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Ändringsförslag från Antonios Trakatellis och Linda McAvan

Ändringsförslag 91
Skäl 1

(1) Gemenskapen kan bidra till att skydda 
medborgarnas hälsa, säkerhet och 
ekonomiska intressen genom att vidta 
åtgärder på områdena folkhälsa och 
konsumentskydd.

(1) Gemenskapen har förbundit sig att 
främja och förbättra folkhälsan, förebygga 
sjukdomar och motverka potentiella 
hälsorisker. Den måste på ett samordnat 
och enhetligt sätt bemöta allmänhetens oro 
och förväntningar. Gemenskapen kan bidra 
till att skydda medborgarnas hälsa och
säkerhet genom att vidta folkhälsoåtgärder
som ger ett mervärde till medlemsstaternas 
egna insatser.

Or. en

Motivering

Ersätter ändringsförslag 3. Folkhälsan är av högsta vikt och skyddet av den berör alla 
undantagslöst. Enligt artikel 152 i EG-fördraget är gemenskapen skyldig att främja och 
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förbättra folkhälsan, förebygga sjukdomar hos människor och undanröja faror för 
människors hälsa. För att man skall kunna bemöta utmaningarna på hälsoområdet krävs det 
samordnade och enhetliga åtgärder för en hög nivå på folkhälsoskyddet.

Ändringsförslag från Georgs Andrejevs och Alojz Peterle

Ändringsförslag 92
Skäl 1

(1) Gemenskapen kan bidra till att skydda 
medborgarnas hälsa, säkerhet och 
ekonomiska intressen genom att vidta 
åtgärder på områdena folkhälsa och 
konsumentskydd.

(1) Gemenskapen har förbundit sig att 
främja och förbättra folkhälsan, förebygga 
och minska sjukdomar och motverka 
potentiella hälsorisker. Den måste på ett 
samordnat och enhetligt sätt bemöta 
allmänhetens oro över hälsorisker samt 
dess förväntningar om en hög 
hälsoskyddsnivå. Gemenskapen kan bidra 
till att skydda medborgarnas hälsa och
säkerhet genom att vidta folkhälsoåtgärder.

Or. en

Motivering

Folkhälsan är oerhört viktig och skyddet av den berör alla undantagslöst. Enligt artikel 152 i 
EG-fördraget är gemenskapen skyldig att främja och förbättra folkhälsan, förebygga 
sjukdomar hos människor och undanröja faror för människors hälsa. För att man skall kunna 
bemöta utmaningarna på hälsoområdet krävs det samordnade och enhetliga åtgärder för en 
hög nivå på folkhälsoskyddet. En god folkhälsostrategi som är anpassad till 2000-talets 
utmaningar måste sträva efter att minska sjukdomarna i syfte att förhindra ytterligare 
hälsoförluster.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 93
Skäl 1

(1) Gemenskapen kan bidra till att skydda 
medborgarnas hälsa, säkerhet och 
ekonomiska intressen genom att vidta 
åtgärder på områdena folkhälsa och 
konsumentskydd.

(1) Gemenskapen kan bidra till att skydda 
medborgarnas hälsa, säkerhet och 
ekonomiska intressen genom att vidta 
åtgärder på folkhälsoområdet som ger ett 
mervärde till medlemsstaternas egna 
insatser.

Or. en
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Ändringsförslag från Irena Belohorská

Ändringsförslag 94
Skäl 1a (nytt)

(1a) God hälsa är grundstenen till en god 
ekonomisk utveckling.

Or. en

Motivering

Sviktande hälsa, sjukskrivningar och förtidspensioneringar har lett till lägre 
sysselsättningsgrad och mindre effektiv arbetskraft och innebär således ett hinder för 
ekonomisk utveckling.

Ändringsförslag från Justas Vincas Paleckis

Ändringsförslag 95
Skäl 1a (nytt)

(1a) Samtidigt som gemenskapen 
engagerar sig för att upprätthålla och 
förbättra sina medborgares hälsa måste 
den ta hänsyn till etiska värden, så att den 
inte bryter mot befintliga uppförandekoder.

Or. en

Motivering

En mening i inledningen till beslutet, 3.1: ”Att främja hälsan hos medborgarna i EU är det 
grundläggande målet för alla hälsorelaterade åtgärder som vidtas enligt fördraget” behövde 
göras tydligare eftersom målet rättsligt och etiskt sett inte kan uppnås med hjälp av alla 
tillgängliga resurser, vilket i slutändan skulle leda till en förbättring av medborgarnas hälsa. 

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis och Linda McAvan

Ändringsförslag 96
Skäl 1a (nytt)

(1a) Hälsosektorn karaktäriseras av en 
avsevärd potential till tillväxt, innovation 
och dynamism vid sidan av de utmaningar 
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när det gäller ekonomisk och social 
hållbarhet och hälso- och 
sjukvårdssystemens effektivitet som den 
står inför på grund av bland annat den 
ökade medellivslängden och den 
medicinska utvecklingen.

Or. en

Motivering

Ersätter ändringsförslag 5. Utvecklingen inom hälsosektorn har varit snabb rent ekonomiskt, 
med mer investeringar och ökad sysselsättning, men även sett till teknik och innovation, 
särskilt i i-länderna. Samtidigt har utgifterna för hälso- och sjukvården ökat med närapå 
10 procent av medlemsstaternas BNP på grund av den ökade medellivslängden och det 
faktum att hälso- och sjukvårdssektorn utgör en viktig del av medlemsstaternas 
socialförsäkringssystem.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis och Linda McAvan

Ändringsförslag 97
Skäl 1b (nytt)

(1b) Det finns ett antal allvarliga 
gränsöverskridande hot mot folkhälsan och 
det håller på att uppstå nya hot som kräver 
ytterligare gemenskapsåtgärder. För att 
man skall kunna övervaka, ge tidig varning 
om och bekämpa allvarliga hot mot 
folkhälsan krävs det att gemenskapen kan 
reagera på ett samordnat och effektivt sätt.

Or. en

Motivering

Ersätter ändringsförslag 7. De upprepade livsmedelskriserna, den panik som SARS – som 
först uppkom i Kina – fågelinfluensan och risken för att en influensapandemi som kan komma 
att kräva miljontals liv bryter ut inom en snar framtid orsakat i hela världen, liksom de 
miljöproblem som påverkar folkhälsan visar folkhälsans oerhörda betydelse och, följaktligen, 
vikten av att skydda den. Medborgarna efterfrågar effektiva insatser på unionsnivå. Dessutom 
måste man på grund av européernas rörlighet och den fria rörligheten för personer inom EU 
vara uppmärksam på allvarliga gränsöverskridande hot och tidigt kunna varna om och 
bekämpa sådana hot.
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Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 98
Skäl 1a (nytt)

(1a) Gemenskapen bör prioritera allvarliga 
gränsöverskridande hot mot folkhälsan 
som kräver insatser i form av övervakning, 
tidig varning och samordning av 
medlemsstaternas åtgärder.

Or. en

Motivering

Gemenskapens folkhälsopolitik bör främst inriktas på gränsöverskridande folkhälsohot, 
eftersom samordnade gemenskapsinsatser är mycket viktiga på detta område och 
kompletterar medlemsstaternas åtgärder.

Ändringsförslag från Giovanni Berlinguer

Ändringsförslag 99
Skäl 1a (nytt)

(1a) Det finns en mängd allvarliga hot mot 
hälsan och nya hot som kräver åtgärder 
uppkommer hela tiden. Övervakning, tidig 
varning och bekämpning av allvarliga 
epidemier förutsätter av gemenskapen en 
förmåga att regagera på ett samordnat och 
effektivt sätt.

Or. en

Motivering

Spridningen av epidemier stannar inte vid statsgränserna (vilket man tidigare har ansett). 
Epidemierna (t.ex. fågelinfluensan) sprids överallt i världen.

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 100
Skäl 1a (nytt)

(1a) Enligt Världshälsoorganisationens 
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hälsorapport för Europa 2005 är de 
främsta orsakerna till sjukdomsbördorna, 
mätt i funktionsjusterade levnadsår, i 
regionen icke-överförbara sjukdomar 
(77 procent), externa skade- och 
förgiftningsorsaker (14 procent) och 
överförbara sjukdomar (9 procent). Sju 
vanliga tillstånd – ischemisk hjärtsjukdom, 
unipolär depressiv störning, 
cerebrovaskulär sjukdom, alkoholmissbruk, 
kronisk lungsjukdom, lungcancer och 
trafikskador – står för 34 procent av 
sjukdomsbördorna i regionen mätt i 
funktionsjusterade levnadsår. Sju stora 
riskfaktorer – tobak, alkohol, högt 
blodtryck, högt kolesterolvärde, övervikt, 
lågt intag av frukt och grönsaker samt 
fysisk inaktivitet – står för 60 procent av 
sjukdomsbördorna mätt i 
funktionsjusterade levnadsår. Dessutom är 
överförbara sjukdomar som hiv/aids, 
influensa, tuberkulos och malaria samt 
antimikrobiell resistens på väg att bli ett 
hälsohot i Europa.

Or. en

(Se ändringsförslag 8.)

Motivering

Det är oerhört viktigt att beakta WHO:s vederhäftiga uppgifter när man utarbetar 
folkhälsoprogrammet i EU.

Ändringsförslag från Alfonso Andria

Ändringsförslag 101
Skäl 1a (nytt)

(1a) Enligt Världshälsoorganisationens 
hälsorapport för Europa 2005 är de 
främsta orsakerna till sjukdomsbördorna, 
mätt i funktionsjusterade levnadsår, i 
regionen icke-överförbara sjukdomar 
(77 procent), externa skade- och 
förgiftningsorsaker (14 procent) och 
överförbara sjukdomar (9 procent). Sju 
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vanliga tillstånd – ischemisk hjärtsjukdom, 
cerebrovaskulär sjukdom, unipolär 
depressiv störning, alkoholmissbruk, 
trafikskador, kronisk lungsjukdom och 
lungcancer – står för 34 procent av 
sjukdomsbördorna i regionen mätt i 
funktionsjusterade levnadsår. Sju stora 
riskfaktorer – högt blodtryck, tobak, 
alkohol, högt kolesterolvärde, övervikt, för 
lågt intag av frukt och grönsaker och fysisk 
inaktivitet – står för 60 procent av 
sjukdomsbördorna mätt i 
funktionsjusterade levnadsår. Dessutom är 
överförbara sjukdomar som hiv/aids, 
influensa, tuberkulos och malaria samt 
antimikrobiell resistens på väg att bli ett hot 
mot hälsan bland hela befolkningen i 
Europa. En viktig uppgift för programmet 
är att bättre klarlägga de främsta 
sjukdomsbördorna i gemenskapen.

Or. it

(Se ändringsförslag 8.)

Motivering

Det är absolut nödvändigt att man vid utformningen av gemenskapens folkhälsoprogram tar 
hänsyn till de uppgifter som Världshälsoorganisationen presenterar i sin rapport för 2005 
och i synnerhet de vanligaste tillstånden och de främsta riskfaktorerna mätt i
funktionsjusterade levnadsår. Enligt tabellerna 4 och 5 gäller följande procentuella andelar 
mätt i funktionsjusterade levnadsår. Sju vanliga tillstånd: ischemisk hjärtsjukdom 10,5 %, 
cerebrovaskulär sjukdom 7,2 %, unipolär depressiv störning 6,2 %, alkoholmissbruk 3,1 %, 
trafikskador 2,4 %, kronisk lungsjukdom 2,3 % och lungcancer 2,2 %; sju riskfaktorer: högt 
blodtryck 12,8 %, tobak 12,3 %, alkohol 10,1 %, högt kolesterolvärde 8,7 %, övervikt 7,8 %, 
för lågt intag av frukt och grönsaker 4,4 % och fysisk inaktivitet 3,5 %.

Ändringsförslag från Adriana Poli Bortone och Alessandro Foglietta

Ändringsförslag 102
Skäl 1a (nytt)

(1a) Enligt Världshälsoorganisationens 
hälsorapport för Europa 2005 är de 
främsta orsakerna till sjukdomsbördorna, 
mätt i funktionsjusterade levnadsår, i 
regionen icke-överförbara sjukdomar 
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(77 procent), externa skade- och 
förgiftningsorsaker (14 procent) och 
överförbara sjukdomar (9 procent).
Sju vanliga tillstånd – ischemisk 
hjärtsjukdom, cerebrovaskulär sjukdom, 
unipolär depressiv störning, 
alkoholmissbruk, trafikskador, kronisk 
lungsjukdom och lungcancer – står för 
34 procent av sjukdomsbördorna i regionen 
mätt i funktionsjusterade levnadsår. Sju 
stora riskfaktorer – högt blodtryck, tobak, 
alkohol, högt kolesterolvärde, övervikt, för 
lågt intag av frukt och grönsaker och fysisk 
inaktivitet – står för 60 procent av 
sjukdomsbördorna mätt i 
funktionsjusterade levnadsår. Dessutom är 
överförbara sjukdomar som hiv/aids, 
influensa, tuberkulos och malaria samt 
antimikrobiell resistens på väg att bli ett hot 
mot hälsan bland hela befolkningen i 
Europa. En viktig uppgift för programmet 
är att bättre klarlägga de främsta 
sjukdomsbördorna i gemenskapen.

Or. it

(Se ändringsförslag 8.)

Motivering

Ändringsförslaget motsvarar föredragandens ändringsförslag 8 med en korrigering i fråga 
om den rätta ordningsföljden för de vanligaste tillstånden och de största riskfaktorerna mätt i 
funktionsjusterade levnadsår. Korrigeringen har gjorts för att sammanfatta texten och 
tabellerna i Världshälsoorganisationens hälsorapport för Europa 2005. Enligt tabellerna 4 
och 5 gäller följande procentuella andelar mätt i funktionsjusterade levnadsår. Sju vanliga 
tillstånd: ischemisk hjärtsjukdom 10,5 %, cerebrovaskulär sjukdom 7,2 %, unipolär depressiv 
störning 6,2 %, alkoholmissbruk 3,1 %, trafikskador 2,4 %, kronisk lungsjukdom 2,3 % och 
lungcancer 2,2 %; sju riskfaktorer: högt blodtryck 12,8 %, tobak 12,3 %, alkohol 10,1 %, 
högt kolesterolvärde 8,7 %, övervikt 7,8 %, för lågt intag av frukt och grönsaker 4,4 % och 
fysisk inaktivitet 3,5 %.

Ändringsförslag från Riitta Myller och John Bowis

Ändringsförslag 103
Skäl 1a (nytt)
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(1a) Åtta vanliga dödsorsaker relaterade till 
icke-överförbara sjukdomar i WHO:s 
europeiska region är hjärt- och 
kärlsjukdomar, neuropsykiatriska 
störningar, cancer, sjukdomar i 
matsmältningsorganen, sjukdomar i 
andningsorganen, sjukdomar i 
sinnesorganen, muskuloskelettala 
sjukdomar och diabetes mellitus. Dessutom 
visar en nyligen framlagd studie grundad 
på en sjukdomsmodell som WHO använder 
att antalet dödsfall orsakade av diabetes 
troligen är betydligt högre än vad som 
framgått av tidigare övergripande 
beräkningar grundade på dödsattester, 
eftersom personer med diabetes oftast 
avlider i hjärt- och kärlsjukdomar eller 
njursjukdomar.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag hänger samman med ändringsförslag 8 (skäl 1e (nytt)) från 
föredraganden.

Ändringsförslag från John Bowis och Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 104
Skäl 1a (nytt)

(1a) Diabetes och fetma utgör allvarliga hot 
mot EU-medborgarna, varför programmet 
även bör täcka denna viktiga fråga genom 
bland annat insamling och analys av 
relevanta uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag från Linda McAvan och Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 105
Skäl 1a (nytt)
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(1a) Mikrobiell resistens mot antibiotika 
och sjukusinfektioner håller på att bli ett 
hälsohot i Europa. Bristen på forskning 
kring nya antibiotika och god användning 
av beftintliga antibiotika utgör ett allvarligt 
problem. Det är därför viktigt att samla in 
och analysera relevanta uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag från Alojz Peterle

Ändringsförslag 106
Skäl 1a (nytt)

(1a) Minst en tredjedel av alla fall av 
cancer går att förebygga. Det krävs 
fortsatta insatser för att stärka och 
påskynda det praktiska omsättandet av 
kunskaper om prevention och kontroll av 
cancer i offentliga hälsoåtgärder.

Or. en

Motivering

Enligt WHO kan antalet cancerfall förväntas öka dramatiskt på grund av Europas åldrande 
befolkning. Att cancer blir allt vanligare beror på ökad exponering för tobaksrök, ohälsosam 
kost, fysisk inaktivitet, vissa infektioner samt cancerogena ämnen. 

Var tredje europé får diagnosen cancer och var fjärde människa i Europa avlider i 
sjukdomen.

Förebyggande åtgärder är den mest effektiva långsiktiga metoden för att bekämpa cancer.

Exempelvis den europeiska kodexen mot cancer skulle kunna ge en ny impuls till kontroll av 
cancer i de nya medlemsstaterna, som har den lägsta canceröverlevnadsgraden. 

