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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af et EF-
handlingsprogram for sundhed (2007-2013)
(KOM(2005)0115 – C6–0097/2005 – 2005/0042A(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2005)0115)1,

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og 
EF-traktatens artikel 152 (C6-0097/2005),

– der henviser til Formandskonferencens afgørelse af 30. juni 2005 om opdeling af forslaget 
til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af et EF-handlingsprogram for 
sundhed og forbrugerbeskyttelse (2007-2013) for at henvise det både til Udvalget om 
Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og til Udvalget om Det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse med henblik på udarbejdelse af to særskilte betænkninger,

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Budgetudvalget (A6–0000/2005),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse om oprettelse af et EF-
handlingsprogram for sundhed og
forbrugerbeskyttelse (2007-2013)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse om oprettelse af et 2. EF-
handlingsprogram for folkesundhed (2007-
2013)

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Begrundelse

Ændringsforslaget er i tråd med Formandskonferencens afgørelse om at opsplitte 
programmet i to dele. De dele, som er udgået her, er omhandlet i betænkningen om 
forbrugerbeskyttelsesprogrammet. Dette program udgør en videreførelse og udvikling af det 
første integrerede fælles handlingsprogram for folkesundhed (2003-2008).

Ændringsforslag 2
led 1

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 152 og 153,

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 152,

Begrundelse

Ændringsforslaget er i tråd med Formandskonferencens afgørelse om at opsplitte 
programmet i to dele. De dele, som er udgået her, er omhandlet i betænkningen om 
forbrugerbeskyttelsesprogrammet.

Ændringsforslag 3
Betragtning 1

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

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

Begrundelse

Folkesundhed er et anliggende af primær betydning, og beskyttelsen heraf berører alle uden 
undtagelse. EF-traktatens artikel 152 forpligter Fællesskabet til at fremme og forbedre 
sundheden, forebygge sygdomme og modvirke potentielle sundhedsrisici. For at møde 
udfordringerne på sundhedsområdet kræves der en koordineret og sammenhængende indsats 
til sikring af et højt sundhedsbeskyttelsesniveau.
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Ændringsforslag 4
Betragtning 1 a (ny)

(1a) Der bør sikres et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau ved 
fastlæggelsen og gennemførelsen af alle 
Fællesskabets politikker og aktiviteter. I 
henhold til artikel 152 skal Fællesskabet 
spille en aktiv rolle inden for denne sektor 
ved at træffe foranstaltninger, som ikke 
kan træffes af medlemsstaterne enkeltvis, 
samt ved at samordne medlemsstaternes 
foranstaltninger, jf. 
subsidiaritetsprincippet. Fællesskabet 
respekterer fuldt ud medlemsstaternes 
fortrinsret til at tilrettelægge og levere 
sundhedstjenester og lægehjælp.

Begrundelse

Fællesskabet skal ifølge traktaterne spille en aktiv rolle ved at træffe foranstaltninger, som 
ikke kan træffes af medlemsstaterne. De styrkede bestemmelser i Amsterdam-traktatens artikel 
152 udgør et kvantitativt og kvalitativt skridt fremad i retning af de tre målsætninger om hhv. 
at forbedre folkesundheden, forebygge sygdomme af enhver art og imødegå risikofaktorer. 
Det skal bemærkes, at kompetencen og ansvaret for sundhedstjenester (hospitaler osv.) 
henhører under medlemsstaterne (subsidiaritetsprincippet).

Ændringsforslag 5
Betragtning 1 b (ny)

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

Begrundelse

Sundhedssektoren har været kendetegnet af en hastig økonomisk udvikling med stigende 
investeringer og beskæftigelse samt indførelse af teknologi og innovation, navnlig i de 
udviklede lande. Samtidig har der på baggrund af den stigende forventede levetid og det 
forhold, at sundhedssektoren udgør en væsentlig af medlemsstaternes socialsikringssystemer, 
været en forøgelse på næsten 10 % af medlemsstaternes BNP i de beløb, som bruges på 
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sundhedsområdet.

Ændringsforslag 6
Betragtning 1 c (ny)

(1c) Programmet for Fællesskabets 
indsats inden for folkesundhed (2003-
2008) var det første integrerede 
europæiske fællesskabsprogram på dette 
område, og det har allerede skabt 
væsentlig udvikling og væsentlige 
forbedringer på flere områder.

Begrundelse

Det første integrerede fælles handlingsprogram på folkesundhedsområdet er det nugældende 
program for 2003-2008, og sammenlignet med tidligere initiativer af denne art er der en
tydelig forskel i hele filosofien bag dette program, idet væsentlige sundhedsanliggender 
såsom kræftbekæmpelsesprogrammet, sundhedsfremme, AIDS, narkotikamisbrug, 
sundhedsovervågning, skader, sjældne sygdomme og forureningsrelaterede sygdomme førhen 
nok blev taget op til behandling, men det skete særskilt med hvert enkelt emne isoleret fra de 
øvrige. I dette program indgår der tre målsætninger - (a) forbedring af informationen, (b) 
styrkelse af muligheden for en hurtig og samordnet reaktion på sundhedsrisici og (c) 
sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse gennem håndtering af sundhedsdeterminanter -, og 
to år efter iværksættelsen er der allerede opnået de første positive resultater med 
fællesskabsforanstaltninger og udviklingen af mekanismer på basis af en integreret 
indfaldsvinkel til folkesundhed.

Ændringsforslag 7
Betragtning 1 d (ny)

(1d) Der eksisterer en række alvorlige 
trusler mod sundheden, og der
fremkommer nye trusler, som kræver 
yderligere handling. Overvågning, hurtig 
advarsel mod og bekæmpelse af alvorlige 
grænseoverskridende sundhedstrusler 
kræver, at Fællesskabet har kapacitet til 
at reagere på samordnet og effektiv måde.

Begrundelse

De tilbagevendende fødevarekriser, den verdensomspændende panik forårsaget af SARS, som 
første gang forekom i Kina, fugleinfluenza og muligheden for en omfattende influenzaepidemi 
med millioner af ofre i den nærmeste fremtid samt de miljømæssige problemer, der påvirker 
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folkesundheden, er tydelige eksempler på folkesundhedens fremtrædende betydning og 
følgelig også vigtigheden af at beskytte den for borgerne, der kræver effektiv handling på 
unionsplan. Desuden nødvendiggør mobiliteten for de europæiske borgere og den fri 
bevægelighed for enkeltpersoner inden for EU en beslutsom indsats, for at der kan reageres 
på alvorlige grænseoverskridende trusler, gives hurtig advarsel mod samt iværksættes 
bekæmpelse af sådanne trusler.

Ændringsforslag 8
Betragtning 1 e (ny)

(1e) Ifølge WHO's europæiske 
sundhedsrapport for 2005 er de 
væsentligste årsager til sygdomsbyrden i 
regionen, anført i 
funktionssvigtkorrigerede leveår (benævnt
DALY), ikke-smitsomme sygdomme (77 % 
af det samlede antal), ydre årsager til 
skader og forgiftninger (14 %) og 
smitsomme sygdomme (9 %). Syv 
fremtrædende faktorer - iskæmiske 
hjertesygdomme, ensidige depressive 
forstyrrelser, hjerneblødninger, 
alkoholmisbrug, kroniske 
luftvejssygdomme, lungekræft og 
kvæstelser ved færdselsulykker - tegner 
sig for 34 % af DALY i regionen. Syv 
fremtrædende risikofaktorer - tobak, 
alkohol, højt blodtryk, højt kolesteroltal, 
overvægt, lav indtagelse af frugt og 
grønsager samt fysisk inaktivitet - tegner 
sig for 60 % af DALY. Dertil kommer 
smitsomme sygdomme såsom HIV/AIDS, 
influenza, tuberkulose, malaria samt 
antibakteriel resistens, der også er ved at 
udvikle sig til en trussel mod sundheden 
for alle mennesker i Europa. En væsentlig 
opgave i programmet vil være en bedre 
klarlægning af de væsentligste 
sundhedsproblemer i Fællesskabet.  

Begrundelse

Det er bydende nødvendigt at tage hensyn til WHO's autoritative data ved udformningen af 
folkesundhedsprogrammet i Unionen.
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Ændringsforslag 9
Betragtning 2

(2) Der bør derfor etableres et EF-
handlingsprogram for sundhed og 
forbrugerbeskyttelse til afløsning af 
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 1786/2002/EF af 23. september 2002 
om vedtagelse af et program for 
Fællesskabets indsats inden for 
folkesundhed (2003-2008)1 og Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 20/2004/EF af 8. december 2003 om 
en generel ramme for finansiering af 
Fællesskabets aktioner til støtte for 
forbrugerpolitikken for perioden 2004-
20072. Disse afgørelser bør derfor
ophæves.

(2) Der kræves en fortsat indsats for at 
virkeliggøre de mål og målsætninger, 
Fællesskabet allerede har opstillet på 
folkesundhedsområdet. Der bør derfor 
etableres et 2. EF-handlingsprogram for 
folkesundhed (2007-2013, benævnt 
"programmet") som anført i denne 
afgørelse til afløsning af Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 
1786/2002/EF af 23. september 2002 om 
vedtagelse af et program for Fællesskabets 
indsats inden for folkesundhed (2003-
2008),· som derfor bør ophæves.

Begrundelse

Ændringsforslaget er i tråd med Formandskonferencens afgørelse om at opsplitte 
programmet i to dele. De dele, som er udgået her, er omhandlet i betænkningen om 
forbrugerbeskyttelsesprogrammet. Fællesskabet står over for alvorlige udfordringer i 
sundhedssektoren, som alle kræver en reaktion på fællesskabsniveau, og derfor kræves der en 
fællesskabsindsats i form af et 2. program på folkesundhedsområdet (2007-2013), som vil 
udgøre en videreførelse og udvikling af det første integrerede fælles handlingsprogram på 
folkesundhedsområdet (2003-2008). 

