrumenty przewidziane w załączniku 2
do niniejszej decyzji są następujące:

Zadania w dziedzinie zdrowia i ochrony 
konsumentów realizowane poprzez 
działania i instrumenty przewidziane w 
załączniku do niniejszej decyzji są 
następujące:

- ochrona obywateli przed zagrożeniami 
dla zdrowia;

- ochrona obywateli przed zagrożeniami 
dla zdrowia;

- przyznanie większych indywidualnych 
uprawnień poprzez ułatwienie mobilności 
pacjentów oraz zwiększenie przejrzystości 
między systemami zdrowotnymi w 
poszczególnych państwach;

- promowanie polityk prowadzących do 
zdrowszego stylu życia;

- promowanie polityk prowadzących do 
zdrowszego stylu życia;

- przyczynianie się do zmniejszenia 
występowania poważnych chorób;

- przyczynianie się do zmniejszenia 
występowania oraz śmiertelności z tytułu 
poważnych chorób i urazów;

– zwiększenie efektywności i skuteczności 
systemów zdrowia.

– zwiększenie efektywności i skuteczności 
systemów zdrowia;

c) Szczegółowe zadania w dziedzinie 
ochrony konsumentów realizowane 
poprzez działania i instrumenty 
przewidziane w załączniku 3 do niniejszej 
decyzji są następujące:
- lepsze zrozumienie konsumentów i 
rynków;
- lepsze przepisy prawne dotyczące 
ochrony konsumentów;
- lepsze środki egzekwowania, 
monitorowania i dochodzenia roszczeń;
– lepsze informowanie, edukowanie i 
uświadamianie konsumentów.

- poprawianie stanu informacji i wiedzy w 
celu poprawy stanu zdrowia publicznego 
oraz przyczynienia się do włączenia celów 
związanych ze zdrowiem w nurt polityk 
wspólnotowych.
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Or. sv

Uzasadnienie

Jak powszechnie wiadomo, jakość systemów zdrowotnych w poszczególnych Państwach 
Członkowskich jest ogromnie zróżnicowana, na co wskazuje także indeks konsumencki 
EuroHealth za rok 2005. Poza tym, coraz bardziej zaawansowana opieka medyczna jest także 
w coraz większym stopniu dostosowywana do potrzeb indywidualnych pacjentów i warunkiem 
jej powodzenia jest oparcie planu leczenia konkretnego pacjenta nie tylko na osobniczych 
uwarunkowaniach medycznych, lecz także innych kryteriach, interesach i potrzebach. W 
perspektywie długofalowej problem ten zostanie rozwiązany dzięki zwiększonej przejrzystości, 
zapewniającej równość szans w wymiarze finansowym oraz opracowanie zróżnicowanych 
metod leczenia. Natomiast w perspektywie krótkoterminowej należy koniecznie zapewnić 
obywatelom możliwość poszukiwania informacji nie tylko na temat różnych form opieki i 
metod leczenia, lecz także, w wymiarze czysto praktycznym, możliwość poszukiwania 
odpowiedniej dla nich opieki medycznej, nawet jeżeli do jej uzyskania konieczny będzie 
wyjazd za granicę.

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 129
Artykuł 2 ustęp 1

1. Program stanowi uzupełnienie i
wsparcie dla polityk Państw 
Członkowskich oraz przyczynia się do 
ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i 
ekonomicznych interesów obywateli.

Program stanowi uzupełnienie, wsparcie i 
wartość dodaną w stosunku do polityk 
Państw Członkowskich oraz przyczynia 
się do ochrony i promowania ludzkiego 
zdrowia i bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 130
Artykuł 2 ustęp 1

1. Program stanowi uzupełnienie i wsparcie 
dla polityk Państw Członkowskich oraz 
przyczynia się do ochrony zdrowia, 
bezpieczeństwa i ekonomicznych interesów 
obywateli.

1. Program stanowi uzupełnienie i wsparcie 
dla polityki społecznej Państw 
Członkowskich oraz przyczynia się do 
ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i 
ekonomicznych interesów obywateli.

Or. pl
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Uzasadnienie

Proponowany zapis jest zbyt ogólnikowy, program powinien ukonkretnić w celach o jaką 
politykę państw członkowskich chodzi.

Poprawkę złożyli Adriana Poli Bortone, Alessandro Foglietta

Poprawka 131
Artykuł 2 ustęp 2 litera a) tiret pierwsze

- ochrona obywateli przed ryzykiem i 
zagrożeniami będącymi poza kontrolą osób 
indywidualnych;

- ochrona obywateli przed ryzykiem i 
zagrożeniami będącymi poza kontrolą osób 
indywidualnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem rzadkich i bardzo rzadkich 
chorób, które mogą być zwalczane bardziej 
efektywnie pod warunkiem połączenia 
doświadczeń i sprawdzonych praktyk na 
szczeblu europejskim;

Or. it

Uzasadnienie

Ponad 7% ludności Europy cierpi na rzadkie lub bardzo rzadkie choroby. W większości 
przypadków osoby chore narażone są nie tylko na wysokie koszty, lecz także liczne trudności 
wynikające z braku wiedzy na temat metod leczenia oraz niedostatecznej ilości odpowiednich 
usług medycznych. Mając na uwadze fakt, że gromadzenie danych i wymiana sprawdzonych 
praktyk medycznych może być bardzo efektywna pod warunkiem, że jest prowadzona na 
szczeblu europejskim a nie pojedynczego państwa, działania na rzecz służące walce z takimi
chorobami powinny pozostać jednym z priorytetów europejskiego programu zdrowotnego 
także w okresie 2007-2013.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 132
Artykuł 2 ustęp 2 litera a) tiret trzecie

- oraz włączenie zadań polityki zdrowia i 
ochrony konsumentów do innych polityk.

- oraz włączenie zadań polityki społecznej, 
w tym zdrowia i ochrony konsumentów do 
innych polityk.

Or. pl

Uzasadnienie

Proponowany zapis jest zbyt ogólnikowy, program powinien ukonkretnić w celach o jaką 
politykę państw członkowskich chodzi.
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Poprawkę złożyła Åsa Westlund

Poprawka 133
Artykuł 2 ustęp 2 litera a) tiret trzecie a (nowe)

- większe równouprawnienie 
zdrowotne różnych grup 
ludności

Or. sv

Uzasadnienie

Obecnie panują duże nierówności w zakresie dostępu do opieki zdrowotnej, dlatego 
podstawowy element środków podejmowanych przez UE w dziedzinie zdrowia publicznego 
powinny stanowić działania służące zwiększeniu równości w tym zakresie.

Poprawkę złożyła Åsa Westlund

Poprawka 134
Artykuł 2 ustęp 2 litera a) tiret trzecie b (nowe)

- zwiększenie wiedzy na temat 
tego, w jaki sposób zaspokajane 
są potrzeby poszczególnych grup 
społecznych w zakresie opieki 
zdrowotnej; 

Or. sv

Uzasadnienie

Należy zapewnić, by wszyscy mieli dostęp do opieki zdrowotnej i medycznej odpowiedniej do 
swoich potrzeb.

Poprawkę złożyły Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Poprawka 135
Artykuł 2 ustęp 2 litera a) tiret trzecie a (nowe)
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- ograniczenie nierówności między 
mężczyznami i kobietami w dziedzinie 
zdrowia publicznego.

Or. nl

Uzasadnienie

Program zdrowotny musi przewidywać m.in. środki służące ograniczeniu nierówności między 
mężczyznami i kobietami w zakresie korzystania opieki zdrowotnej.

Poprawkę złożyły Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Poprawka 136
Artykuł 2 ustęp 2 litera a) tiret trzecie b (nowe)

- przeciwdziałanie uprzedzeniom na tle płci 
i wieku w klinicznym leczeniu pacjentów, 
systemach opieki zdrowotnej, badaniach 
naukowych i polityce rządowej.

Or. nl

Uzasadnienie

Jednym ze wspólnych celów programu powinno być ograniczenie nierówności między 
mężczyznami i kobietami w zakresie opieki zdrowotnej.

Poprawkę złożyła Irena Belohorská

Poprawka 137
Artykuł 2 ustęp 2 litera b)

b) Szczegółowe zadania w dziedzinie 
zdrowia i ochrony konsumentów 
realizowane poprzez działania i 
instrumenty przewidziane w załączniku 2
do niniejszej decyzji są następujące:

b) Szczegółowe zadania w dziedzinie 
zdrowia i ochrony konsumentów 
realizowane poprzez działania
i instrumenty przewidziane w załączniku 
do niniejszej decyzji są następujące:

- ochrona obywateli przed zagrożeniami dla 
zdrowia;
- promowanie polityk prowadzących do 
zdrowszego stylu życia;
- przyczynianie się do zmniejszenia 
występowania poważnych chorób;
– oraz zwiększenie efektywności i 
skuteczności systemów zdrowia.

- ochrona obywateli przed zagrożeniami dla 
zdrowia;
- promowanie polityk prowadzących do 
zdrowszego stylu życia;
- przyczynianie się do zmniejszenia 
występowania poważnych chorób;
– zwiększenie efektywności i skuteczności 
systemów zdrowia;
- poprawa bezpieczeństwa pacjentów; oraz



PE 367.644v01-00 32/84 AM\593879PL.doc

PL

- poprawa dostępu pacjentów do informacji 
medycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Wśród szczegółowych celów w zakresie ochrony zdrowia należy uwzględnić również kwestie 
bezpieczeństwa pacjentów oraz poprawy ich dostępu do informacji medycznych.

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 138
Artykuł 2 ustęp 2 litera b)

b) Szczegółowe zadania w dziedzinie 
zdrowia i ochrony konsumentów 
realizowane poprzez działania i instrumenty 
przewidziane w załączniku 2 do niniejszej 
decyzji są następujące:

Zadania w dziedzinie zdrowia i ochrony 
konsumentów realizowane poprzez 
działania i instrumenty przewidziane w 
załączniku do niniejszej decyzji są 
następujące:

- ochrona obywateli przed zagrożeniami dla 
zdrowia;

- ochrona obywateli przed zagrożeniami dla 
zdrowia, zwłaszcza mającymi charakter 
transgraniczny;

- promowanie polityk prowadzących do 
zdrowszego stylu życia;

- promowanie polityk prowadzących do 
zdrowszego stylu życia;

- przyczynianie się do zmniejszenia 
występowania poważnych chorób;

- przyczynianie się do zmniejszenia 
występowania poważnych chorób;

– oraz zwiększenie efektywności i 
skuteczności systemów zdrowia.

– oraz zwiększenie efektywności i 
skuteczności systemów zdrowia.

Or. en

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 139
Artykuł 2 ustęp 2 litera b) tiret czwarte

- oraz zwiększenie efektywności i 
skuteczności systemów zdrowia.

- oraz zwiększenie efektywności i 
skuteczności systemów opieki zdrowotnej.

Or. pl
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Uzasadnienie

Służba zdrowia wykonuje przede wszystkim zadanie opieki zdrowotnej, dlatego też wszystkie 
systemy powinny przede wszystkim wychodzić do pacjenta z punktu widzenia opieki 
medycznej a nie systemu zarządzania lub ekonomi zdrowia. Zdrowie i życie człowieka nie 
powinno stanowić wymiaru.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 140
Artykuł 2 ustęp 2 litera b) tiret trzecie a (nowe)

- wspieranie opieki nad osobami 
nieuleczalnie chorymi i opieki paliatywnej.

Or. de

Uzasadnienie

Należy zapewnić, by program przewidywał wspieranie opieki paliatywnej, ponieważ istnieje 
znaczne zapotrzebowanie na badania w tej dziedzinie.

Poprawkę złożyła Karin Jöns

Poprawka 141
Artykuł 2 ustęp 2 a (nowy)

2a. Program przyczynia się dodatkowo do: 

a) zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzkiego przy definiowaniu i 
realizowaniu wszystkich strategii i działań 
Wspólnoty poprzez promowanie 
całościowego podejścia do zdrowia;

b) zmniejszenia wszelkiego rodzaju 
nierówności w dziedzinie zdrowia, aby 
zapewnić obywatelom UE dostęp do opieki 
zdrowotnej o porównywalnym standardzie, 
niezależnie od płci, pochodzenia rasowego, 
wieku, wykształcenia i miejsca 
zamieszkania;

c) zachęcenia do współpracy pomiędzy 
Państwami Członkowskimi w dziedzinach 
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objętych art. 152 Traktatu.

Or. de

Uzasadnienie

W działaniach służących wyeliminowaniu nierówności nie należy koncentrować się wyłącznie 
na różnicach między Państwami Członkowskimi, lecz na wszelkich przejawach nierównego 
traktowania.

Poprawkę złożyli Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Poprawka 142
Artykuł 2 ustęp 2 a (nowy)

2a. Program przyczynia się dodatkowo do:
a) zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzkiego przy definiowaniu i 
realizowaniu wszystkich strategii i działań 
Wspólnoty poprzez promowanie 
całościowego podejścia do zdrowia;
b) zmniejszenia nierówności w dziedzinie 
zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem 
nowych Państw Członkowskich;
c) zachęcenia do współpracy pomiędzy 
Państwami Członkowskimi w dziedzinach 
objętych art. 152 Traktatu. 

Or. en

Uzasadnienie

Podstawowym celem programu będzie stworzenie zintegrowanej i interdyscyplinarnej 
strategii zdrowotnej, tak aby zapewnić włączenie ochrony i promocji zdrowia do wszystkich 
strategii i działań Wspólnoty oraz zmniejszenie nierówności związanych ze zdrowiem.
Promowanie współpracy pomiędzy Państwami Członkowskimi ma szczególne znaczenie przy 
realizowaniu zadań sektora zdrowotnego.
W nowych Państwach Członkowskich występują szczególnie poważne wyzwania w zakresie 
ochrony zdrowia, co powinno zostać należycie uwzględnione w nowym programie.