Ändringsförslag från Péter Olajos

Ändringsförslag 107
Skäl 2a (nytt)

(2a) Inom programmet bör särskilt stor vikt 
fästas vid att förbättra hälsotillståndet hos 
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barn och ungdomar och främja en 
hälsosam livsstil bland dem.

Or. en

Motivering

Eftersom det mest effektiva sättet att förebygga sjukdomar bland vuxna är att se till att 
människor för en hälsosam livsstil redan tidigt i livet måste man rikta in programmets 
resurser på att förbättra barns och ungdomars hälsa.

Ändringsförslag från Karin Jöns

Ändringsförslag 108
Skäl 3

(3) Samtidigt som huvuddragen i 
åtgärderna inom hälso-
konsumentskyddsområdet bibehåls, bör ett 
enda integrerat program kunna bidra till 
att maximera synergieffekterna när det 
gäller målen för åtgärderna på dessa 
områden och den effektiva förvaltningen av 
dem. Genom att kombinera åtgärder för 
hälsa och konsumentskydd i ett enda
program ökar möjligheten att nå de 
gemensamma målen, dvs. skydda 
medborgarna mot risker och hot, ge dem 
bättre förutsättningar att skaffa sig de 
kunskaper de behöver för att kunna fatta 
välgrundadebeslut samt stödja 
integreringen av hälso- och 
konsumentskyddsmålen inom alla 
politikområden) och verksamheter som 
gemenskapen bedriver. Gemensamma 
administrativa strukturer och system bör 
möjliggöra ett effektivare genomförande av 
programmet och bidra till att utnyttja 
gemenskapens tillgängliga resurser för 
hälsa och konsumentskydd på ett optimalt 
sätt.

(3) Programmet bör bidra till att målen
uppnås när det gäller att skydda 
medborgarna mot hälsomässiga risker och 
hot samt ge dem bättre tillgång till 
information om sådana risker och hot och 
på så sätt ge dem förutsättningar att fatta så 
välgrundade beslut som möjligt.

Or. de
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Motivering

Det är viktigt att i detta sammanhang även språkligt betona åtagandet att genomföra 
programmets mål.

Ändringsförslag från Christofer Fjellner

Ändringsförslag 109
Skäl 3

(3) Samtidigt som huvuddragen i 
åtgärderna inom 
hälsokonsumentskyddsområdet bibehålls, 
bör ett enda integrerat program kunna 
bidra till att maximera synergieffekterna 
när det gäller målen för åtgärderna på
dessa områden och den effektiva 
förvaltningen av dem. Genom att 
kombinera åtgärder för hälsa och 
konsumentskydd i ett enda program ökar 
möjligheten att nå de gemensamma målen, 
dvs. skydda medborgarna mot risker och hot, 
ge dem bättre förutsättningar att skaffa sig 
de kunskaper de behöver för att kunna fatta 
välgrundade beslut samt stödja 
integreringen av hälso-
ochkonsumentskyddsmålen inom alla 
politikområden) och verksamheter som 
gemenskapen bedriver. Gemensamma 
administrativa strukturer och system bör 
möjliggöra ett effektivare genomförande av 
programmet och bidra till att utnyttja 
gemenskapens tillgängliga resurser för 
hälsa och konsumentskydd på ett optimalt 
sätt.

(3) Programmet bör bidra till att målen 
uppnås när det gäller att skydda 
medborgarna mot risker och hot och till att 
de kan optimera sin nivå av fysisk och 
mental hälsa, samt ge dem bättre tillgång 
till information om sådana risker och hot 
och på så sätt ge dem förutsättningar att 
kunna fatta välgrundade beslut.

Or. sv

Motivering

Med dagens medicinska landvinningar så handlar folkhälsoarbetet lika mycket om att utnyttja 
möjligheter som att riskminimera. Att anlså en ton av optimism är därför viktigt. Utnyttjandet 
av dessa möjligheter är dock väldigt beroende på individens engagemang i sin egen hälsa och 
därför är det viktigt att tidigt i texten poängtera den egna insatsen för att nå goda resultat.
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Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 110
Skäl 3

(3) Samtidigt som huvuddragen i 
åtgärderna inom hälso-
konsumentskyddsområdet bibehåls, bör ett 
enda integrerat program kunna bidra till 
att maximera synergieffekterna när det 
gäller målen för åtgärderna på dessa 
områden och den effektiva förvaltningen av 
dem. Genom att kombinera åtgärder för 
hälsa och konsumentskydd i ett enda 
program ökar möjligheten att nå de 
gemensamma målen, dvs. skydda 
medborgarna mot risker och hot, ge dem 
bättre förutsättningar att skaffa sig de 
kunskaper de behöver för att kunna fatta 
välgrundadebeslut samt stödja integreringen 
av hälso- och konsumentskyddsmålen inom 
alla politikområden) och verksamheter som 
gemenskapen bedriver. Gemensamma 
administrativa strukturer och system bör 
möjliggöra ett effektivare genomförande av 
programmet och bidra till att utnyttja 
gemenskapens tillgängliga resurser för 
hälsa och konsumentskydd på ett optimalt 
sätt.

(3) Hälsoprogrammet ökar möjligheten att 
nå målen, dvs. skydda medborgarna mot 
risker och hot, inbegripet sådana som står 
utanför den enskildes kontroll, som 
exempelvis beroende av receptbelagda 
läkemedel, ge dem bättre förutsättningar att 
skaffa sig de kunskaper de behöver för att 
kunna fatta välgrundade beslut samt stödja 
integreringen av hälsomålen inom alla 
politikområden) och verksamheter som 
gemenskapen bedriver.

Or. en

Motivering

Det behövs gemenskapsåtgärder för att hjälpa medlemsstaterna att tackla vissa risker och 
hot. Hittills har medlemsstaterna inte förmått att på ett effektivt sätt hantera problemet med 
hälsoskador till följd av beroende av receptbelagda läkemedel. Konsekvenserna för de 
enskilda personerna kan liknas vid de av heroin- och alkoholberoende.

Ändringsförslag från Kartika Tamara Liotard och Eva-Britt Svensson

Ändringsförslag 111
Skäl 3a (nytt)

(3a) Hälsoprogrammet kan bidra till att 
undanröja ojämlikheten mellan män och 
kvinnor, som inte endast beror på
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biologiska skillnader utan främst på etiska 
och moraliska principer, social kontext, 
tillgång till utbildning, kunskap och 
information, socioekonomiska skillnader 
och byråkratiska problem när det gäller 
tillgången till hälso- och sjukvård.

Or. nl

Motivering

Under de senaste 20 åren har medvetenheten ökat om att män och kvinnor behandlas olika 
när det gäller hälso- och sjukvårdstjänster. Det råder inget tvivel om att könsdiskriminering 
sker i fråga om behandling och vård. Man har numera allmänt erkänt och insett att kön är en 
lika viktig bestämningsfaktor för hälsa som social, ekonomisk och etnisk bakgrund. Genom att 
säkra att man i hälsoprogrammet uppmärksammar könsdiskrimineringen kan man i framtiden 
bättre ta hänsyn till kvinnors säskilda behov i fråga om hälso- och sjukvårdstjänster.

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 112
Skäl 3a (nytt)

(3a) Det är viktigt för EU-medborgarnas 
välmående att antalet levnadsår med god 
hälsa ökar genom att man förebygger 
sjukdomar, något som också bidrar till att 
man kan möta Lissabonprocessens 
utmaningar i fråga om hållbarheten hos de 
offentliga finanserna, som står under press 
från ökade kostnader för hälso- och 
sjukvård och socialförsäkring.

Or. en

Motivering

Formuleringen i skäl 3b (nytt) i förslaget till betänkande bör ändras eftersom det där talas 
om funktionshinder på ett mycket negativt sätt, det vill säga att att man intar en mycket 
medicinsk inställning till funktionshinder. Funktionshindrade personer har engagerat sig för 
att förklara att det faktum att en person har ett funktionshinder inte betyder att han eller hon 
är sjuk eller oduglig. Den formulering som används i förslaget till betänkande i samband med 
funktionshinder är således olämplig.
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Ändringsförslag från Antonios Trakatellis och Linda McAvan

Ändringsförslag 113
Skäl 3a (nytt)

(3a) Programmet bör bidra till att fastställa 
orsakerna till bristande jämlikhet på 
hälsoområdet och bland annat främja 
utbyte av bästa praxis för att råda bot på 
dem.

Or. en

Motivering

Ersätter ändringsförslag 15. Programmet bör bland annat inriktas på åtgärder som bidrar till 
att minska ojämlikheten.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis och Linda McAvan

Ändringsförslag 114
Skäl 3b (nytt)

(3b) För att en effektiv övervakning av 
hälsoläget i EU skall kunna bedrivas är det 
mycket viktigt att på ett systematiskt sätt 
samla in, bearbeta och analysera 
jämförbara uppgifter. På detta sätt kan 
kommissionen och medlemsstaterna 
förbättra informationen till allmänheten 
och utarbeta strategier, politik och åtgärder 
som leder till en hög nivå på 
folkhälsoskyddet. Man bör inom 
åtgärderna och stödinsatserna se till att 
systemen och nätverken för informations-
och uppgiftsutbyte för bättre folkhälsa är 
kompatibla och fungerar tillsammans. Kön, 
ålder och etniskt ursprung utgör viktiga 
hälsofaktorer. Alla uppgifter bör därför 
analyseras med hänsyn till dessa faktorer.

Or. en

Motivering

Ersätter ändringsförslag 16. Det kan inte förekomma någon effektiv hälsoövervakning utan 
systematisk insamling, behandling och analys av uppgifter på gemenskapsnivå. Därför är det 
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mycket viktigt att utnyttja objektiva, tillförlitliga, kompatibla, jämförbara och utbytbara 
uppgifter på gemenskapsnivå. Dessutom är det lika viktigt att det finns jämförbara och 
driftskompatibla system och nätverk inom hälsosektorn.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 115
Skäl 3a (nytt)

(3a) Utbyte av bästa praxis kan bidra till att 
optimera användningen av hälsoresurserna 
och förbättra tjänsterna för allmänheten. 
Det är därför nödvändigt att utarbeta 
riktlinjer och indikatorer för att underlätta 
utbytet av bästa praxis.

Or. en

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis och Linda McAvan

Ändringsförslag 116
Skäl 3c (nytt)

(3c) Det är viktigt att främja bästa praxis 
för sjukdomar och skador i syfte att 
förhindra ytterligare försämringar av 
folkhälsan samt att utveckla referenscenter
för specifika tillstånd.

Or. en

Motivering

Ersätter ändringsförslag 19. Ingen motivering behövs.

Ändringsförslag från Christofer Fjellner

Ändringsförslag 117
Skäl 3h (nytt)

(3h) Det är viktigt att främja bästa praxis
och goda alternativ, som kan vara att 
föredra på grund av sociala, religiösa eller 
andra individuella skäl, samt att främja de 
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senaste metoderna för att behandla
sjukdomar och skador för att därigenom 
förhindra ytterligare hälsoförluster.

Or. sv

Motivering

Det är viktigt att beakta att sjukvården idag är så bra att man på grund av sociala religiösa 
eller andra individuella preferenser kanske väljer en behandlingsmetod som objektivt inte är 
exakt lika bra som en annan. Det kan handla om att den som är döende i cancer som hellre 
vill vara nära sina anhöriga än förlänga livslängden. Det kan handla om den som av 
religiösa skäl väljer att inte acceptera t.ex. bloddonation eller att man helt enkelt tror mer på 
en äldre behandlingsmetod och inte vill prova en nyare. Dessa önskningar är ytterst viktiga 
att beakta, då patientens egen vilja och engagemang alltid är av central för en 
behandlingsstrategis framgång.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis och Linda McAvan

Ändringsförslag 118
Skäl 3d (nytt)

(3d) Programmet bör bidra till 
uppgiftsinsamling om och främjande av 
relevanta strategier för rörligheten bland 
patienter och yrkesverksamma inom hälso-
och sjukvården. Det bör underlätta den 
fortsatta utvecklingen av det europeiska 
området för e-hälsa, särskilt det europeiska 
sjukförsäkringskortet, genom gemensamma 
europeiska initiativ tillsammans med annan 
EU-politik.

Or. en

Motivering

Ersätter ändringsförslag 21. Rörligheten bland patienter och yrkesverksamma inom hälso-
och sjukvården utgör en grundläggande utmaning för hälsosektorn i unionen. Enligt EG-
domstolens rättspraxis har patienterna rätt till ersättning för utgifter för behandling i en 
annan medlemsstat, även om åtskillnad görs mellan vård som ges på sjukhus och annan vård 
och utövandet av denna rättighet kopplas till vissa villkor i syfte att säkra ekonomisk balans 
och social trygghet med målet att trygga en hög hälsoskyddsnivå. Gemenskapens åtgärder 
måste därför beröra frågor som hänger samman med patienternas rörlighet och främjandet 
av initiativ för e-hälsa, i synnerhet den fortsatta utvecklingen av det europeiska 
sjukförsäkringskortet.
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Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 119
Skäl 3a (nytt)

(3a) Programmet bör även bidra till 
uppgiftsinsamling om rörligheten bland 
patienter och yrkesverksamma inom hälso-
och sjukvården. Det bör underlätta den 
fortsatta utvecklingen av det europeiska 
området för e-hälsa, särskilt e-hälsokortet, 
samtidigt som strikta kvalitetskriterier för 
hälsorelaterade webbsidor fastställs.

Or. en

Motivering

Internet kan ge ett betydligt mervärde genom att fungera som en plattform för kompletterande 
hälsoinformation och hälsotjänster. Programmet bör dock tillhandahålla nödvändiga 
åtgärder för fastställandet av kvalitetskriterier för hälsorelaterade webbsidor för att 
säkerställa att det europeiska e-hälsoområdet tillhandahåller tillförlitliga och säkra uppgifter 
och tjänster på hälsoområdet.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis och Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 120
Skäl 3a (nytt)

3a. Främjandet av telemedicinska
tillämpningar kan underlätta
patientrörligheten och möjligheterna till 
läkarvård i hemmet och kan på så vis 
minska trycket på primärvården och 
följderna av skador och sjukdomar.

Or. el

Motivering

Telemedicinska tillämpningar bidrar till att förbättra patienternas rörlighet och gör det 
lättare att i god tid få tillgång till lämpliga vårdtjänster, samtidigt som följderna av 
sjukdomar och skador kan minska och utgifterna på hälsoområdet rationaliseras.
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Ändringsförslag från Péter Olajos

Ändringsförslag 121
Skäl 3a (nytt)

(3a) Programmet skall specifikt beakta 
könsspecifika sjukdomar (bröst- respektive 
prostatacancer, benskörhet osv.).

Or. en

Motivering

Många vanliga sjukdomar är könsspecifika, varför man måste se till dessa för sig.

Ändringsförslag från Irena Belohorská

Ändringsförslag 122
Skäl 4

(4) Hälsopolitiken och 
konsumentskyddspolitiken har gemensamma 
mål avseende skydd mot risker, förbättring 
av medborgarnas beslutfattande och 
integration av hälso- och 
konsumentskyddsfrågor i all 
gemenskapspolitik, och använder dessutom 
likartade verktyg, till exempel 
kommunikation, kapacitetsuppbyggnad för 
det civila samhället när det gäller hälso- och 
konsumentskyddsfrågor samt främjande av 
internationellt samarbete kring dessa frågor. 
Kost och fetma, liksom rökning och andra 
hälsorelaterade konsumentval är exempel på 
gränsöverskridande frågor som påverkar 
både hälsa och konsumentskydd. Genom att 
välja ett gemensamt tillvägagångssätt i 
förhållande till dessa mål och verktyg 
kommer åtgärder som är gemensamma för 
både hälsa och konsumentskydd att kunna 
vidtas på ett effektivt sätt för både hälsa och 
konsumentskydd. På vart och ett av dessa 
två områden finns det också separata mål, 
och dessa bör man försöka uppnå med hjälp 
av åtgärder och verktyg som är specifika för 
respektive område.

(4) Hälsopolitiken och 
konsumentskyddspolitiken har gemensamma 
mål avseende skydd mot risker, förbättring 
av medborgarnas beslutfattande och 
integration av hälso- och 
konsumentskyddsfrågor i all 
gemenskapspolitik, och använder dessutom 
likartade verktyg, till exempel 
kommunikation, kapacitetsuppbyggnad för 
det civila samhället när det gäller hälso- och 
konsumentskyddsfrågor samt främjande av 
internationellt samarbete kring dessa frågor. 
Brist på fysisk aktivitet, kost och fetma, 
liksom rökning, alkohol och andra 
hälsorelaterade konsumentval är exempel på 
gränsöverskridande frågor som påverkar 
både hälsa och konsumentskydd. Genom att 
välja ett gemensamt tillvägagångssätt i 
förhållande till dessa mål och verktyg 
kommer åtgärder som är gemensamma för 
både hälsa och konsumentskydd att kunna 
vidtas på ett effektivt sätt för både hälsa och 
konsumentskydd. På vart och ett av dessa 
två områden finns det också separata mål, 
och dessa bör man försöka uppnå med hjälp 
av åtgärder och verktyg som är specifika för 
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respektive område.