Ændringsforslag 10
Betragtning 2 a (ny)

(2a) Programmet er baseret på strukturen, 
mekanismerne og aktiviteterne i det 
tidligere program for Fællesskabets 
indsats inden for folkesundhed (2003-
2008), det tilføjer nye målsætninger og 
drager fordel af de erfaringer og den 
viden, som er indhøstet gennem de 
iværksatte aktioner og foranstaltninger. 
Det vil bidrage til at opnå et højt fysisk og 
psykisk sundhedsniveau og skabe støre 
lighed i sundhedsspørgsmål i hele 
Fællesskabet ved at ved at rette 

  
1 EFT L 271 af 9.10.2002, s. 1. Ændret ved afgørelse nr. 786/2004/EF (EUT L 138 af 30.4.2004, s. 7).
2 EUT L 5 af 9.1.2004, s. 1. Ændret ved afgørelse nr. 786/2004/EF.
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aktionerne mod fremme af 
folkesundheden, forebyggelse af 
sygdomme og forstyrrelser hos mennesker 
samt imødegåelse af sundhedsrisici i det 
øjemed at bekæmpe sygelighed og for 
tidlig død under hensyntagen til køn og 
alder.

Begrundelse

Det 2. program skal baseres på strukturerne, mekanismerne og aktiviteterne i det første 
program, de indhøstede erfaringer og tilføjelse af nye målsætninger, som bidrager til at 
bekæmpe sundhedsrisici, opnå et højt niveau i fysisk og psykisk sundhed og velfærd samt 
skabe større lighed på sundhedsområdet.

Ændringsforslag 11
Betragtning 3

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

(3) Programmet skal gøre det muligt at 
opfylde de fælles målsætninger vedrørende 
beskyttelse af borgerne mod 
sundhedsrisici og trusler, forbedring af 
borgernes adgang til relevant information 
og dermed deres muligheder for at træffe 
beslutninger i bedste egen interesse.
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Begrundelse

Ændringsforslaget er i tråd med Formandskonferencens afgørelse om at opsplitte 
programmet i to dele. Programmet skal styrke muligheden for at give borgerne information 
om sundhedsanliggender, udvide omfanget af viden og valgmuligheder.

Ændringsforslag 12
Betragtning 3 a (ny)

(3a) Programmet skal støtte integreringen 
af sundhedsmålsætninger i alle former for 
fællesskabspolitik og -aktiviteter.

Begrundelse

Programmet vil omfatte og støtte integreringen af sundhedsmålsætninger i alle former for 
fællesskabspolitik og -aktiviteter.

Ændringsforslag 13
Betragtning 3 b (ny)

(3b) Forøgelse af antallet af leveår med 
godt helbred (benævnt HLY), også kaldet 
forventet levetid uden funktionssvigt, 
gennem forebyggelse af sygdom og 
fremme af mulighederne for at blive 
ældre uden invaliditet er væsentlig for 
EU-borgernes velfærd og bidrager til at 
møde udfordringerne i Lissabon-
processen med hensyn til 
bæredygtigheden af de offentlige finanser, 
som er under pres gennem stigende 
omkostninger til sundhed og social 
sikring.

Begrundelse

Sundhed bidrager til produktivitet, beskæftigelse og dermed til økonomisk vækst. 
Investeringer i forebyggelse er ikke kun til fordel for sundheden, men også økonomien. 
Kategorierne af sundhedsindikatorer (negative og positive) bidrager til måling af 
befolkningens sundhedsniveau. Ifølge konklusionerne i forbindelse med Lissabon-processen 
vil "en af de store udfordringer ... bestå i at mindske de betydelige forskelle mellem 
medlemsstaterne med hensyn til forventet levetid, forekomst af de vigtigste sygdomme og 
sundhedsydelser... en modernisering af sundhedssektoren kunne bidrage væsentligt til at 
opretholde udbudet af arbejdskraft".
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Ændringsforslag 14
Betragtning 3 c (ny)

(3c) Udvidelsen af Den Europæiske 
Union har skabt yderligere bekymring 
med hensyn til sundhedsmæssige forskelle 
inden for EU, og denne bekymring vil 
sandsynligvis blive større med yderligere 
udvidelser. Dette spørgsmål bør derfor 
være et af de primære anliggender i 
programmet.

Begrundelse

Udvidelsen har øget forskellene i sundhedssektoren. Der er i øjeblikket store forskelle mellem
medlemsstaterne indbyrdes og internt i medlemsstaterne, når det gælder borgernes 
gennemsnitlige levetid, deres sundhedstilstand og deres adgang til ydelser. Disse forskelle 
fører igen til forskelle i vækst, og derfor er det afgørende, at der som led i programmet træffes 
foranstaltninger til nedbringelse af disse forskelle.

Ændringsforslag 15
Betragtning 3 d (ny)

(3d) Programmet skal bidrage til at 
klarlægge årsagerne til sundhedsmæssige 
forskelle og tage spørgsmål vedrørende 
ikke-optimale sundhedsfaciliteter op til 
behandling.

Begrundelse

Programmet skal bl.a. fokusere på foranstaltninger, som bidrager til at reducere forskelle ved 
at fremme de bedst mulige sundhedsydelser.

Ændringsforslag 16
Betragtning 3 e (ny)

(3e) Det er nødvendigt systematisk at 
indsamle, bearbejde og analysere 
sammenlignelige data for at muliggøre en 
effektiv overvågning af folkesundheden i 
Den Europæiske Union. Dette vil tillade 
Kommissionen og medlemsstaterne at 
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forbedre informationen til offentligheden 
og fastlægge passende strategier, 
politikker og aktioner for at opnå af et 
højt sundhedsbeskyttelsesniveau. I de 
forskellige aktioner og 
ledsageforanstaltninger bør der tilstræbes 
kompatibilitet og interoperabilitet i 
systemer og netværk til udveksling af 
information og data til udvikling af 
folkesundheden. Alle data bør analyseres 
efter køn.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 17
Betragtning 3 f (ny)

(3f) Indsamlingen af data skal ske i 
overensstemmelse med de relevante 
retsforskrifter vedrørende beskyttelse af 
personoplysninger.

Ændringsforslag 18
Betragtning 3 g (ny)

(3g) Anvendelsen af bedste praksis er den 
mest hensigtsmæssige valgmulighed, da 
sundhedsbeskyttelse og behandlingen af 
sygdomme og skader bør måles på 
grundlag af effektivitet og virkning og 
ikke i økonomiske termer. Det er derfor af 
primær betydning at opstille retningslinjer 
og indikatorer og at tilrettelægge 
udvekslingen af bedste praksis.

Begrundelse

Udviklingen af bedste praksis og retningslinjer er den bedste valgmulighed, når det gælder 
forebyggende foranstaltninger inden for sundhed, behandling af sygdomme og skader, og det 
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er i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet.

Ændringsforslag 19
Betragtning 3 h (ny)

(3h) Det er vigtigt at fremme bedste 
praksis eller den mest avancerede 
behandling af sygdomme og skader for at 
hindre yderligere forringelse af 
sundheden.

Ændringsforslag 20
Betragtning 3 i (ny)

(3i) Der bør tages skridt til at undgå 
skader ved hjælp af indsamling af data, 
udvikling af skadesdeterminanter og 
udbredelse af relevant information.

Ændringsforslag 21
Betragtning 3 j (ny)

(3j) Programmet bør også bidrage til 
indsamling af data om patientmobilitet og 
mobilitet hos sundhedssektorens 
personale. Det bør lette yderligere 
udvikling af det europæiske e-
sundhedsområde og specielt e-
sundhedskortet.

Begrundelse

Mobilitet hos patienter og personale er en grundlæggende udfordring for sundhedssektoren i 
Unionen. På baggrund af EF-Domstolens retspraksis, der anerkender patienters ret til 
godtgørelse af lægeudgifter afholdt i en anden medlemsstat, men også sondrer mellem 
hospitalspleje og ikke-hospitalspleje og knytter udøvelsen af denne ret til visse betingelser for 
at sikre økonomisk balance og social sikring i det øjemed at beskytte et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau, er en fællesskabsindsats nødvendig for at behandle spørgsmål 
forbundet med patientmobilitet og fremme af e-sundhedsinitiativer samt især den videre 
udvikling af sundhedskortet.

Ændringsforslag 22
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Betragtning 3 k (ny)

(3k) Miljøforurening er en alvorlig 
sundhedsrisiko og en væsentlig kilde til 
foruroligelse blandt de europæiske 
borgere. Indsatsen bør fokusere på børn 
og andre grupper, som er særligt sårbare 
over for skadelige miljøforhold. 
Programmet bør supplere de 
foranstaltninger, der er truffet som led i 
miljø- og sundhedshandlingsplanen 2004-
2010.

Ændringsforslag 23
Betragtning 3 l (ny)

(3l) Forebyggelsesprincippet og 
risikovurdering er centrale faktorer for 
beskyttelse af sundheden og bør derfor 
integreres yderligere i andre former for 
fællesskabspolitik og -aktiviteter.

Ændringsforslag 24
Betragtning 3 m (ny)

(3m) For at sikre et højt 
koordinationsniveau mellem aktioner og 
initiativer iværksat af Fællesskabet og 
medlemsstaterne ved gennemførelsen af 
programmet er det nødvendigt at fremme 
samarbejdet mellem medlemsstaterne og 
højne effektiviteten af eksisterende og 
fremtidige netværk på 
folkesundhedsområdet.

Begrundelse

Koordinering og samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne er helt afgørende for 
en effektiv gennemførelse af programmet.