Poprawkę złożył Giovanni Berlinguer

Poprawka 143
Artykuł 2 ustęp 2 a (nowy)
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2a. Program przyczynia się dodatkowo do:
a) zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzkiego przy definiowaniu i 
realizowaniu wszystkich strategii i działań 
Wspólnoty poprzez promowanie 
całościowego podejścia do zdrowia;
b) zmniejszenia rosnących nierówności w 
dziedzinie zdrowia w państwach UE, jak i 
pomiędzy nimi, koncentrując działania na 
społecznych uwarunkowaniach chorób 
(praca, dochody, wykształcenie, stosunki 
międzyludzkie, miejsce zamieszkania, 
środowisko naturalne, dostęp do 
informacji, uczestnictwo, itd.);
c) zachęcenia do współpracy pomiędzy 
Państwami Członkowskimi w dziedzinach 
objętych art. 152 Traktatu.

Or. it

Uzasadnienie

W załączniku 2 – zdrowie, cel 2/3, tytuł oraz kolejność i nacisk na wyszczególnione punkty 
wskazują, że priorytet mają indywidualne modele zachowań, na które z kolei oddziałują 
podstawowe czynniki społeczne, ekonomiczne i kulturalne.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 144
Artykuł 2 ustęp 2 litera c) tiret czwarte a (nowe)

- eliminowanie korupcji pozarządowych 
organizacji konsumenckich i organizacji 
prowadzących działalność w zakresie 
ochrony zdrowia oraz innych 
zainteresowanych stron przez publiczne i 
na bieżąco ujawnianie w Internecie
otrzymanych korzyści oraz deklaracji w 
sprawie konfliktów interesu osób 
wypełniających role opiniotwórcze.

Or. pl

Uzasadnienie

Konieczne jest zwiększenie udziału społeczeństwa obywatelskiego w przeciwdziałaniu 
praktykom reklamowym i lobbingowym uprawianym przez podstawione organizacje i osoby.
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Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 145
Artykuł 3 ustęp 2

2. Do celów ust. 1 lit. a), wkład 
finansowy Wspólnoty nie może 
przekroczyć następujących poziomów:

2. Do celów ust.1 lit. a), wkład 
finansowy Wspólnoty nie może 
przekroczyć następujących poziomów:

a) 60 % na działania zmierzające do 
wspierania realizacji celu stanowiącego 
część polityki Wspólnoty w dziedzinie 
zdrowia i ochrony konsumentów, z 
wyjątkiem przypadków wyjątkowej 
użyteczności, w których wkład Wspólnoty 
nie przekracza 80 %; oraz

a) 60 % na działania zmierzające do 
wspierania realizacji celu stanowiącego 
część polityki Wspólnoty w dziedzinie 
zdrowia, z wyjątkiem przypadków 
wyjątkowej użyteczności, w których wkład 
Wspólnoty nie przekracza 80 %; oraz

b) 60 % wydatków na działanie organu, 
który dąży do osiągnięcia celu będącego 
przedmiotem interesu ogólnoeuropejskiego, 
jeśli taka pomoc jest niezbędna do 
zapewnienia reprezentowania interesów 
zdrowotnych i konsumenckich na 
poziomie Wspólnoty lub osiągania 
kluczowych zadań programu, z wyjątkiem 
przypadków wyjątkowej użyteczności, w 
których wkład Wspólnoty nie przekracza 
95 %. Wznowienie takiego wkładu 
finansowego nie musi podlegać zasadzie 
stopniowej degresji.

b) 30% wydatków na działanie organu, 
który dąży do osiągnięcia celu będącego 
przedmiotem interesu ogólnoeuropejskiego, 
jeśli taka pomoc jest niezbędna do 
zapewnienia reprezentowania interesów 
zdrowotnych i konsumenckich na 
poziomie Wspólnoty lub osiągania 
kluczowych zadań programu, z wyjątkiem 
przypadków wyjątkowej użyteczności, w 
których wkład Wspólnoty nie przekracza 
60%. Wznowienie takiego wkładu 
finansowego nie musi podlegać zasadzie 
stopniowej degresji.

Or. de

Uzasadnienie

Parlament powinien zapewnić, by pomoc została przeznaczona przede wszystkim na 
praktyczne działania, a nie na wspieranie samych instytucji. W związku z tym należy 
naturalnie skorygować wysokość pomocy.

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 146
Artykuł 3 ustęp 2

2. Do celów ust. 1 lit.a), wkład 2. Do celów ust.1 lit.a), wkład 
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finansowy Wspólnoty nie może 
przekroczyć następujących poziomów:

finansowy Wspólnoty nie może 
przekroczyć następujących poziomów:

a) 60 % na działania zmierzające do 
wspierania realizacji celu stanowiącego 
część polityki Wspólnoty w dziedzinie 
zdrowia i ochrony konsumentów, z
wyjątkiem przypadków wyjątkowej 
użyteczności, w których wkład Wspólnoty 
nie przekracza 80 %; oraz

a) 60 % na działania zmierzające do 
wspierania realizacji celu stanowiącego 
część polityki Wspólnoty w dziedzinie 
zdrowia, z wyjątkiem przypadków 
wyjątkowej użyteczności, w których wkład 
Wspólnoty nie przekracza 80 %; oraz

b) 60 % wydatków na działanie organu, 
który dąży do osiągnięcia celu będącego 
przedmiotem interesu 
ogólnoeuropejskiego, jeśli taka pomoc jest 
niezbędna do zapewnienia 
reprezentowania interesów zdrowotnych 
i konsumenckich na poziomie 
Wspólnoty lub osiągania kluczowych 
zadań programu, z wyjątkiem przypadków
wyjątkowej użyteczności, w których
wkład Wspólnoty nie przekracza 95 %. 
Wznowienie takiego wkładu finansowego 
nie musi podlegać zasadzie stopniowej 
degresji.

b) 60 % wydatków na działanie 
organizacji pozarządowej o charakterze 
niezarobkowym, która jest niezależna od 
interesów branżowych, handlowych, 
biznesowych lub innych kolidujących z 
programem interesów oraz posiada 
członków w przynajmniej połowie Państw 
Członkowskich, a głównym celem jej 
działań jest zapobieganie chorobom 
ludzkim i promowanie zdrowia 
publicznego we Wspólnocie, jeśli taka 
pomoc jest niezbędna do zapewnienia 
reprezentowania interesów zdrowotnych 
na poziomie Wspólnoty lub osiągania 
kluczowych zadań programu. 
Wnioskodawcy muszą przedstawić 
Komisji pełne i aktualne informacje o 
swoich członkach, regulaminie 
wewnętrznym oraz źródłach 
finansowania. W przypadkach 
wyjątkowej użyteczności, wkład 
Wspólnoty nie przekracza 95 %. Kryteria 
oceny, czy zachodzi przypadek wyjątkowej 
użyteczności, określane są z 
wyprzedzeniem w rocznym planie pracy, o 
którym mowa w art. 7 ust. 1 lit. a) oraz 
podawane są do wiadomości publicznej. 
Wznowienie takiego wkładu finansowego 
na rzecz organizacji pozarządowych, grup 
pacjentów i specjalistycznych sieci nie 
musi podlegać zasadzie stopniowej 
degresji.

Or. en
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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 147
Artykuł 3 ustęp 2 litera a)

(a) 60 % na działania zmierzające do 
wspierania realizacji celu stanowiącego 
część polityki Wspólnoty w dziedzinie 
zdrowia i ochrony konsumentów, z 
wyjątkiem przypadków wyjątkowej 
użyteczności, w których wkład Wspólnoty 
nie przekracza 80 %; oraz

(a) 70% na działania zmierzające do 
wspierania realizacji celu stanowiącego 
część polityki Wspólnoty w dziedzinie 
zdrowia i ochrony konsumentów, z 
wyjątkiem przypadków wyjątkowej 
użyteczności, w których wkład Wspólnoty 
nie przekracza 80 %; oraz

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka zwiększa o 10 % procent kosztem bezzasadnych wydatków na administrację kwotę 
na wspieranie realizacji celów.

Poprawkę złożyli Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Poprawka 148
Artykuł 3 ustęp 2 litera b)

b) 60% wydatków na działanie organu, który 
dąży do osiągnięcia celu będącego 
przedmiotem interesu ogólnoeuropejskiego, 
jeśli taka pomoc jest niezbędna do 
zapewnienia reprezentowania interesów 
konsumenckich na poziomie Wspólnoty lub 
osiągania kluczowych zadań programu, z 
wyjątkiem przypadków wyjątkowej 
użyteczności, w których wkład Wspólnoty 
nie przekracza 95 %. Wznowienie takiego 
wkładu finansowego nie musi podlegać 
zasadzie stopniowej degresji.

b) 75% wydatków na działanie organizacji 
lub specjalistycznej sieci pozarządowej o 
charakterze niezarobkowym, niezależnych 
od interesów branżowych, handlowych, 
biznesowych lub innych kolidujących z 
programem interesów oraz posiadających 
członków w przynajmniej połowie Państw 
Członkowskich, jeżeli głównym celem 
działań takiej organizacji pozarządowej lub 
specjalistycznej sieci jest zapobieganie 
chorobom ludzkim i promowanie zdrowia 
publicznego we Wspólnocie, a taka pomoc 
jest niezbędna do zapewnienia 
reprezentowania interesów zdrowotnych 
na poziomie Wspólnoty lub osiągania 
kluczowych zadań programu. 
Wnioskodawcy muszą przedstawić Komisji
pełne i aktualne informacje o swoich 
członkach, regulaminie wewnętrznym oraz 
źródłach finansowania. W przypadkach 
wyjątkowej użyteczności, wkład 
Wspólnoty nie przekracza 95 %. Kryteria 
oceny, czy zachodzi przypadek wyjątkowej 
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użyteczności, określane są z wyprzedzeniem 
w rocznym planie pracy, o którym mowa w 
art. 7 ust. 1 lit. a) oraz są podawane do 
wiadomości publicznej. Wznowienie takiego 
wkładu finansowego na rzecz organizacji 
pozarządowych i specjalistycznych sieci nie 
musi podlegać zasadzie stopniowej degresji.

Or. en

Uzasadnienie

Zastępuje poprawki 38 i 39. Współpraca społeczeństwa obywatelskiego ma ogromne 
znaczenie dla sformułowania i wdrożenia europejskiej polityki zdrowotnej. UE zapewnia 
podstawowe fundusze, aby umożliwić skuteczne reprezentowanie interesów zdrowotnych na 
szczeblu wspólnotowym. Określenie organizacji pozarządowych, które odgrywają istotną rolę 
w promowaniu zdrowia i są w stanie wziąć udział w programie, zagwarantuje większą 
pewność prawną dla finansowania środków w ramach programu. Z kolei ustanowienie z 
wyprzedzeniem kryteriów służących ocenie, czy zachodzi przypadek wyjątkowej użyteczności, 
powinno zagwarantować również większą pewność prawną w zakresie finansowania.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 149
Artykuł 3 ustęp 2 litera b)

(b) 60 % wydatków na działanie organu, 
który dąży do osiągnięcia celu będącego 
przedmiotem interesu ogólnoeuropejskiego, 
jeśli taka pomoc jest niezbędna do 
zapewnienia reprezentowania interesów 
zdrowotnych i konsumenckich na poziomie 
Wspólnoty lub osiągania kluczowych zadań 
programu, z wyjątkiem przypadków 
wyjątkowej użyteczności, w których wkład 
Wspólnoty nie przekracza 95 %. 
Wznowienie takiego wkładu finansowego 
nie musi podlegać zasadzie stopniowej 
degresji.

(b) 50 % wydatków na działanie organu, 
który dąży do osiągnięcia celu będącego 
przedmiotem interesu ogólnoeuropejskiego, 
jeśli taka pomoc jest niezbędna do 
zapewnienia reprezentowania interesów 
zdrowotnych i konsumenckich na poziomie 
Wspólnoty lub osiągania kluczowych zadań 
programu, z wyjątkiem przypadków 
wyjątkowej użyteczności, w których wkład 
Wspólnoty nie przekracza 95 %. 
Wznowienie takiego wkładu finansowego 
nie musi podlegać zasadzie stopniowej 
degresji.

Or. pl

Uzasadnienie

Należy ograniczyć wydatki na administrację, a przez to wzmocnić cel.
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Poprawkę złożyli Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone

Poprawka 150
Artykuł 3 ustęp 2 litera b)

b) 60 % wydatków na działanie organu, 
który dąży do osiągnięcia celu będącego 
przedmiotem interesu ogólnoeuropejskiego, 
jeśli taka pomoc jest niezbędna do 
zapewnienia reprezentowania interesów 
zdrowotnych i konsumenckich na
poziomie Wspólnoty lub osiągania 
kluczowych zadań programu, z wyjątkiem 
przypadków wyjątkowej użyteczności, w 
których wkład Wspólnoty nie przekracza 
95 %. Wznowienie takiego wkładu 
finansowego nie musi podlegać
zasadzie stopniowej degresji.

b) 60 % wydatków na projekty służące 
realizacji najważniejszych celów 
ustanowionych w europejskim programie 
ochrony zdrowia, które zostały 
zaproponowane przez organizacje 
pozarządowe, których wyłącznym zadaniem 
jest realizacja celów ustanowionych w 
niniejszym programie lub przez organizacje 
pacjentów ( z wyjątkiem przypadków 
wyjątkowej użyteczności, w których wkład 
Wspólnoty nie przekracza 95 %).