Or. en

Motivering

Det är självklart att brist på fysisk aktivitet och alkoholkonsumtion inverkar negativt på 
hälsan.

Ändringsförslag från Irena Belohorská

Ändringsförslag 123
Skäl 4a (nytt)

(4a) De nya medlemsstaterna står inför 
omfattande folkhälsoproblem och har 
mindre ekonomiska resurser för att 
handskas med dessa. Brist på investeringar 
på hälsoområdet utgör ett stort hinder för 
deras utveckling och för tillväxten i den 
utvidgade unionen som helhet.

Or. en

Motivering

De nya medlemsstaterna står inför ännu större hälsoproblem än resten av unionen och det 
behövs ytterligare investeringar i hälsa och hälso- och sjukvårdsinfrastruktur för att främja 
dessa länders utveckling.

Ändringsförslag från Irena Belohorská

Ändringsförslag 124
Skäl 5a (nytt)

(5a) EU:s investeringar i folkhälsa och 
hälsorelaterade projekt måste öka. I detta 
hänseende bör medlemsstaterna göra bättre 
folkhälsa till en prioriterad fråga i sina 
nationella program. Det behövs en större 
medvetenhet om möjligheterna till 
EU-finansering på hälsoområdet. Man 
måste uppmuntra medlemsstaterna till att 
utbyta erfarenheter av finansiering på 
hälsoområdet genom strukturfonderna.
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Or. en

Motivering

För att folkhälsan skall finansieras genom strukturfonderna måste hälsofrågan prioriteras i 
medlemsstaternas nationella program. Allmänhetens medvetenhet måste höjas, då det inte 
finns tillräcklig information om denna möjlighet.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis och Linda McAvan

Ändringsförslag 125
Skäl 6

(6) Det är av allmänt europeiskt intresse att 
medborgarnas hälsa, säkerhet och 
ekonomiska intressen, liksom 
konsumentintressena vid utvecklingen av 
standarder för produkter och tjänster, 
företräds på gemenskapsnivå. En del av 
programmets centrala mål kan också vara 
beroende av specialiserade nätverk som 
kräver bidrag från gemenskapen för att 
kunna utvecklas och fungera. Med tanke på 
de berörda organisationernas karaktär och i 
de fall där nyttovärdet är exceptionellt stort 
bör principen om gradvist minskande av 
gemenskapens stödandel inte tillämpas när 
gemenskapens stöd till dessa organisationers 
verksamhet förnyas.

(6) Icke-statliga organisationer och 
specialiserade nätverk spelar också en viktig 
roll när det gäller att främja folkhälsan och 
företräda allmänhetens intressen inom 
gemenskapens hälsopolitik. De behöver 
bidrag från gemenskapen för att kunna 
utvecklas och fungera. I detta beslut bör det 
fastställas kriterier för stödberättigande och 
bestämmelser om ekonomisk insyn för icke-
statliga organisationer och specialiserade 
nätverk som kan erhålla gemenskapsstöd. 
Med tanke på de berörda organisationernas 
karaktär och i de fall där nyttovärdet är 
exceptionellt stort bör principen om gradvist 
minskande av gemenskapens stödandel inte 
tillämpas när gemenskapens stöd till dessa 
organisationers verksamhet förnyas.

Or. en

Motivering

Ersätter ändringsförslag 27. Icke-statliga organisationer och specialiserade nätverk spelar en 
viktig roll när det gäller att främja hälsan och bör följaktligen delta i programmet.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 126
Skäl 13a (nytt)

(13a) I enlighet med artikel 2 i fördraget, 
där det fastställs att jämställdhet mellan 
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kvinnor och män är en av Europeiska 
gemenskapens principer, och med 
artikel 3.2. i fördraget, som stadgar att 
gemenskapen i all sin verksamhet skall 
syfta till att undanröja bristande 
jämställdhet mellan kvinnor och män och 
främja jämställdhet mellan dem, inbegripet 
vad gäller att uppnå en hög 
hälsoskyddsnivå, bör alla målsättningar 
och verksamheter som täcks av 
gemenskapsprogrammet för hälsoåtgärder 
främja en ökad förståelse och ett 
erkännande av mäns och kvinnors 
respektive behov och inställning till hälsa.

Or. en

Motivering

Enligt EG-fördragets bestämmelser (artiklarna 2 och 3.2) och gemenskapens åtaganden i 
fråga om integrering av ett jämställdhetsperspektiv måste könsaspekten uttryckligen anges i 
programmet, vars mål är att bidra till en hög hälsoskyddsnivå. Därför bör detta föreslagna 
skäl inlemmas på samma nivå som subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i enlighet 
med EG-fördraget.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis och Linda McAvan

Ändringsförslag 127
Artikel 2

1. Programmet skall komplettera och
stödja den politik som förs i 
medlemsstaterna och skall bidra till att 
skydda medborgarnas hälsa, säkerhet och 
ekonomiska intressen.

Programmet skall komplettera, stödja och 
ge ett mervärde åt den politik som förs av 
gemenskapen och i medlemsstaterna och 
skall bidra till att skydda och främja 
människors hälsa och säkerhet genom att 
förebygga ohälsa, sjukdomar och skador 
bland människor och förbättra 
folkhälsan.

2. Det syfte som anges i punkt 1 skall 
uppnås genom gemensamma mål och 
specifika mål för hälsa och 
konsumentskydd.

a) Följande gemensamma mål för hälsa 
och konsumentskydd skall uppnås genom 
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de åtgärder och verktyg som anges i 
bilaga 1 till detta beslut:
– Skydda medborgarna från sådana hot 
och risker som står utanför den enskildes 
kontroll.
– Öka medborgarnas förmåga att fatta 
välgrundade beslut om sådana hälso- och 
konsumentfrågor som är viktiga för dem.
– Integrera hälso- och 
konsumentpolitiska mål i övrig 
gemenskapspolitik.
b) Följande specifika mål för hälsa skall 
uppnås genom de åtgärder och verktyg som 
anges i bilaga 2 till detta beslut:

Följande mål skall uppnås genom de 
åtgärder och verktyg som anges i bilagan
till detta beslut:

– Skydda medborgarna från hot mot 
hälsan.

– Skydda medborgarna från hot mot 
hälsan.

– Främja åtgärder som leder till 
hälsosammare levnadsvanor.

– Främja åtgärder som leder till 
hälsosammare levnadsvanor.

– Bidra till att minska förekomsten av stora 
sjukdomar.

– Bidra till att minska förekomsten av samt 
morbiditet och mortalitet i stora sjukdomar 
och skador.

– Förbättra hälso- och sjukvårdssystemens 
effektivitet.

– Förbättra hälso- och sjukvårdssystemens 
effektivitet.

– Förbättra informationen och öka 
kunskaperna i syfte att uppnå bättre 
folkhälsa och bidra till att hälsomålen 
integreras i gemenskapens politik.

c) Följande specifika mål för 
konsumentskydd skall uppnås genom de 
åtgärder och verktyg som anges i bilaga 3 
till detta beslut:
– Bättre kunskaper om konsumenter och 
marknader.
– Bättre konsumentskyddslagstiftning.
– Bättre kontroll av efterlevnaden, 
övervakning och rättsmedel.
– Mer välinformerade, upplysta och 
ansvarstagande konsumenter.

Or. en
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Motivering

Ersätter ändringsförslag 35. Detta ändringsförslag är i överensstämmelse med 
talmanskonferensens beslut att dela upp programmet. Det är följaktligen nödvändigt att 
ändra programmets mål så att de kommer att stämma överens med artikel 152 i 
EG-fördraget. De åtgärder som motsvarar målen anges i bilagan. Detta är ett mycket viktigt 
tillägg för att klargöra vilka som är programmets mål. Ett annat viktigt tillägg är målet att 
minska morbiditeten och mortaliteten i stora sjukdomar och skador.

Ändringsförslag från Christofer Fjellner

Ändringsförslag 128
Artikel 2

1. Programmet skall komplettera och stödja 
den politik som förs i medlemsstaterna och 
skall bidra till att skydda medborgarnas
hälsa, säkerhet och ekonomiska intressen.

Programmet skall komplettera och stödja 
den politik som förs i medlemsstaterna och 
skall bidra till att skydda och främja
människors hälsa och säkerhet, genom att
förebygga ohälsa, sjukdomar och skador 
bland människor och därigenom förbättra
folkhälsan.

2. Det syfte som anges i punkt 1 skall 
uppnås genom gemensamma mål och 
specifika mål för hälsa och 
konsumentskydd.
a) Följande gemensamma mål för hälsa 
och konsumentskydd skall uppnås genom 
de åtgärder och verktyg som anges i bilaga 
1 till detta beslut:
– Skydda medborgarna från sådana hot 
och risker som står utanför den enskildes 
kontroll.
– Öka medborgarnas förmåga att fatta 
välgrundade beslut om sådana hälso- och 
konsumentfrågor som är viktiga för dem.
– Integrera hälso- och konsumentpolitiska 
mål i övrig gemenskapspolitik.
b) Följande specifika mål för hälsa skall 
uppnås genom de åtgärder och verktyg som 
anges i bilaga 2 till detta beslut:

Följande mål skall uppnås genom de 
åtgärder och verktyg som anges i bilagan till 
detta beslut:

– Skydda medborgarna från hot mot hälsan. – Skydda medborgarna från hot mot hälsan.
– Ge mera makt till individen genom att 
underlätta patientrörligheten och öka 
transparensen mellan de olika ländernas 
sjukvårdssystem.

– Främja åtgärder som leder till – Främja åtgärder som leder till 
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hälsosammare levnadsvanor. hälsosammare levnadsvanor.
– Bidra till att minska förekomsten av stora 
sjukdomar.

– Bidra till att minska förekomsten av och 
dödligheten i stora sjukdomar och skador.

– Förbättra hälso- och sjukvårdssystemens 
effektivitet.

– Förbättra hälso- och sjukvårdssystemens 
effektivitet.

c) Följande specifika mål för 
konsumentskydd skall uppnås genom de 
åtgärder och verktyg som anges i bilaga 3 
till detta beslut:

– Förbättra informationen och öka 
kunskaperna i syfte att uppnå bättre 
folkhälsa och bidra till att hälsomålen 
integreras i gemenskapens politik.

– Bättre kunskaper om konsumenter och 
marknader.
– Bättre konsumentskyddslagstiftning.
– Bättre kontroll av efterlevnaden, 
övervakning och rättsmedel.
– Mer välinformerade, upplysta och 
ansvarstagande konsumenter.

Or. sv

Motivering

Att kvaliteten inom EU ländernas sjukvårdssystem är väldigt olika vet alla, vilket också visas 
t.ex. i EuroHealthConsumerIndex 2005. En allt mer avancerad vård blir därtill mer 
individuell och den enskilde patientens behandlingsplan måste för att vara framgångsrik 
baseras inte bara på individens medicinska utan också andra förutsättningar, engagemang 
och behov. Långsiktigt kommer detta att lösas via ökad transparens, utjämnade ekonomiska 
förutsättningar och utvecklande av olika medicinska lösningar. Kortsiktigt är det ytterst 
viktigt att våra medborgare har möjlighet att söka information om olika vårdformer och 
behandlingsmetoder, men också rent konkret söka sig den vård som passar just dem – om så 
de måste gå över de nationella gränserna för att få denna.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 129
Artikel 2, punkt 1

1. Programmet skall komplettera och stödja 
den politik som förs i medlemsstaterna och 
skall bidra till att skydda medborgarnas
hälsa, säkerhet och ekonomiska intressen.

Programmet skall komplettera, stödja och ge 
ett mervärde åt den politik som förs i 
medlemsstaterna och skall bidra till att 
skydda och främja människors hälsa och 
säkerhet.

Or. en
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Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 130
Artikel 2, punkt 1

1. Programmet skall komplettera och stödja 
den politik som förs i medlemsstaterna och 
skall bidra till att skydda medborgarnas 
hälsa, säkerhet och ekonomiska intressen.

1. Programmet skall komplettera och stödja 
den socialpolitik som förs i medlemsstaterna 
och skall bidra till att skydda medborgarnas 
hälsa, säkerhet och ekonomiska intressen.

Or. pl

Motivering

Den föreslagna texten är alltför allmän. I programmets mål bör det specificeras vilken politik 
i medlemsstaterna som avses.

Ändringsförslag från Adriana Poli Bortone och Alessandro Foglietta

Ändringsförslag 131
Artikel 2, punkt 2, led a, strecksats 1

– Skydda medborgarna från sådana hot och 
risker som står utanför den enskildes 
kontroll.

– Skydda medborgarna från sådana hot och 
risker som står utanför den enskildes 
kontroll, med särskild hänsyn till sällsynta 
och mycket sällsynta sjukdomar som kan 
bekämpas mer effektivt genom insamling 
av erfarenheter och god praxis på 
europeisk nivå.

Or. it

Motivering

Över sju procent av Europas befolkning lider av sällsynta eller mycket sällsynta sjukdomar.
Ofta medför dessa sjukdomar höga kostnader för de insjuknade och många problem som 
beror på avsaknaden av kunskap om behandlingsmetoder samt bristen på lämpliga 
sjukvårdstjänster. Med tanke på att insamlingen av uppgifter och utbytet av god medicinsk 
praxis kan vara mycket effektivare om de utförs på europeisk nivå i stället för på nationell 
nivå bör kampen mot denna typ av sjukdomar vara ett av huvudmålen för gemenskapens 
hälsoprogram också under perioden 2007–2013.
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Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 132
Artikel 2, punkt 2, led a, strecksats 3

– Integrera hälso- och konsumentpolitiska 
mål i övrig gemenskapspolitik.

– Integrera socialpolitiska mål, inklusive
hälso- och konsumentpolitiska mål, i övrig 
gemenskapspolitik.

Or. pl

Motivering

Den föreslagna texten är alltför allmän. I programmets mål bör det specificeras vilken politik 
i medlemsstaterna som avses.

Ändringsförslag från Åsa Westlund

Ändringsförslag 133
Artikel 2, punkt 2, led a, strecksats 3a (ny)

– öka jämlikheten i hälsa mellan olika 
befolkningsgrupper.

Or. sv

Motivering

Idag finns stora ojämlikheter i hälsa, så ökad jämlikhet i hälsa måste vara en central del i 
EU:s folkhälsoarbete.

Ändringsförslag från Åsa Westlund

Ändringsförslag 134
Artikel 2, punkt 2, led a, strecksats 3b (ny)

– öka kunskapen om hur olika grupper i 
samhället får sina vårdbehov tillgodosedda.

Or. sv

Motivering

Det är viktigt att hälso- och sjukvård kommer alla till del utifrån behov.
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Ändringsförslag från Kartika Tamara Liotard och Eva-Britt Svensson

Ändringsförslag 135
Artikel 2, punkt 2, led a, strecksats 3a (ny)

– Minska ojämlikheten mellan män och 
kvinnor inom folkhälsoområdet.

Or. nl

Motivering

Hälsoprogrammet måste bl.a. riktas in på åtgärder som syftar till att minska ojämlikheten 
mellan män och kvinnor i fråga om hälso- och sjukvård.

Ändringsförslag från Kartika Tamara Liotard och Eva-Britt Svensson

Ändringsförslag 136
Artikel 2, punkt 2, led a, strecksats 3b (ny)

– Bekämpa fördomar som grundar sig på 
kön och ålder när det gäller klinisk 
behandling av patienter, hälso- och 
sjukvårdssystem, forskning samt 
regeringspolitik.

Or. nl

Motivering

Ett av programmets gemensamma mål bör vara att minska ojämlikheten mellan män och 
kvinnor i fråga om hälso- och sjukvård.

Ändringsförslag från Irena Belohorská

Ändringsförslag 137
Artikel 2, punkt 2, led b

b) Följande specifika mål för hälsa skall 
uppnås genom de åtgärder och verktyg som 
anges i bilaga 2 till detta beslut:

b) Följande specifika mål för hälsa skall 
uppnås genom de åtgärder och verktyg som 
anges i bilagan till detta beslut:

– Skydda medborgarna från hot mot hälsan. – Skydda medborgarna från hot mot hälsan.
– Främja åtgärder som leder till 
hälsosammare levnadsvanor.

– Främja åtgärder som leder till 
hälsosammare levnadsvanor.

– Bidra till att minska förekomsten av stora – Bidra till att minska förekomsten av stora 
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sjukdomar. sjukdomar.
– Förbättra hälso- och sjukvårdssystemens 
effektivitet.

– Förbättra hälso- och sjukvårdssystemens 
effektivitet.
– Öka patientsäkerheten.
– Förbättra patienternas tillgång till 
medicinsk information.

Or. en

Motivering

Patientsäkerheten och förbättrad tillgång för patienter till medicinsk information bör också 
ingå i de specifika hälsomålen.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 138
Artikel 2, punkt 2, led b

b) Följande specifika mål för hälsa skall 
uppnås genom de åtgärder och verktyg som 
anges i bilaga 2 till detta beslut:

b) Följande mål skall uppnås genom de 
åtgärder och verktyg som anges i bilagan till 
detta beslut:

– Skydda medborgarna från hot mot hälsan. – Skydda medborgarna från hot mot hälsan, 
särskilt gränsöverskridande hälsohot.

