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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I. Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.



PR\588702HU.doc PE 364.889v02-003/50 PR\588702HU.doc

HU

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE...Error! 
Bookmark not defined.

INDOKOLÁS ........................................................................Error! Bookmark not defined.



PR\588702HU.doc PE 364.889v02-004/50 PR\588702HU.doc

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egészségügy területén közösségi cselekvési program (2007–2013) létrehozásáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi  határozatra irányuló javaslatról
(COM(2005)0115 – C6–0097/2005 – 2005/0042(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2005)0115)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és az EK-Szerződés 152. 
cikkére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0097/2005),

– tekintettel az Elnökök Értekezlete 2005. június 30-i határozatára, amely szerint ketté kell 
bontani az egészségügy és a fogyasztóvédelem területén közösségi cselekvési program 
(2007–2013) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló 
javaslatot annak érdekében, hogy mind a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottsághoz, mind a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottsághoz utalhassák két külön jelentés elkészítése céljából;

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Költségvetési Bizottság véleményére (A6–0000/2005),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás 1
Cím

Javaslat 
Az Európai Parlament és a Tanács 
határozata
az egészségügy és a fogyasztóvédelem

területén közösségi cselekvési program 

Javaslat 
Az Európai Parlament és a Tanács 
határozata
a közegészségügy területén egy második 

közösségi cselekvési program (2007–2013) 
létrehozására

  
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé
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(2007–2013) létrehozására

Indokolás

This amendment is in accordance with the decision by Conference of Presidents to split the 
programme. The deleted parts are covered by the report on the Consumer Protection 
Programme. This programme constitutes a continuation and development of the first 
integrated Community action programme in the field of public health (2003-2008).

Módosítás 2
Bevezető hivatkozás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen annak 152. és
153. cikkére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen annak 152. 
cikkére,

Indokolás

This amendment is in accordance with the decision by Conference of Presidents to split the 
programme. The deleted parts are covered by the report on the Consumer Protection 
Programme.

Módosítás 3
(1) preambulumbekezdés

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

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

Indokolás

Public health is a commodity of prime importance and its protection concerns everyone 
without exception. Article 152 of the EC Treaty commits the Community to the promotion and 
improvement of health, the prevention of human illness and obviating sources of danger to 
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human health. Meeting the challenges in the field of health calls for coordinated and cohesive 
measures to ensure a high level of protection of public health.

Módosítás 4
(1a) preambulumbekezdés (új)

(1a) Valamennyi közösségi politika és 
tevékenység meghatározásakor és 
végrehajtásakor az egészségvédelem 
magas szintjét kell biztosítani. A Szerződés 
152. cikke értelmében a Közösségnek 
ebben az ágazatban aktív szerepet kell 
játszania olyan intézkedések 
meghozatalával, amelyeket – a 
szubszidiaritás elvével összhangban – az 
egyes tagállamok külön-külön nem 
hozhatnak meg. A Közösség teljes 
mértékben tiszteletben tartja a 
tagállamoknak az egészségügyi 
szolgáltatások és az orvosi ellátás 
megszervezése és nyújtása terén fennálló 
előjogait.

Indokolás

The Treaties require the Community to play an active role, by taking measures which cannot 
be taken by the Member States. The strengthened provisions of Article 152 of the Treaty of 
Amsterdam constituted a quantitative and qualitative leap forward in containing the three-
fold objectives of improving public health, preventing disease in all its forms and obviating 
sources of danger. It should be noted that competence and responsibility for health services 
(hospitals etc.), lie with the Member States (subsidiarity principle).

Módosítás 5
(1b) preambulumbekezdés (új)

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

There have been rapid developments in the health sector in financial terms with an increase 
in investment and rising employment, as well as the introduction of technology and 
innovation, particularly in the developed countries. At the same time, there has been an 
increase in spending on health and health care of almost 10% of GDP of the Member States, 
taking into account the increase in life expectancy and the fact that the health sector 
constitutes an important part of the Member States' social security systems.