Ændringsforslag 25
Betragtning 4
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(4) Sundheds- og 
forbrugerbeskyttelsespolitikkerne har 
fælles målsætninger vedrørende 
beskyttelse mod risici, forbedring af 
borgernes evne til beslutningstagning og 
indarbejdelse af sundheds- og 
forbrugerbeskyttelseshensyn i alle 
Fællesskabets politikker, ligesom de 
benytter de samme redskaber som f.eks. 
kommunikation, kapacitetsopbygning i 
civilsamfundet inden for sundhed og 
forbrugerbeskyttelse og fremme af det 
internationale samarbejde om disse 
emner. Ernæring og fedme, rygning og 
andre sundhedsrelaterede forbrugsvalg er 
eksempler på tværgående emner, der 
vedrører både sundhed og 
forbrugerbeskyttelse. En samlet tilgang til 
disse fælles målsætninger og redskaber vil 
gøre det muligt at gennemføre aktiviteter, 
som er fælles for sundheds- og 
forbrugerbeskyttelsesområdet, på en mere 
effektiv måde. De to områder, sundhed og 
forbrugerbeskyttelse, har samtidig deres 
egne målsætninger, der bør opfyldes ved 
hjælp af aktioner og redskaber, som er 
specifikke for henholdsvis det ene og det 
andet område.

udgår

Begrundelse

Ændringsforslaget er i tråd med Formandskonferencens afgørelse om at opsplitte 
programmet i to dele.

Ændringsforslag 26
Betragtning 5

(5) Koordineringen med andre 
fællesskabspolitikker og -programmer er et 
vigtigt led i den fælles målsætning om at 
indarbejde sundheds- og 
forbrugerpolitikkerne i andre politikker. 
For at fremme synergi og undgå 
dobbeltarbejde vil der blive gjort behørig 
brug af andre fællesskabsfonde og -
programmer, herunder Fællesskabets 

(5) Koordineringen med andre 
fællesskabspolitikker og -programmer er et 
vigtigt led i den fælles målsætning om at 
indarbejde sundhedsaspektet i andre 
politikker. For at fremme synergi og undgå 
dobbeltarbejde vil der blive indledt fælles 
aktioner med beslægtede 
fællesskabsprogrammer og -aktioner og
gjort behørig brug af andre 
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rammeprogrammer for forskning og disses 
resultater, strukturfondene og 
Fællesskabets statistiske program.

fællesskabsfonde og -programmer, 
herunder Fællesskabets rammeprogrammer 
for forskning og disses resultater, 
strukturfondene, Samhørighedsfonden, 
Den Europæiske Udviklings- og 
Garantifond for Landbruget, Den 
Europæiske Solidaritetsfond og 
Fællesskabets statistiske program. Det bør 
også sikres, at de alle indbefatter 
sundhedsaspektet.

Begrundelse

Ændringsforslaget er i tråd med Formandskonferencens afgørelse om at opsplitte 
programmet i to dele. De dele, som er udgået her, er omhandlet i betænkningen om 
forbrugerbeskyttelsesprogrammet. Det er vigtigt at tilstræbe synergi mellem aktionerne under 
programmet og andre fællesskabsprogrammer, -aktioner og -fonde.

Ændringsforslag 27
Betragtning 6 

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

(6) Ikke-statslige organisationer spiller 
også en vigtig rolle for fremme af 
folkesundheden og varetagelse af 
borgernes interesser i Fællesskabets 
sundhedspolitik. De skal have 
fællesskabsmidler for at kunne udvikle sig 
og fungere. I denne afgørelse bør der 
fastsættes adgangskriterier og 
bestemmelser om finansiel 
gennemskuelighed for ikke-statslige 
organisationer, som er berettiget til 
fællesskabsstøtte.

Begrundelse

NGO'er spiller en vigtig rolle for fremme af sundheden og bør derfor deltage i programmet.

Ændringsforslag 28
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Betragtning 7 

(7) Programmet bør ved gennemførelsen 
tage udgangspunkt i og videreudvikle 
eksisterende aktioner og strukturer inden 
for folkesundhed og forbrugerbeskyttelse, 
herunder Forvaltningsorganet for 
Folkesundheden, som er oprettet ved 
Kommissionens afgørelse 2004/858/EF1. 
Gennemførelsen bør ske i tæt samarbejde 
med relevante organisationer og agenturer, 
herunder navnlig Det Europæiske Center 
for Forebyggelse af og Kontrol med 
Sygdomme2, der er oprettet ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
851/2004.

(7) Programmet bør ved gennemførelsen
indbefatte Forvaltningsorganet for 
Folkesundheden, som er oprettet ved 
Kommissionens afgørelse 2004/858/EF3, 
samt et tæt samarbejde med relevante 
organisationer og agenturer, herunder 
navnlig Det Europæiske Center for 
Forebyggelse af og Kontrol med 
Sygdomme (ECDC)4, der er oprettet ved 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 851/2004. Kommissionen 
meddeler ECDC alle de oplysninger og 
data, der er indsamlet under programmet, 
og som er relevante for dets opgaver.

Begrundelse

Ændringsforslaget er i tråd med Formandskonferencens afgørelse om at opsplitte 
programmet i to dele. De dele, som er udgået her, er omhandlet i betænkningen om 
forbrugerbeskyttelsesprogrammet. Det er vigtigt, at Kommissionen samarbejder og 
kommunikerer med Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme.

Ændringsforslag 29
Betragtning 9

(9) Aftalen om Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde (i det 
følgende benævnt EØS-aftalen) indeholder 
bestemmelser om samarbejde inden for 
sundhed og forbrugerbeskyttelse mellem 
Det Europæiske Fællesskab og dets 
medlemsstater på den ene side og de lande 
i Den Europæiske 
Frihandelssammenslutning, der deltager i 
Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde (i det følgende benævnt 
EFTA/EØS-lande), på den anden side. 
Andre lande bør også kunne deltage i 
programmet, herunder især Fællesskabets 
nabolande, lande, der har ansøgt om EU-

(9) Aftalen om Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde (i det 
følgende benævnt EØS-aftalen) indeholder 
bestemmelser om samarbejde inden for 
sundhed mellem Det Europæiske 
Fællesskab og dets medlemsstater på den 
ene side og de lande i Den Europæiske 
Frihandelssammenslutning, der deltager i 
Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde (i det følgende benævnt 
EFTA/EØS-lande), på den anden side. 
Andre lande bør også kunne deltage i 
programmet, herunder især Fællesskabets 
nabolande, lande, der har ansøgt om EU-
medlemskab, kandidatlande og tiltrædende 

  
1 EUT L 369 af 16.12.2004, s. 73.
2 EUT L 142 af 30.4.2004, s. 1.
3 EUT L 369 af 16.12.2004, s. 73.
4 EUT L 142 af 30.4.2004, s. 1.
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medlemskab, kandidatlande og tiltrædende 
lande, især i betragtning af at 
sundhedstrusler, der opstår i andre lande, 
kan få konsekvenser inden for 
Fællesskabet.

lande, især i betragtning af at 
sundhedstrusler, der opstår i andre lande, 
kan få konsekvenser inden for 
Fællesskabet.

Begrundelse

Ændringsforslaget er i tråd med Formandskonferencens afgørelse om at opsplitte 
programmet i to dele. De dele, som er udgået her, er omhandlet i betænkningen om 
forbrugerbeskyttelsesprogrammet.

Ændringsforslag 30
Betragtning 11

(11) Der bør udvikles et samarbejde med 
relevante internationale organisationer som 
f.eks. FN og FN's særorganisationer, 
herunder Verdenssundhedsorganisationen 
(WHO), Europarådet og Organisationen for 
Økonomisk Samarbejde og Udvikling 
(OECD), med henblik på at gennemføre 
programmets aktioner for sundhed og 
forbrugerbeskyttelse i Fællesskabet og på 
internationalt plan så effektivt som 
muligt, idet der tages hensyn til de 
forskellige organisationers særlige 
kompetencer og roller.

(11) For at sikre størst mulig effektivitet 
og virkning af aktionerne vedrørende 
sundhed i Fællesskabet og på 
internationalt plan bør der udvikles et 
samarbejde med relevante internationale 
organisationer som f.eks. FN og FN's 
særorganisationer, herunder 
Verdenssundhedsorganisationen (WHO), 
Europarådet og Organisationen for 
Økonomisk Samarbejde og Udvikling 
(OECD).

Begrundelse

Ændringsforslaget er i tråd med Formandskonferencens afgørelse om at opsplitte 
programmet i to dele.

Ændringsforslag 31
Betragtning 12

(12) For at øge programmets værdi og 
indvirkning bør der regelmæssigt foretages 
overvågning og evaluering, herunder 
uafhængig ekstern evaluering, af de 
gennemførte foranstaltninger.

(12) For at øge programmets værdi og 
indvirkning bør fremskridt med 
virkeliggørelsen af 
sundhedsmålsætningerne under dette 
program måles og evalueres. Der bør
regelmæssigt foretages overvågning og 
evaluering, herunder uafhængig ekstern 
evaluering, af de gennemførte 
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foranstaltninger.

Ændringsforslag 32
Betragtning 13

(13) Målene for den indsats, der skal 
gøres inden for sundhed og 
forbrugerbeskyttelse, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne på grund af de berørte 
områders tværnationale karakter og kan 
derfor - da Fællesskabets indsats 
potentielt vil være mere effektiv end 
nationale aktioner alene, når det drejer 
sig om at beskytte borgernes sundhed, 
sikkerhed og økonomiske interesser -
bedre gennemføres på fællesskabsplan; 
Fællesskabet kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går afgørelsen ikke ud over, hvad 
der er nødvendigt for at nå disse mål.