Or. it

Uzasadnienie

Organizacje pozarządowe i organizacje pacjentów nie powinny uzyskiwać pomocy finansowej 
przeznaczonej wyłącznie na zapewnienie ich dalszego funkcjonowania. Przekazanie tych 
środków powinno być zawsze związane z realizacją konkretnych programów, które mogą 
podlegać ocenie i zatwierdzeniu. Rozwiązanie takie umożliwi również kontrolowanie 
wykorzystania samych środków, a w szczególności efektywności i skuteczności podjętych 
działań.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 151
Artykuł 3 ustęp 3

3. Do celów ust. 1 lit. a), wkład finansowy 
Wspólnoty, we właściwych przypadkach
zważywszy na charakter zamierzonego celu, 
może obejmować wspólne finansowanie
przez Wspólnotę i jedno lub więcej Państw 
Członkowskich bądź przez Wspólnotę i
właściwe władze krajów uczestniczących. 
W takim przypadku, wkład Wspólnoty nie
przekracza 50%, z wyjątkiem 
przypadków wyjątkowej użyteczności, w 
których wkład Wspólnoty nie przekracza 

3. Do celów ust. 1 lit. a), wkład finansowy 
Wspólnoty, we właściwych przypadkach
zważywszy na charakter zamierzonego celu, 
może obejmować wspólne finansowanie
przez Wspólnotę i jedno lub więcej Państw 
Członkowskich bądź przez Wspólnotę i
właściwe władze krajów uczestniczących. W 
takim przypadku, wkład Wspólnoty nie
przekracza 50%, z wyjątkiem 
przypadków wyjątkowej użyteczności, w 
których wkład Wspólnoty nie przekracza 70 
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70 %. Taki wkład Wspólnoty może być 
przyznany organizacji publicznej lub 
organizacji o charakterze niezarobkowym 
wyznaczonej przez Państwo 
Członkowskie lub zainteresowany 
właściwy urząd zatwierdzony przez 
Komisję.

%. Taki wkład Wspólnoty może być 
przyznany organizacji publicznej lub 
organizacji o charakterze niezarobkowym 
wyznaczonej przez Państwo 
Członkowskie lub zainteresowany 
właściwy urząd zatwierdzony przez 
Komisję. Powyższy wkład Wspólnoty 
powinien być przyznawany na podstawie 
kryteriów dotyczących organizacji 
pacjentów i konsumentów przyjętych przez 
Europejską Agencję Leków (we wrześniu 
2005 r.).

Or. en

Uzasadnienie

W interesie powszechnym wkład Wspólnoty przyznawany organizacjom pacjentów i 
konsumentów powinien być przekazywany w możliwie najkrótszym terminie od przyjęcia 
programu działania w dziedzinie zdrowia (2007-2013). Właściwe kryteria przyznawania 
wkładu zostały już opracowane, a we wrześniu 2005 r. nastąpiło ich oficjalne przyjęcie przez 
Europejską Agencję Leków (EMEA). Dzięki korzystaniu przez Komisję Europejską i EMEA z 
tych samych kryteriów zapewniona zostanie spójność na szczeblu UE.

Poprawkę złożyli Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Poprawka 152
Artykuł 3 ustęp 4 a (nowy)

4a. Wkład finansowy może zostać również 
przyznany organom, które:
a) mają charakter pozarządowy, 
niezarobkowy, są niezależne od interesów 
branżowych, handlowych, biznesowych lub 
innych kolidujących z programem 
interesów, zaś głównym celem ich działań 
jest unikanie, ograniczenie oraz 
zapobieganie chorobom ludzkim i 
promowanie zdrowia publicznego we 
Wspólnocie oraz

b) zostały upoważnione przez krajowe 
organizacje ds. zdrowia do reprezentowania 
interesów obywateli na szczeblu 
wspólnotowym lub są reprezentantami 
obywateli zgodnie z krajowymi przepisami i 
praktyką i działają na szczeblu 
regionalnym, krajowym lub UE oraz 
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c) przedstawiły Komisji pełne i informacje o 
swoich członkach, regulaminie 
wewnętrznym oraz źródłach finansowania.

Or. en

Uzasadnienie

Współpraca społeczeństwa obywatelskiego ma ogromne znaczenie dla sformułowania i 
wdrożenia europejskiej polityki zdrowotnej. UE zapewnia podstawowe fundusze, aby 
umożliwić skuteczne reprezentowanie interesów zdrowotnych na szczeblu wspólnotowym. 
Określenie organizacji pozarządowych, w tym grup pacjentów, które odgrywają istotną rolę 
w promowaniu zdrowia i są w stanie wziąć udział w programie, zagwarantuje większą 
pewność prawną dla finansowania środków w ramach programu. Niniejsza poprawka 
gwarantuje, że przepisy nie będą zbyt restrykcyjne, co umożliwi nowo powstającym 
organizacjom pozarządowym w sektorze zdrowotnym oraz grupom pacjentów przyczynienie 
się do realizacji programu i ubieganie się o fundusze w jego ramach.

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 153
Artykuł 3 ustęp 4 a (nowy)

4a. Zgodnie z powyższym ust. 2 lit. b)
wkład finansowy może zostać przyznany 
wyłącznie organom, które:
a) mają charakter pozarządowy 
niezarobkowy, są niezależne od interesów 
branżowych, handlowych, biznesowych 
lub innych kolidujących z programem 
interesów, głównym celem ich działań jest 
zapobieganie chorobom ludzkim i 
promowanie zdrowia publicznego we 
Wspólnocie i pragną realizować 
podstawowe cele programu, oraz
b) reprezentują interesy obywateli na 
szczeblu wspólnotowym oraz posiadają 
członków w przynajmniej połowie Państw 
Członkowskich, oraz
c) przedstawiły Komisji pełne informacje o 
swoich członkach, regulaminie 
wewnętrznym i źródłach finansowania, 
oraz
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d) ich działalność obejmuje szereg 
dziedzin związanych z ochroną zdrowia, 
są bardzo dobrze zarządzane oraz 
ustanowiły procedury konsultacji.

Or. en

Uzasadnienie

UE może finansować konkretne działania (art. 2 lit. a)) lub ogólne funkcjonowanie danego 
organu (art. 2 lit. b)). Zgodnie z art. 2 lit. b) fundusze na ogólne funkcjonowanie mogą zostać 
przyznane wyłącznie prawdziwym organizacjom pozarządowym niezależnym od branży. 
Dlatego należy określić kryteria, które muszą spełnić organizacje ubiegające się o fundusze. 
Kryteria te powinny zostać spełnione przez wszystkie organizacje mające otrzymać wsparcie. 
Rozwiązanie to zagwarantuje także większą pewność prawną w zakresie finansowania działań 
w ramach programu.

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 154
Artykuł 3 ustęp 4 b (nowy)

4b. Kryteria oceny, czy zachodzi przypadek 
„wyjątkowej użyteczności”, o którym mowa 
powyżej w ust.2 i. 3, określane są z 
wyprzedzeniem, w rocznym planie pracy, o 
którym mowa w art. 7 ust. 1 lit. a).

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na fakt, że wkład Wspólnoty może zostać zwiększony w przypadkach „wyjątkowej 
użyteczności”, w rocznym planie pracy należy z wyprzedzeniem ustanowić jasne kryteria 
dotyczące takich przypadków.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 155
Artykuł 2 ustęp 2 litera a) tiret trzecie a (nowe)

- publiczne ujawnianie niekorzystnego 
wpływu innych polityk na zdrowie i 
ochronę konsumentów.
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Or. pl

Uzasadnienie

Skuteczność obrony priorytetu zdrowia i ochrony konsumentów zależy od wsparcia 
poinformowanego społeczeństwa obywatelskiego.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 156
Artykuł 4 akapit pierwszy a (nowy)

1a. Komisja dąży do zapewnienia, by 
program był optymalnie powiązany z 
innymi programami, działaniami i 
funduszami wspólnotowymi. Oddziaływanie 
programu zdrowotnego powinien 
wzmacniać w szczególności siódmy 
Ramowy Program Badań.

Or. de

Uzasadnienie

Należy jasno zaznaczyć, że kwestie zdrowotne będą odgrywały istotną rolę także w siódmym 
Ramowym Programie Badań.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 157
Artykuł 4 akapit pierwszy b (nowy)

1b. Komisja zapewnia, by wszystkie 
działania związane z rejestrowaniem, 
przetwarzaniem i przekazywaniem danych 
były zgodne z ogólnym podejście przyjętym 
w ramach „otwartej metody koordynacji 
opieki zdrowotnej”. Należy ponadto nadać 
tej dziedzinie działalności nazwę „otwartej 
metody koordynacji”.

Or. de
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Uzasadnienie

Należy zaznaczyć, że zapobieganie możliwości nakładania się działań zasługuje na szczególną 
uwagę. Jednakże, szczególnie ważne wydaje się uporządkowanie terminologii dotyczącej 
rejestrowania, przetwarzania i komunikowania danych oraz jej semantyczne ujednolicenie.

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 158
Artykuł 5 ustęp 1

1. Ramy finansowe dla realizacji 
programu w okresie wskazanym w art. 1 
wynoszą 1203 mln EUR.

1. Ramy finansowe dla realizacji 
Programu w okresie wskazanym w art. 1 
wynoszą 2 736 mln EUR.

Or. en

Uzasadnienie

Ochrona zdrowia ludzkiego ma bardzo duże znaczenie dla obywateli UE. Równocześnie 
jednak roczne wydatki UE na ochronę zdrowia są bardzo niewielkie w porównaniu np. z 
kwotami przeznaczanymi na dopłaty do rolnictwa (0,38 EUR/obywatela na połączony 
program oraz 10,00 EUR rocznych dopłat dla każdego plantatora tytoniu). UE powinna 
wyraźnie zaznaczyć, że rzeczywiście troszczy się o zdrowie swoich obywateli. Do końca 
realizacji programu na działania w jego ramach UE powinna wydawać rocznie 1 EUR na 
każdego obywatela. Kwotę 2 736 mln EUR ustalono na podstawie założenia, że roczne 
wydatki będą wzrastać o 5% w każdym roku realizacji programu, by w roku 2013 osiągnąć 
poziom 1 EUR/obywatela.

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 159
Artykuł 5 ustęp 1

1. Ramy finansowe dla realizacji 
programu w okresie wskazanym w art. 1 
wynoszą 1 203 mln EUR.

1. Ramy finansowe dla realizacji 
Programu w okresie wskazanym w art. 1 
wynoszą 1 500 mln EUR.

Or. en

Uzasadnienie

Budżet programu będzie zwiększany w celu pokrycia kosztów dodatkowych działań i środków 
oraz zapewnienia jego zintegrowanej i efektywnej realizacji.
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Poprawka złożył Christofer Fjellner

Poprawka 160
Artykuł 10 ustęp 3 a (nowy)

3a. Po przyjęciu sprawozdania, Komisja co 
dwa lata publikuje sprawozdanie o stanie 
zdrowia w UE. Sprawozdanie to opiera się 
na danych i wskaźnikach umożliwiających 
przede wszystkim ocenę rezultatów w 
zakresie stanu zdrowia, nie zaś zasobów 
przeznaczanych na opiekę zdrowotną, 
takich liczba osobodni i łóżek szpitalnych.

Or. sv

Uzasadnienie

Estonia należy do państw, w których, jeżeli uwzględnimy wyłącznie kwoty bezwzględne, na 
opiekę zdrowotną przeznacza się dużo mniej pieniędzy niż w Wielkiej Brytanii. Biorąc pod 
uwagę wielkość przeznaczanych środków, Estonia jest zapóźniona w stosunku do innych 
Państw Członkowskich. Jeżeli jednakże porównamy szanse przeżycia kobiet, które 
zachorowały na nowotwór piersi, okaże się, że w Estonii są one wyższe niż np. w Belgii. 
Również zakażenia gronkowcem złocistym są w tym kraju dużo rzadsze niż w Wielkiej 
Brytanii czy Irlandii. Jeżeli informacje na temat opieki zdrowotnej mają być przydatne dla 
pacjentów, ocenie należy poddać osiągane rezultaty, a nie przeznaczane środki.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 161
Załącznik 2 wprowadzenie (nowe)

Przydział funduszy na poszczególne 
dziedziny przewidziane w programie ma 
charakter czysto indykatywny. Decydujące 
znaczenie ma kryterium doskonałości.

Or. de

Uzasadnienie

W programie zdrowotnym, podobnie jak w innych programach, należy wyraźnie przyznać 
priorytet kryterium doskonałości.
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Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 162
Załącznik 2 Cel 1 punkt 1 podpunkt 1.1.

1.1. Wzmocnienie zdolności do 
pokonywania chorób zakaźnych w drodze 
wspierania dalszego wykonywania decyzji 
nr 2119/98/WE w prawie wspólnotowej 
sieci nadzoru i kontroli epidemiologicznej 
chorób zakaźnych.

1.1. Wzmocnienie zdolności do 
pokonywania chorób zakaźnych w drodze 
wspierania dalszego wykonywania decyzji 
nr 2119/98/WE w sprawie wspólnotowej 
sieci nadzoru i kontroli epidemiologicznej 
chorób zakaźnych oraz poprzez realizację 
środków uzupełniających w stosunku do 
działań Europejskiego Centrum 
Zapobiegania i Kontroli Chorób;.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zadbać o to, by w trakcie realizacji programu nie powielać zadań wykonywanych już 
przez Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 163
Załącznik 2 Cel 1 punkt 1 podpunkt 1.3.