– Främja åtgärder som leder till 
hälsosammare levnadsvanor.

– Främja åtgärder som leder till 
hälsosammare levnadsvanor.

– Bidra till att minska förekomsten av stora 
sjukdomar.

– Bidra till att minska förekomsten av stora 
sjukdomar.

– Förbättra hälso- och sjukvårdssystemens 
effektivitet.

– Förbättra hälso- och sjukvårdssystemens 
effektivitet.

Or. en

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 139
Artikel 2, punkt 2, led b, strecksats 4

– Förbättra hälso- och sjukvårdssystemens 
effektivitet.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. pl

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)
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Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 140
Artikel 2, punkt 2, led b, strecksats 3a (ny)

– Stödja behandling av obotliga sjukdomar 
samt palliativ medicin.

Or. de

Motivering

Stöd till palliativ medicin bör nödvändigtvis ingå i programmet, eftersom det ännu finns ett 
stort behov av forskning på detta område.

Ändringsförslag från Karin Jöns

Ändringsförslag 141
Artikel 2, punkt 2a (ny)

2a. Programmet skall även bidra till att
a) säkerställa en hög nivå på skyddet vid 
utformningen och genomförandet av all 
gemenskapspolitik och alla 
gemenskapsåtgärder, genom främjandet av 
en helhetssyn på hälsa,
b) motverka alla typer av bristande 
jämlikhet när det gäller hälsa, så att alla 
EU:s medborgare har tillgång till likvärdig 
hälso- och sjukvård oberoende av kön, ras, 
ålder, utbildning eller bostadsort,
c) uppmuntra samarbete mellan 
medlemsstaterna på de områden som 
omfattas av artikel 152 i fördraget.

Or. de

Motivering

Kampen mot ojämlikhet bör inte endast inriktas på olikheter mellan medlemsstaterna utan 
den bör gälla alla typer av ojämlik behandling.
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Ändringsförslag från Georgs Andrejevs och Alojz Peterle

Ändringsförslag 142
Artikel 2, punkt 2a (ny)

2a. Programmet skall även bidra till att
a) säkerställa en hög nivå på 
folhälsoskyddet vid utformningen och 
genomförandet av all gemenskapspolitik 
och alla gemenskapsåtgärder, genom 
främjandet av en helhetssyn på hälsa,
b) motverka bristande jämlikhet när det 
gäller hälsa, med särskild hänsyn till de 
nya medlemsstaterna,
c) uppmuntra till samarbete mellan 
medlemsstaterna på de områden som 
omfattas av artikel 152 i fördraget.

Or. en

Motivering

Programmets grundläggande mål är att utveckla en integrerad och tvärvetenskaplig strategi 
för hälsa och att inbegripa skyddet och främjandet av hälsan i all gemenskapspolitik och alla 
gemenskapsåtgärder, liksom att bekämpa ojämlikhet på hälsoområdet. Det är särskilt viktigt 
att uppmuntra till samarbete mellan medlemsstaterna för att möta utmaningarna på 
hälsoområdet.

De nya medlemsstaterna står inför särskilda problem på detta område, något som bör 
uppmärksammas i det nya programmet.

Ändringsförslag från Giovanni Berlinguer

Ändringsförslag 143
Artikel 2, punkt 2a (ny)

2a. Programmet skall även bidra till att
a) säkerställa en hög nivå på 
folkhälsoskyddet vid utformningen och 
genomförandet av all gemenskapspolitik 
och alla gemenskapsåtgärder, genom 
främjandet av en helhetssyn på hälsa,
b) motverka den ökande brist på jämlikhet 
inom hälsa som förekommer mellan och 
inom EU-länderna, genom att främst 
inrikta åtgärder på sjukdomarnas sociala 
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bestämningsfaktorer (arbete, inkomst, 
utbildning, socialt nätverk, boende, miljö, 
tillgång till information, delaktighet o.s.v.).
c) uppmuntra samarbete mellan 
medlemsstaterna på de områden som 
omfattas av artikel 152 i fördraget.

Or. it

Motivering

Genom de enskilda punkternas rubricering, ordningsföljd och betoning framhäver man i
bilaga 2 hälsa, mål 2, punkt 3 det individuella beteendet, som ofta påverkas av yttre faktorer,
i stället för att föra fram de avgörande ekonomiska, sociala och kulturella faktorerna.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 144
Artikel 2, punkt 2, led c, strecksats 4a (ny)

– Undanröjande av korruption inom 
förvaltningen av konsumentorganisationer, 
organisationer inom hälsovårdssektorn och 
andra intresserade parter, genom
uppdaterade offentliga tillkännagivanden 
på Internet av uppgifter om dem som 
använder sig av sådan praxis eller 
tillkännagivanden av intressekonflikter 
som berör opinionsbildare.

Or. pl

Motivering

Det är nödvändigt att öka det civila samhällets deltagande i arbetet för att motverka 
organisationers och individers reklam- och lobbyverksamhet.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 145
Artikel 3, punkt 2

2. Vid tillämpning av punkt 1 a ovan skall 
det ekonomiska bidraget från gemenskapen 
inte överskrida följande nivåer:

2. Vid tillämpning av punkt 1 a ovan skall 
det ekonomiska bidraget från gemenskapen 
inte överskrida följande nivåer:
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a) 60 % för en åtgärd avsedd att bidra till att 
uppnå ett mål som ingår i gemenskapens 
politik för hälsa och konsumentskydd, utom 
i sådana fall där åtgärden har ett 
exceptionellt stort nyttovärde, varvid 
gemenskapens bidrag skall uppgå till högst 
80 %.

(a) 60 % för en åtgärd avsedd att bidra till att 
uppnå ett mål som ingår i gemenskapens 
politik för hälsa, utom i sådana fall där 
åtgärden har ett exceptionellt stort 
nyttovärde, varvid gemenskapens bidrag 
skall uppgå till högst 80 %.

b) 60 % av utgifterna för driften av ett organ 
som arbetar för mål av allmänt europeiskt 
intresse, om stödet är nödvändigt för att 
garantera att hälsofrågor eller 
konsumentintressen företräds på 
gemenskapsnivå eller för att genomföra 
centrala mål i programmet, utom i sådana 
fall där åtgärden har ett exceptionellt stort 
nyttovärde, varvid gemenskapens bidrag 
skall uppgå till högst 95 %. Vid förnyelse av 
detta stöd kan undantag från principen om 
gradvist minskandemedges.

b) 30 % av utgifterna för driften av ett organ
som arbetar för mål av allmänt europeiskt 
intresse, om stödet är nödvändigt för att 
garantera att hälsofrågor eller 
konsumentintressen företräds på 
gemenskapsnivå eller för att genomföra 
centrala mål i programmet, utom i sådana 
fall där åtgärden har ett exceptionellt stort 
nyttovärde, varvid gemenskapens bidrag 
skall uppgå till högst 60 %. Vid förnyelse av 
detta stöd kan undantag från principen om 
gradvist minskande medges.

Or. de

Motivering

Parlamentet bör se till att bidraget främst används till konrekta åtgärder och inte till att 
stödja institutioner i sig. Detta måste naturligtvis också återspeglas i mängden stöd.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 146
Artikel 3, punkt 2

2. Vid tillämpning av punkt 1 a ovan skall 
det ekonomiska bidraget från gemenskapen 
inte överskrida följande nivåer:

2. Vid tillämpning av punkt 1 a ovan skall 
det ekonomiska bidraget från gemenskapen 
inte överskrida följande nivåer:

a) 60 % för en åtgärd avsedd att bidra till 
att uppnå ett mål som ingår i 
gemenskapens politik för hälsa och 
konsumentskydd, utom i sådana fall där 
åtgärden har ett exceptionellt stort 
nyttovärde, varvid gemenskapens bidrag 
skall uppgå till högst 80 %.

a) 60 % för en åtgärd avsedd att bidra till 
att uppnå ett mål som ingår i 
gemenskapens politik för hälsa, utom i 
sådana fall där åtgärden har ett 
exceptionellt stort nyttovärde, varvid 
gemenskapens bidrag skall uppgå till högst 
80 %.

b) 60% av utgifterna för driften av ett 
organ som arbetar för mål av allmänt 
europeiskt intresse, om stödet är 
nödvändigt för att garantera att hälsofrågor 

b) 60% av utgifterna för driften av ett icke-
statligt, icke vinstdrivande organ som är 
oberoende av näringslivs-, handels- och 
företagsintressen eller andra motstridiga 



PE 367.644v01-00 34/78 AM\593879SV.doc

SV

eller konsumentintressen företräds på 
gemenskapsnivå eller för att genomföra 
centrala mål i programmet, utom i sådana 
fall där åtgärden har ett exceptionellt stort 
nyttovärde, varvid gemenskapens bidrag 
skall uppgå till högst 95 %. Vid förnyelse 
av detta stöd kan undantag från principen 
om gradvist minskandemedges.

intressen och som har medlemmar i minst 
hälften av medlemsstaterna, om denna 
icke-statliga organisations eller 
patientgrupps eller detta specialiserade 
nätverks huvudsakliga mål och 
verksamheter är inriktade på att 
förebygga sjukdomar hos människor och 
främja folkhälsan i gemenskapen och om 
stödet är nödvändigt för att garantera att 
hälsofrågor företräds på gemenskapsnivå 
eller för att genomföra centrala mål i 
programmet. De sökande skall förse 
kommissionen med fullständiga och 
uppdaterade uppgifter om sina 
medlemskap, interna bestämmelser och 
finansieringskällor. I sådana fall där 
åtgärden har ett exceptionellt stort 
nyttovärde skall gemenskapens bidrag 
uppgå till högst 95 %. Kriterierna för att 
bedöma huruvida ett exceptionellt stort 
nyttovärde föreligger eller ej skall 
fastställas i förväg i den årliga arbetsplan 
som avses i artikel 7.1 a och 
offentliggöras. Vid förnyelse av stöd till 
icke-statliga organisationer, 
patientgrupper och specialiserade nätverk 
kan undantag från principen om gradvist 
minskande medges.

Or. en

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 147
Artikel 3, punkt 2, led a

a) 60 % för en åtgärd avsedd att bidra till att 
uppnå ett mål som ingår i gemenskapens 
politik för hälsa och konsumentskydd, utom 
i sådana fall där åtgärden har ett 
exceptionellt stort nyttovärde, varvid 
gemenskapens bidrag skall uppgå till högst 
80 %.

a) 70 % för en åtgärd avsedd att bidra till att 
uppnå ett mål som ingår i gemenskapens 
politik för hälsa och konsumentskydd, utom 
i sådana fall där åtgärden har ett 
exceptionellt stort nyttovärde, varvid 
gemenskapens bidrag skall uppgå till högst 
80 %.

Or. pl
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Motivering

I ändringsförslaget föreskrivs en höjning om tio procentenheter för de medel som är avsedda 
att bidra till att uppnå målen. Detta åstadkoms genom en minskning av de omotiverade 
administrativa utgifterna.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis och Linda McAvan

Ändringsförslag 148
Artikel 3, punkt 2, led b

b) 60 % av utgifterna för driften av ett organ 
som arbetar för mål av allmänt europeiskt 
intresse, om stödet är nödvändigt för att 
garantera att hälsofrågor eller 
konsumentintressen företräds på 
gemenskapsnivå eller för att genomföra 
centrala mål i programmet, utom i sådana 
fall där åtgärden har ett exceptionellt stort 
nyttovärde, varvid gemenskapens bidrag 
skall uppgå till högst 95 %. Vid förnyelse av 
detta stöd kan undantag från principen om 
gradvist minskandemedges.

b) 75 % av utgifterna för driften av ett organ 
eller ett specialiserat nätverk som är icke-
statligt, icke vinstdrivande och oberoende 
av näringslivs-, handels- och 
företagsintressen eller andra motstridiga 
intressen och som har medlemmar i minst 
hälften av medlemsstaterna, om denna 
icke-statliga organisation eller detta 
specialiserade nätverk har som sitt 
huvudsakliga mål att främja hälsa eller att 
förebygga eller behandla sjukdomar i 
gemenskapen och om stödet är nödvändigt 
för att garantera att hälsofrågor företräds på 
gemenskapsnivå eller för att genomföra 
centrala mål i programmet. De sökande 
skall förse kommissionen med fullständiga 
och uppdaterade uppgifter om sina 
medlemskap, interna bestämmelser och 
finansieringskällor. I sådana fall där 
åtgärden har ett exceptionellt stort 
nyttovärde skall gemenskapens bidrag uppgå 
till högst 95 %. Kriterierna för att bedöma 
huruvida ett exceptionellt stort nyttovärde 
föreligger eller ej skall fastställas i förväg i 
den årliga arbetsplan som avses i 
artikel 7.1 a och offentliggöras. Vid 
förnyelse av stöd till icke-statliga 
organisationer och specialiserade nätverk 
kan undantag från principen om gradvist 
minskande medges.

Or. en

Motivering

Ersätter ändringsförslag 38 och 39. Det är oerhört viktigt att det civila samhället deltar i 
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utformningen och genomförandet av den europeiska hälsopolitiken. EU tillhandahåller 
grundläggande finansiering så att intressen på hälsoområdet kan företrädas på ett effektivt 
sätt på gemenskapsnivå. Icke-statliga organisationer, bland annat patientorganisationer, 
spelar en viktig roll för att främja hälsan, och om man specificerar vilka av dem som får delta 
i programmet så skapas det ökad rättslig säkerhet för finansieringen av åtgärderna inom 
ramen för programmet. Om man i förväg fastställer kriterierna för att bedöma huruvida ett 
exceptionellt stort nyttovärde föreligger eller ej torde detta också ge ökad rättslig säkerhet för 
finansieringen.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 149
Artikel 3, punkt 2, led b

b) 60 % av utgifterna för driften av ett organ 
som arbetar för mål av allmänt europeiskt 
intresse, om stödet är nödvändigt för att 
garantera att hälsofrågor eller 
konsumentintressen företräds på 
gemenskapsnivå eller för att genomföra 
centrala mål i programmet, utom i sådana 
fall där åtgärden har ett exceptionellt stort 
nyttovärde, varvid gemenskapens bidrag 
skall uppgå till högst 95 %. Vid förnyelse av 
detta stöd kan undantag från principen om 
gradvist minskandemedges.

b) 50 % av utgifterna för driften av ett organ 
som arbetar för mål av allmänt europeiskt 
intresse, om stödet är nödvändigt för att 
garantera att hälsofrågor eller 
konsumentintressen företräds på 
gemenskapsnivå eller för att genomföra 
centrala mål i programmet, utom i sådana 
fall där åtgärden har ett exceptionellt stort 
nyttovärde, varvid gemenskapens bidrag 
skall uppgå till högst 95 %. Vid förnyelse av 
detta stöd kan undantag från principen om 
gradvist minskande medges.

Or. pl

Motivering

Avsikten är att begränsa utgifterna för administration och således fokusera mer på målen.

Ändringsförslag från Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone

Ändringsförslag 150
Artikel 3, punkt 2, led b

b ) 60 % av utgifterna för driften av ett 
organ som arbetar för mål av allmänt 
europeiskt intresse, om stödet är 
nödvändigt för att garantera att 
hälsofrågor eller konsumentintressen 
företräds på gemenskapsnivå eller för att 
genomföra centrala mål i programmet, 

b) 60 % av utgifterna för projekt som syftar 
till att genomföra centrala mål i 
gemenskapens hälsoskyddsprogram och 
som föreslås av icke-statliga organisationer
som har som enda syfte att nå de mål som 
föreskrivs i detta program eller av 
patientorganisationer, utom i sådana fall 
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utom i sådana fall där åtgärden har ett 
exceptionellt stort nyttovärde, varvid 
gemenskapens bidrag skall uppgå till högst 
95 %. Vid förnyelse av detta stöd kan 
undantag från principen om gradvist 
minskandemedges.

där åtgärden har ett exceptionellt stort 
nyttovärde, varvid bidraget skall uppgå till 
högst 95 %.

Or. it

Motivering

Bidrag bör inte betalas till icke-statliga organisationer eller patientföreningar endast i syfte 
att stödja driften av dem. Tvärtom bör bidragen alltid kopplas till genomförandet av specifika 
program som kan utvärderas och godkännas. Detta skulle också göra det möjligt att 
kontrollera användningen av medlen och i synnerhet åtgärdens verkan och effektivitet.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 151
Artikel 3, punkt 3

3. Vid tillämpning av punkt 1 a ovan kan det 
ekonomiska stödet utges av gemenskapen 
tillsammans med en eller flera 
medlemsstater eller av gemenskapen 
tillsammans med de behöriga myndigheterna 
i andra deltagande länder, om detta är 
lämpligt med tanke på det mål som skall 
uppnås. I detta fall skall gemenskapens stöd 
vara högst 50 %, utom för åtgärder med 
exceptionellt stort nyttovärde, varvid 
gemenskapens stöd skall uppgå till högst 
70 %. Gemenskapens stöd kan tilldelas ett 
offentligt eller ideellt organ som den berörda 
medlemsstaten eller den behöriga 
myndigheten har utsett och som 
kommissionen har godkänt.