(13) I overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet og 
proportionalitetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5, handler Fællesskabet på de 
områder, der som folkesundhedsområdet 
ikke hører ind under dets enekompetence, 
kun hvis og i det omfang dets mål, på 
grund af den påtænkte handlings omfang 
eller virkninger, bedre kan virkeliggøres 
på fællesskabsplan. Programmets mål kan 
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne som følge af mangelen 
på fuldstændig kontrol på nationalt plan 
over de faktorer, som påvirker 
sundhedstilstanden, og på grund af disse 
faktorers kompleksitet og tværnationale 
karakter, og derfor bør programmet støtte 
og supplere medlemsstaternes aktioner og 
foranstaltninger. Programmet kan sikre 
en betydelig forøgelse af værdien af de 
sundhedsfremmende foranstaltninger og 
af sundhedssystemerne inden for 
Fællesskabet gennem støtte til strukturer 
og programmer, som forbedrer 
kapaciteten hos enkeltpersoner, 
institutioner, foreninger, organisationer 
og organer inden for sundhedsområdet 
ved at lette udvekslingen af erfaringer og 
oplysninger om de bedste 
fremgangsmåder og ved at skabe 
grundlag for en fælles analyse af de 
faktorer, der påvirker folkesundheden. 
Programmet kan også give merværdi i 
tilfælde af trusler mod folkesundheden af 
tværnational karakter som f.eks. 
smitsomme sygdomme eller forurening af 
miljø eller fødevarer, for så vidt som disse 
trusler giver anledning til fælles strategier 
og aktioner, i det øjemed at fremme 
borgernes sundhedsrelaterede 
økonomiske interesser og lette den 
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økonomiske byrde for europæiske borgere 
som patienter.

Begrundelse

Ændringsforslaget er i tråd med Formandskonferencens afgørelse om at opsplitte 
programmet i to dele. Programmet bør også omfatte aspekter vedrørende borgernes rolle som 
patienter ved modtagelsen af sundhedstjenester. Aktionerne under programmet kan anspore 
samarbejdet mellem medlemsstaterne om grænseoverskridende tjenester for at sikre en 
effektiv eller omgående behandling og fremme patienters sundhed i det øjemed at forbedre 
komplementariteten af sundhedstjenester i grænseregioner.

Ændringsforslag 33
Betragtning 14

(14) Kommissionen bør sikre en passende 
overgang mellem dette program og de to 
programmer, det afløser, navnlig hvad 
angår videreførelse af flerårige 
foranstaltninger og administrative 
støttestrukturer som f.eks. 
Forvaltningsorganet for Folkesundheden

(14) Kommissionen bør sikre en passende 
overgang mellem programmet og det 
første program, det afløser, navnlig hvad 
angår opfyldelsen af indgåede 
finansieringsforpligtelser

Begrundelse

Ændringsforslaget er i tråd med Formandskonferencens afgørelse om at opsplitte 
programmet i to dele.

Ændringsforslag 34
Artikel 1

Oprettelse af programmet Oprettelse af det 2. program
Der oprettes et EF-handlingsprogram for 
sundhed og forbrugerbeskyttelse for 
perioden fra 1. januar 2007 til 31. 
december 2013, i det følgende benævnt 
"programmet".

Der oprettes et 2. EF-handlingsprogram for 
folkesundhed for perioden fra 1. januar 
2007 til 31. december 2013, i det følgende 
benævnt "programmet".

Begrundelse

Ændringsforslaget er i tråd med Formandskonferencens afgørelse om at opsplitte 
programmet i to dele. De dele, som er udgået her, er omhandlet i betænkningen om 
forbrugerbeskyttelsesprogrammet.
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Ændringsforslag 35
Artikel 2

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

1. Programmet supplerer og støtter 
medlemsstaternes politikker og bidrager til 
beskyttelse og forbedring af menneskers 
sundhed og sikkerhed, forebyggelse af 
skader, sygdomme og sygdomstilstande 
hos mennesker og forbedring af 
folkesundheden.

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

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

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

- at fremme politikker for en sundere 
livsstil

- at bidrage til at mindske forekomsten af 
de vigtigste sygdomme

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

- at forbedre sundhedssystemernes 
effektivitet.

- at forbedre sundhedssystemernes 
effektivitet og
- at fremme information og viden om 
forbedringen af folkesundheden og 
bidrage til indarbejdelse af målsætninger 



PE 364.889v02-00 24/51 PR\588702DA.doc

DA

på sundhedsområdet.
c) De specifikke målsætninger på 
forbrugerbeskyttelsesområdet, der skal 
forfølges ved hjælp af de aktioner og 
redskaber, der er fastsat i bilag 3, er:
- bedre forståelse af forbrugere og 
markeder
- bedre lovgivning om 
forbrugerbeskyttelse
- bedre retshåndhævelse, overvågning og 
klageadgang
- mere oplyste, bevidste og ansvarlige 
forbrugere.

Begrundelse

Ændringsforslaget er i tråd med Formandskonferencens afgørelse om at opsplitte 
programmet i to dele. Derfor er det vigtigt at ændre programmets mål, således at de svarer til 
artikel 152 i EF-traktaten. De aktioner, der svarer til målsætningerne fremgår af bilaget. Det 
er vigtigt at tilføje dette for at gøre definitionen af programmets mål klarere. Endvidere er det 
vigtigt at tilføje mindskelse af sygeligheden og dødeligheden ved de vigtigste sygdomme og 
skader.

Ændringsforslag 36
Artikel 2, stk. 2 a (nyt)

2a. Endvidere skal programmet bidrage 
til:
a) at sikre et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau ved 
fastlæggelsen og gennemførelsen af alle 
Fællesskabets politikker og aktiviteter 
gennem fremme af en helhedsstrategi for 
sundhed
b) at mindske uligheder på 
sundhedsområdet
c) at opfordre til samarbejde mellem 
medlemsstaterne på de områder, der er 
omfattet af artikel 152 i traktaten.
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 37
Artikel 3, stk. 1, afsnit 1

1. I forbindelse med de aktioner, der 
iværksættes med henblik på at opfylde 
målsætningerne i artikel 2, skal der til fulde 
gøres brug af passende 
gennemførelsesmetoder, herunder især:

1. I forbindelse med de aktioner, der 
iværksættes med henblik på at opfylde 
målsætningerne i artikel 2, skal der til fulde 
gøres brug af passende gennemførelses- og 
støttemetoder, der vedtages i 
overensstemmelse med den 
forvaltningsprocedure, der henvises til i 
artikel 6, stk. 2.

Begrundelse

Ændringsforslaget er i tråd med Formandskonferencens afgørelse om at opsplitte 
programmet i to dele. Måden, programmet og finansieringsbetingelserne gennemføres på, vil 
blive fastsat af programmets forvaltningsudvalg.

Ændringsforslag 38
Artikel 3, stk. 2, 3 og 4

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

udgår

a) 60 % til en aktion, der har til formål at 
bidrage til opfyldelse af en målsætning, 
der indgår i en fællesskabspolitik for 
sundhed og forbrugerbeskyttelse, 
undtagen i tilfælde af særlig stor 
nytteværdi, hvor Fællesskabets bidrag 
ikke må overstige 80 %
b) 60 % af udgifterne til driften af et 
organ, der arbejder for virkeliggørelsen af 
et mål af generel europæisk interesse, når 
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støtten er nødvendig for at sikre, at 
sundheds- og forbrugerbeskyttelseshensyn 
varetages på fællesskabsplan, eller for at 
gennemføre vigtige målsætninger i 
programmet, undtagen i tilfælde af særlig 
stor nytteværdi, hvor Fællesskabets bidrag 
ikke må overstige 95 %. Princippet om 
gradvis nedsættelse kan fraviges ved 
videreførelsen af sådanne finansielle 
bidrag.
3. Ved anvendelsen af stk. 1, litra a), kan 
en del af de finansielle bidrag fra 
Fællesskabet samfinansieres af 
Fællesskabet og en eller flere 
medlemsstater eller af Fællesskabet og 
andre deltagende landes kompetente 
myndigheder, når det er hensigtsmæssigt i 
betragtning af den tilstræbte målsætnings 
karakter. I så fald må Fællesskabets 
bidrag ikke overstige 50 %, undtagen i 
tilfælde af særlig stor nytteværdi, hvor 
Fællesskabets bidrag ikke må overstige 
70 %. Disse fællesskabsbidrag kan tildeles 
et offentligt organ eller et nonprofitorgan 
udpeget af medlemsstaten eller den 
berørte kompetente myndighed og 
godkendt af Kommissionen.
4. Ved anvendelsen af stk. 1, litra a), kan 
de finansielle bidrag fra Fællesskabet 
også tildeles i form af faste tilskudsbeløb, 
når det er hensigtsmæssigt i betragtning 
af de berørte aktioners karakter. I 
forbindelse med sådanne finansielle 
bidrag finder de i stk. 2 og 3 anførte 
procentsatser ikke anvendelse. Kriterierne 
for udvælgelse, overvågning og 
evaluering af sådanne aktioner tilpasses 
efter behov.

Begrundelse

De specifikke bestemmelser og Fællesskabets støtte til projekter og organisationer bør 
fastlægges af forvaltningsudvalget.
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Ændringsforslag 39
Artikel 3, stk. 4 a (nyt)

4a. Der kan desuden ydes finansielle 
bidrag til:
a) ngo'er, nonprofitorganisationer, 
organer, der er uafhængige af 
erhvervsmæssige, kommercielle eller 
andre modstridende interesser, og 
organer, hvis hovedformål og vigtigste 
aktiviteter vedrører forebyggelse af 
sygdomme hos mennesker og forbedring 
af folkesundheden i Fællesskabet, og
b) organer, som nationale 
sundhedsorganisationer i mindst 
halvdelen af medlemsstaterne har 
bemyndiget til at repræsentere borgernes 
interesser på EU-plan, som i 
overensstemmelse med nationale 
bestemmelser og praksis repræsenterer 
borgerne, og som er aktive på regionalt 
eller nationalt plan, og
c) organer, der har forsynet 
Kommissionen med en fuldstændig og 
opdateret redegørelse for deres 
medlemstal, interne bestemmelser og 
finansieringskilder.

Begrundelse

Civilsamfundets deltagelse er af afgørende betydning for fastsættelsen og gennemførelsen af 
EU's sundhedspolitik. EU's støtte er af stor betydning for at sikre, at sundhedsmæssige 
interesser er repræsenteret på EU-plan. Tilføjelsen af ngo'er, som spiller en vigtig rolle, hvad 
angår fremme af sundhed, og som kan deltage i programmet, vil skabe større retssikkerhed 
for støtte af foranstaltninger under programmet.