1.3. Wymiana informacji dotyczących 
strategii i opracowanie wspólnych strategii
w celu wykrywania zagrożeń dla zdrowia 
pochodzenia fizycznego, chemicznego lub 
biologicznego, łącznie z zagrożeniami 
związanymi z działaniami celowego 
uwolnienia oraz otrzymania wiarygodnych 
informacji na temat tych zagrożeń oraz, we 
właściwych przypadkach, opracowanie i
wykorzystanie wspólnotowych podejść i 
mechanizmów.

1.3. Wymiana informacji dotyczących 
strategii i opracowanie wspólnych strategii
w celu wykrywania zagrożeń dla zdrowia 
pochodzenia fizycznego, chemicznego lub 
biologicznego, łącznie z zagrożeniami 
związanymi z niekontrolowanym 
zażywaniem przepisanego leku lub 
działaniami celowego uwolnienia oraz 
otrzymania wiarygodnych informacji na 
temat tych zagrożeń oraz, we właściwych 
przypadkach, opracowanie i wykorzystanie 
wspólnotowych podejść i mechanizmów.

Or. en

Uzasadnienie

Wymiana informacji powinna obejmować również informacje o zagrożeniach dla zdrowia 
pochodzenia fizycznego, chemicznego lub biologicznego związanych z zalecaną terapią (np. 
leki na receptę), ponieważ wiele z nich może bardzo negatywnie oddziaływać na zdrowie.
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Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 164
Załącznik 2 Cel 1 punkt 1 podpunkt 1.3.

1.3. Wymiana informacji dotyczących 
strategii i opracowanie wspólnych strategii
w celu wykrywania zagrożeń dla zdrowia 
pochodzenia fizycznego, chemicznego lub 
biologicznego, łącznie z zagrożeniami 
związanymi z działaniami celowego 
uwolnienia oraz otrzymania wiarygodnych 
informacji na temat tych zagrożeń oraz, we 
właściwych przypadkach, opracowanie i
wykorzystanie wspólnotowych podejść i 
mechanizmów.

1.3. Wymiana informacji dotyczących 
strategii i opracowanie wspólnych strategii
w celu wykrywania zagrożeń dla zdrowia 
pochodzenia fizycznego, chemicznego lub 
biologicznego, łącznie z zagrożeniami 
związanymi z działaniami celowego 
uwolnienia oraz otrzymania wiarygodnych 
informacji na temat tych zagrożeń oraz, we 
właściwych przypadkach, opracowanie i
wykorzystanie wspólnotowych podejść i 
mechanizmów we współpracy z 
Europejskim Centrum Zapobiegania i 
Kontroli Chorób.

Or. en

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 165
Załącznik 2 Cel 1 punkt 1 podpunkt 1.4. a (nowy)

1.4.a. Wspieranie działań służących 
opracowaniu wykazu nazw leków 
zawierających ten sam aktywny składnik, 
udostępnianego publicznie, w szczególności 
za pośrednictwem Internetu.

Or. el

Uzasadnienie

Ponieważ niektóre leki mające ten sam aktywny składnik sprzedawane są w poszczególnych 
Państwach Członkowskich pod różnymi nazwami, co jest mylące dla pacjentów, należy 
koniecznie sporządzić wykaz nazw leków zawierających ten sam aktywny składnik. Wykaz ten 
powinien zostać udostępniony publicznie, np. na stronie internetowej.
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Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 166
Załącznik 2 Cel 1 punkt 1 podpunkt 1.5. a (nowy)

1.5.a. Monitorowanie odporności bakterii 
na antybiotyki i zakażeń szpitalnych oraz 
opracowywanie strategii na rzecz ich 
profilaktyki i leczenia.

Or. el

Uzasadnienie

Szczególne obawy budzi dzisiaj zjawisko zwiększenia odporności bakterii na antybiotyki oraz 
wzrost liczby zakażeń szpitalnych. Dlatego niezbędne jest gromadzenie danych, 
monitorowanie sytuacji oraz opracowanie strategii przeciwdziałania powyższym zjawiskom.

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 167
Załącznik 2 Cel 1 punkt 1 podpunkt 1.6. a (nowy)

1.6.a. Opracowanie środków profilaktyki 
chorób i urazów u osobników 
odizolowanych społecznie oraz zwiększanie 
świadomości kwestii zdrowotnych u 
imigrantów. 

Or. el

Poprawkę złożyły Linda McAvan, Dorette Corbey

Poprawka 168
Załącznik 2 Cel 1 punkt 1 podpunkt 1.7. a (nowy)

1.7.a. Wzmocnienie roli Europejskiego 
Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób, 
w celu centralnie sterowanego ograniczenia 
oddziaływania chorób zakaźnych.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka służy podkreśleniu roli Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli 
Chorób.
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Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 169
Załącznik 2 Cel 1 punkt 1 podpunkt 1.7. a (nowy)

1.7.a. Zachęcanie Państw Członkowskich 
do ustanowienia prawdziwie niezależnych 
komisji ds. oceny leków, monitorujących 
stosowanie i skutki wszystkich nowych 
leków na receptę od dnia dopuszczenia ich 
do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Uzasadnienie wynika z treści poprawki. Należy położyć nacisk na potrzebę zagwarantowania 
rzeczywistej niezależności takich komisji i zabezpieczenie ich przed wpływem firm 
farmaceutycznych.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 170
Załącznik 2 Cel 1 punkt 2 podpunkt 2.1.

2.1. Opracowanie procedur zarządzania 
ryzykiem w sytuacjach nadzwyczajnych 
dotyczących zdrowia i wzmocnienie 
skoordynowanych zdolności reagowania na 
sytuacje nadzwyczajne.

2.1. Opracowanie procedur zarządzania 
ryzykiem w sytuacjach nadzwyczajnych 
dotyczących zdrowia, w tym procedur 
wzajemnej pomocy w przypadku pandemii i 
wzmocnienie skoordynowanych zdolności 
reagowania na sytuacje nadzwyczajne.

Or. pl

Uzasadnienie

Pandemia grypy i inne rosnące zagrożenia chorób dzielą unię na kraje biedniejsze i bogatsze; 
te, które sprostają wyzwaniu chorób i te, które nie dlatego też proponuje się opracowanie 
procedur i pomocy w takich przypadkach.
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Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 171
Załącznik 2 Cel 1 punkt 2 podpunkt 2.2. a (nowy)

2.2.a. Uznanie, że czynniki zdrowotne 
przyczyniające się do spadku liczby urodzeń 
w Europie wymagają realizacji polityk 
zakładających odpowiednie 
przeciwdziałanie tym problemom.

Or. en

Uzasadnienie

Obniżenie płodności związane z wiekiem oraz brak możliwości skorzystania z odpowiedniej 
terapii przez osoby, u których mogłaby ona przynieść pozytywne skutki, przyczyni się do 
dalszego spadku liczby urodzeń w Europie oraz pogłębienia problemów związanych z 
niekorzystnym oddziaływaniem tego zjawiska na przemiany demograficzne w Europie. 
Wspólnota powinna zobowiązać się do zalecania i wspierania sprawiedliwego i równego 
dostępu do odpowiednich usług w całej Europie w celu odwrócenia spadkowych tendencji w 
liczbie urodzeń oraz zapobieżenia nadciągającemu kryzysowi ludnościowemu wywołanemu 
przez to zjawisko.

Poprawkę złożyły Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Poprawka 172
Załącznik 2 Cel 1 punkt 2 podpunkt 2.3. a (nowy)

2.3.a. Zaangażowanie najbiedniejszych 
grup ludności, w szczególności kobiet, w 
charakterze podstawowych partnerów w 
realizacji programu oraz ocenie polityki 
zdrowotnej w celu zyskania możliwości 
lepszego dostosowania systemów publicznej 
opieki zdrowotnej, tak by zaspokajały one 
potrzeby najmniej uprzywilejowanych grup;

Or. nl

Uzasadnienie

Udział osób, które dzięki uzyskanemu doświadczeniu stały się ekspertami, może pomóc w 
gromadzeniu informacji na temat różnic między płciami, opracowaniu danych statystycznych 
i wskaźników dotyczących płci oraz budowie systemów opieki zdrowotnej zaprojektowanych 
specjalnie w celu zaspokajania potrzeb najmniej uprzywilejowanych grup obywateli UE, 
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którzy spotykają się z największą dyskryminacją.

Poprawkę złożyli Adriana Poli Bortone, Alessandro Foglietta

Poprawka 173
Załącznik 2 Cel 1 punkt 2 podpunkt 2.5.

2.5. Opracowanie strategii i mechanizmów 
mających na celu poprawę i polepszenie
dostępności i adekwatności oraz dostępu do
obiektów (np. laboratoriów) oraz 
wyposażenia (wykrywacze itd.) jak 
również gotowości, zdolności szybkiego 
reagowania i infrastruktury sektora zdrowia.

2.5. Opracowanie strategii i mechanizmów 
mających na celu poprawę i polepszenie
dostępności i adekwatności oraz dostępu do 
obiektów (np. laboratoriów) oraz 
wyposażenia (wykrywacze itd.) jak 
również gotowości (między innymi w 
zakresie domowej opieki nad osobami 
poważnie chorymi oraz opieki w 
specjalnych placówkach opieki 
paliatywnej), zdolności szybkiego 
reagowania i infrastruktury sektora zdrowia.

Or. it

Uzasadnienie

Długookresowa opieka domowa oraz opieka nad osobami cierpiącymi na choroby w stadium 
terminalnym to kwestie, które w wielu europejskich państwach pozostawiane są często na 
barkach członków rodziny. Ma to istotne konsekwencje finansowe, jak również 
psychologiczne. Nie naruszając zasady pomocniczości UE powinna dążyć do rozwiązania 
tego problemu, przynajmniej poprzez przyjęcie do wiadomości jego skali, powinna również 
dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienie kontynuowania opieki, w szpitalu, w domu, czy 
też w specjalistycznej placówce dla osób poważnie chorych lub będących w stadium 
terminalnym (np. hospicjach).

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 174
Załącznik 2 Cel 1 punkt 2 podpunkt 2.7. a (nowy)

2.7.a. Badanie potencjału medycyny 
niekonwencjonalnej i alternatywnej w 
zakresie ograniczenia śmiertelności i 
zachorowalności w porównaniu z lekami na 
receptę.

Or. en
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Uzasadnienie

Leki na receptę, które mają służyć ograniczeniu śmiertelności i zachorowalności, są także 
przyczyną tych zjawisk. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w USA, leki na receptę 
zajmują 4-6 pozycję na liście najważniejszych przyczyn zgonów w tym kraju. Pacjenci 
zaczynają w coraz większym stopniu obawiać się negatywnego oddziaływania i toksycznych 
składników wielu konwencjonalnych leków i poszukują mniej toksycznych leków zastępczych. 
Dlatego badanie terapeutycznego potencjału medycyny niekonwencjonalnej jest istotnym 
działaniem, które powinno stanowić element programu.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 175
Załącznik 2 Cel 2 punkt 3 podpunkt 3.1.

3.1. Uwarunkowań zdrowia związanych z 
nałogami, w szczególności takich jak 
tytoń, narkotyki i inne substancje 
uzależniające;

3.1. Uwarunkowań zdrowia związanych z 
nałogami, w szczególności takich jak 
tytoń, alkohol, leki na receptę, takie jak 
benzodiazepiny, nielegalne narkotyki i inne 
substancje uzależniające;

Or. en

Uzasadnienie

W decyzji nr 1786/2002/WE przyjmującej program działań wspólnotowych w dziedzinie 
zdrowia publicznego (2003–2008) w grupie działań programu w dziedzinie zdrowia 
publicznego dotyczących uwarunkowań zdrowotnych uwzględniono profilaktykę uzależnień 
od leków. Należy w tym miejscu wskazać na problem negatywnego wpływu leków na zdrowie 
związanego z uzależnieniem od (legalnie dostępnych) leków na receptę, poprzez zaliczenie go 
do uwarunkowań zdrowotnych. Negatywne skutki tego uzależnienia dla jego ofiar są zbliżone 
do tych, jakie wywołuje uzależnienie od heroiny czy alkoholu. 

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 176
Załącznik 2 Cel 2 punkt 3 podpunkt 3.1.

3.1. Uwarunkowań zdrowia związanych z 
nałogami, w szczególności takich jak tytoń, 
narkotyki i inne substancje uzależniające;

3.1. Uwarunkowań zdrowia związanych z 
nałogami, w szczególności takich jak tytoń, 
narkotyki, alkohol i inne substancje 
uzależniające;

Or. pl
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Uzasadnienie

Według aktualnych ocen alkohol jest przyczyną ponad 60 problemów medycznych i składa się 
na 4 % patologii człowieka.

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 177
Załącznik 2 Cel 2 punkt 3 podpunkt 3.1. a (nowy)

3.1.a. Działań umożliwiających przyjęcie 
zdrowszego trybu życia w celu poprawy 
stanu zdrowia dzieci;

Or. en

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 178
Załącznik 2 Cel 2 punkt 3 podpunkt 3.2.

3.2. Uwarunkowań zdrowia związanych ze 
stylem życia, w szczególności takich jak 
odżywianie, aktywność fizyczna, zdrowie 
seksualne i reprodukcyjne;

3.2. Uwarunkowań zdrowia związanych ze 
stylem życia, w szczególności takich jak 
odżywianie, aktywność fizyczna, zdrowie 
seksualne i reprodukcyjne oraz zdrowie 
psychiczne;

Or. en

Uzasadnienie

Uwarunkowania zdrowotne związane ze stylem życia mają coraz większy wpływ na zdrowie 
psychiczne, będąc przyczyną np. stresu zawodowego czy depresji.