Módosítás 6
(1c) preambulumbekezdés (új)

(1c) A közegészségügy területére 
vonatkozó közösségi cselekvési program 
(2003–2008) volt az első integrált európai 
közösségi program ezen a területen, és 
már számos fontos fejlesztést és 
előrelépést eredményezett. 

Indokolás

Τhe first integrated Community action programme in the field of public health is the 
programme in force for 2003-2008 and there is a clear difference in its entire philosophy 
compared with previous such initiatives in that, although in the past important health issues, 
such as the anti-cancer programme, health promotion,  AIDS, drug addiction, health 
monitoring, injuries, rare diseases, pollution-related diseases, were being addressed, they 
were dealt with in a piecemeal manner, mainly in isolation from one another. This 
programme has three general objectives - (a) improving information, (b) strengthening the 
capacity for a rapid coordinated response to health threats and (c) the promotion of health 
and prevention of disease through addressing health determinants - and after two years of 
implementation, the first positive results have already been obtained with Community 
measures and the development of mechanisms on the basis of an integrated approach to 
public health.

Módosítás 7
(1d) preambulumbekezdés (új)

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

The successive food crises, the worldwide  panic caused by SARS, which first appeared in 
China, avian influenza and the possibility of an influenza pandemic in the immediate future, 
which may claim millions of lives, and the environmental problems affecting public health 
highlight the exceptional importance of public health and, consequently, the importance of 
protecting it for citizens who are calling for effective action at Union level. Moreover, the 
mobility of European citizens and the freedom of  movement of individuals within the EU call 
for vigilance in order to be alert to serious cross-border threats, and  to give  early warning 
of and combat such threats.  

Módosítás 8
(1e) preambulumbekezdés (új)

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

Indokolás

It is absolutely essential to take account of the WHO's authoritative data in drawing up the 
public health programme in the Union.
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Módosítás 9
(2) preambulumbekezdés 

(2) Ezért az egészségügy és a 
fogyasztóvédelem területén célszerű 
létrehozni egy, a közegészségügyre 
vonatkozó közösségi cselekvési program 
(2003–2008) elfogadásáról szóló, 2002. 
szeptember 23-i 1786/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozat és a 2004–
2007. évekre vonatkozóan a 
fogyasztóvédelmi politikát támogató 
közösségi cselekvések finanszírozását 
szolgáló általános keret létrehozásáról 
szóló, 2003. december 8-i 20/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozat 
helyére lépő közösségi cselekvési 
programot. Az említett határozatokat 
ennek megfelelően hatályon kívül kell 
helyezni.

(2) További erőfeszítésekre van szükség a 
Közösség által a közegészségügy területén 
már megállapított célok és célkitűzések 
elérése érdekében. Ezért a közegészségügy
területén célszerű létrehozni egy második, 
a közegészségügyre vonatkozó közösségi 
cselekvési program (2003–2008) 
elfogadásáról szóló, 2002. szeptember 23-i 
1786/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozat – amelyet ennek 
megfelelően hatályon kívül kell helyezni –
helyére lépő közösségi cselekvési 
programot (2007-2013, „a Program”) az 
ebben a határozatban megállapítottak 
szerint.  

Indokolás

This amendment is in accordance with the decision by the Conference of Presidents to split 
the programme. The deleted parts are covered by the report on the Consumer Protection 
Programme. The Community is facing serious challenges in the health sector which call for a 
response at Community level and, consequently, Community action is required in the form of 
a second programme in the field of public health (2007-2013) which will constitute a 
continuation and development of the first integrated Community action programme in the 
field of public health (2003-2008).

Módosítás 10
(2a) preambulumbekezdés (új)

(2a) A Program épít a közegészségügyre 
vonatkozó korábbi közösségi cselekvési 
program (2003–2008) struktúrájára, 
mechanizmusaira és tevékenységeire, a 
végrehajtott fellépésekből és 
intézkedésekből nyert tapasztalatokból és 
ismeretekből származó új célokkal és 
hasznokkal egészíti ki. Az egész 
Közösségben hozzá fog járulni a magas 
szintű fizikai és mentális egészség, illetve 
az egészségügy terén a nagyobb mértékű 
egyenlőség megvalósításához azáltal, hogy 
a cselekvéseket a közegészség javítására, 
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az emberi betegségek és rendellenességek 
megelőzésére és az egészséget fenyegető 
veszélyforrások elhárítására irányítja 
azzal a céllal, hogy küzdjön a 
megbetegedések és az idő előtti 
elhalálozás ellen, a nem és az életkor 
figyelembevételével. 