Ændringsforslag 40
Artikel 4

Kommissionen sikrer programmets 
gennemførelse efter bestemmelserne i 
artikel 7.

1. Kommissionen sikrer gennemførelse af 
programmets aktioner og foranstaltninger 
i tæt samarbejde med medlemsstaterne 
efter bestemmelserne i artikel 6 og 7 og 
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sikrer en harmonisk og afbalanceret 
udvikling af programmet.

Begrundelse

Samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne er en forudsætning for en effektiv 
gennemførelse af programmet.

Ændringsforslag 41
Artikel 4, stk. 1 a (nyt)

1a. Med henblik på at støtte 
gennemførelsen sikrer Kommissionen 
samordning og integrering af netværk 
med henblik på sundhedsovervågning og 
en hurtig indsats i tilfælde af 
sundhedsrisici.

Ændringsforslag 42
Artikel 4, stk. 1 b (nyt)

1b. Kommissionen og medlemsstaterne 
træffer hensigtsmæssige foranstaltninger 
inden for deres kompetenceområder for at 
sikre en effektiv gennemførelse af 
programmet og udvikle mekanismer på 
EU-plan og på nationalt plan for at nå 
programmets mål. De skal sikre, at der 
videreformidles hensigtsmæssige 
oplysninger om de aktioner, som 
programmet støtter, og sikre, at der opnås 
bredest mulige deltagelse i aktioner, der 
kræver gennemførelse gennem de lokale 
og regionale myndigheder og ngo'er.

Begrundelse

Samordning mellem Kommissionen og medlemsstaterne er altafgørende for en effektiv 
gennemførelse af programmet.
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Ændringsforslag 43
Artikel 4, stk. 1 c (nyt)

1c. I tæt samarbejde med medlemsstaterne 
sikrer Kommissionen, at informationerne 
er sammenlignelige, og at systemerne og 
netværkene til udveksling af de 
sundhedsmæssige informationer er 
kompatible og interoperable.

Ændringsforslag 44
Artikel 4, stk. 1 d (nyt)

1d. I tæt samarbejde med 
medlemsstaterne sikrer Kommissionen, at 
målene for programmet gennemføres, og 
at der med dette formål etableres det 
nødvendige samarbejde med Det 
Europæiske Center for Forebyggelse af 
og Kontrol med Sygdomme.

Begrundelse

Samordning mellem Kommissionen, medlemsstaterne og Det Europæiske Center for 
Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme er altafgørende for en effektiv gennemførelse af 
programmets målsætninger.

Ændringsforslag 45
Artikel 4, stk. 1 e (nyt)

1e. Under gennemførelsen af programmet 
skal alle relevante retsforskrifter 
vedrørende beskyttelse af 
personoplysninger overholdes, og der må 
indføres systemer, som sikrer 
fortroligheden og sikkerheden af disse 
oplysninger.
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Begrundelse

En væsentlig del af programmet vedrører indsamling af data. For at garantere at dette sker 
på lovlig og troværdig vis, skal alle relevante retlige bestemmelser om databeskyttelse 
overholdes.

Ændringsforslag 46
Artikel 4, stk. 1 f (nyt)

1f. I tæt samarbejde med medlemsstaterne 
sikrer Kommissionen en passende 
overgang mellem de aktioner, der 
igangsættes under det første program, der 
blev vedtaget i henhold til den aftale, der 
henvises til i artikel 11, og som bidrager 
til gennemførelsen af de prioriteter, der er 
fastsat i dette program, og de aktioner, der 
gennemføres i medfør af dette program.

Ændringsforslag 47
Artikel 4 a (ny)

Artikel 4a
Fælles strategier og aktioner
For at sikre et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau ved 
fastlæggelsen og gennemførelsen af alle 
Fællesskabets politikker og aktiviteter og 
for at fremme integrering af sundhed, kan 
målene for dette program gennemføres 
som fælles strategier og aktioner ved at 
skabe en sammenhæng i forhold til de 
relevante fællesskabsprogrammer og 
andre fællesskabsforanstaltninger, -
aktioner og -midler.

Begrundelse
Det er nødvendigt, at udvikle fælles strategier og aktioner ved at fremme synergi i 
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Fællesskabet og øge programmets indflydelse på andre fællesskabsforanstaltninger, -aktioner 
og -midler.

Ændringsforslag 48
Artikel 5, stk. 1

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

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af programmet fastsættes 
for den i artikel 1 nævnte periode til 1 200
mio. EUR.

Begrundelse

Programmets budget bør øges for at dække tilføjelsen af nye aktiviteter og foranstaltninger og 
sikre, at disse integreres og gennemføres på effektiv vis.

Ændringsforslag 49
Artikel 7, stk. 1, litra a

a) det årlige arbejdsprogram til 
gennemførelse af programmet, hvori der 
fastsættes prioriteringer og aktioner, som 
skal gennemføres, herunder tildelingen af 
ressourcer og kriterierne herfor

a) det årlige arbejdsprogram til 
gennemførelse af programmet, hvori der 
fastsættes prioriteringer og aktioner, som 
skal gennemføres, herunder tildelingen af 
ressourcer

Begrundelse

Dette samt de følgende ændringsforslag sigter mod at gøre gennemførelsesbestemmelserne 
klarere og mere præcise.

Ændringsforslag 50
Artikel 7, stk. 1, litra a a (nyt)

aa) ordningerne, kriterierne, 
gennemsigtighedsforanstaltningerne og -
procedurerne for udvælgelse og 
finansiering af programmets aktioner
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Begrundelse

Forvaltningsudvalget bør vedtage gennemførelsesforanstaltninger for disse anliggender.

Ændringsforslag 51
Artikel 7, stk. 1, litra a b (nyt)

ab) ordningerne for gennemførelse af de 
fælles strategier og aktioner, der fremgår 
af artikel 4a.

Begrundelse

Forvaltningsudvalget bør vedtage gennemførelsesforanstaltninger for disse anliggender.

Ændringsforslag 52
Artikel 7, stk. 1, litra a c (nyt)

ac) ordningerne for koordinering, 
videreformidling, udveksling og 
udbredelse af oplysninger og intellektuel 
ejendom og tilbageholdelse af oplysninger 
vedrørende de aktioner og 
foranstaltninger, der fremgår af bilaget.

Begrundelse

Forvaltningsudvalget bør vedtage gennemførelsesforanstaltninger for disse anliggender.

Ændringsforslag 53
Artikel 7, stk. 2

2. Kommissionen vedtager alle andre 
nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af denne afgørelse. 
Udvalget underrettes herom.

2. Kommissionen vedtager alle andre 
nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af denne afgørelse i 
overensstemmelse med den anbefalede 
procedure, der henvises til i artikel 6, stk. 
3.
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Begrundelse

Skaber større klarhed.

Ændringsforslag 54
Artikel 9

Under gennemførelsen af programmet 
fremmes forbindelserne med tredjelande, 
der ikke deltager i programmet, og 
relevante internationale organisationer.

Under gennemførelsen af programmet 
fremmes forbindelserne med tredjelande, 
der ikke deltager i programmet, og 
relevante internationale organisationer, 
navnlig Verdenssundhedsorganisationen.

Begrundelse

Især Verdenssundhedsorganisationen bør nævnes her, eftersom den er den vigtigste 
organisation på sundhedsområdet.

Ændringsforslag 55
Artikel 10, stk. 2

2. På opfordring af Kommissionen 
indsender medlemsstaterne oplysninger 
om gennemførelsen og virkningerne af 
dette program.

2. Kommissionen indsender følgende til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget:
a) en ekstern og uafhængig foreløbig 
evalueringsrapport om de opnåede 
resultater og om de kvalitative og 
kvantitative aspekter ved gennemførelsen 
af programmet tre år efter vedtagelsen. 
Rapporten skal navnlig gøre det muligt at 
vurdere de strukturelle 
forbedringsforanstaltningers effektivitet i 
lande, der er blevet medlem af EU. 
Rapporten skal indeholde en 
sammenfatning af Kommissionens 
væsentligste konklusioner og 
bemærkninger
b) en meddelelse om programmets 
videreførelse - ikke senere end fire år efter 
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vedtagelsen
c) ikke senere end 31. december 2015 
udarbejdes der efter programmets 
gennemførelse en detaljeret ekstern og 
uafhængig evalueringsrapport om 
gennemførelsen af programmet og dets 
resultater.

Begrundelse

Det er vigtigt, at der gennemføres en uafhængig evaluering af programmets resultater.

Ændringsforslag 56
Artikel 10, stk. 3

3. Kommissionen sikrer, at programmet 
evalueres tre år efter dets igangsættelse, 
og når det er afsluttet. Kommissionen 
meddeler Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget 
konklusionerne af evalueringen og sine 
bemærkninger hertil.

udgår

Begrundelse

Indholdet i dette afsnit er indarbejdet i en klarere og mere præcis form i ændringsforslaget til 
artikel 10, stk. 2.

Ændringsforslag 57
Artikel 10, stk. 3 a (nyt)

3a. Hvert andet år efter vedtagelsen af 
programmet offentliggør Kommissionen 
på grundlag af data og indikatorer en 
rapport om sundhedstilstanden i EU.
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Begrundelse

På grundlag af data og indikatorer, der kan udledes som følge af gennemførelsen af 
foranstaltninger under programmet, bør der regelmæssigt udarbejdes en rapport om sundhed 
i EU.

Ændringsforslag 58
Artikel 11

Afgørelse nr. 1786/2002/EF og nr. 
20/2004/EF ophæves.

Afgørelse nr. 1786/2002/EF ophæves.

Begrundelse

Ændringsforslaget er i tråd med Formandskonferencens afgørelse om at opsplitte 
programmet i to dele. De dele, som er udgået her, er omhandlet i betænkningen om 
forbrugerbeskyttelsesprogrammet.

Ændringsforslag 59
Artikel 12

Kommissionen vedtager alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre overgangen 
mellem de foranstaltninger, der er vedtaget 
under afgørelse nr. 1786/2002/EF og nr. 
20/2004/EF, og de foranstaltninger, der 
skal gennemføres under dette program.