3. Vid tillämpning av punkt 1 a ovan kan det 
ekonomiska stödet utges av gemenskapen 
tillsammans med en eller flera 
medlemsstater eller av gemenskapen 
tillsammans med de behöriga myndigheterna 
i andra deltagande länder, om detta är 
lämpligt med tanke på det mål som skall 
uppnås. I detta fall skall gemenskapens stöd 
vara högst 50 %, utom för åtgärder med 
exceptionellt stort nyttovärde, varvid 
gemenskapens stöd skall uppgå till högst 
70 %. Gemenskapens stöd kan tilldelas ett 
offentligt eller ideellt organ som den berörda 
medlemsstaten eller den behöriga 
myndigheten har utsett och som 
kommissionen har godkänt. Detta 
gemenskapsstöd skall utgå på basis av de 
kriterier för patient- och 
konsumentorganisationer som Europeiska 
läkemedelsmyndigheten har fastställt 
(september 2005).

Or. en
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Motivering

Det ligger i allmänhetens intresse att detta gemenskapsstöd till patient- och 
konsumentorganisationer tillgängliggörs så snart som möjligt efter det att 
gemenskapsprogrammet för hälsoåtgärder (2007–2013) antas. Det finns redan relevanta 
kriterier som har antagits officiellt av Europeiska läkemedelsmyndigheten i september 2005. 
Om Europeiska kommissionen och Europeiska läkemedelsmyndigheten använder samma 
kriterier uppnås enhetlighet på EU-nivå.

Ändringsförslag från Georgs Andrejevs och Alojz Peterle

Ändringsförslag 152
Artikel 3, punkt 4a (ny)

4a. Ekonomiskt stöd kan också tilldelas 
organ som
a) är icke-statliga, icke vinstdrivande, 
oberoende av näringslivs-, handels- och 
företagsintressen eller andra motstridiga 
intressen och vars huvudsakliga mål och 
verksamheter är inriktade på att förhindra, 
minska och förebygga sjukdomar hos 
människor och främja folkhälsan i 
gemenskapen, och 
b) har fått i uppdrag av nationella 
hälsoorganisationer att företräda 
medborgarnas intressen på 
gemenskapsnivå eller som, enligt nationella 
bestämmelser och praxis, är representativa 
för medborgarna och verkar på regional 
eller nationell nivå eller på EU-nivå, och 
som
c) har försett kommissionen med 
fullständiga och uppdaterade uppgifter om 
sina medlemskap, interna bestämmelser 
och finansieringskällor.

Or. en

Motivering

Det är oerhört viktigt att det civila samhället deltar i utformningen och genomförandet av den 
europeiska politiken på hälsoområdet. EU tillhandahåller grundläggande finansiering, så att 
intressen på hälsoområdet kan företrädas på ett effektivt sätt på gemenskapsnivå. Icke-
statliga organisationer, bland annat patientorganisationer, spelar en viktig roll för att främja 
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hälsan, och om man specificerar vilka av dem som får delta i programmet så skapas det ökad 
rättslig säkerhet för finansieringen av åtgärderna inom ramen för programmet. Detta 
ändringsförslag syftar till att säkra att bestämmelserna inte är alltför restriktiva, så att nya 
icke-statliga hälsoorganisationer och patientgrupper kan delta och ansöka om finansiering 
genom programmet.

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 153
Artikel 3, punkt 4a (ny)

4a. Ekonomiskt stöd i enlighet med punkt 
2 b ovan får endast tilldelas organ som
a) som är icke-statliga, icke vinstdrivande, 
oberoende av näringslivs-, handels- och 
företagsintressen eller andra motstridiga 
intressen och vars huvudsakliga mål och 
verksamheter är inriktade på att 
förebygga sjukdomar hos människor och 
främja folkhälsan i gemenskapen och som 
åtar sig att genomföra programmets 
grundläggande målsättningar, och
b) som företräder medborgarnas intressen 
på gemenskapsnivå och har medlemmar 
från minst hälften av medlemsstaterna, 
och
c) som har försett kommissionen med 
fullständiga och uppdaterade uppgifter 
om sina medlemskap, interna 
bestämmelser och finansieringskällor, 
och
d) vars verksamhet täcker ett brett 
spektrum hälso- och sjukvårdsfrågor och 
som kan uppvisa en god förvaltningsnivå 
och har inrättat samrådsförfaranden.

Or. en

Motivering

EU kan tillhandahålla finansiering för särskilda åtgärder (artikel 2 a) eller för verksamheten 
vid ett organ (artikel 2 b). Grundläggande finansiering i enlighet med artikel 2 b bör endast 
utgå till verkligt icke-statliga organisationer som är oberoende av näringslivet. Det är därför 
viktigt att fastställa kriterier för de organ som skall vara stödberättigade. Dessa kriterier 
måste uppfyllas av varje organisation som skall erhålla stöd. Detta ger också större rättslig 
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säkerhet för finansieringen av åtgärder inom ramen för programmet.

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 154
Artikel 3, punkt 4b (ny)

4b. Kriterierna för ett ”exceptionellt stort 
nyttovärde” enligt punkterna 2 och 3 ovan 
skall fastställas i förväg i den årliga 
arbetsplan som avses i artikel 7.1 a.

Or. en

Motivering

Eftersom det ekonomiska gemenskapsstödet kan öka i fall av ”exceptionellt stora 
nyttovärden” är det viktigt att i förväg fastställa tydliga kriterier för detta i den årliga 
arbetsplanen.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 155
Artikel 2, punkt 2, led a, strecksats 3a (ny)

– Offentligt tillkännage negativa effekter av 
övrig hälso- och konsumentskyddspolitik.

Or. pl

Motivering

För att verkligen kunna prioritera hälsa och konsumentskydd måste man se till att det civila 
samhället är välinformerat.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 156
Artikel 4, stycke 1a (nytt)

Kommissionen skall se till att programmet
på bästa möjliga sätt kopplas till andra 
gemenskapsprogram, gemenskapsåtgärder 
och gemenskapsfonder. Särskilt skall 
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samarbetet med det sjunde ramprogrammet 
för forskning höja hälsoprogrammets 
effekt.

Or. de

Motivering

Man bör tydligt betona att hälsa är ett viktigt tema också inom det sjunde ramprogrammet för 
forskning.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 157
Artikel 4, stycke 1b (nytt)

Kommissionen skall se till att all 
verksamhet för insamling, behandling och 
vidareförmedling av uppgifter sker inom
ramen för helhetskonceptet för den ”öppna 
samordningsmetoden inom hälsosektorn”.
Begreppet ”öppen samordningsmetod”
skall dessutom användas som beteckning 
för detta verksamhetsområde.

Or. de

Motivering

Vikten av att undvika dubbelarbete måste ges stor uppmärksamhet. Särskilt viktigt är det ändå
att få ordning på terminologin i samband med insamling, behandling och vidareförmedling av 
uppgifter och att göra den semantiskt entydig.

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 158
Artikel 5, punkt 1

1. Den finansiella ramen för genomförande 
av programmet för den tidsperiod som anges 
i artikel 1 skall vara 1 203 miljoner euro.

1. Den finansiella ramen för genomförande 
av programmet för den tidsperiod som anges 
i artikel 1 skall vara 2 736 000 000 EUR.

Or. en
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Motivering

Hälsoskydd är mycket viktigt för EU-medborgarna. Det råder dock en stor obalans mellan 
EU:s årliga utgifter på hälsoområdet och exempelvis jordbruksstöden (0,38 euro per 
medborgare för programmet som helhet jämfört med 10 000 euro i stöd per tobaksodlare). 
Unionen bör sända ut en tydlig signal om att den verkligen är engagerad i sina medborgares 
hälsa. I slutet av programmet bör EU varje år lägga ut 1 euro per medborgare för de 
verksamheter som bedrivs inom ramen för programmet. Summan 2 739 miljoner euro fås 
fram om de årliga anslagen ökas med fem procent varje år under hela programtiden i syfte att 
uppnå målet med 1 euro fram till 2013.

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 159
Artikel 5, punkt 1

1. Den finansiella ramen för genomförande 
av programmet för den tidsperiod som anges 
i artikel 1 skall vara 1 203 miljoner euro.

1. Den finansiella ramen för genomförande 
av programmet för den tidsperiod som anges 
i artikel 1 skall vara 1 500 000 000 EUR.

Or. en

Motivering

Programmets budget bör öka för att täcka nya insatser och åtgärder och för att säkra att det 
genomförs på ett integrerat och effektivt sätt.

Ändringsförslag från Christofer Fjellner

Ändringsförslag 160
Artikel 10, punkt 3a (ny)

3a. Kommissionen skall vartannat år efter 
det att programmet antagits offentliggöra 
en rapport om hälsotillståndet i EU. Denna 
rapport skall grundas på uppgifter och 
indikatorer som gör det möjligt att framför 
allt mäta resultatet i fråga om 
hälsotillstånd, snarare än de för sjukvården 
tillgängliga resurserna, som t.ex. antal 
sjukhusdagar och sängplatser.

Or. sv
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Motivering

Estland är ett land som i reda pengar lägger mycket mindre på sjukvården än till exempel 
England. Mäter man resurser så ligger de efter. Mäter man däremot kvinnors 
överlevnadschans om de får bröstcancer så ligger de bättre till än t.ex. Belgien. 
MRSA-infektioner är också mycket mera sällsynta än i England och Irland. För att 
sjukvårdsinformation ska vara relevant för dem som använder den så måste det vara utfall 
och inte insatta resurser som mäts.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 161
Bilaga 2, inledningen (ny)

Den fördelning av medel till de enskilda 
delområden som föreskrivs i programmet 
är endast riktgivande. I allmänhet tillämpas
kvalitetskriteriet.

Or. de

Motivering

Också inom hälsoprogrammet bör kvalitetskriteriet stå klart i förgrunden.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 162
Bilaga 2, Mål 1, punkt 1, underpunkt 1.1

1.1 Förbättra möjligheterna att bekämpa 
smittsamma sjukdomar genom att stödja den 
fortsatta tillämpningen av beslut nr 
2119/98/EG om att bilda ett nätverk för 
epidemiologisk övervakning och kontroll av 
smittsamma sjukdomar i gemenskapen.

1.1 Förbättra möjligheterna att bekämpa 
smittsamma sjukdomar genom att stödja den 
fortsatta tillämpningen av beslut nr 
2119/98/EG om att bilda ett nätverk för 
epidemiologisk övervakning och kontroll av 
smittsamma sjukdomar i gemenskapen samt 
komplettera verksamheten vid Europeiska 
centrumet för förebyggande och kontroll av 
sjukdomar.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att de uppgifter som Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av 
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sjukdomar redan har inte dubbleras genom genomförandet av detta program.

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 163
Bilaga 2, Mål 1, punkt 1, underpunkt 1.3

1.3 Utbyta information om strategier och 
utveckla gemensamma strategier för att 
upptäcka och få tillförlitlig information om 
hälsohot av fysiskt, kemiskt eller biologiskt 
ursprung, bland annat till följd av avsiktliga 
utsläpp, och utveckla och i tillämpliga fall 
använda gemenskapens strategier och 
mekanismer.

1.3 Utbyta information om strategier och 
utveckla gemensamma strategier för att 
upptäcka och få tillförlitlig information om 
hälsohot av fysiskt, kemiskt eller biologiskt 
ursprung, bland annat till följd av avsiktlig
användning till följd av ordination eller 
avsiktliga utsläpp, och utveckla och i 
tillämpliga fall använda gemenskapens 
strategier och mekanismer.

Or. en

Motivering

Informationsutbytet bör även omfatta hälsohot kopplade till fysiska, kemiska eller biologiska 
källor vars användning ordineras (t.ex. ordination av receptbelagda läkemedel), eftersom 
flera av dem kan orsaka betydande negativa hälsoeffekter.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 164
Bilaga 2, Mål 1, punkt 1, underpunkt 1.3

1.3 Utbyta information om strategier och 
utveckla gemensamma strategier för att 
upptäcka och få tillförlitlig information om 
hälsohot av fysiskt, kemiskt eller biologiskt 
ursprung, bland annat till följd av avsiktliga 
utsläpp, och utveckla och i tillämpliga fall 
använda gemenskapens strategier och 
mekanismer.

1.3 Utbyta information om strategier och 
utveckla gemensamma strategier för att 
upptäcka och få tillförlitlig information om 
hälsohot av fysiskt, kemiskt eller biologiskt 
ursprung, bland annat till följd av avsiktliga 
utsläpp, och utveckla och i tillämpliga fall 
använda gemenskapens strategier och 
mekanismer i samordning med 
Europeiska centrumet för förebyggande 
och kontroll av sjukdomar.

Or. en
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Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 165
Bilaga 2, Mål 1, punkt 1, underpunkt 1.4a (ny)

1.4a Främja utarbetandet av en förteckning 
som innehåller namn på läkemedel med 
samma aktiva substans och som skall vara 
tillgänglig för allmänheten, särskilt via 
Internet.

Or. el

Motivering

Det finns läkemedel som har samma aktiva substans men olika namn i medlemsstaterna, vilket 
skapar förvirring bland patienterna. Därför måste det utarbetas en förteckning som 
innehåller namn på läkemedel med samma aktiva substans och som är tillgänglig för 
allmänheten, exempelvis via en webbplats på Internet.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 166
Bilaga 2, Mål 1, punkt 1, underpunkt 1.5a (ny)

1.5a Övervaka sjukhusinfektioner och  
mikrobers antiobiotikaresistens samt ta 
fram strategier för att förebygga och 
bekämpa dessa fenomen.

Or. el

Motivering

Ett särskilt oroande fenomen i dag är mikrobers motståndskraft mot antiobiotika och 
ökningen av antalet sjukhusinfektioner. Därför är insamling av uppgifter, övervakning och 
strategier för att bekämpa detta nödvändiga.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 167
Bilaga 2, Mål 1, punkt 1, underpunkt 1.6a (ny)

1.6a Ta fram åtgärder för att förebygga 
sjukdomar och skador hos socialt 
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marginalsierade personer och för att 
medvetandegöra invandrare om 
hälsofrågor.

Or. el

Ändringsförslag från Linda McAvan och Dorette Corbey

Ändringsförslag 168
Bilaga 2, Mål 1, punkt 1, underpunkt 1.7a (ny)

1.7a Stärka rollen för Europeiska 
centrumet för förebyggande och kontroll av 
sjukdomar i syfte att centralt minska 
effekterna av smittsamma sjukdomar.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att poängtera vikten av Europeiska centrumet för 
förebyggande och kontroll av sjukdomar.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 169
Bilaga 2, Mål 1, punkt 1, underpunkt 1.7a (ny)

1.7a Uppmuntra medlemsstaterna att 
inrätta verkligt oberoende nämnder för 
läkemedelsprövning som skall övervaka 
användningen och effekterna av samtliga 
nya receptbelagda läkemedel från det 
datum då de godkänns.

Or. en

Motivering

Ingen motivering behövs. Man bör betona att sådana nämnder måste vara verkligt oberoende 
och fria från läkemedelföretagens inflytande.
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Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 170
Bilaga 2, Mål 1, punkt 2, underpunkt 2.1

2.1 Utarbeta förfaranden för riskhantering 
vid akuta hot mot hälsan och förbättra 
kapaciteten att samordna de åtgärder som 
vidtas i sådana akuta situationer.

2.1 Utarbeta förfaranden för riskhantering 
vid akuta hot mot hälsan, inklusive 
förfaranden för ömsesidigt bistånd vid 
pandemier och förbättra kapaciteten att 
samordna de åtgärder som vidtas i sådana 
akuta situationer.

Or. pl

Motivering

Influensapandemier och det växande hotet från andra sjukdomar synliggör klyftan mellan 
EU:s rikare och fattigare länder. Vissa länder är i stånd att klara av den utmaning som 
sjukdomarna innebär medan andra inte är det. Därför föreslås det att man föreskriver om 
förfaranden och bistånd i sådana fall.

Ändringsförslag från Adamos Adamou

Ändringsförslag 171
Bilaga 2, Mål 1, punkt 2, underpunkt 2.2a (ny)

2.2a Bekräfta att de hälsofaktorer som 
bidrar till de sjunkande födelsetalen i 
Europa kräver strategier som kan tackla 
dessa problem på lämpligt sätt.

Or. en

Motivering

Den åldersrelaterade minskningen av fertiliteten i kombination med bristen på tillgång till 
lämpliga insatser för dem som skulle kunna dra nytta av sådana kommer troligen att förstärka 
effekterna på Europas befolkning och öka de därmed sammanhängande problemen med den 
demografiska utvecklingen i Europa. Gemenskapen bör åta sig att rekommendera och stödja 
rättvis och jämlik tillgång till lämpliga tjänster runt om i Europa för att försöka vända 
trenden med sjunkande födelsetal och avvärja denna hotande befolkningskris.
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Ändringsförslag från Kartika Tamara Liotard och Eva-Britt Svensson

Ändringsförslag 172
Bilaga 2, Mål 1, punkt, underpunkt 2.3a (ny)

2.3a Involvera de fattigaste 
befolkningsgrupperna, särskilt kvinnorna, 
som första partner vid planering, 
genomförande och utvärdering av 
hälsopolitiken, i syfte att bättre kunna 
anpassa offentliga hälso- och 
sjukvårdssystem så att de motsvarar de mest 
missgynnade gruppernas behov.