Indokolás

The second programme will build on the structures, mechanisms and activities of the first 
programme, the experience gained and the addition of new objectives, contributing to 
combating health threats, attaining a high level of physical and mental health and well-being 
and greater equality in health matters.

Módosítás 11
(3) preambulumbekezdés 

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

(3) A Program segít megvalósítani a
célkitűzéseket: a polgárok egészségügyi 
kockázatokkal és fenyegetésekkel 
szembeni megvédését, a polgárok 
vonatkozó információkhoz való 
hozzáférésének növelését, és ezáltal a 
polgárok képessé tételét a saját legjobb 
érdekeiket érintő döntéseik meghozatalára.
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Indokolás

This amendment is in accordance with the decision by Conference of Presidents to split the 
programme. Τhe programme should strengthen the capacity to provide citizens with 
information on health matters, broadening the scope of knowledge and choice.

Módosítás 12
(3a) preambulumbekezdés (új) 

(3a) A Program támogatja az 
egészségügyi célok valamennyi közösségi 
politikában és tevékenységben történő 
érvényesítését.

Indokolás

The programme will cover and support the mainstreaming of health objectives in all 
Community policies and activities.

Módosítás 13
(3b) preambulumbekezdés (új) 

(3b) Az egészséges életévek (HLY), 
amelyeket fogyatékosságmentes várható 
élettartam mutatónak is neveznek, 
növelése a betegségek megelőzése és a 
fogyatékosság nélküli öregedés 
támogatása révén fontos az európai uniós 
polgárok jóléte szempontjából, és segít a 
lisszaboni folyamat kihívásainak való 
megfelelésben az államháztartás –
amelyre az emelkedő egészségügyi és 
szociális biztonsági költségek nyomást 
gyakorolnak – fenntarthatósága 
tekintetében.

Indokolás

Health contributes to productivity, employment and consequently to economic growth.
Investment in prevention improves not only health, but also the economy. The categories of 
health indicator (negative and positive) help to measure the population's level of health.

According to the conclusions of the Lisbon Process, 'a major challenge will be to reduce the 
important differences between Member States in terms of life expectancy, incidence of major 
diseases and health capability. Modernising the health sector (…) can make a substantial 
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contribution to sustain labour supply'.

Módosítás 14
(3c) preambulumbekezdés (új) 

(3c) Az Európai Unió bővítése további 
aggodalmakra adott okot az EU-n belül az 
egészségügyben jelentkező 
egyenlőtlenségek tekintetében, és ez 
tovább éleződhet a további bővítésekkel.  
Ennek a kérdésnek ezért a program 
prioritásai közé kell tartoznia.

Indokolás

Enlargement has exacerbated inequalities in the health sector. There are currently major 
differences between the Member States and within them in terms of average lifespan of 
citizens, their state of health and their access to care. These inequalities in turn lead to 
inequalities in growth and, consequently, it is essential that the programme takes measures to 
reduce them.

Módosítás 15
(3d) preambulumbekezdés (új) 

(3d) A programnak elő kell segítenie az 
egészségügyben jelentkező 
egyenlőtlenségek okainak megállapítását 
és a szuboptimális egészségügyi ellátással 
kapcsolatos kérdések kezelését.

Indokolás

The programme should focus, inter alia, on measures which help to reduce inequalities by 
promoting optimal medical care.