Poprawkę złożyli Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi

Poprawka 179
Załącznik 2 Cel 2 punkt 3 podpunkt 3.3.

3.3. Społecznych i ekonomicznych 
uwarunkowań zdrowia ze szczególnym 
uwzględnieniem nierówności raz wpływu 

3.3. Społecznych i ekonomicznych 
uwarunkowań zdrowia ze szczególnym 
uwzględnieniem nierówności oraz wpływu 
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czynników społecznych i ekonomicznych 
na zdrowie;

czynników społecznych i ekonomicznych 
na zdrowie, jak również dyskryminacji grup 
najbardziej narażonych;

Or. el

Uzasadnienie

Należy koniecznie ustanowić środki służące ograniczeniu dyskryminacji w kwestiach 
zdrowotnych w stosunku do grup najbardziej narażonych, takich jak osoby niepełnosprawne.

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 180
Załącznik 2 Cel 2 punkt 3 podpunkt 3.3. b (nowy)

3.3.b. Identyfikacja przyczyn nierówności 
zdrowotnych, które mają wpływ na 
zapobieganie i optymalną opiekę 
zdrowotną, ze szczególnym uwzględnieniem 
nierówności zdrowotnych w nowych 
Państwach Członkowskich; dlatego należy 
dążyć do zapewnienia, by działania 
obejmowały organizacje/działania w 
nowych Państwach Członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Zarówno w samych Państwach Członkowskich, jak i pomiędzy nimi występują obecnie 
znaczne różnice pod względem średniej długości życia obywateli, stanu ich zdrowia oraz 
dostępu do opieki zdrowotnej. Dotyczy to w szczególności nowych Państw Członkowskich. 
Dlatego też istotne jest, by program zawierał środki służące niwelowaniu tych różnic oraz by 
wzięły w nim udział nowe Państwa Członkowskie.

Poprawkę złożyli Frederika Brepoels, Antonios Trakatellis

Poprawka 181
Załącznik 2 Cel 2 punkt 3 podpunkt 3.4.

3.4. Środowiskowych uwarunkowań 
zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem
wpływu czynników środowiskowych na 
zdrowie;

3.4. Środowiskowych uwarunkowań 
zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem 
wpływu czynników środowiskowych na 
zdrowie, w tym narażenia na toksyczne 
substancje chemiczne, takie jak substancje 
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rakotwórcze, mutagenne, szkodliwie 
wpływające na rozrodczość i alergenne;

Or. en

Uzasadnienie

Narażenie na toksyczne substancje chemiczne, w szczególności na substancje rakotwórcze, 
mutagenne, szkodliwie wpływające na rozrodczość i alergenne budzi największe obawy
europejskich obywateli, zwłaszcza w przypadku osób szczególnie wrażliwych, takich jak 
niemowlęta, dzieci i kobiety ciężarne, dlatego problem ten należy uwzględnić w działaniach w 
ramach programu.

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 182
Załącznik 2 Cel 2 punkt 3 podpunkt 3.4.

3.4. Środowiskowych uwarunkowań 
zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem 
wpływu czynników środowiskowych na 
zdrowie;

3.4. Środowiskowych uwarunkowań 
zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem 
wpływu czynników środowiskowych na 
zdrowie, w szczególności jakości powietrza 
w pomieszczeniach oraz wielokrotnego 
narażenia na substancje chemiczne;

Or. en

Uzasadnienie

Narażenie na zanieczyszczone powietrze w pomieszczeniach uznawane jest za czynnik, który 
w istotnym stopniu przyczynia się do powstania szeregu chorób środowiskowych, w tym 
alergii oraz krótkotrwałych i długotrwałych schorzeń układu oddechowego. W 
pomieszczeniach wykryto wiele szkodliwych substancji, a w wielu przypadkach ich stężenie w 
pomieszczeniach jest wyższe niż na zewnątrz. Skutki narażenia na substancje chemiczne są 
nadal oceniane odrębnie dla poszczególnych substancji, co nie pozwala na pełną ocenę ich 
potencjalnego oddziaływania. Dlatego należy położyć szczególny nacisk na kwestię jakości 
powietrza w pomieszczeniach oraz wielokrotnego narażenia na substancje chemiczne.

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 183
Załącznik 2 Cel 2 punkt 3 podpunkt 3.4. a (nowy)

3.4.a. Analiza genetycznych uwarunkowań 
najważniejszych chorób oraz opracowanie 
strategii w dziedzinie zapobiegania tym 
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chorobom;

Or. en

Uzasadnienie

Uzasadnienie wynika z treści poprawki. Zastępuje poprawkę 68.

Poprawkę złożyli Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi

Poprawka 184
Załącznik 2 Cel 2 punkt 3 podpunkt 3.5. a (nowy)

3.5.a. Opracowanie strategii i wymiana 
prawidłowych praktyk w celu zapobiegania 
niepełnosprawności w przypadkach, w 
których zachodzi taka możliwość oraz 
wspierania zdrowia osób 
niepełnosprawnych;

Or. el

Uzasadnienie

Należy koniecznie ustanowić środki służące opracowaniu strategii i wymianie prawidłowych 
praktyk w celu zapobiegania niepełnosprawności w przypadkach, w których jest to możliwe, 
oraz wspierania zdrowia osób niepełnosprawnych. 

Poprawkę złożyła Jutta D. Haug

Poprawka 185
Załącznik 2 Cel 2 punkt 3 podpunkt 3.5. a (nowy)

3.5.a. Wspieranie opracowania kursów 
zdrowego odżywiania dla rodziców i dzieci, 
z zastosowaniem środków umożliwiających 
dotarcie także do grup mających 
utrudniony dostęp do edukacji.

Or. de

Uzasadnienie

Nadwaga i otyłość dzieci, które wskutek nieprawidłowej diety przypuszczalnie utrwalą się w 
dorosłym życiu, stanowią coraz większy problem w Europie. Specjalnie ukierunkowane 
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środki, pozwalające dotrzeć także do grup mających utrudniony dostęp do edukacji, powinny 
rozwiązać ten problem.

Poprawkę złożyła Jutta D. Haug

Poprawka 186
Załącznik 2 Cel 2 punkt 3 podpunkt 3.5. b (nowy)

3.5.b. Wspieranie strategii stosowania 
profilaktycznych środków zdrowotnych w 
przedsiębiorstwach;

Or. de

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwa powinny mieć możliwość skorzystania z programów promocji zdrowia, 
które mogą wykorzystać do edukacji zdrowotnej swoich pracowników i ochrony ich zdrowia. 

Poprawkę złożyła Jutta D. Haug

Poprawka 187
Załącznik 2 Cel 2 punkt 3 podpunkt 3.5. c (nowy)

3.5.c. Wspieranie środków na rzecz 
poprawy diagnostyki i leczenia osób 
starszych;

Or. de

Uzasadnienie

Państwa Członkowskie powinny wspierać dziedzinę geriatrii. Diagnostyka i leczenie osób 
starszych cierpiących na tzw. choroby wieku starczego wymagają szczególnej uwagi i 
specjalnych metod.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 188
Załącznik 2 Cel 2 punkt 3 podpunkt 3.7. a (nowy)

3.7.a. Uwarunkowania genetyczne oraz 
genetyczne badania przesiewowe, czynniki 
indywidualne i biologiczne;



AM\593879PL.doc 59/84 PE 367.644v01-00

PL

Or. en

Uzasadnienie

Powyższe kwestie zostały osobno wymienione w części normatywnej bieżącego programu w 
dziedzinie zdrowia publicznego, zabrakło ich natomiast w tekście nowego programu ochrony 
zdrowia.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 189
Załącznik 2 Cel 2 punkt 3 podpunkt 3.7. b (nowy)

3.7.b. Aspekty zdrowotne związane z płcią i 
wiekiem.

Or. en

Uzasadnienie

Mimo niedawno przeprowadzonych badań służących uwydatnieniu różnic i nierówności 
kobiet i mężczyzn w dziedzinie zdrowia aspekty zdrowotne związane z płcią nie zostały 
wymienione w tekście programu. Natomiast kwestia starzenia się pojawia się wprawdzie we 
wstępie projektu, ale nie wspomina się o niej w jego części normatywnej.

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 190
Załącznik 2 Cel 2 punkt 3 podpunkt 3.7. b (nowy)

3.7.b. Aspekty zdrowotne związane z płcią i 
wiekiem;

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na różnice w zakresie zdrowia kobiet i mężczyzn oraz liczne skutki zdrowotne
dłuższej przeciętnej długości życia dla stanu zdrowia program powinien obejmować także 
samodzielne działania w dziedzinie aspektów zdrowotnych związanych z płcią i wiekiem.
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Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González

Poprawka 191
Załącznik 2 Cel 3 punkt 4 podpunkt 4.1.

4.1. Rozwój i realizację działań na rzecz 
poważnych chorób o szczególnym 
znaczeniu z powodu ogólnego obciążenia, 
jakim są one dla Wspólnoty oraz w 
odniesieniu do których działalność 
Wspólnoty może dostarczyć znaczną 
dodatkową wartość dodaną dla środków 
krajowych;

4.1. Rozwój i realizację działań na rzecz 
poważnych chorób o szczególnym 
znaczeniu z powodu ogólnego obciążenia, 
jakim są one dla Wspólnoty, jak również 
dlatego, że stanowią na jej terytorium 
główną przyczynę skrócenia potencjalnie 
dłuższego życia oraz niepełnosprawności
(co dotyczy w szczególności chorób układu 
krążenia) oraz w odniesieniu do których 
działalność Wspólnoty może dostarczyć 
znaczną dodatkową wartość dodaną dla 
środków krajowych;

Or. en

Uzasadnienie

Nacisk położony jest nie tylko na same choroby, lecz także na ich przyczyny.

Poprawkę złożył Jules Maaten

Poprawka 192
Załącznik 2 Cel 3 punkt 4 podpunkt 4.1.

4.1. Rozwój i realizację działań na rzecz 
poważnych chorób o szczególnym 
znaczeniu z powodu ogólnego obciążenia, 
jakim są one dla Wspólnoty oraz w 
odniesieniu do których działalność 
Wspólnoty może dostarczyć znaczną 
dodatkową wartość dodaną dla środków 
krajowych;

4.1. Rozwój i realizację działań na rzecz 
poważnych chorób, w szczególności 
chorób układu krążenia, chorób 
psychicznych, nowotworów, cukrzycy i 
chorób płuc, o szczególnym znaczeniu z 
powodu ogólnego obciążenia, jakim są one 
dla Wspólnoty oraz odniesieniu do których 
działalność Wspólnoty może dostarczyć 
znaczną dodatkową wartość dodaną dla 
środków krajowych;

Or. en

Uzasadnienie

Działania należy skierować zarówno do ogółu społeczeństwa, jak i do grup wysokiego ryzyka, 
pracując tym samym równocześnie na pierwszym oraz drugim poziomie prewencji. W swoim 
Europejskim Raporcie Zdrowia za rok 2005 WHO ocenia przykładowo, że nawet niewielkie 
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zmniejszenie ciśnienia krwi, otyłości, poziomu cholesterolu oraz palenia tytoniu w całym 
społeczeństwie pozwoliłoby ograniczyć występowanie chorób układu krążenia o ponad 
połowę.
Wymiana najlepszych praktyk w całej Europie stanowić będzie wartość dodaną w stosunku do 
krajowych strategii zdrowotnych w dziedzinie profilaktyki pierwszego i drugiego stopnia, w 
tym opracowywania i realizacji wytycznych w zakresie profilaktyki. Uzasadnione są także 
działania na szczeblu UE służące wyrównaniu nierówności między Państwami 
Członkowskimi, np. poprzez analizowanie możliwości realizacji efektywnych polityk UE.

Poprawkę złożyli Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Poprawka 193
Załącznik 2 Cel 3 punkt 4 podpunkt 4.1.

4.1. Rozwój i realizację działań na rzecz 
poważnych chorób o szczególnym 
znaczeniu z powodu ogólnego obciążenia, 
jakim są one dla Wspólnoty oraz w 
odniesieniu do których działalność 
Wspólnoty może dostarczyć znaczną 
dodatkową wartość dodaną dla środków 
krajowych;

Rozwój i realizację działań na rzecz 
poważnych chorób, w szczególności 
chorób układu krążenia, chorób 
psychicznych, nowotworów i cukrzycy, o 
szczególnym znaczeniu z powodu 
ogólnego obciążenia, jakim są one dla 
Wspólnoty oraz odniesieniu do których 
działalność Wspólnoty może dostarczyć 
znaczną dodatkową wartość dodaną dla 
środków krajowych;

Or. en

Uzasadnienie

Działania należy skierować zarówno do ogółu społeczeństwa, jak i do grup wysokiego 
ryzyka, pracując tym samym równocześnie na pierwszym oraz drugim poziomie prewencji. W 
swoim Europejskim Raporcie Zdrowia za rok 2005 WHO ocenia przykładowo, że nawet 
niewielkie zmniejszenie ciśnienia krwi, otyłości, poziomu cholesterolu oraz palenia tytoniu w 
całym społeczeństwie pozwoliłoby ograniczyć występowanie chorób układu krążenia 
będących najważniejszą przyczyną zachorowań i zgonów w Europie o ponad połowę.