Or. nl

Motivering

Att involvera dem som genom egen erfarenhet är sakkunniga kan bidra till insamlingen av
information om skillnaderna mellan män och kvinnor, utvecklandet av könsrelaterad statistik 
och könsindikatorer samt uppbyggnaden av hälso- och sjukvårdssystem som är specifikt 
inriktade på att motsvara behoven hos de mest missgynnade och diskriminerade grupperna 
bland EU:s medborgare.

Ändringsförslag från Adriana Poli Bortone och Alessandro Foglietta

Ändringsförslag 173
Bilaga 2, Mål 1, punkt 2, underpunkt 2.5

2.5 Utveckla strategier och mekanismer för 
översyn och förbättring av utbudet av, 
ändamålsenligheten hos och tillgången till 
faciliteter (t.ex. laboratorier) och utrustning 
(t.ex. detektorer) samt av hälso- och 
sjukvårdssektorns beredskap,
belastningskapacitet och infrastruktur när det 
gäller att snabbt reagera i krissituationer.

2.5 Utveckla strategier och mekanismer för 
översyn och förbättring av utbudet av, 
ändamålsenligheten hos och tillgången till 
faciliteter (t.ex. laboratorier) och utrustning 
(t.ex. detektorer) samt av hälso- och 
sjukvårdssektorns beredskap (även i fråga 
om hemvård för svårt sjuka samt vård i 
specialiserade anstalter för terminalt 
sjuka), belastningskapacitet och 
infrastruktur när det gäller att snabbt reagera 
i krissituationer.

Or. it

Motivering

Långvarig hemvård och de terminalt sjukas sjukhusvård utgör ett problem som i många 
europeiska länder ofta lämnas på familjernas ansvar. Detta har allvarliga ekonomiska och 



AM\593879SV.doc 49/78 PE 367.644v01-00

SV

även psykologiska följder. Utan att bryta mot subsidiaritetsprincipen bör EU ta itu med 
frågan, åtminstone genom att erkänna storleken på problemet, för att på bästa möjliga sätt 
garantera vårdens kontinuitet mellan sjukhus, hem och specialiserade anstalter för mycket 
svårt eller terminalt sjuka (t.ex. hospis).

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 174
Bilaga 2, Mål 1, punkt 2, underpunkt 2.7a (ny)

2.7a Undersöka den kompletterande och 
alternativa medicinens användbarhet vid 
sjukdomsbehandling för att minska 
mortaliteten och morbiditeten jämfört med 
receptbelagda läkemedel.

Or. en

Motivering

Receptbelagda läkemedel är avsedda att minska mortaliteten och morbiditeten, men orsakar 
också mortalitet och morbiditet. Enligt en studie som genomförts i USA är receptbelagde 
läkemedel den fjärde till sjätte främsta dödsorsaken i USA. Patienterna oroar sig alltmer över 
de negativa effekterna och toxiciteten hos många vanliga läkemedel och efterfrågar mindre 
toxiska alternativ. Det är därför viktigt med forskning kring den kompletterande medicinens 
användbarhet vid sjukdomsbehandling och detta måste läggas till i programmet.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 175
Bilaga 2, Mål 2, punkt 3, underpunkt 3.1

3.1 Bestämningsfaktorer kopplade till 
missbruk, bland annat tobak, alkohol och
narkotika samt andra beroendeframkallande 
ämnen.

3.1 Bestämningsfaktorer kopplade till 
missbruk, bland annat tobak, alkohol, 
receptbelagda läkemedel som exempelvis 
benzodiazepiner samt illegal narkotika och
andra beroendeframkallande ämnen.

Or. en

Motivering

I beslut nr 1786/2002/EG om antagande av ett program för gemenskapsåtgärder på 
folkhälsoområdet (2003–2008) räknas förebyggande åtgärder mot narkotika och andra 
ämnen upp bland hälsofaktorerna. Det är viktigt att här lyfta fram problemet med 
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narkotikarelaterade hälsoskador orsakade av beroende av (lagliga) receptbelagda läkemedel 
genom att definiera dessa som hälsofaktorer. Konsekvenserna för de enskilda personerna kan 
liknas vid de av heroin- och alkoholberoende.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 176
Bilaga 2, Mål 2, punkt 3, underpunkt 3.1

3.1 Bestämningsfaktorer kopplade till 
missbruk, bland annat tobak, alkohol och 
narkotika samt andra beroendeframkallande 
ämnen.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. pl

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 177
Bilaga 2, Mål 2, punkt 3, underpunkt 3.1 a (nytt)

3.1.a Handlingssätt som leder till ett 
hälsosammare liv, för att förbättra barns 
hälsa.

Or. en

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 178
Bilaga 2, Mål 2, punkt 3, underpunkt 3.2

3.2 Bestämningsfaktorer relaterade till 
livsstil, bland annat kost och fysisk aktivitet, 
sexuell hälsa och reproduktiv hälsa.

3.2 Bestämningsfaktorer relaterade till 
livsstil, bland annat kost och fysisk aktivitet, 
sexuell hälsa, reproduktiv hälsa och psykisk 
hälsa.

Or. en
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Motivering

Bestämningsfaktorer relaterade till livsstil har allt större inverkan på den psykiska hälsan, 
t.ex. arbetsrelaterad stress och depression.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis och Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 179
Bilaga 2, Mål 2, punkt 3, underpunkt 3.3

3.3 Sociala och ekonomiska 
bestämningsfaktorer, med särskild inriktning 
på ojämlikhet i hälsa och på hur sociala och 
ekonomiska faktorer påverkar hälsan.

3.3 Sociala och ekonomiska 
bestämningsfaktorer, med särskild inriktning 
på ojämlikhet i hälsa, på hur sociala och 
ekonomiska faktorer påverkar hälsan samt 
på diskriminering av utsatta grupper, 
exempelvis personer med funktionshinder.

Or. el

Motivering

Det är nödvändigt att inkludera åtgärder för att minska diskrimineringen av utsatta grupper i 
hälsofrågor, exempelvis personer med funktionshinder.

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 180
Bilaga 2, Mål 2, punkt 3, underpunkt 3.3a (ny)

3.3a Fastställande av orsakerna till 
hälsorelaterad ojämlikhet, som påverkar de 
förebyggande åtgärderna och arbetet för att 
optimera hälsovården, med särskild hänsyn 
till hälsorelaterad ojämlikhet i de nya 
medlemsstaterna. Ansträngningar bör 
därför göras för att se till att åtgärderna 
inbegriper organisationer/verksamheter i
de nya medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

För närvarande råder det stora skillnader mellan och inom medlemsstaterna vad gäller 
medborgarnas medellivslängd, hälsotillstånd och tillgång till vård. Detta gäller särskilt för de 



PE 367.644v01-00 52/78 AM\593879SV.doc

SV

nya medlemsstaterna. Därför är det oerhört viktigt att inom ramen för programmet vidta 
åtgärder för att minska dessa skillnader och däri inbegripa de nya medlemsstaterna.

Ändringsförslag från Frederika Brepoels och Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 181
Bilaga 2, Mål 2, punkt 3, underpunkt 3.4

3.4 Miljömässiga bestämningsfaktorer, med 
särskild inriktning på hur miljöfaktorer 
påverkar hälsan.

3.4 Miljömässiga bestämningsfaktorer, med 
särskild inriktning på hur miljöfaktorer 
påverkar hälsan, inbegripet exponering för 
toxiska kemikalier, till exempel 
cancerogena, mutagena, 
reproduktionstoxiska och allergena ämnen. 

Or. en

Motivering

Exponering för toxiska kemikalier, i synnerhet cancerogena, mutagena, reproduktionstoxiska 
och allergena ämnen, är något som bekymrar Europas invånare mycket, särskilt när det 
gäller känsliga befolkningsgrupper såsom spädbarn, barn och gravida kvinnor. Därför bör 
denna fråga täckas av programmets verksamhet.

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 182
Bilaga 2, Mål 2, punkt 3, underpunkt 3.4

3.4 Miljömässiga bestämningsfaktorer, med 
särskild inriktning på hur miljöfaktorer 
påverkar hälsan.

3.4 Miljömässiga bestämningsfaktorer, med 
särskild inriktning på hur miljöfaktorer 
påverkar hälsan, i synnerhet kvaliteten på 
inomhusluften och multipel exponering för 
kemikalier.

Or. en

Motivering

Det är känt att exponering för föroreningar i inomhusluften i stor utsträckning bidrar till en 
stor mängd miljörelaterade sjukdomar, bland annat allergier samt kort- och långvariga 
luftvägssjukdomar. En mängd föroreningar har påträffats inomhus, och i många fall är de 
påträffade koncentrationerna högre inomhus än utomhus. Effekterna av exponering för 
kemikalier bedöms fortfarande ämne för ämne, vilket orsakar en systematisk underskattning 
av de potentiella effekterna. Särskild tonvikt bör därför läggas vid kvaliteten på 
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inomhusluften och multipel exponering för kemikalier.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 183
Bilaga 2, Mål 2, punkt 3, underpunkt 3.4a (ny)

3.4a Analys av genetiska 
bestämningsfaktorer för stora sjukdomar 
och utarbetande av strategier för 
förebyggande åtgärder.

Or. en

Motivering

Ingen motivering behövs. Ersätter ändringsförslag 68.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis och Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 184
Bilaga 2, Mål 2, punkt 3, underpunkt 3.5a (ny)

3.5a Utveckling av strategier och utbyte av 
god praxis för att i möjligaste mån 
förebygga funktionshinder och för att 
främja hälsan hos personer med 
funktionshinder.

Or. el

Motivering

Det är nödvändigt att inkludera åtgärder som syftar till utveckling av strategier och utbyte av 
god praxis för att i görligaste mån förebygga funktionshinder och för att främja hälsan hos 
personer med funktionshinder. 

Ändringsförslag från Jutta D. Haug

Ändringsförslag 185
Bilaga 2, Mål 2, punkt 3, underpunkt 3.5a (ny)

3.5a Stöd till utveckling av 
utbildningsenheter för näringsfrågor för 
föräldrar och barn, genom åtgärder som 
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också når lågutbildade befolkningsskikt.

Or. de

Motivering

Övervikt och fetma hos barn och senare i vuxen ålder som förorsakats av felaktig näring 
utgör ett allt större problem i Europa. Målinriktade åtgärder som också når lågutbildade 
befolkningsskikt måste användas för att bekämpa detta problem.

Ändringsförslag från Jutta D. Haug

Ändringsförslag 186
Bilaga 2, Mål 2, punkt 3, underpunkt 3.5b (ny)

3.5b Främjande av strategier för 
förebyggande hälsoåtgärder inom företag.

Or. de

Motivering

Företag bör ha tillgång till ”hälsofrämjande byggstenar” som de kan använda för de 
anställdas hälsofostran och hälsoskydd.

Ändringsförslag från Jutta D. Haug

Ändringsförslag 187
Bilaga 2, Mål 2, punkt 3, underpunkt 3.5c (ny)

3.5c Främjande av åtgärder som syftar till
att förbättra diagnos och vård för äldre 
människor.

Or. de

Motivering

Området för geriatrik måste främjas i EU:s medlemsstater. Diagnos och vård för äldre 
människor som lider av så kallade ålderssjukdomar kräver särskild uppmärksamhet och 
särskilda metoder.
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Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 188
Bilaga 2, Mål 2, punkt 3, underpunkt 3.7a (ny)

3.7a Genetiska bestämningsfaktorer och 
genetisk screening, personliga och 
biologiska faktorer.

Or. en

Motivering

Dessa frågor angavs specifikt i lagtexten till det pågående folkhälsoprogrammet men saknas i 
texten rörande det nya hälsoprogrammet.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 189
Bilaga 2, Mål 2, punkt 3, underpunkt 3.7b (ny)

3.7b Köns- och åldersrelaterade 
hälsoaspekter.

Or. en

Motivering

Könsrelaterade hälsoaspekter lyfts inte fram trots den senaste tidens arbete för att poängtera 
könsskillnaderna och den bristande jämställdhet på hälsoområdet som drabbar såväl kvinnor 
som män. Åldrande tas upp i inledningen till förslaget men inte i den föreslagna lagtexten.

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 190
Bilaga 2, Mål 2, punkt 3, underpunkt 3.7a (ny)

3.7a Köns- och åldersrelaterade 
hälsoaspekter.

Or. en

Motivering

Programmet bör även omfatta specifika åtgärder kring köns- och åldersrelaterade 
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hälsoaspekter, mot bakgrund av de könsrelaterade hälsoskillnaderna mellan kvinnor och män 
och den ökade medellivslängdens många konsekvenser för hälsan.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González

Ändringsförslag 191
Bilaga 2, Mål 3, punkt 4, underpunkt 4.1

4.1 Utveckla och genomföra åtgärder för 
omfattande sjukdomar som är av särskild 
betydelse med tanke på den totala 
sjukdomsbördan i gemenskapen, i de fall där 
gemenskapsåtgärder kan ge nationella 
insatser ett betydande mervärde.

4.1 Utveckla och genomföra åtgärder för 
omfattande sjukdomar som är av särskild 
betydelse med tanke på den totala 
sjukdomsbördan och de främsta orsakerna 
till potentiellt förlorade levnadsår och 
nedsatt funktionsförmåga i gemenskapen (i 
synnerhet hjärt- och kärlsjukdomar), i de 
fall där gemenskapsåtgärder kan ge 
nationella insatser ett betydande mervärde.

Or. en

Motivering

Tonvikten läggs vid själva sjukdomarna, men också vid orsakerna till dem.

Ändringsförslag från Jules Maaten

Ändringsförslag 192
Bilaga 2, Mål 3, punkt 4, underpunkt 4.1

4.1 Utveckla och genomföra åtgärder för 
omfattande sjukdomar som är av särskild 
betydelse med tanke på den totala 
sjukdomsbördan i gemenskapen, i de fall där 
gemenskapsåtgärder kan ge nationella 
insatser ett betydande mervärde.

4.1 Utveckla och genomföra åtgärder för 
omfattande sjukdomar som är av särskild 
betydelse med tanke på den totala 
sjukdomsbördan i gemenskapen, i synnerhet 
hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, 
cancer, diabetes och lungsjukdomar, i de 
fall där gemenskapsåtgärder kan ge 
nationella insatser ett betydande mervärde.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att både se till befolkningen i allmänhet och att identifiera högriskgrupper i 
samhället, dvs. att arbeta med såväl primär som sekundär prevention samtidigt. WHO 
beräknar exempelvis i sin hälsorapport för Europa 2005 att måttliga och samtidiga 
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sänkningar bland hela befolkningen av blodtryck, fetma, kolesterolvärden och tobaksbruk 
skulle mer än halvera fallen av hjärt- och kärlsjukdomar.

Överföringen av bästa praxis i hela Europa skulle ge ett mervärde till de nationella 
hälsostrategierna för primär och sekundär prevention, vilket skulle inbegripa utarbetande 
och tillämpning av riktlinjer för prevention. Ett agerande från EU:s sida är också motiverat i 
syfte att åtgärda ojämlikheterna mellan medlemsstaterna, till exempel genom att man 
studerar effektiva alternativ för EU-politiken.

Ändringsförslag från Georgs Andrejevs och Alojz Peterle

Ändringsförslag 193
Bilaga 2, Mål 3, punkt 4, underpunkt 4.1

4.1 Utveckla och genomföra åtgärder för 
omfattande sjukdomar som är av särskild 
betydelse med tanke på den totala 
sjukdomsbördan i gemenskapen, i de fall där 
gemenskapsåtgärder kan ge nationella 
insatser ett betydande mervärde.

4.1 Utveckla och genomföra åtgärder för 
omfattande sjukdomar som är av särskild 
betydelse med tanke på den totala 
sjukdomsbördan i gemenskapen, i synnerhet 
hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, 
cancer och diabetes i de fall där 
gemenskapsåtgärder kan ge nationella 
insatser ett betydande mervärde.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att både se till befolkningen i allmänhet och att identifiera högriskgrupper i 
samhället, dvs. att arbeta med såväl primär som sekundär prevention samtidigt. WHO 
beräknar exempelvis i sin hälsorapport för Europa 2005 att måttliga och samtidiga 
sänkningar bland hela befolkningen av blodtryck, fetma, kolesterolvärden och tobaksbruk 
skulle mer än halvera fallen av hjärt- och kärlsjukdomar (som är de främsta döds- och 
sjukdomsorsakerna i Europa).

Ändringsförslag från Karin Jöns

Ändringsförslag 194
Bilaga 2, Mål 3, punkt 4, underpunkt 4.1

4.1 Utveckla och genomföra åtgärder för 
omfattande sjukdomar som är av särskild 
betydelse med tanke på den totala 
sjukdomsbördan i gemenskapen, i de fall där 
gemenskapsåtgärder kan ge nationella 
insatser ett betydande mervärde.