Módosítás 16
(3e) preambulumbekezdés (új) 

(3e) Az Európai Unióban fennálló 
egészségügyi állapot hatékony nyomon 
követése érdekében elengedhetetlen az 
összehasonlítható adatok rendszeres 
gyűjtése, feldolgozása és elemzése . Ez 
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lehetővé tenné a Bizottság és a tagállamok 
számára, hogy javítsák a nyilvánosság 
tájékoztatását, valamint megfelelő 
stratégiákat, politikákat és intézkedéseket 
dolgozzanak ki az emberi egészség magas 
szintű védelmének elérése érdekében. A 
fellépések és támogató intézkedések 
keretében törekedni kell a közegészségügy 
fejlesztését szolgáló, információ- és 
adatcserére irányuló rendszerek és 
hálózatok kompatibilitására és 
interoperabilitására. Minden adatot 
nemek szerint kell elemezni.

Indokolás

Without systematic collection, processing and analysis of data at Community level, there can 
be no effective monitoring of health. It is therefore essential to draw on objective, reliable, 
compatible, comparable and exchangeable information at Community level. It is equally 
important that compatible and interoperable systems and networks are operating in the health 
sector.

Módosítás 17
(3f) preambulumbekezdés (új) 

(3f) Az adatgyűjtésnek meg kell felelnie a 
személyes adatok védelméről szóló 
vonatkozó jogszabályoknak.

Módosítás 18
(3g) preambulumbekezdés (új) 

(3g) A legjobb gyakorlat a legmegfelelőbb 
lehetőség, mert a betegségmegelőzést, 
valamint a betegségek és sérülések 
kezelését az eredményesség és 
hatékonyság alapján kellene minősíteni, 
és nem gazdasági szempontból. Az 
iránymutatások és mutatók kidolgozása, 
valamint a legjobb gyakorlatok cseréjének 
megszervezése ezért elsődleges 
fontosságú.
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Indokolás

The development of best practice and guidelines is the best option for prevention measures in 
the field of health, treatment of diseases and injuries and is in keeping with the subsidiarity 
principle.

Módosítás 19
(3h) preambulumbekezdés (új) 

(3h) A további egészségromlás megelőzése 
érdekében fontos a legjobb gyakorlatnak, 
illetve a betegségek és sérülések 
legkorszerűbb kezelésének a támogatása. 

Módosítás 20
(3i) preambulumbekezdés (új) 

(3i) Intézkedéseket kell hozni a sérülések 
megelőzése érdekében az adatgyűjtés, a 
sérülések meghatározó tényezőinek 
megállapítása és a vonatkozó információk 
terjesztése révén.

Módosítás 21
(3j) preambulumbekezdés (új) 

(3j) A Programnak hozzá kellene járulnia 
a betegmobilitásra és az egészségügyi 
dolgozók mobilitására vonatkozó 
adatgyűjtéshez. A Programnak meg 
kellene könnyítenie az Európai e-
Egészségügyi Térség, és különösen az e-
egészségkártya kialakítását.

Indokolás

The mobility of patients and health professionals is a basic challenge in the health sector in 
the Union. In the light of the case law of the Court of Justice of the European Communities, 
which recognises the right of patients to the refund of medical expenses incurred in another
Member State but distinguishes between hospital and non-hospital care and links the exercise 
of this right with certain conditions to ensure financial balance and social security with the 
aim of safeguarding a high level of health protection, Community action is required to deal 
with the issues associated with patient mobility and the promotion of the e-health initiatives 
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and, in particular the further development of the ‘health card’.

Módosítás 22
(3k) preambulumbekezdés (új) 

(3k) A környezetszennyezés komoly 
kockázatot jelent az egészségre, és az 
európai polgárok aggodalmának egyik fő 
forrása. Egy speciális intézkedésnek a 
gyermekekre és más olyan csoportokra, 
amelyeket a veszélyes környezeti 
körülmények különösen veszélyeztetnek, 
kellene összpontosítania. A Programnak 
ki kell egészítenie a 2004 és 2010 közötti 
időszakra vonatkozó környezetvédelmi és 
egészségügyi cselekvési tervet.

Módosítás 23
(3l) preambulumbekezdés (új) 

(31) Az elővigyázatosság elve és a 
kockázatértékelés az emberi egészség 
védelmének kulcsfontosságú tényezője és 
ezért a többi közösségi politikába és 
tevékenységbe történő további integráció 
részét kell képeznie.