Poprawkę złożyła Karin Jöns

Poprawka 194
Załącznik 2 Cel 3 punkt 4 podpunkt 4.1.

4.1. Rozwój i realizację działań na rzecz 
poważnych chorób o szczególnym 
znaczeniu z powodu ogólnego obciążenia, 

4.1. Rozwój i realizację działań na rzecz 
poważnych chorób, takich jak choroby 
układu krążenia, nowotwory, cukrzyca i 
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jakim są one dla Wspólnoty oraz w 
odniesieniu do których działalność 
Wspólnoty może dostarczyć znaczną 
dodatkową wartość dodaną dla środków 
krajowych;

reumatyzm, o szczególnym znaczeniu z 
powodu ogólnego obciążenia, jakim są one 
dla Wspólnoty oraz w odniesieniu do 
których działalność Wspólnoty może 
dostarczyć znaczną dodatkową wartość 
dodaną dla środków krajowych;

Or. de

Uzasadnienie

W tym podpunkcie należy wymienić przynajmniej kilka poważnych chorób.

Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González

Poprawka 195
Załącznik 2 Cel 2 punkt 4 podpunkt 4.2.

Opracowanie i wdrożenie strategii i środków 
w zakresie zapobiegania chorobom, w 
szczególności poprzez ustanowienie 
najlepszych praktyk oraz udoskonalenie 
wytycznych i zaleceń, łącznie z wtórnym 
zapobieganiem, badaniami kontrolnymi i 
wczesnym wykrywaniem;

Opracowanie i wdrożenie strategii i środków 
w zakresie zapobiegania chorobom i 
rehabilitacji, w szczególności poprzez:
-skoncentrowanie się na profilaktyce 
pierwotnej (zapobieganie powstawaniu 
ryzyka choroby w przyszłych pokoleniach),
-rozwój podstawowej profilaktyki u 
dorosłych niewykazujących objawów 
chorób, w tym profilaktyki masowej oraz 
strategii postępowania w przypadkach 
wysokiego ryzyka,
ustanowienie najlepszych praktyk oraz 
udoskonalenie wytycznych i zaleceń (ze 
szczególnym uwzględnieniem strategii 
służących likwidacji sprzeczności 
między treścią wytycznych i zaleceń a 
praktyką), łącznie z wtórnym 
zapobieganiem, badaniami kontrolnymi i 
wczesnym wykrywaniem;
-propagowanie i opracowywanie 
instrumentów oceny ryzyka, oraz
-działania służące uwzględnieniu różnic 
między płciami i zjawiska starzenia się 
ludności,

Or. en
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Uzasadnienie

Profilaktyka powinna być stosowana w skali całościowej, tzn. zarówno na wczesnym, jak i 
późnym etapie życia, wobec obu płci oraz zarówno wobec niezagrożonych grup ludności, jak i 
tych grup, które cierpiały na dane choroby w przeszłości. Prostym sposobem realizacji takiej 
strategii jest zapewnienie lekarzom pierwszego kontaktu i lekarzom ogólnym dostępu do 
instrumentów oceny ryzyka. Szczególny nacisk należy położyć na kształcenie przedstawicieli 
zawodów medycznych.

Poprawkę złożył Jules Maaten

Poprawka 196
Załącznik 2 Cel 3 punkt 4 podpunkt 4.2.

4.2. Opracowanie i wdrożenie strategii i 
środków w zakresie zapobiegania
chorobom, w szczególności poprzez 
ustanowienie najlepszych praktyk oraz
udoskonalenie wytycznych i zaleceń, 
łącznie z wtórnym zapobieganiem, 
badaniami kontrolnymi i wczesnym 
wykrywaniem;

4.2. Opracowanie i wdrożenie strategii i 
środków w zakresie zapobiegania
chorobom, w szczególności poprzez 
ustanowienie najlepszych praktyk oraz
udoskonalenie wytycznych i zaleceń, 
łącznie z wtórnym zapobieganiem, 
badaniami kontrolnymi i wczesnym 
wykrywaniem; Priorytet należy przyznać 
chorobom wyszczególnionym w powyższym 
pkt. 4.1.

Or. en

Uzasadnienie

Działania należy skierować zarówno do ogółu społeczeństwa, jak i do grup wysokiego ryzyka, 
pracując tym samym równocześnie na pierwszym oraz drugim poziomie prewencji. W swoim 
Europejskim Raporcie Zdrowia za rok 2005 WHO ocenia przykładowo, że nawet niewielkie 
zmniejszenie ciśnienia krwi, otyłości, poziomu cholesterolu oraz palenia tytoniu w całym 
społeczeństwie pozwoliłoby ograniczyć występowanie chorób układu krążenia o ponad 
połowę. Wymiana najlepszych praktyk w całej Europie stanowić będzie wartość dodaną w 
stosunku do krajowych strategii zdrowotnych w dziedzinie profilaktyki pierwszego i drugiego 
stopnia, w tym opracowywania i realizacji wytycznych w zakresie profilaktyki. Uzasadnione 
są także działania na szczeblu UE służące wyrównaniu nierówności między Państwami 
Członkowskimi, np. poprzez analizowanie możliwości realizacji efektywnych polityk UE.

Poprawkę złożyli Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Poprawka 197
Załącznik 2 Cel 3 punkt 4 podpunkt 4.2.

4.2. Opracowanie i wdrożenie strategii i Opracowanie i wdrożenie strategii i środków 



PE 367.644v01-00 64/84 AM\593879PL.doc

PL

środków w zakresie zapobiegania 
chorobom, w szczególności poprzez 
ustanowienie najlepszych praktyk oraz 
udoskonalenie wytycznych i zaleceń, 
łącznie z wtórnym zapobieganiem, 
badaniami kontrolnymi i wczesnym 
wykrywaniem;

w zakresie zapobiegania chorobom, w 
szczególności poprzez ustanowienie 
najlepszych praktyk oraz udoskonalenie 
wytycznych i zaleceń, łącznie z wtórnym 
zapobieganiem, badaniami kontrolnymi i 
wczesnym wykrywaniem; Priorytet należy 
przyznać chorobom wyszczególnionym w 
powyższym pkt. 4.1.

Or. en

Uzasadnienie

Wymiana najlepszych praktyk w całej Europie stanowić będzie wartość dodaną w stosunku do 
krajowych strategii zdrowotnych w dziedzinie profilaktyki pierwszego i drugiego stopnia, w 
tym opracowywania i realizacji wytycznych w zakresie profilaktyki. Uzasadnione są także 
działania na szczeblu UE służące wyrównaniu nierówności między Państwami 
Członkowskimi, np. poprzez analizowanie możliwości realizacji efektywnych polityk UE.

Poprawkę złożyła Karin Jöns

Poprawka 198
Załącznik 2 Cel 3 punkt 4 podpunkt 4.2.

4.2. Opracowanie i wdrożenie strategii i 
środków w zakresie zapobiegania
chorobom, w szczególności poprzez 
ustanowienie najlepszych praktyk oraz
udoskonalenie wytycznych i zaleceń, 
łącznie z wtórnym zapobieganiem, 
badaniami kontrolnymi i wczesnym 
wykrywaniem;

4.2. Opracowanie i wdrożenie strategii i 
środków w zakresie zapobiegania 
chorobom, w szczególności w przypadku 
poważnych chorób, takich jak choroby 
układu krążenia, nowotwory, cukrzyca i 
reumatyzm, poprzez ustanowienie 
najlepszych praktyk oraz udoskonalenie 
wytycznych i zaleceń, łącznie z wtórnym 
zapobieganiem, badaniami kontrolnymi i 
wczesnym wykrywaniem;

Or. de

Uzasadnienie

Także w powyższych działaniach należy położyć nacisk na najpoważniejsze choroby 
dotykające znaczną liczbę osób, ponieważ to właśnie w ich przypadku środki służące 
profilaktyce, badaniom kontrolnym i wczesnemu wykrywaniu mogą przynieść największe 
efekty.
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Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 199
Załącznik 2 Cel 3 punkt 4 podpunkt 4.2.

4.2. Opracowanie i wdrożenie strategii i 
środków w zakresie zapobiegania
chorobom, w szczególności poprzez 
ustanowienie najlepszych praktyk oraz
udoskonalenie wytycznych i zaleceń, 
łącznie z wtórnym zapobieganiem, 
badaniami kontrolnymi i wczesnym 
wykrywaniem;

4.2. Opracowanie i wdrożenie strategii i 
środków w zakresie zapobiegania
chorobom, w szczególności poprzez 
ustanowienie najlepszych praktyk oraz
udoskonalenie wytycznych i zaleceń, 
łącznie z wtórnym zapobieganiem, 
badaniami kontrolnymi i wczesnym 
wykrywaniem, w szczególności poważnych 
chorób, takich jak nowotwory, choroba 
wieńcowa, cukrzyca, choroby psychiczne, 
bóle reumatyczne, itd.;

Or. el

Poprawkę złożyli Antonios Trakatellis, Frederika Brepoels

Poprawka 200
Załącznik 2 Cel 3 punkt 4 podpunkt 4.2. a (nowy)

4.2.a. Opracowywanie strategii i działań w 
zakresie szczepionek i szczepień oraz 
zaleceń dotyczących ich realizacji. 

Or. en

Poprawkę złożyli Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Poprawka 201
Załącznik 2 Cel 3 punkt 4 podpunkt 4.2. akapit pierwszy a (nowy)

W związku z powyższym Komisja przedstawi 
w trakcie realizacji niniejszego programu 
ramowego projekty zaleceń Rady w sprawie 
zapobiegania, wykrywania i kontroli:

• chorób układu krążenia,
• cukrzycy,
• nowotworów,
• chorób psychicznych.
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Or. en

Uzasadnienie

Powyższe cztery choroby stanowią największy problem w Europie.
Wymiana najlepszych praktyk w odniesieniu do tych chorób w całej Europie niewątpliwie 
zapewni wartość dodaną w stosunku do krajowych strategii zdrowotnych. Uzasadnione są 
także działania UE służące zwiększeniu skuteczności oraz wyrównaniu nierówności między 
Państwami Członkowskimi poprzez zapewnienie większej spójności polityk krajowych. 
Wymienione choroby stały się już, w zróżnicowanym stopniu, przedmiotem działań UE, które 
jednak nie miały spójnego charakteru. Obecnie Europa powinna przyczynić się do 
zapobiegania tym chorobom oraz ich wykrywania i kontroli.

Poprawkę złożyli Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Poprawka 202
Załącznik 2 Cel 3 punkt 4 podpunkt 4.3. a (nowy)

4.3.a. Opracowanie strategii i środków 
usuwających przyczyny nierówności w 
kwestii zdrowia poprzez zapobieganie oraz 
promowanie zachowań uwzględniających 
potrzeby zdrowotne, ograniczenie 
występowania chorób oraz optymalną 
opiekę zdrowotną;

Or. en

Uzasadnienie

Podejmowanie działań usuwających nierówności w dziedzinie zdrowia stanowi jeden z 
priorytetów programu. Przykładowo nowe Państwa Członkowskie nie korzystały nigdy z 
możliwości związanych z propagowaniem Europejskiego Kodeksu Zapobiegania Chorobom 
Nowotworowym.

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 203
Załącznik 2 Cel 3 punkt 4 podpunkt 4.3. a (nowy)

4.3.a. Wspieranie środków i informacji 
służących propagowaniu mobilności 
pacjentów w zakresie dotyczącym 
dostarczania informacji o metodach 
leczenia niedostępnych w Państwie 
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Członkowskim pochodzenia danego 
pacjenta oraz w zakresie dotyczącym 
możliwości poddania się leczeniu, które, 
choć pilnie niezbędne, nie może zostać 
niezwłocznie wykonane w Państwie 
Członkowskim pochodzenia pacjenta;

Or. el

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 204
Załącznik 2 Cel 3 punkt 4 podpunkt 4.3. b (nowy)

4.3.b. Wspieranie telemedycyny w celu 
stworzenia sieci usług zdrowotnych 
ułatwiających mobilność pacjentów oraz 
zapewnienie opieki domowej, przede 
wszystkim dla osób starszych, 
niepełnosprawnych lub żyjących w izolacji’

Or. el

Uzasadnienie

Zastosowania z dziedziny telemedycyny sprzyjają mobilności pacjentów, ułatwiając im 
uzyskanie szybkiego i odpowiedniego dostępu do usług zdrowotnych. Równocześnie 
zapewnianie, także za pośrednictwem telemedycyny, opieki domowej osobom starszym, 
niepełnosprawnym lub żyjącym w izolacji pozwala na ograniczenie oddziaływania chorób i 
urazów oraz racjonalizację wydatków w sektorze zdrowia. 

Poprawkę złożył Giovanni Berlinguer

Poprawka 205
Załącznik 2 Cel 3 punkt 4 podpunkt 4.4. a (nowy)

4.4.a. Wymiana najlepszych praktyk i 
wiedzy oraz koordynacja strategii 
promowania zdrowia psychicznego, 
profilaktyki i leczenia chorób psychicznych 
(za pośrednictwem środków obejmujących 
między innymi deinstytucjonalizację usług) 
oraz ich ustanowienie w kontekście 
podstawowej opieki zdrowotnej, lokalnych 
placówek opieki zdrowotnej i szpitali 
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publicznych zgodnie z wymogami 
pacjentów oraz ich rodzin w celu ułatwienia 
integracji społecznej.

Or. it

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka stanowi nawiązanie do Zielonej księgi na temat zdrowia psychicznego.