4.1 Utveckla och genomföra åtgärder för 
omfattande sjukdomar, såsom hjärt- och 
kärlsjukdomar, cancer, diabetes eller 
reumatism, som är av särskild betydelse 
med tanke på den totala sjukdomsbördan i 
gemenskapen, i de fall där 
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gemenskapsåtgärder kan ge nationella 
insatser ett betydande mervärde.

Or. de

Motivering

Åtminstone några av de mest omfattande sjukdomarna bör nämnas här.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González

Ändringsförslag 195
Bilaga 2, Mål 3, led 4, underpunkt 4.2

4.2 Planera och genomföra strategier och 
åtgärder för förebyggande av sjukdomar, 
särskilt genom att fastställa god praxis och 
utarbeta riktlinjer och rekommendationer, 
bland annat om sekundär prevention, 
screening och tidig upptäckt.

4.2 Planera och genomföra strategier och 
åtgärder för förebyggande av sjukdomar och 
rehabilitering, särskilt genom att:

– lägga tonvikt vid primär prevention (för 
att förebygga uppkomsten av 
sjukdomsrisker i kommande generationer).
– utveckla primär prevention bland 
asymtomatiska vuxna, inbegripet 
massprevention och högriskstrategier,
– fastställa god praxis och utarbeta riktlinjer 
och rekommendationer (med särskild 
tonvikt vid strategier som syftar till att 
minska klyftan mellan riktlinjer, 
rekommendationer och faktisk praxis), 
bland annat om sekundär prevention, 
screening och tidig upptäckt,
– främja och utveckla verktyg för 
riskbedömning, och
– beakta skillnader mellan könen samt den 
åldrande befolkningen.

Or. en

Motivering

Man måste anlägga ett helhetsperspektiv på preventionen, dvs. tidigt och sent i livet, bland 
kvinnor och män som inte tillhör riskgrupperna såväl som de befolkningsgrupper som 
tidigare drabbats av sjukdomar. Detta kan göras genom att ge de yrkesverksamma inom vård-
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och hälsosektorn tillgång till verktyg för riskbedömning. Särskild tonvikt måste läggas vid de 
medicinska yrkesutbildningarna.

Ändringsförslag från Jules Maaten

Ändringsförslag 196
Bilaga 2, Mål 3, punkt 4, underpunkt 4.2

4.2 Planera och genomföra strategier och 
åtgärder för förebyggande av sjukdomar, 
särskilt genom att fastställa god praxis och 
utarbeta riktlinjer och rekommendationer, 
bland annat om sekundär prevention, 
screening och tidig upptäckt.

4.2 Planera och genomföra strategier och 
åtgärder för förebyggande av sjukdomar, 
särskilt genom att fastställa god praxis och 
utarbeta riktlinjer och rekommendationer, 
bland annat om sekundär prevention, 
screening och tidig upptäckt. De sjukdomar 
som räknas upp i punkt 4.1 ovan skall 
prioriteras.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att både se till befolkningen i allmänhet och att identifiera högriskgrupper i 
samhället, dvs. att arbeta med såväl primär som sekundär prevention samtidigt. WHO 
beräknar exempelvis i sin hälsorapport för Europa 2005 att måttliga och samtidiga 
sänkningar bland hela befolkningen av blodtryck, fetma, kolesterolvärden och tobaksbruk 
skulle mer än halvera fallen av hjärt- och kärlsjukdomar. Överföringen av bästa praxis i hela 
Europa skulle ge ett mervärde till de nationella hälsostrategierna för primär och sekundär 
prevention, vilket skulle inbegripa utarbetande och tillämpning av riktlinjer för prevention. 
Ett agerande från EU:s sida är också motiverat i syfte att åtgärda ojämlikheterna mellan 
medlemsstaterna, till exempel genom att studera effektiva alternativ för EU-politiken på 
området.

Ändringsförslag från Georgs Andrejevs och Alojz Peterle

Ändringsförslag 197
Bilaga 2, Mål 3, led 4, underpunkt 4.2

4.2 Planera och genomföra strategier och 
åtgärder för förebyggande av sjukdomar, 
särskilt genom att fastställa god praxis och 
utarbeta riktlinjer och rekommendationer, 
bland annat om sekundär prevention, 
screening och tidig upptäckt.

4.2 Planera och genomföra strategier och 
åtgärder för förebyggande av sjukdomar, 
särskilt genom att fastställa god praxis och 
utarbeta riktlinjer och rekommendationer, 
bland annat om sekundär prevention, 
screening och tidig upptäckt. De sjukdomar 
som räknas upp i punkt 4.1 ovan skall 
prioriteras.
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Or. en

Motivering

Överföringen av bästa praxis i hela Europa skulle ge ett mervärde till de nationella 
hälsostrategierna för primär och sekundär prevention, vilket skulle inbegripa utarbetande 
och tillämpning av riktlinjer för prevention. Ett agerande från EU:s sida är också motiverat i 
syfte att åtgärda ojämlikheterna mellan medlemsstaterna, till exempel genom att studera 
effektiva alternativ för EU-politiken på området.

Ändringsförslag från Karin Jöns

Ändringsförslag 198
Bilaga 2, Mål 3, punkt 4, underpunkt 4.2

4.2 Planera och genomföra strategier och 
åtgärder för förebyggande av sjukdomar, 
särskilt genom att fastställa god praxis och 
utarbeta riktlinjer och rekommendationer, 
bland annat om sekundär prevention, 
screening och tidig upptäckt.

4.2 Planera och genomföra strategier och 
åtgärder för förebyggande av sjukdomar, 
särskilt omfattande sjukdomar såsom hjärt-
och kärlsjukdomar, cancer, diabetes eller 
reumatism, genom att fastställa god praxis 
och utarbeta riktlinjer och 
rekommendationer, bland annat om 
sekundär prevention, screening och tidig 
upptäckt.

Or. de

Motivering

Också i detta sammanhang bör de omfattande sjukdomarna betonas, eftersom nyttan av 
prevention, screening och åtgärder för tidig upptäckt här är som störst på grund av det höga 
antalet berörda personer.

Ändringsförslag från Adamos Adamou

Ändringsförslag 199
Bilaga 2, Mål 3, punkt 4, underpunkt 4.2

4.2 Planera och genomföra strategier och 
åtgärder för förebyggande av sjukdomar, 
särskilt genom att fastställa god praxis och 
utarbeta riktlinjer och rekommendationer, 
bland annat om sekundär prevention, 
screening och tidig upptäckt.

4.2 Planera och genomföra strategier och 
åtgärder för förebyggande av sjukdomar, 
särskilt genom att fastställa god praxis och 
utarbeta riktlinjer och rekommendationer, 
bland annat om sekundär prevention, 
screening och tidig upptäckt, särskilt i fråga 
om omfattande sjukdomar såsom cancer, 
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hjärtsjukdomar, diabetes, psykiska 
sjukdomar, reumatiska besvär o.s.v.

Or. de

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis och Frederika Brepoels

Ändringsförslag 200
Bilaga 2, Mål 3, punkt 4, underpunkt 4.2a (ny)

4.2a Utarbeta strategier och åtgärder för 
immunisering och vaccinering samt 
rekommendationer för deras 
genomförande.

Or. en

Ändringsförslag från Georgs Andrejevs och Alojz Peterle

Ändringsförslag 201
Bilaga 2, Mål 3, punkt 4, underpunkt 4.2, stycke 1a (nytt)

I enlighet med detta skall kommissionen 
under detta ramprograms löptid lägga fram 
förslag till rekommendationer från rådet 
om prevention, diagnostisering och kontroll 
av
– hjärt- och kärlsjukdomar,
– diabetes,
– cancer,
– psykisk ohälsa.

Or. en

Motivering

Dessa fyra sjukdomar står för den största delen av sjukdomsbördan i Europa. Om man 
utbyter bästa praxis i fråga om dem i hela Europa kommer detta otvivelaktigt att ge ett 
mervärde till de nationella hälsostrategierna. Det är också motiverat med insatser från EU:s 
sida av effektivitetsskäl och på grund av att man på så sätt kan minska skillnaderna mellan 
medlemsstaterna genom att göra de nationella strategierna med enhetliga. Dessa sjukdomar 
har redan i varierande grad beaktats av EU, men inte på något enhetligt sätt. Europa bör 
därför nu bidra till preventionen, diagnostiseringen och kontrollen av dem.
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Ändringsförslag från Georgs Andrejevs och Alojz Peterle

Ändringsförslag 202
Bilaga 2, Mål 3, punkt 4, underpunkt 4.3a (ny)

4.3a Utarbeta strategier och åtgärder för att 
undanröja orsakerna till hälsorelaterad 
ojämlikhet genom förebyggande insatser 
och främjande av ett hälsomedvetet 
beteende, ett minskat antal sjukdomsfall 
och optimal hälsovård.

Or. en

Motivering

Att åtgärda ojämlikheten på hälsoområdet är en prioriterad fråga inom programmet. 
Exempelvis har de nya medlemsstaterna aldrig kunnat dra nytta av främjandet av den 
europeiska kodexen mot cancer.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 203
Bilaga 2, Mål 3, punkt 4, underpunkt 4.3a (ny)

4.3a Stödja insatser och information som 
främjar patientrörligheten genom 
upplysning om läkarvård som inte finns i 
patientens ursprungsland och tillgång till 
akut läkarvård som inte kan utföras 
omedelbart i patientens ursprungsland.

Or. el

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 204
Bilaga 2, Mål 3, punkt 4, underpunkt 4.3b (ny)

4.3b Främja telemedicin för att skapa 
nätverk av hälso- och sjukvårdstjänster och 
underlätta patientrörligheten och 
möjligheterna till vård i hemmet, i 
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synnerhet för äldre, funktionshindrade och 
marginaliserade personer.

Or. el

Motivering

Telemedicinska tillämpningar bidrar till att förbättra patienternas rörlighet och gör det på så 
vis lättare att i god tid få tillgång till lämpliga vårdtjänster. Samtidigt bidrar tillgången till 
vård i hemmet genom telemedicinska tillämpningar för äldre, funktionshindrade och 
marginaliserade personer till att minska följderna av sjukdomar och skador och till att 
rationalisera utgifterna på hälsoområdet.

Ändringsförslag från Giovanni Berlinguer

Ändringsförslag 205
Bilaga 2, Mål 3, punkt 4, underpunkt 4.4a (nytt)

4.4a Utbyta god praxis och kunskaper, 
samordna strategier för att främja psykisk 
hälsa och för att förebygga och behandla 
psykiska sjukdomar, bl.a. genom att 
avinstitutionalisera tjänsterna och etablera 
dem i primärvården, i samhällscentra och 
allmänna sjukhus, på grundval av de 
sjukas och deras familjers behov, i syfte att 
främja social inklusion.

Or. it

Motivering

Ändringsförslaget hänför sig till grönboken om psykisk hälsa.

Ändringsförslag från Linda McAvan och Dorette Corbey

Ändringsförslag 206
Bilaga 2, Mål 3, punkt 4, underpunkt 4.5a (ny)

4.5a Identifiera kunskapsklyftor i syfte att 
bekämpa större sjukdomar och ge 
incitament till forskning genom att utnyttja 
sjunde ramprogrammet.
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Or. en

Motivering

EU-medlemsstaterna bör också slå ihop sina krafter för att identifiera kunskapsklyftor och det 
bör finnas en koppling till sjunde ramprogrammet. En mer förutseende användning av 
forskningspolitiken och offentliga utgifter kan minska de behandlingsbrister som kvarstår på 
sjukdomsområden som inte är lönsamma för läkemedelsföretagen att utveckla.

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 207
Bilaga 2, Mål 4, punkt 5, underpunkt 5.1

5.1 Göra det lättare att köpa och 
tillhandahålla vård över gränserna och även
att samla in och utbyta information så att det 
går att dela kapacitet och anlita vårdtjänster 
över gränserna.

5.1 Göra det lättare att köpa och 
tillhandahålla vård över gränserna, öka 
patienternas gränsöverskridande rörlighet 
samt göra det lättare att samla in och utbyta 
information så att det går att dela kapacitet 
och anlita vårdtjänster över gränserna.

Or. en

Motivering

Patienternas rörlighet är en viktig fråga för EU-medborgarna. EU kan ge ett betydande 
mervärde på detta område, varför det bör omfattas av programmet.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 208
Bilaga 2, Mål 4, punkt 5, underpunkt 5.1

5.1 Göra det lättare att köpa och 
tillhandahålla vård över gränserna och även
att samla in och utbyta information så att det 
går att dela kapacitet och anlita vårdtjänster 
över gränserna.

5.1 Göra det lättare att köpa och 
tillhandahålla vård över gränserna, öka 
patienternas gränsöverskridande rörlighet 
samt göra det lättare att samla in och utbyta 
information så att det går att dela kapacitet 
och anlita vårdtjänster över gränserna.

Or. en

Motivering

Patienternas rörlighet är en gränsöverskridande fråga som är viktig för de europeiska 
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medborgarna och där EU kan ge ett mervärde.

Ändringsförslag från Irena Belohorská

Ändringsförslag 209
Bilaga 2, Mål 4, punkt 5, underpunkt 5.1

5.1 Göra det lättare att köpa och 
tillhandahålla vård över gränserna och även 
att samla in och utbyta information så att det 
går att dela kapacitet och anlita vårdtjänster 
över gränserna.

5.1 Göra det lättare att köpa och 
tillhandahålla vård över gränserna och även 
att samla in och utbyta information så att det 
går att dela kapacitet och anlita vårdtjänster 
över gränserna, inbegripet information om 
tillhandahållare av hälso- och 
sjukvårdstjänster och om de tjänster som 
finns att tillgå utomlands samt tydliga 
bestämmelser om ersättning av 
vårdkostnader.

Or. en

Motivering

Patienterna har inte tillräcklig information att tillgå om tillhandahållare av hälso- och 
sjukvårdstjänster utomlands och bestämmelserna om ersättning av vårdkostnader är otydliga 
och förvirrande.

Ändringsförslag från Adriana Poli Bortone och Alessandro Foglietta

Ändringsförslag 210
Bilaga 2, Mål 4, punkt 5, underpunkt 5.1

5.1 Göra det lättare att köpa och 
tillhandahålla vård över gränserna och även 
att samla in och utbyta information så att det 
går att dela kapacitet och anlita vårdtjänster 
över gränserna.

5.1 Göra det lättare att köpa och 
tillhandahålla vård över gränserna och även 
att samla in och utbyta information så att det 
går att dela kapacitet och anlita vårdtjänster
över gränserna särskilt när det gäller 
sällsynta och mycket sällsynta sjukdomar.

Or. it

Motivering

Över sju procent av Europas befolkning lider av sällsynta eller mycket sällsynta sjukdomar.
Ofta medför dessa sjukdomar höga kostnader för de insjuknade och många problem som 
beror på avsaknaden av kunskap om behandlingsmetoder samt bristen på lämpliga 
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sjukvårdstjänster. Med tanke på att insamlingen av uppgifter och utbytet av god medicinsk 
praxis kan vara mycket effektivare om de utförs på europeisk nivå i stället för på nationell 
nivå, bör kampen mot denna typ av sjukdomar vara ett av huvudmålen för gemenskapens 
hälsoprogram också under perioden 2007–2013.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 211
Bilaga 2, Mål 4, punkt 5, underpunkt 5.1a (ny)

5.1a Främja samarbete mellan 
medlemsstaterna för att förbättra 
komplemetariteten hos dessas hälso- och 
sjukvårdstjänster i gränsregioner.

Or. nl

Motivering

Texten baserar sig på förslaget till konstitution: se artikel III-278.2.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis och Linda McAvan

Ändringsförslag 212
Bilaga 2, Mål 4, punkt 5, underpunkt 5.2

5.2 Dela information om och hantera 
följderna av hälso- och sjukvårdspersonalens 
rörlighet.

5.2 Dela information om och hantera 
följderna av hälso- och sjukvårdspersonalens 
rörlighet samt främja strategier för 
patienternas rörlighet.

Or. en

Motivering

Hälso- och sjukvårdspersonalens samt patienternas rörlighet är ett faktum, varför det är 
mycket viktigt att samla in och analysera relevanta uppgifter för att gå vidare med att försöka 
finna lösningar på de relevanta problem och utmaningar som detta medför.

Ändringsförslag från Irena Belohorská

Ändringsförslag 213
Bilaga 2, Mål 4, punkt 5, underpunkt 5.2
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5.2 Dela information om och hantera 
följderna av hälso- och sjukvårdspersonalens 
rörlighet.

5.2 Dela information om och hantera 
följderna av hälso- och sjukvårdspersonalens 
rörlighet, med beaktande av att denna 
rörlighet utgör ett potentiellt hot om en 
minskad kapacitet bland hälso- och 
sjukvårdspersonalen i vissa medlemsstater.

Or. en

Motivering

Den ökande rörligheten bland hälso- och sjukvårdspersonalen orsakar problem i form av ett 
sjunkande antal läkare, sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal i vissa 
länder, i synnerhet bland de nya medlemsstaterna.