Kommissionen vedtager alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre overgangen 
mellem de foranstaltninger, der er vedtaget 
under afgørelse nr. 1786/2002/EF, og de 
foranstaltninger, der skal gennemføres 
under dette program.

Begrundelse

Ændringsforslaget er i tråd med Formandskonferencens afgørelse om at opsplitte 
programmet i to dele. De dele, som er udgået her, er omhandlet i betænkningen om 
forbrugerbeskyttelsesprogrammet.

Ændringsforslag 60
Bilag 1

Dette bilag udgår
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Begrundelse

Alle elementer, der er relevante for sundhedsprogrammet bør være omfattet af bilag 2, 
således at programmet kun indeholder et bilag.

Ændringsforslag 61
Bilag 2, titel

BILAG 2 - SUNDHED BILAG

Begrundelse

Eftersom bilag 1 er slået sammen med bilag 2, og bilag 3 dækker 
forbrugerbeskyttelsesprogrammet, vil der kun være et bilag i folkesundhedsprogrammet.

Ændringsforslag 62
Bilag 2, stk. 1, punkt 1

1. BEDRE OVERVÅGNING AF OG KONTROL 
MED SUNDHEDSTRUSLER

1.1. BEDRE OVERVÅGNING AF OG 
KONTROL MED SUNDHEDSTRUSLER

(Nummereringen af underpunkterne bør 
ændres i overensstemmelse hermed, dvs. 
1.1.1, 1.1.2 osv.)

Begrundelse

Ny nummerering.

Ændringsforslag 63
Bilag 2, stk. 1, punkt 1.4.

1.4. Forbedring af laboratoriesamarbejde 
for at sikre diagnosticeringsmuligheder af 
høj kvalitet for patogener i hele 
Fællesskabet, herunder fælles 
referencelaboratorier for patogener, der 
kræver øget samarbejde på 
fællesskabsplan.

1.4. Forbedring af laboratoriesamarbejde, 
herunder overvågning af antimikrobiel 
resistens, for at sikre 
diagnosticeringsmuligheder af høj kvalitet 
for patogener i hele Fællesskabet, herunder 
fælles referencelaboratorier for patogener, 
der kræver øget samarbejde på 
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fællesskabsplan.

Begrundelse

Det er vigtigt, at gøre en indsats for at forhindre antimikrobiel resistens over for antibiotika 
bl.a. på grund af det stigende antal infektioner på hospitaler.

Ændringsforslag 64
Bilag 2, stk. 1, punkt 2

2. REAKTION PÅ SUNDHEDSTRUSLER 1.2. REAKTION PÅ SUNDHEDSTRUSLER

(Nummereringen af underpunkterne bør 
ændres i overensstemmelse hermed, dvs. 
1.2.1, 1.2.2 osv.)

Begrundelse

Ny nummerering.

Ændringsforslag 65
Bilag 2, stk. 2, punkt 3

3. SUNDHEDSFREMME GENNEM
HÅNDTERING AF DETERMINANTER

2. SUNDHEDSFREMME GENNEM
HÅNDTERING AF DETERMINANTER

(Nummereringen af underpunkterne bør 
ændres i overensstemmelse hermed, dvs. 
2.1, 2.2 osv.)

Ændringsforslag 66
Bilag 2, stk. 2, punkt 3, litra 3.2 a (nyt)

3.2.a skaderelaterede 
sundhedsdeterminanter



PE 364.889v02-00 38/51 PR\588702DA.doc

DA

Begrundelse

Fastsættelsen af skaderelaterede sundhedsdeterminanter kan forbedre forebyggelsen og 
lægehjælpen.

Ændringsforslag 67
Bilag 2, stk. 2, punkt 3, litra 3.3 b (nyt)

3.3.b Påvisning af årsagerne til de 
uligheder på sundhedsområdet, der 
påvirker forebyggelsen af sygdomme og 
forbedringen af sundhedssektoren i 
negativ retning.

Begrundelse

Der er i øjeblikket stor forskel mellem medlemsstaterne og inden for de enkelte 
medlemsstater, hvad angår den gennemsnitlige levetid, borgernes sundhedstilstand og 
adgangen til sundhedspleje. Derfor er det vigtigt, at programmet træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at reducere disse forskelle og forbedre sundhedssektoren.

Ændringsforslag 68
Bilag 2, stk. 2, punkt 3, litra 3.4 a (nyt)

3.4.a Påvisning af genetiske 
determinanter for de vigtigste sygdomme.

Ændringsforslag 69
Bilag 2, målsætning 3

Målsætning 3: at bidrage til at mindske 
forekomsten af de vigtigste sygdomme

Målsætning 3: at bidrage til at mindske 
forekomsten af samt sygeligheden og 
dødeligheden ved de vigtigste sygdomme 
og skader
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Begrundelse

Denne ændring er nødvendig for at sikre overensstemmelse med ændringsforslaget til den del 
af artikel 2, der vedrører programmets målsætninger.

Ændringsforslag 70
Bilag 2, målsætning, stk.4

4. FOREBYGGELSE AF SYGDOMME OG 
PERSONSKADER

3. FOREBYGGELSE AF SYGDOMME OG 
PERSONSKADER

(Nummereringen af underpunkterne bør 
ændres i overensstemmelse hermed, dvs. 
3.1, 3.2 osv.)

Begrundelse
Ny nummerering.

Ændringsforslag 71
Bilag 2, målsætning 3, indledning

I forbindelse med programmet skal der -
samordnet med arbejdet vedrørende 
sundhedsdeterminanter - ydes støtte til:

I forbindelse med programmet skal der -
samordnet med arbejdet vedrørende 
determinanter - ydes støtte til:

Begrundelse

Skaber større klarhed.

Ændringsforslag 72
Bilag 2, målsætning 3, stk. 4, punkt 4.2

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

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

Begrundelse

Det er naturligt at lægge større vægt på de vigtigste sygdomme.

Ændringsforslag 73
Bilag 2, målsætning 3, stk. 4, punkt 4.3 a (nyt)

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

Begrundelse

Dette ændringsforslag forklarer sig selv, eftersom en mindskelse af ulighederne er et af 
programmets prioriteter.

Ændringsforslag 74
Bilag 2, målsætning 3, stk. 4, punkt 4.3 b (nyt)

4.3b. Det er vigtigt at fremme bedste 
praksis og den mest avancerede 
behandling af sygdomme og personskader 
for at hindre yderligere forringelse af 
sundheden.

Begrundelse

Dette ændringsforslag forklarer sig selv, eftersom en mindskelse af ulighederne er et af 
programmets prioriteter.

Ændringsforslag 75
Bilag 2, målsætning 3, stk. 4, punkt 4.4.
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4.4. Udarbejdelse og gennemførelse af 
strategier og foranstaltninger til 
forebyggelse af personskader.

4.4. Udarbejdelse og gennemførelse af 
strategier og foranstaltninger til 
forebyggelse af personskader på grundlag 
af skadesdeterminanter.

Begrundelse

Foranstaltningerne bør baseres på skadesdeterminanter, der fastsættes af analysen af 
oplysninger om skader.

Ændringsforslag 76
Bilag 2, målsætning 3, stk. 4, punkt 4.4. a (nyt)

4.4a. Udvikling af bedste praksis og 
retningslinjer for personskader baseret på 
analyser af indsamlede data;

Begrundelse

Udvikling af bedste praksis og retningslinjer er den bedste mulighed for forebyggende 
foranstaltninger og medicinsk behandling af personskader.

Ændringsforslag 77
Bilag 2, målsætning 4, stk. 5

5. SYNERGI MELLEM NATIONALE 
SUNDHEDSSYSTEMER

4. SYNERGI MELLEM NATIONALE 
SUNDHEDSSYSTEMER

(Nummereringen af underpunkterne bør 
ændres tilsvarende, dvs. 4.1, 4.2, osv.)

Begrundelse

Ændring af nummerering.

Ændringsforslag 78
Bilag 2, målsætning 4, stk. 5, punkt 5.2.

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

5.2. Indsamling af data og udveksling af 
oplysninger om og forvaltning af 
konsekvenserne af sundhedsprofessionelles 
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og patienters mobilitet.

Begrundelse

Sundhedsprofessionelles og patienters mobilitet er en kendsgerning, og derfor er 
indsamlingen og analysen af relevante data vigtig for at nå videre med hensyn til at løse de 
relevante problemer og tage udfordringer op på dette område. 

Ændringsforslag 79
Bilag 2, målsætning 4, stk. 5, punkt 5.8a. (nyt)

5.8a. Fremme af udbuddet og 
tilgængeligheden i hele Fællesskabet af 
organer og stoffer af menneskelig 
oprindelse, som er sikre og af høj kvalitet, 
til medicinsk behandling.

Begrundelse

Det ville være bedre at placere punkt 6.4. i det oprindelige bilag 1 efter målsætning 4.

Ændringsforslag 80
Bilag 2, målsætning 5 (ny)

Målsætning 5: At fremme information og 
viden på sundhedsområdet med henblik 
på forbedring af folkesundheden og at 
bidrage til indarbejdelse af målsætninger 
på sundhedsområdet i andre politikker

Begrundelse

Et ny målsætning som følge af omformuleringen af artikel 2.

Ændringsforslag 81
Bilag 2, målsætning 5, afsnit 1

Aktioner, der bidrager til opfyldelse af alle 
ovennævnte målsætninger:

Aktioner og instrumenter, der bidrager til 
opfyldelse af alle ovennævnte 
målsætninger:
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Begrundelse

Skaber større klarhed og er i overensstemmelse med bilagets ændrede ordlyd.   