Poprawkę złożyły Linda McAvan, Dorette Corbey

Poprawka 206
Załącznik 2 Cel 3 punkt 4 podpunkt 4.5. a (nowy)

4.5.a. Określenie luk w wiedzy naukowej, w 
celu zwalczania poważnych chorób oraz 
zachęcanie do badań poprzez wykorzystanie 
7. Programu Ramowego. 

Or. en

Uzasadnienie

UE powinna również połączyć siły w celu określenia luk w wiedzy naukowej, w związku z 
czym należy wprowadzić odniesienie do 7. Programu Ramowego. Bardziej aktywna polityka 
w dziedzinie badań naukowych oraz wydatki publiczne mogą zmniejszyć luki w wiedzy 
dotyczącej metod leczenia, wciąż występujących w przypadku tych rodzajów chorób, w 
których opracowywanie metod leczenia nie jest opłacalne dla przemysłu farmaceutycznego.

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 207
Załącznik 2 Cel 4 punkt 5 podpunkt 5.1.

5.1. Ułatwienie zakupu i zaopatrzenia 
transgranicznej opieki zdrowotnej, łącznie z 
gromadzeniem i wymianą informacji 
umożliwiające rozdzielenie zdolności 
wykorzystania transgranicznej opieki 
zdrowotnej.

5.1. Ułatwienie zakupu i zaopatrzenia 
transgranicznej mobilności pacjentów oraz 
opieki zdrowotnej, łącznie z gromadzeniem 
i wymianą informacji umożliwiające 
rozdzielenie zdolności wykorzystania 
transgranicznej opieki zdrowotnej.

Or. en

Uzasadnienie

Kwestia mobilności pacjentów ma istotne znaczenie dla obywateli UE, ponieważ działania w 
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tym zakresie mogą mieć istotną wartość dodaną. Dlatego też powinny zostać uwzględnione w 
programie.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 208
Załącznik 2 Cel 4 punkt 5 podpunkt 5.1.

5.1. Ułatwienie zakupu i zaopatrzenia 
transgranicznej opieki zdrowotnej, łącznie z 
gromadzeniem i wymianą informacji 
umożliwiające rozdzielenie zdolności 
wykorzystania transgranicznej opieki 
zdrowotnej.

5.1. Ułatwienie zakupu i zaopatrzenia 
transgranicznej opieki zdrowotnej oraz 
mobilności pacjentów , łącznie z 
gromadzeniem i wymianą informacji 
umożliwiające rozdzielenie zdolności 
wykorzystania transgranicznej opieki 
zdrowotnej.

Or. en

Uzasadnienie

Mobilność pacjentów jest kwestią o wymiarze transgranicznymi mającą istotne znaczenie dla 
europejskich obywateli. Działania Unii Europejskiej mogą stanowić wartość dodaną w tym 
zakresie.

Poprawkę złożyła Irena Belohorská

Poprawka 209
Załącznik 2 Cel 4 punkt 5 podpunkt 5.1.

5.1. Ułatwienie zakupu i zaopatrzenia 
transgranicznej opieki zdrowotnej, łącznie z 
gromadzeniem i wymianą informacji 
umożliwiające rozdzielenie zdolności 
wykorzystania transgranicznej opieki 
zdrowotnej.

5.1. Ułatwienie zakupu i zaopatrzenia 
transgranicznej opieki zdrowotnej, łącznie z 
gromadzeniem i wymianą informacji 
umożliwiające rozdzielenie zdolności 
wykorzystania transgranicznej opieki 
zdrowotnej, w tym informowanie o 
zagranicznych placówkach i usługach 
opieki zdrowotnej oraz przyjęcie jasnych 
zasad zwrotu kosztów leczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Pacjenci nie dysponują dostatecznymi informacjami na temat zagranicznych placówek opieki 
zdrowotnej, a zasady zwrotu kosztów leczenia są niejasne i skomplikowane.
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Poprawkę złożyli Adriana Poli Bortone, Alessandro Foglietta

Poprawka 210
Załącznik 2 Cel 4 punkt 5 podpunkt 5.1.

5.1. Ułatwienie zakupu i zaopatrzenia 
transgranicznej opieki zdrowotnej, łącznie z 
gromadzeniem i wymianą informacji 
umożliwiające rozdzielenie zdolności 
wykorzystania transgranicznej opieki 
zdrowotnej.

5.1. Ułatwienie zakupu i zaopatrzenia 
transgranicznej opieki zdrowotnej, łącznie z 
gromadzeniem i wymianą informacji 
umożliwiające rozdzielenie zdolności 
wykorzystania transgranicznej opieki 
zdrowotnej, w szczególności w przypadku 
rzadkich i bardzo rzadkich chorób.

Or. it

Uzasadnienie

Ponad 7% ludności Europy cierpi na rzadkie lub bardzo rzadkie choroby. W większości 
przypadków osoby chore narażone są nie tylko na wysokie koszty, ale także na liczne 
trudności wynikające z braku wiedzy na temat metod leczenia oraz niedostatecznej ilości 
odpowiednich usług medycznych. Mając na uwadze fakt, że gromadzenie danych i wymiana 
sprawdzonych praktyk medycznych może być bardzo efektywna, pod warunkiem, że jest 
prowadzona na szczeblu europejskim, a nie pojedynczego państwa, działania na rzecz 
przeciwdziałania takim chorobom powinny pozostać jednym z priorytetów europejskiego 
programu zdrowotnego także w okresie 2007-2013.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 211
Załącznik 2 Cel 4 punkt 5 podpunkt 5.1. a (nowy)

5.1.a. Współpraca między Państwami 
Członkowskimi w celu zwiększenia 
komplementarności ich usług zdrowotnych 
w regionach transgranicznych;

Or. nl

Uzasadnienie

Tekst poprawki został oparty na art. III-278 ust. 2 projektu Konstytucji.
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Poprawkę złożyli Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Poprawka 212
Załącznik 2 Cel 4 punkt 5 podpunkt 5.2.

5.2. Dzielenie się informacjami na temat 
skutków mobilności specjalistów w
zakresie zdrowia i zarządzanie nimi.

5.2. Dzielenie się informacjami na temat 
skutków mobilności specjalistów w
zakresie zdrowia i zarządzanie nimi oraz 
wspieranie polityk w zakresie mobilności 
pacjentów.

Or. en

Uzasadnienie

Mobilność specjalistów w zakresie zdrowia i pacjentów jest już faktem, dlatego gromadzenie i 
analiza właściwych danych ma zasadnicze znaczenie dla postępów w rozwiązywania 
problemów i wyzwań związanych z tym zjawiskiem. 

Poprawkę złożyła Irena Belohorská

Poprawka 213
Załącznik 2 Cel 4 punkt 5 podpunkt 5.2.

5.2. Dzielenie się informacjami na temat 
skutków mobilności specjalistów w
zakresie zdrowia i zarządzanie nimi.

5.2. Dzielenie się informacjami na temat 
skutków mobilności specjalistów w
zakresie zdrowia i zarządzanie nimi, przy 
uwzględnieniu faktu, że mobilność 
specjalistów w zakresie zdrowia grozi 
potencjalnym ograniczeniem dostępu do 
nich w niektórych Państwach 
Członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Zwiększenie mobilności specjalistów w zakresie zdrowia powoduje trudności w związku ze 
zmniejszeniem ilości lekarzy, pielęgniarek oraz pozostałych przedstawicieli zawodów 
medycznych w niektórych, zwłaszcza nowych, Państwach Członkowskich.
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Poprawkę złożyły Linda McAvan, Dorette Corbey

Poprawka 214
Załącznik 2 Cel 3 punkt 5 podpunkt 5.3.

5.3. Ustanowienie wspólnotowego systemu 
na rzecz współpracy dotyczącej centrów 
referencyjnych lub innych struktur 
współpracy pomiędzy systemami zdrowia 
więcej niż jednego Państwa 
Członkowskiego;

5.3. Ustanowienie wspólnotowego systemu 
na rzecz współpracy dotyczącej centrów 
referencyjnych lub innych struktur 
współpracy pomiędzy systemami zdrowia 
więcej niż jednego Państwa 
Członkowskiego, które umożliwiłyby 
lekarzom oraz pozostałym przedstawicielom 
zawodów medycznych stosowanie 
najlepszych praktyk oraz najlepszej wiedzy 
w zakresie zapobiegania i leczenia 
dostępnych w UE.

Or. en

Uzasadnienie

Ustanowienie europejskich centrów referencyjnych dla wszystkich istotnych rodzajów chorób 
(np. chorób układu krążenia, cukrzycy, chorób płuc, chorób psychicznych...) może 
doprowadzić do upowszechnienia wiedzy i najlepszych praktyk w zakresie zapobiegania i 
leczenia chorób na terytorium całej Unii. Ośrodki te mogą przyczynić się również do 
informowania obywateli/pacjentów o tych chorobach, którzy dzięki temu zyskają większą 
wiedzę na temat możliwości zapobiegania im. 

Poprawkę złożyły Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Poprawka 215
Załącznik 2 Cel 4 punkt 5 podpunkt 5.3. a (nowy)

5.3.a. Wykorzystanie znormalizowanych 
danych i wspólnych wskaźników do oceny 
nierówności płci w zakresie usług 
medycznych i zdrowotnych w UE;

Or. nl

Uzasadnienie

Gromadzenie wiedzy oraz budowa systemów opieki zdrowotnej dostosowanych specjalnie do 
potrzeb najmniej uprzywilejowanych grup, które spotyka największa dyskryminacja, pomaga
uzyskiwać znormalizowane dane, przy czym należy pamiętać o obowiązku ścisłego 
przestrzegania zasady pomocniczości i uwzględniać specyficzne cechy systemów zdrowotnych 
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Państw Członkowskich. 

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 216
Załącznik 2 Cel 4 punkt 5 podpunkt 5.5.

5.5. Dostarczenie informacji pacjentom, 
specjalistom, decydentom politycznym na 
temat systemów opieki zdrowia i opieki 
medycznej w połączeniu z całością działań 
dotyczących informacji medycznych oraz 
łącznie z mechanizmami dzielenia się i 
rozpowszechniania informacji wraz z 
planem działania w europejskim obszarze 
e-Zdrowie.

5.5. Dostarczenie informacji pacjentom, 
specjalistom, decydentom politycznym na 
temat systemów opieki zdrowia i opieki 
medycznej w połączeniu z całością działań 
dotyczących informacji medycznych oraz 
łącznie z mechanizmami dzielenia się i 
rozpowszechniania informacji wraz z 
planem działania w europejskim obszarze 
e-Zdrowie, przy równoczesnym 
ustanowieniu rygorystycznych kryteriów dla 
stron internetowych poświęconych 
kwestiom ochrony zdrowia.

Or. en

Uzasadnienie

Internet może pełnić ważną rolę w przekazywaniu informacji medycznych. Jednakże publiczne 
środki powinny być przeznaczane tylko na takie informacje z dziedziny elektronicznego 
zdrowia, które spełniają rygorystyczne kryteria jakości.

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 217
Załącznik 2 Cel 4 punkt 5 podpunkt 5.6.

5.6. Opracowanie instrumentów oceny 
wpływu polityk wspólnotowych na systemy 
zdrowia.

5.6. Opracowanie instrumentów oceny 
wpływu polityk wspólnotowych, a 
zwłaszcza konsekwencji rozszerzenia oraz 
Strategii Lizbońskiej, na systemy zdrowia.

Or. en

Uzasadnienie

Zarówno rozszerzenie, jak i Strategia Lizbońska będą przypuszczalnie miały znaczący wpływ 
na funkcjonowanie systemów opieki zdrowotnej, dlatego należy osobno wymienić je.
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Poprawkę złożyła Irena Belohorská

Poprawka 218
Załącznik 2 Cel 4 punkt 5 podpunkt 5.7.

5.7. Opracowanie i wdrożenie działań w celu 
promowania bezpieczeństwa pacjenta i 
wysokiej jakości opieki zdrowotnej.

5.7. Opracowanie i wdrożenie działań w celu 
promowania bezpieczeństwa pacjenta i 
wysokiej jakości opieki zdrowotnej, przy 
uwzględnieniu faktu, że bezpieczeństwo 
pacjentów oraz wypadki są ze sobą ściśle 
powiązane oraz że anonimowy monitoring 
wypadków pozwoliłby ograniczyć ich 
występowanie.

Or. en

Uzasadnienie

Pacjenci mają prawo oczekiwać podjęcia wszelkich możliwych działań na rzecz zapewnienia 
bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom usług opieki zdrowotnej. Sektor zdrowotny jest 
obszarem wysokiego ryzyka, ponieważ wypadki niezwiązane z chorobą, lecz leczeniem mogą 
spowodować poważne szkody, komplikacje i cierpienia pacjentów. Należy wprowadzić 
odpowiednie instrumenty w celu ograniczenia liczby i negatywnych skutków wypadków w 
oparciu o doświadczenia uzyskane w przeszłości przy tego rodzaju zdarzeniach.

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 219
Załącznik 2 Cel 5 podtytuł pierwszy (nowy) po części wprowadzającej

GROMADZENIE DANYCH, 
MONITORING I PRZEKAZYWANIE 

INFORMACJI O ZDROWIU

Or. en

Poprawkę złożyła Åsa Westlund

Poprawka 220
Załącznik 2 punkt 6 podpunkt 6.1. a (nowy)
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6.1.a. Przyczynianie się do zwiększenia 
wiedzy na temat stanu zdrowia 
poszczególnych grup społecznych, 
przykładowo poprzez gromadzenie i 
przetwarzanie danych statystycznych z 
podziałem na grupy społeczne, pochodzenie 
etniczne i płeć;

Or. sv

Uzasadnienie

Niezbędne jest lepsze zrozumienie stanu zdrowia poszczególnych grup w celu stworzenia 
solidnych podstaw dla środków służących wspieraniu bardziej równego dostępu do usług 
zdrowotnych.