Ändringsförslag från Linda McAvan och Dorette Corbey

Ändringsförslag 214
Bilaga 2, Mål 4, punkt 5, underpunkt 5.3

5.3 Upprätta ett system inom gemenskapen 
för samarbete kring referenscentrum och 
andra samarbetsstrukturer mellan hälso- och 
sjukvårdssystemen i fler än en medlemsstat.

5.3 Upprätta ett system inom gemenskapen 
för samarbete kring referenscentrum och 
andra samarbetsstrukturer mellan hälso- och 
sjukvårdssystemen i fler än en medlemsstat, 
vilket skulle göra det möjligt för läkare och 
annan hälso- och sjukvårdspersonal att 
använda bästa tillgängliga praxis och 
kunskaper i EU i fråga om prevention och 
behandling.

Or. en

Motivering

Inrättandet av europeiska referenscentrum för varje större sjukdomsområde (till exempel 
hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, lungsjukdomar och psykisk hälsa) kan göra att kunskaper 
och bästa praxis i fråga om både prevention och behandling sprids i hela unionen. Dessa 
centrum kan också bidra till att informera allmänheten/patienterna om sjukdomar, varvid det 
skulle skapas en ökad medvetenhet kring möjligheterna att förebygga sjukdomar.

Ändringsförslag från Kartika Tamara Liotard och Eva-Britt Svensson

Ändringsförslag 215
Bilaga 2, Mål 4, punkt 5, underpunkt 5.3a (ny)
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5.3a Stödja EU-institutionernas
användning av standardiserade uppgifter 
och gemensamma indikatorer för mätning 
av ojämlikhet mellan könen när det gäller
hälso- och sjukvårdstjänster i EU.

nl

Motivering

Insamling av kunskap och uppbyggnad av hälso- och sjukvårdssystem som är särskilt 
anpassade till de mest missgynnade och diskriminerade gruppernas behov bidrar till att få 
fram standardiserade uppgifter. Det är ändå mycket viktigt att strikt tillämpa 
subsidiaritesprincipen och ta häsnyn till de specifika egenskaperna hos medlemsstaternas 
hälso- och sjukvårdssystem.

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 216
Bilaga 2, Mål 4, punkt 5, underpunkt 5.5

5.5 Se till att patienter, personal och 
beslutsfattare får tillgång till information om 
hälso- och sjukvårdssystem och sjukvård. 
Detta kan ske inom ramen för övergripande 
informationsåtgärder på hälsoområdet, bland 
annat i form av olika sätt att dela och sprida 
information genom handlingsplanen för ett 
europeiskt område för e-hälsa.

5.5 Se till att patienter, personal och 
beslutsfattare får tillgång till information om 
hälso- och sjukvårdssystem och sjukvård. 
Detta kan ske inom ramen för övergripande 
informationsåtgärder på hälsoområdet, bland 
annat i form av olika sätt att dela och sprida 
information genom handlingsplanen för ett 
europeiskt område för e-hälsa, samtidigt 
som man ställer upp strikta 
kvalitetskriterier för hälsorelaterade 
webbsidor.

Or. en

Motivering

Internet kan spela en viktig roll i arbetet med att tillgängliggöra medicinsk information. Den 
offentliga finansieringen bör dock endast täcka elektronisk hälsoinformation som lever upp 
till strikta kvalitetskriterier.

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 217
Bilaga 2, Mål 4, punkt 5, underpunkt 5.6
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5.6 Utveckla verktyg för bedömning av vilka 
konsekvenser gemenskapens politik har för 
hälso- och sjukvårdssystemen.

5.6 Utveckla verktyg för bedömning av vilka 
konsekvenser gemenskapens politik har för 
hälso- och sjukvårdssystemen, särskilt 
konsekvenserna av utvidgningen och 
Lissabonprocessen.

Or. en

Motivering

Det är troligt att såväl utvidgningen som Lissabonprocessen påverkar hälso- och 
sjukvårdssystemen kraftigt, varför de bör nämnas särskilt.

Ändringsförslag från Irena Belohorská

Ändringsförslag 218
Bilaga 2, Mål 4, punkt 5, underpunkt 5.7

5.7 Utveckla och genomföra åtgärder för att 
främja patientsäkerhet och vård av hög 
kvalitet.

5.7 Utveckla och genomföra åtgärder för att 
främja patientsäkerhet och vård av hög 
kvalitet, under beaktande av att 
patientsäkerheten och avvikande händelser 
är nära sammankopplade med varandra 
och att anonym övervakning av avvikande 
händelser skulle minska förekomsten av 
sådana.

Or. en

Motivering

Patienterna har rätt att förvänta sig att alla ansträngningar görs för att trygga deras säkerhet 
som användare av hälsovårdstjänster. Hälso- och sjukvårdssektorn är ett högriskområde 
eftersom avvikande händelser, som hänför sig till behandlingen snarare än sjukdomen, kan ge 
upphov till allvarliga skador och komplikationer och orsaka patienten lidande. Man måste 
införa verktyg för att minska antalet avvikande händelser och mildra konsekvenserna av 
dessa genom att dra lärdom av tidigare avvikande händelser.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 219
Bilaga 2, Mål 5, rubrik 1 (ny) efter inledningen

UPPGIFTSINSAMLING, 
HÄLSOÖVERVAKNING OCH 
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INFORMATION

Or. en

Ändringsförslag från Åsa Westlund

Ändringsförslag 220
Bilaga 2, punkt 6, underpunkt 6.1a (ny)

6.1a Öka kunskapen om olika grupper i 
samhällets hälsostatus, bland annat genom 
att samla in och bearbeta statistik uppdelad 
på socialgrupp, etnisk bakgrund och kön.

Or. sv

Motivering

Ökad kunskap om olika gruppers hälsa krävs för att åtgärder för jämlikare hälsa skall kunna 
utformas på ett bra sätt.

Ändringsförslag från Adamos Adamou

Ändringsförslag 221
Bilaga 2, punkt 6, underpunkt 6.1a (ny)

6.1a Stödja inrättandet av Europatäckande 
register över större sjukdomar (t.ex. 
cancer) för att underlätta fastställandet av 
bästa praxis.

Or. en

Motivering

Detta motsvarar rubriken i föredragandens ändringsförslag 82. Programmet bör stödja 
inrättandet av Europatäckande register över större sjukdomar som ett nyckelinstrument för 
att förstå skillnader i behandlingsresultat och underlätta fastställandet av bästa praxis.

Ändringsförslag från Karin Jöns

Ändringsförslag 222
Bilaga 2, punkt 6, underpunkt 6.1a (ny)
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6.1a Samla in och analysera uppgifter om 
skador, inrätta Europatäckande register 
över större sjukdomar (t.ex. cancer) samt 
utveckla metoder och upprätthålla 
databaser.

Or. en

Motivering

Europatäckande register över större sjukdomar är ett viktigt instrument för att fastställa och 
utbyta bästa praxis mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag från Åsa Westlund

Ändringsförslag 223
Bilaga 2, punkt 6, underpunkt 6.1b (ny)

6.1b Öka kunskapen om hur olika grupper 
i samhället får sina vårdbehov 
tillgodosedda genom att analysera och 
samla in statistik uppdelad på socialgrupp, 
etniska bakgrund och kön.

Or. sv

Motivering

Ökad kunskap om olika gruppers hälsa krävs för att åtgärder för jämlikare hälsa skall kunna 
utformas på ett bra sätt.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 224
Bilaga 2, punkt 6, underpunkt 6.2

6.2 Tillhandahålla andra relevanta 
hälsorelaterade kunskaper.

6.2 Tillhandahålla andra relevanta 
hälsorelaterade kunskaper, bland annat om 
den kompletterande eller alternativa 
medicinens bidrag.

Or. en
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Motivering

Det behövs en holistisk och pluralistisk inställning till folkhälsa och den kompletterande eller 
alternativa medicinens bidrag bör beaktas.

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 225
Bilaga 2, punkt 6, underpunkt 6.2

6.2 Tillhandahålla andra relevanta 
hälsorelaterade kunskaper.

6.2 Tillhandahålla andra relevanta 
hälsorelaterade kunskaper, med beaktande 
av den kompletterande eller alternativa 
medicinens bidrag.

Or. en

Motivering

Bättre kunskaper om kompletterande eller alternativ medicin kan bidra på ett viktigt sätt till 
medborgarnas förmåga att fatta bättre beslut angående sin hälsa.

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 226
Bilaga 2, punkt 6, underpunkt 6.5

6.5 Se till att sådan information samlas in 
regelbundet, tillsammans med 
statistikprogrammet, internationella 
organisationer, organ och genom projekt.

6.5 Se till att sådan information samlas in 
regelbundet, tillsammans med 
statistikprogrammet, internationella 
organisationer, organ och genom projekt
samt kombinera denna information med 
befolkningsbaserad övervakning av 
misstänkta riskfaktorer.

Or. en

Motivering

Informationens mervärde ökar betydligt om den kombineras med befolkningsbaserad 
övervakning av misstänkta riskfaktorer.
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Ändringsförslag från Antonios Trakatellis och Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 227
Bilaga 2, punkt 6, underpunkt 6.7

6.7 Fokusera på att ställa en regelbunden och 
tillförlitlig informationskälla till förfogande 
för medborgare, beslutsfattare, patienter, 
vårdare, hälso- och sjukvårdspersonal samt 
andra intresserade parter.

6.7 Fokusera på att ställa en regelbunden och 
tillförlitlig informationskälla till förfogande 
för medborgare, bland annat i format som 
är tillgängliga för funktionshindrade 
personer, samt för beslutsfattare, patienter, 
vårdare, hälso- och sjukvårdspersonal samt 
andra intresserade parter.

Or. en

Motivering

Det är oerhört viktigt att de mest utsatta grupperna, som ofta också är de som inte har 
tillgång till vanlig information, ges hälsoinformation som utarbetas inom ramen för detta 
program.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis och Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 228
Bilaga 2, punkt 6, underpunkt 6.7a (ny)

6.7a Samla in och analysera uppgifter om 
funktionshinder och om vilka orsaker de 
har och hur de förebyggs.

Or. el

Motivering

Åtgärder för att samla in och analysera uppgifter om personer med funktionshinder måste 
ingå.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 229
Bilaga 2, punkt 6, underpunkt 6.8a (ny)

6.8a Samla in och analysera uppgifter om 
subfertilitet.
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Or. el

Motivering

Ett av sex par i dag har fertilitetsproblem. Det är därför på sin plats att studera situationen 
och kartlägga de faktorer som påverkar fertiliteten, vilket även kan vara miljöfaktorer.

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 230
Bilaga 2, punkt 6, underpunkt 6.8a (ny)

6.8a Tillhandahålla uppdaterad 
information om priset på enskilda 
läkemedel i olika medlemsstater, på basis 
av de aktiva ingredienserna.

Or. en

Motivering

Priset på likvärdiga läkemedel med samma aktiva ingredienser varierar i mycket stor 
utsträckning från en medlemsstat till en annan. EU-medborgarna bör kunna inhämta 
information om dessa prisskillnader som ett sätt att öka konkurrensen inom 
läkemedelsbranschen.

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 231
Bilaga 2, Mål 5, punkt 5.2 (ny)

5.2 FÖRBÄTTRA KOMMUNIKATIONEN 
MED EU-MEDBORGARNA OM 
HÄLSOFRÅGOR GENOM ATT GE ETT 
MERVÄRDE TILL 
MEDLEMSSTATERNAS INITIATIV
5.2.1 Informationskampanjer.
5.2.2 Frågeundersökningar.
5.2.3 Konferenser, seminarier, möten 
mellan sakkunniga och intressegrupper.
5.2.4 Publikationer om hälsofrågor.
5.2.5 Information på Internet.
5.2.6 Uppbyggnad och utnyttjande av 
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informationskontor.

Or. en

Motivering

Ny numrering. Ändrad version av punkt 1 i den ursprungliga bilagan. Medlemsstaterna är 
bäst skickade att kommunicera direkt med medborgarna i sina respektive länder. 
Kommissionen kan ge ett mervärde genom att uppmuntra till utbyte av bästa praxis och 
jämföra lyckade folkhälsoinitiativ.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 232
Bilaga 2, Mål 5, rubrik 2 (ny) efter punkt 5.2

SAMARBETE OCH INTEGRATION

Or. en

Ändringsförslag från Christofer Fjellner

Ändringsförslag 233
Bilaga 2, punkt 5, underpunkt 5.3 (ny)

5.3 Öka det civila samhällets och 
intressegruppernas möjligheter att vara 
med och utforma hälsopolitiken.
5.3.1 Främja och stärka 
hälsoorganisationer på gemenskapsnivå.
5.3.2 Stödja utbildning och
kapacitetsuppbyggnad inom 
hälsoorganisationer.
5.3.3 Skapa nätverk mellan icke-statliga 
hälsoorganisationer och andra 
intressegrupper.
5.3.4 Förstärka rådgivande organ och 
rådgivningsmekanismer på 
gemenskapsnivå.
5.3.5 Myndigförklara patienterna och ge 
dem rättigheter såsom 
sjukvårdskonsumenter.

Or. sv
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Motivering

Patienter i EU är idag friskare och mer välinformerade än någonsin. Sjukvården har 
förändrats till att bli mer professionell och innefattar ett bredare spektrum av aktörer. 
Patienten har idag inte enbart ett skyddsbehov utan även ett behov av att kunna utnyttja de 
medicinska landvinningarna och hälsosektorns differentiering vilket bör återspeglas i 
lagstiftningen vad det gäller framför allt information och rätt till valfrihet i vården.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis och Linda McAvan

Ändringsförslag 234
Bilaga 2, Mål 5, underpunkt 5.4 (ny)

5.4 UTARBETA ETT 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR ATT 
INTEGRERA HÄLSOFRÅGOR I 
GEMENSKAPENS ÖVRIGA 
POLITIKOMRÅDEN
5.4.1 Utveckla och tillämpa metoder för 
bedömning av konsekvenserna av 
gemenskapens politik och verksamhet för 
hälsa.
5.4.2 Utbyta information med 
medlemsstaterna om god praxis i fråga om 
nationell politik.
5.4.3 Genomföra studier om hur övriga 
politiska riktlinjer påverkar hälsa.
5.4.4 Utarbeta gemensamma strategier och 
åtgärder genom att skapa kopplingar till 
och samverkan med gemenskapens 
relevanta program, åtgärder och medel.

Or. en

Motivering

Ersätter ändringsförslag 86. Det måste finnas en nära samordning mellan hälsoåtgärder och 
annan gemenskapspolitik.

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 235
Bilaga 2, Mål 5, underpunkt 5.6 (ny)

5.6 FÖRBÄTTRA TIDIG UPPTÄCKT, 
UTVÄRDERING OCH INFORMATION 
OM RISKER
5.6.1 Stödja vetenskaplig rådgivning och 
riskbedömning, inbegripet de uppgifter 
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som utförs av de oberoende vetenskapliga 
kommittéer som inrättats genom 
kommissionens beslut 2004/210/EG1.
5.6.2 Samla in och jämföra information 
samt inrätta nätverk mellan specialister 
och institut.
5.6.3 Främja utveckling och 
harmonisering av 
riskbedömningsmetoder.
5.6.4 Genomföra åtgärder för att samla in 
och bedöma information om olika 
befolkningsgruppers och undergruppers 
exponering för kemiska, biologiska och 
fysiska hälsofaror, inbegripet 
sakkunniginformation om effekterna av 
sådana faror.
5.6.5 Upprätta mekanismer för tidig 
upptäckt av nya risker och ta fram 
åtgärder för nyidentifierade risker.
5.6.6 Utforma strategier för att förbättra 
riskkommunikationen.
5.6.7 Anordna utbildning i 
riskbedömning.
__________

1 EUT L 66, 4.3.2004, s. 45.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är detsamma som ändringsförslag 88 från föredraganden, med ett 
viktigt tillägg, nämligen att inbegripa sakkunnigas, t.ex. läkares, analys av effekterna av 
dessa faror.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 236
Bilaga 2, Mål 5, rubrik 3 (ny) efter underpunkt 5.5

RISKER, SÄKERHET OCH
ÖVERGRIPANDE FRÅGOR

Or. en
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Ändringsförslag från Jutta D. Haug

Ändringsförslag 237
Bilaga 2, Mål 5, led 5.7.4 (nytt)

5.7.4 Skapa ett europeiskt donationskort.

Or. de

Motivering

Detta ändringsförslag hör samman med ändringsförslag 89. Genom att skapa ett 
donationskort som är giltigt i hela Europa kan man främja tillgången till högkvalitativa och 
säkra organ och ämnen av mänskligt ursprung för medicinska behandlingsändamål i hela 
Europa och gemenskapen.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 238
Bilaga 2, Mål 4, underpunkt 5.9 (ny)

5.9 Upprätta en gemensam standard för 
offentligt finansierad hälso- och sjukvård. 

Or. pl

Motivering

Avsaknaden av en gemensam minimistandard för hälso- och sjukvård utgör ett hinder för 
uppnåendet av övriga mål som faller under mål 4.