Ændringsforslag 82
Bilag 2, målsætning 5, stk. 6

6. HØJNELSE AF INFORMATIONS- OG 
VIDENSNIVEAUET MED HENBLIK PÅ AT 
FORBEDRE FOLKESUNDHEDEN

5.1. INDSAMLING AF DATA,
SUNDHEDSOVERVÅGNING OG 
INFORMATIONSFORMIDLING

(Nummereringen af underpunkter bør 
ændres tilsvarende, dvs. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 
osv.)

Begrundelse

Ændring af nummerering.

Ændringsforslag 83
Bilag 2, målsætning 5, stk. 6, punkt 6.1a (nyt)

6.1a. Indsamling og analyse af 
personskadedata og udvikling af metoder 
og databasevedligeholdelse;

Begrundelse

Indsamling og analyse af personskadedata og udvikling af metoder er vigtig for udviklingen 
af foranstaltninger til at forebygge og mindske personskader.

Ændringsforslag 84
Bilag 2, målsætning 5, stk. 5.2. (nyt)

5.2. Forbedring af kommunikationen med 
EU's borgere om sundhedsspørgsmål
5.2.1. Oplysningskampagner
5.2.2. Undersøgelser
5.2.3. Konferencer, seminarer og møder 
med eksperter og berørte parter
5.2.4. Publikationer om emner af 
interesse for sundhedspolitikken
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5.2.5. Online oplysning
5.2.6. Udvikling og anvendelse af 
informationsskranker

Begrundelse
Ændring af nummerering. Ændret udgave af punkt 1 i det oprindelige bilag 1.

Ændringsforslag 85
Bilag 2, målsætning 5, stk. 5.3. (nyt)

5.3. Tilskyndelse til civilsamfundets og 
berørte parters deltagelse i udformningen 
af sundhedspolitikker
5.3.1. Fremme og styrkelse af 
sundhedsorganisationer på 
fællesskabsplan
5.3.2. Uddannelse og kapacitetsopbygning 
for sundhedsorganisationer
5.3.3. Netværksdannelse for ngo'er på 
sundhedsområdet og andre berørte parter.
5.3.4. Styrkelse af rådgivende organer og 
mekanismer på fællesskabsplan

Begrundelse

Ændring af nummerering. Ændret udgave af punkt 2 i det oprindelige bilag 1.

Ændringsforslag 86
Bilag 2, målsætning 5, stk. 5.4. (nyt)

5.4. Udvikling af en samlet tilgang til 
indarbejdelse af sundhedshensyn i andre 
fællesskabspolitikker 
5.4.1. Udvikling og anvendelse af metoder 
til vurdering af Fællesskabets politikker 
og aktiviteter på sundhedsområdet
5.4.2. Udveksling med medlemsstaterne af 
bedste praksis i forbindelse med nationale 
politikker
5.4.3. Undersøgelser af andre politikkers 
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indvirkning på sundhed 

Begrundelse

Ændring af nummerering. Ændret udgave af punkt 3 i det oprindelige bilag 1.

Ændringsforslag 87
Bilag 2, målsætning 5, stk. 5.5. (nyt)

5.5. Fremme af internationalt samarbejde 
og sundhedsbeskyttelse 
5.5.1. Foranstaltninger med henblik på 
samarbejde med internationale 
organisationer
5.5.2. Foranstaltninger med henblik på 
samarbejde med tredjelande, der ikke 
deltager i programmet
5.5.3. Tilskyndelse til dialog mellem 
sundhedsorganisationer

Begrundelse

Ændring af nummerering. Ændret udgave af punkt 4 i det oprindelige bilag 1.

Ændringsforslag 88
Bilag 2, målsætning 5, stk. 5.6. (nyt)

5.6. Forbedring af tidlig påvisning, 
evaluering af og kommunikation om 
risici:
5.6.1. Støtte til videnskabelig rådgivning 
og risikovurdering, herunder de opgaver, 
der påhviler de uafhængige 
videnskabelige komitéer, som er oprettet 
ved Kommissionens afgørelse 
2004/210/EF1

5.6.2. Indsamling og sammenstilling af 
oplysninger og netværksdannelse mellem 
sagkyndige og institutter
5.6.3. Fremme af udvikling og 
harmonisering af 
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risikovurderingsmetoder
5.6.4. Aktioner med henblik på 
indsamling og vurdering af oplysninger 
om eksponering af befolkningen og 
grupper i befolkningen for kemiske, 
biologiske og fysiske sundhedsfarer
5.6.5. Indførelse af mekanismer til tidlig 
påvisning af nye risici og indgreb mod 
nyligt identificerede risici

5.6.6. Strategier til forbedring af 
risikokommunikation
5.6.7. Uddannelse inden for 
risikovurdering
1 EUT L 66 af 4.3.2004, s. 45.

Begrundelse

Ændring af nummerering. Ændret udgave af punkt 5 i det oprindelige bilag 1

Ændringsforslag 89
Bilag 2, målsætning 5, stk. 5.7. (nyt)

5.7. Fremme af sikkerheden ved organer, 
stoffer af menneskelig oprindelse, 
fuldblod og blodderivater
5.7.1. Aktiviteter til forbedring af 
sikkerheden ved og kvaliteten af organer 
og stoffer af menneskelig oprindelse, 
herunder fuldblod, blodkomponenter og 
stamceller
5.7.2. Støtte til strategier og mekanismer 
til fremme af levende 
donortransplantation og løsning af 
problemet med organmangel
5.7.3. Udvikling og forvaltning af fælles 
platforme mellem donorer og modtagere 
med henblik på etablering af bedste 
praksis for organer og stoffer af 
menneskelig oprindelse 
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Begrundelse

Første underpunkt findes oprindeligt i bilag 1, punkt 6.5. De to nye underpunkter supplerer 
det første underpunkt. Yderligere forbedringer og udvikling af foranstaltninger på området 
for organtransplantationer.

Ændringsforslag 90
Bilag 2, målsætning 5, stk. 5.8. (nyt)

5.8. Andre aktiviteter
5.8.1. Teknisk bistand til analyse af 
spørgsmål i forbindelse med udvikling og 
gennemførelse af politikker og lovgivning
5.8.2. Fremme af synergier og 
hensigtsmæssig anvendelse af andre 
fællesskabsfonde og -programmer, 
herunder Fællesskabets 
rammeprogrammer inden for forskning 
og resultaterne heraf, strukturfondene, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Udviklings- og Garantifond for 
Landbruget og Solidaritetsfonden 
5.8.3. Fremme af tandsundhed og 
tandpleje, især hos børn

Begrundelse

Yderligere forbedring og udvikling af fælles aktioner til fremme af fællesskabssynergi. 
Endvidere anses det for nødvendigt at udvikle aktioner inden for alle sundhedssektorer, såsom 
tandsundhed, som især berører børn.
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BEGRUNDELSE

Folkesundheden er et gode af allerstørste betydning, og beskyttelsen heraf vedrører alle uden 
undtagelse. Indførelsen af sundhedsbeskyttelse i charteret om grundlæggende rettigheder 
(artikel 11-35) er i princippet et udtryk for denne generelle overbevisning og samtidig en 
forpligtelse til at prioritere den højt i Den Europæiske Union.

Traktaterne kræver især, at Fællesskabet spiller en aktiv rolle inden for folkesundhed ved at 
træffe foranstaltninger, som ikke kan træffes af medlemsstaterne. I artikel 152 i traktaten 
fastsættes tre målsætninger for fællesskabsaktioner - forbedring af folkesundheden, 
forebyggelse af sygdom i alle dens former og forebyggelse af risikokilder. Artiklen indeholder 
også bestemmelser om Fællesskabets koordination og samarbejde med medlemsstaterne med 
henblik på støtte til aktioner inden for folkesundheden, medens kompetence og ansvar for 
sundhedstjenester (hospitaler, osv.) henhører under medlemsstaterne 
(subsidiaritetsprincippet). Udarbejdelsen af handlingsprogrammer gør det muligt for 
Kommissionen at udforme og udvikle politikker og aktioner inden for området folkesundhed, 
således at traktatens målsætninger nås.

1. Baggrunden for forslaget til afgørelse

Den 6. april 2005 forelagde Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse1 om oprettelse af et EF-handlingsprogram for sundhed og forbrugerbeskyttelse 
(2007-2013). Artikel 251 blev fastlagt som den procedure, hvorunder afgørelsen skulle 
træffes, dvs. den fælles beslutningsprocedure mellem Europa-Parlamentet og Rådet. Mere 
konkret vedrører forslaget til afgørelse oprettelsen af et program, der omfatter to særskilte 
artikler i EF-traktaten, artikel 152 vedrørende folkesundhed og artikel 153 vedrørende 
forbrugerbeskyttelse. Fællesskabet har rent faktisk tidligere vedtaget to særskilte programmer 
på grundlag af disse artikler, dvs. en generel ramme for finansiering af Fællesskabets aktioner 
til støtte for forbrugerpolitikken for perioden 2004-20072 med et budget på 81,8 mio. euro 
(årligt gennemsnit på 20,45 mio. euro) og det nuværende program for Fællesskabets indsats 
inden for folkesundhed (2003-2008)3 med et budget på 354 mio. euro (årligt gennemsnit indtil 
videre på 59 mio. euro), som er det første integrerede program inden for folkesundhed.

2. Bemærkninger til proceduren - afgørelse om opdeling af programmet

I begrundelsen til forslaget til afgørelse påpeger Kommissionen, at programmerne i Unionen 
er opsplittede, og henviser til, at aktionerne inden for forbrugerbeskyttelse og folkesundhed 
har fælles målsætninger. Selv om en forenkling og rationalisering af 
fællesskabsprogrammerne måske er en målsætning, kan en sammenslutning af de to 
politikområder til et enkelt program ikke skjule, at disse to politikområder er af forskellig 
natur, og at Unionen inddrages på forskelligt niveau.