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 221
Załącznik 2 punkt 6 podpunkt 6.1. a (nowy)

6.1.a. Wspieranie ustanowienie
ogólnoeuropejskich rejestrów poważnych 
chorób (np. nowotworów) w celu 
przyczynienia się do ustalenia najlepszej 
praktyki.

Or. en

Uzasadnienie

Treść poprawki jest zgodna z tytułem zawartym w poprawce 82 sprawozdawcy. Program 
powinien pomóc w ustanowieniu ogólnoeuropejskich rejestrów poważnych chorób, jako 
podstawowego instrumentu umożliwiającego ustalenie różnic w wynikach leczenia, 
pomocnego w ustaleniu najlepszej praktyki.

Poprawkę złożyła Karin Jöns

Poprawka 222
Załącznik 2 punkt 6 podpunkt 6.1. a (nowy)

6.1.a. Gromadzenie i analiza danych 
związanych z urazami, ustanowienie 
ogólnoeuropejskich rejestrów poważnych 
chorób (takich jak nowotwory),
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opracowywanie metodologii oraz 
utrzymywanie baz danych;

Or. en

Uzasadnienie

Ogólnoeuropejskie rejestry poważnych chorób stanowią ważny instrument służący ustaleniu i 
wymianie najlepszych praktyk między Państwami Członkowskimi.

Poprawkę złożyła Åsa Westlund

Poprawka 223
Załącznik 2 punkt 6 podpunkt 6.1. b

6.1.b. Przyczynianie się do lepszego 
zrozumienia, w jaki sposób zaspokajane są 
potrzeby poszczególnych grup w zakresie 
opieki poprzez analizę i gromadzenie 
danych statystycznych z podziałem na 
grupy społeczne, pochodzenie etniczne i 
płeć;

Or. sv

Uzasadnienie

Niezbędne jest lepsze zrozumienie stanu zdrowia poszczególnych grup w celu stworzenia 
solidnych podstaw dla środków służących wspieraniu bardziej równego dostępu do usług 
zdrowotnych.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 224
Załącznik 2 punkt 6 podpunkt 6.2.

6.2. Dostarczenie innych odpowiednich 
informacji medycznych.

6.2. Dostarczenie innych odpowiednich 
informacji medycznych, w tym na temat 
stosowania medycyny niekonwencjonalnej i 
alternatywnej.

Or. en
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Uzasadnienie

Niezbędne jest przyjęcie całościowego i wielowymiarowego podejścia do zdrowia 
publicznego, dlatego należy uwzględnić także stosowanie medycyny niekonwencjonalnej i 
alternatywnej (complementary and alternative medicine – CAM).

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 225
Załącznik 2 punkt 6 podpunkt 6.2.

6.2. Dostarczenie innych odpowiednich 
informacji medycznych.

6.2. Dostarczenie innych odpowiednich 
informacji medycznych, przy uwzględnieniu 
możliwości stosowania medycyny 
niekonwencjonalnej i alternatywnej.

Or. en

Uzasadnienie

Poszerzenie wiedzy na temat medycyny niekonwencjonalnej i alternatywnej może znacznie
zwiększyć możliwości podejmowania przez obywateli lepszych decyzji odnośnie do ich 
zdrowia.

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 226
Załącznik 2 punkt 6 podpunkt 6.5.

6.5. Organizowanie regularnego 
gromadzenia danych o takich informacjach 
przy pomocy programu statystycznego, 
organizacji międzynarodowych, agencji i
poprzez projekty.

6.5. Organizowanie regularnego 
gromadzenia danych o takich informacjach 
przy pomocy programu statystycznego, 
organizacji międzynarodowych, agencji i
poprzez projekty oraz łączenie takich 
informacji z monitoringiem grup ludności w 
zakresie podejrzewanych czynników ryzyka.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje mają większą wartość dodaną, jeśli połączone są z monitorowaniem grup ludności 
w zakresie podejrzewanych czynników ryzyka.
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Poprawkę złożyli Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi

Poprawka 227
Załącznik 2 punkt 6 podpunkt 6.7.

6.7. Ukierunkowanie na dostarczanie 
regularnego i wiarygodnego źródła 
informacji dla obywateli, decydentów 
politycznych, pacjentów, opiekunów, 
specjalistów w zakresie zdrowia i innych 
zainteresowanych stron.

6.7. Ukierunkowanie na dostarczanie 
regularnego i wiarygodnego źródła 
informacji dla obywateli, także w formie 
zapewniającej dostęp osobom 
niepełnosprawnym, oraz decydentów 
politycznych, pacjentów, opiekunów, 
specjalistów w zakresie zdrowia i innych 
zainteresowanych stron.

Or. en

Uzasadnienie

Zasadnicze znaczenie ma zapewnienie, by najbardziej narażone grupy, pozbawione często 
dostępu do najważniejszych informacji, uzyskały informacje dotyczące zdrowia opracowane w 
ramach niniejszego programu.

Poprawka 228
Załącznik 2 punkt 6 podpunkt 6.7. a (nowy)

6.7.a. Gromadzenie i analizowanie danych 
dotyczących niepełnosprawności, jak 
również przeciwdziałanie i zapobieganie 
temu zjawisku.

Or. el

Uzasadnienie

Program powinien konieczne przewidywać działania dotyczące gromadzenia i analizowania 
danych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 229
Załącznik 2 punkt 6 podpunkt 6.8. a (nowy)

6.8.a. Gromadzenie i analizowanie danych 
dotyczących obniżonej płodności;

Or. el
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Uzasadnienie

Obecnie co szósta para doświadcza problemów związanych z płodnością. Dlatego należałoby 
zbadać tę sytuację i ustalić czynniki wpływające na obniżenie płodności, które może być 
również związane ze stanem środowiska naturalnego.

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 230
Załącznik 2 punkt 6 podpunkt 6.8. a (nowy)

6.8. a. Dostarczanie aktualnych informacji 
na temat cen poszczególnych produktów 
farmaceutycznych, ustalonych na 
podstawie ich aktywnego składnika w 
poszczególnych Państwach Członkowskich. 

Or. en

Uzasadnienie

Ceny podobnych produktów farmaceutycznych zawierających ten sam aktywny składnik 
różnią się znacznie w poszczególnych Państwach Członkowskich. Obywatele UE powinni 
mieć możliwość uzyskania informacji o tych różnicach cen w celu zwiększenia konkurencji w 
sektorze farmaceutycznym.

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 231
Załącznik 2 Cel 5 punkt 5.2. (nowy)

5.2. POPRAWA KOMUNIKACJI Z 
OBYWATELAMI UE W ZAKRESIE 
ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH 
ZDROWIA POPRZEZ DZIAŁANIA 
STANOWIĄCE WARTOŚĆ DODANĄ W 
STOSUNKU DO INICJATYW PAŃSTW 
CZŁONKOWSKICH
5.2.1. Kampanie na rzecz podnoszenia 
świadomości.
5.2.2. Badania statystyczne.
5.2.3. Konferencje, seminaria, spotkania 
ekspertów i zainteresowanych stron.
5.2.4. Publikacje poświęcone zagadnieniom 
związanym z ochroną zdrowia.5.2.5. 
Udostępnianie informacji on-line.
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5.2.6. Tworzenie i wykorzystanie punktów 
informacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana numeracji. Zmieniona wersja pkt. 1 w pierwotnej wersji załącznika. Państwa 
Członkowskie są najlepiej przygotowane do bezpośredniej komunikacji z obywatelami 
zamieszkującymi na ich terytorium. Komisja może zapewnić wartość dodaną, zachęcając do 
wymiany dobrych praktyk oraz porównując udane inicjatywy w dziedzinie zdrowia 
publicznego. 

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 232
Załącznik 2 Cel 5 podtytuł drugi (nowy) po nowym punkcie 5.2.

WSPÓŁPRACA I INTEGRACJA

Or. en

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 233
Załącznik 2 punkt 5 podpunkt 5.3. (nowy)

5.3. Zwiększenie możliwości udziału 
społeczeństwa obywatelskiego i 
zainteresowanych stron w kształtowaniu 
polityki zdrowotnej;

5.3.1. Promowanie oraz wzmocnienie 
organizacji prowadzących działalność w 
zakresie ochrony zdrowia na poziomie 
Wspólnoty;

5.3.2. Wspieranie szkolenia i zwiększania 
potencjału organizacji prowadzących 
działalność w zakresie ochrony zdrowia;

5.3.3. Tworzenie sieci pozarządowych 
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organizacji prowadzących działalność w 
zakresie ochrony zdrowia oraz innych 
zainteresowanych stron;
5.3.4. Wzmocnienie organów doradczych i 
mechanizmów konsultacyjnych na szczeblu 
wspólnotowym.

5.3.5. Uznanie pacjentów za osoby dorosłe i 
przyznanie im praw przysługujących 
konsumentom w zakresie opieki 
zdrowotnej;

Or. sv

Uzasadnienie

Pacjenci w UE są obecnie zdrowsi i lepiej poinformowani niż kiedykolwiek wcześniej. W
opiece zdrowotnej nastąpiły zmiany – zyskała ona bardziej profesjonalny charakter, 
angażując szerszy zakres podmiotów. Obecnie pacjenci potrzebują nie tylko ochrony, lecz 
także możliwości wykorzystania postępów w medycynie oraz zróżnicowania sektora 
zdrowotnego, co powinno znaleźć wyraz w przepisach, szczególnie w dziedzinie informowania 
i przyznania pacjentom prawa do swobodnego wyboru opieki zdrowotnej.

Poprawkę złożyli Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Poprawka 234
Załącznik 2 Cel 5 podpunkt 5.4. (nowy)

5.4. OPRACOWANIE STRATEGII 
WŁĄCZENIA PROBLEMÓW OCHRONY 
ZDROWIA DO INNYCH POLITYK 
WSPÓLNOTOWYCH

5.4.1. Opracowanie i zastosowanie metod 
oceny wpływu polityk i działań Wspólnoty 
na zagadnienia związane ze zdrowiem.
5.4.2. Wymiana dobrych praktyk w zakresie 
polityk krajowych z Państwami 
Członkowskimi.

5.4.3. Badania wpływu innych polityk na 
zdrowie.
5.4.4. Opracowanie wspólnych strategii i 
działań poprzez łączenie i synchronizację z 
odpowiednimi programami, działaniami i 
funduszami wspólnotowymi.
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Or. en

Uzasadnienie

Zastępuje poprawkę 86. Należy zapewnić ścisłą koordynację między działaniami w dziedzinie 
ochrony zdrowia oraz innymi politykami wspólnotowymi. 

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 235
Załącznik 2 Cel 5 podpunkt 5.6. (nowy)

5.6. POPRAWA WCZESNEGO 
WYKRYWANIA, OCENY I 
INFORMOWANIA O RYZYKU 
POPRZEZ:

5.6.1. Wspieranie doradztwa naukowego 
i oceny ryzyka, łącznie z pracami 
niezależnych komitetów naukowych 
ustanowionych decyzją Komisji 
2004/210/WE1.

5.6.2. Gromadzenie i klasyfikowanie 
informacji oraz utworzenie sieci 
specjalistów i instytutów.

5.6.3. Promowanie rozwoju i 
harmonizacji metod oceny ryzyka.

5.6.4. Działania na rzecz gromadzenia i 
oceny informacji o narażeniu społeczeństw 
i podgrup na chemiczne, biologiczne i 
fizyczne zagrożenia dla zdrowia, w tym 
informacji na temat skutków takich 
zagrożeń opracowanych przez 
specjalistów.

5.6.5. Utworzenie mechanizmów 
dotyczących wczesnego wykrywania 
nowych zagrożeń i podejmowanie działań 
związanych z nowo wykrytymi 
zagrożeniami.

5.6.6. Strategie poprawy informowania o 
ryzyku.
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5.6.7. Szkolenie w zakresie oceny ryzyka.

Or. en

Uzasadnienie

Powtórzenie treści poprawki 88 sprawozdawcy z jednym istotnym dodatkiem polegającym na 
dodaniu informacji o skutkach powyższych zagrożeń opracowywanych przez specjalistów, np. 
lekarzy.

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 236
Załącznik 2 Cel 5 podtytuł trzeci (nowy) po punkcie 5.5.

RYZYKA, BEZPIECZEŃSTWO I 
KWESTIE HORYZONTALNE

Or. en

Poprawkę złożyła Jutta D. Haug

Poprawka 237
Załącznik 2 Cel 5 punkt 5.7. a (nowy)

5.7.a. Stworzenie europejskiej karty dawcy 
organów;

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka związana z poprawką nr 89. Stworzenie karty dawcy organów w całej Europie 
przyczyni się do pozyskania cennych i bezpiecznych ludzkich organów i substancji na 
potrzeby zabiegów medycznych na terytorium Europy oraz zapewnienia dostępu do nich w 
całej Wspólnocie. 

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 238
Załącznik 2 Cel 4 punkt 5.9. (nowy)



PE 367.644v01-00 84/84 AM\593879PL.doc

PL

5.9. Ustanowienie wspólnotowego koszyka 
świadczeń medycznych ze środków 
publicznych.

Or. pl

Uzasadnienie

Brak wspólnotowego standardu minimalnego zakresu świadczeń nie pozwoli wykonać innych 
zadań objętych celem 4.