Den 30. juni 2005 godkendte Europa-Parlamentets formandskonference, at forslaget blev delt 

  
1 KOM(2005)0115.
2 Afgørelse nr. 20/2004, EUT L 5 af 9.1.2004.
3 Afgørelse nr. 1786/2002/EF, EFT L 271 af 9.10.2002.
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op i to dele, medens de to ansvarlige udvalg (Miljøudvalget og Udvalget om det Indre 
Marked) blev anmodet om at sikre, at de betænkninger, der skulle forelægges, ikke skulle 
indeholde modstridende ændringsforslag til den ene eller anden del af lovgivningsforslaget, 
og at opdelingen af forslaget skulle gøre det muligt for Budgetudvalget at undersøge de 
budgetmæssige aspekter af alle dele af forslaget.

Ordføreren må endnu en gang understrege, at hvert område, dvs. folkesundhed og 
forbrugerbeskyttelse, har sine egne prioriteter og særlige karakteristika, og at hvert område 
har mange facetter og er kompliceret. Følgelig er der, når man behandler begge disse 
omfattende og følsomme områder på samme tid, en risiko for, at man kun lægger vægt på de 
fælles punkter og ikke dækker alle involverede aspekter. Alt peger derfor imod to særskilte 
programmer, således at hvert emne kan blive behandlet fuldt ud. Dette hindrer ikke 
Kommissionens tjenestegrene i at forvalte de to programmer i fællesskab, især på de punkter, 
hvor de overlapper hinanden.

Behandling af Unionens andet sundhedsprogram

Opdelingen i to programmer har tilskyndet ordføreren til at forelægge en række 
ændringsforslag med henblik på at skabe et sammenhængende og omfattende 
sundhedsprogram, som opfylder EU's behov såvel som borgernes forventninger og samtidig 
deres krav om en bedre sundhed for alle. Uden tvivl har erfaringerne fra det første program, 
som jeg havde den ære at være Europa-Parlamentets ordfører for, i allerhøjeste grad bidraget 
til mit forslag.

To yderligere punkter i det andet program, som hidrører fra de allerede indhøstede erfaringer 
fra gennemførelsen af det første program, adskiller sig fra det første: a) synergi mellem de 
nationale sundhedssystemer med henblik på at forbedre effektiviteten og målrettetheden som 
en individuel målsætning og b) yderligere aktioner for yderligere at konsolidere evnen til at 
opnå de individuelle målsætninger.

Ligesom det første program er det nye program karakteriseret af en holistisk strategi, både 
hvad angår sundhed og de midler, mekanismer og fremgangsmåder, der skal anvendes til at 
løse sundhedsproblemer. Det er den strategi, der skal vedtages, hvis man på fællesskabsplan 
ikke kun skal forbedre kvantiteten af oplysninger men også kvaliteten og samtidig opnå en 
mere effektiv støtte og samordning for alle, der er involveret i sundhedssektoren. Hvad enten 
det er inden for den private eller offentlige sektor, skal der ydes bistand til de berørte parter i 
forbindelse med udarbejdelsen og udviklingen af programmets prioriteter, idet hovedvægten 
altid lægges på samhørighed og samordning af programmets aktioner.

Blandt disse aktioner bør der fortrinsvis lægges vægt på en korrekt behandling af sygdomme 
og personskader via informationer om den bedste medicinske fremgangsmåde for at forhindre 
yderligere tab af sundhedsstatus. Imidlertid bør der i forbindelse med kroniske sygdomme og 
handicap stilles pleje til rådighed, som gør det muligt for de syge at få en bedre livskvalitet. 
Følgelig bør en omfattende del af aktionerne vedrøre medicinsk pleje og behandling.

Programmet er en opfordring til og samtidig en udfordring til alle om at bidrage til at sikre en 
mere effektiv forebyggelse, forbedrede sundhedstjenester og en bedre livskvalitet. Man bør i 
denne forbindelse ikke se bort fra, at der er eksisterende forskelle i sundhedstjenesterne i 
medlemsstaterne og mellem områder inden for den samme medlemsstat såvel som forskelle i 
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adgangen til gode sundhedstjenester for borgerne. En udligning af disse forskelle kombineret 
med synergi mellem de nationale sundhedstjenester er derfor et vigtigt aspekt af programmet.

Programmets målsætninger

Programmets målsætninger som fastsat i mit forslag er som følger:
− at beskytte borgerne mod sundhedstrusler,
− at fremme politikker for en sundere livsstil,
− at bidrage til at mindske den hyppige forekomst af de vigtigste sygdomme og 

personskader samt sygeligheden og dødeligheden i forbindelse hermed, 
− at bidrage til udviklingen af mere effektive og målrettede sundhedssystemer,
− at fremme information og viden på sundhedsområdet for dels at forbedre folkesundheden 

og dels at indarbejde målsætningerne i den politik, der gennemføres på 
sundhedsområdet, i andre fællesskabspolitikker (mainstreaming).

Programmet vil også bidrage til:
− at sikre en høj grad af beskyttelse for menneskets sundhed ved udformningen og 

gennemførelsen af alle fællesskabspolitikker og -aktiviteter,
− at fremme en holistisk holdning til sundhed,
− at fjerne forskelle på sundhedsområdet,
− at tilskynde til samarbejde mellem medlemsstaterne på områder, der er omfattet af artikel 

152 i traktaten.

Aktioner og foranstaltninger til støtte for målsætningerne

Det nye program omfatter følgende aktioner:
− fremme af sundheden og adgang til informationer, således at den europæiske borger er i 

stand til at træffe valg, der tilgodeser sundheden,
− reaktion på sundhedsrisici ved en samordnet aktion på europæisk plan ligesom i tilfælde 

af epidemier, sygdomme, som f.eks. hiv/aids, bioterrorisme osv.,
− forebyggelse af sygdomme ved håndtering af sundhedsdeterminanter, som f.eks. i 

forbindelse med livsstil (ernæring, rygning, alkoholforbrug), og yderligere faktorer af
genetisk, miljømæssig, socioøkonomisk art, osv., som klart har indvirkning både på den 
fysiske og mentale sundhed,

− forebyggelse af det enkelte menneskes yderligere tab af sundhedsstatus ved anvendelse af 
god medicinpraksis og de mest moderne metoder til behandling af sygdomme. Det er 
også indlysende, at kriteriet for en evaluering af behandlinger ikke kan være de 
økonomiske udgifter men effektiviteten, hvilket også er en langsigtet økonomisk 
betragtning,

− sikring via informationer af den bedst mulige behandling af syge ved kroniske sygdomme 
og handicap, som vil give dem en tilsvarende livskvalitet,

− synergi mellem medlemsstaternes nationale sundhedssystemer og de forskelle, som de 
europæiske borgere står over for i forbindelse med adgang til gode sundhedstjenester og 
hensigtsmæssig lægebehandling. Disse forskelle berører som regel sociale grupper med 
fælles karakteristika, hvad enten de er arbejdsløse, isolerede, har personlige og familiære 
vanskeligheder, ofte emigranter med kroniske sygdomme, ofte psykiske sygdomme 
og/eller handicap,

− indsamling og analyse af data via programmet, således at der kan foretages en nøjagtig 
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oversigt over sundhedsstatussen i Den Europæiske Union og med henblik på fremme af 
aktioner til genetablering af en konvergerende tendens i medlemsstaterne på dette område 
via informationer, informationskampagner, synergi med andre fællesskabsaktioner og 
fonde, via ngo'er og fremme af bedste praksis,

− fremme af kommunikation med borgere ved formidling af de nødvendige oplysninger 
om, hvorledes de fortsat bevarer et godt helbred, følgerne af en livsstil, hensigtsmæssige 
behandlingsmuligheder, når de bliver syge, og hvordan de kan føre et bedre liv med en 
kronisk sygdom eller et handicap.

Gennemførelse og samordning

Kommissionens samarbejde både med medlemsstaterne og internationale organisationer, som 
f.eks. Verdenssundhedsorganisationen, og specialiserede centre, som f.eks. Det Europæiske 
Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, er nødvendigt med henblik på 
udveksling af synspunkter og fremme af foranstaltninger på sundhedsområdet. Det er også 
nødvendigt, at medlemsstaterne spiller en vigtig rolle i betragtning af, at mange af 
oplysningerne vil komme fra dem. Samarbejdet med dem er vigtigt for indsamlingen og 
forarbejdningen af oplysninger og eventuelt gennemførelse af nye politikker og strategier med 
hensigtsmæssig samordning af spørgsmål i forbindelse med sundhedsområdet, eftersom de 
har vigtige mekanismer og instrumenter til deres rådighed. Ordføreren mener, at en 
samordning af programmet er en omfattende og væsentlig faktor, hvis det skal blive en 
succes, og at den "åbne koordinationsmetode" kan hjælpe i spørgsmål vedrørende 
subsidiaritet gennem en styrkelse af strategierne på områderne sundhed og sundhedspleje, 
såsom patienters mobilitet.

Budget

Budgettet er et aspekt, som efter ordførerens opfattelse er særdeles vigtigt. Målsætningerne 
skal altid afpasses efter de ressourcer, der står til rådighed for at opnå dem. Efter ordførerens 
opfattelse er der ikke overensstemmelse mellem disse i det foreslåede program. Aktionerne 
under programmet er som beskrevet yderst vidtrækkende og ambitiøse og kan derfor ikke 
opnås med et begrænset budget. Endvidere indeholdt Kommissionens forslag to andre nye 
målsætninger ud over de tre erklærede målsætninger i det første program.

Ordføreren foreslår derfor et beløb på 1.200 mio. euro i forvisning om, at Rådet og 
Kommissionen vil erkende, at dette forslag er fuldstændigt rimeligt, og vil medvirke til en 
gnidningsløs gennemførelse af sundhedsprogrammet for 2007-2013. Man bør heller ikke et 
eneste øjeblik se bort fra, at folkesundheden er en af EU's store prioriteter sammenlignet med 
alle andre politikker. Denne udvikling viser den usædvanlige betydning, som folkesundheden 
har, og derfor er beskyttelsen heraf en reaktion på de eksisterende behov og udfordringer 
såvel som på den store interesse, som de europæiske borgere udviser, idet de også anmoder 
om effektive aktioner på dette område.