Módosítás 24
(3m) preambulumbekezdés (új) 

(3m) A program végrehajtása során a 
közösségi és tagállami fellépések és 
kezdeményezések közötti koordináció 
magas szintjének biztosítása érdekében 
támogatni kell a tagállamok közötti 
együttműködést a közegészségügy 
területén létező és jövőbeni hálózatok 
eredményességének fokozása céljából.

Indokolás

Coordination and cooperation between the Commission and the Member States is absolutely 
essential for effective implementation of the programme.
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Módosítás 25
(4) preambulumbekezdés 

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

törölve

Indokolás

This amendment is in accordance with the decision by Conference of Presidents to split the 
programme.

Módosítás 26
(5) preambulumbekezdés 

(5) Az egészségügyi és a fogyasztóvédelmi
politika más politikákba történő
beépítésére irányuló közös célkitűzés 

(5) Az egészségügyi politika más 
politikákba történő beépítésére irányuló 
célkitűzés fontos eleme a más közösségi 
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fontos eleme a más közösségi politikákkal 
és programokkal való összehangolás. A 
szinergiák kiaknázása és a feleslegesen 
végzett munka elkerülése érdekében 
alkalmas módon más közösségi alapokat és 
programokat is fel kell használni, így 
különösen a közösségi kutatási 
keretprogramokat és azok eredményeit, a 
strukturális alapokat és a közösségi 
statisztikai programot.

politikákkal és programokkal való 
összehangolás. A szinergiák kiaknázása és 
a feleslegesen végzett munka elkerülése 
érdekében, a kapcsolódó közösségi 
programokkal és intézkedésekkel közös 
intézkedéseket kell hozni és alkalmas 
módon más közösségi alapokat és 
programokat is fel kell használni, így 
különösen a közösségi kutatási 
keretprogramokat és azok eredményeit, a 
strukturális alapokat, a Kohéziós Alapot, az 
Európai Mezőgazdasági Orientációs és 
Garanciaalapot, az Európai Szolidaritási 
Alapot és a közösségi statisztikai 
programot. Azt is biztosítani kell, hogy 
mindegyik tartalmazza az egészségügyi 
szempontot.

Indokolás

This amendment is in accordance with the decision by Conference of Presidents to split the 
programme. The deleted parts are covered by the report on the Consumer Protection 
programme. It is essential to aim for synergy between the actions under the programme and 
other Community programmes, actions and funds.

Módosítás 27
(6) preambulumbekezdés 

(6) Általános európai érdek, hogy a 
polgárok egészsége, biztonsága és 
gazdasági érdekei, valamint a termékekre 
és a szolgáltatásokra vonatkozó 
szabványok kidolgozása során a 
fogyasztói érdekek közösségi szintű 
védelmet élvezzenek. A program 
kulcsfontosságú célkitűzései függhetnek 
továbbá olyan szakosodott hálózatok 
lététől, amelyek kialakításukhoz és 
működésükhöz ugyancsak közösségi 
hozzájárulást igényelnek. Az érintett
szervezetek jellegénél fogva és kivételes 
hasznosságuk esetén nem kívánatos, hogy 
e szervezetek működésére nyújtott 
közösségi támogatás megújítására 
vonatkozzék a közösségi támogatás 
mértékének fokozatos csökkentésére 

(6) A nem kormányzati szervezetek a 
Közösségben szintén fontos szerepet 
játszanak a közegészségügy 
támogatásában és a polgárok érdekeinek 
az egészségügyi politikában való 
képviseletében. Fejlődésükhöz és 
működésükhöz közösségi hozzájárulást 
igényelnek.  Támogathatósági 
kritériumokat és a közösségi támogatásra 
jogosult nem kormányzati szervezetek 
pénzügyi átláthatóságára vonatkozó 
rendelkezéseket kell megállapítani ebben 
a határozatban.
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vonatkozó elv.

Indokolás

NGOs play an important role in promoting health and, consequently, should take part in the 
programme.

Módosítás 28
(7) preambulumbekezdés 

(7) A program végrehajtását azok
kiterjesztésével a közegészségügy és a 
fogyasztóvédelem területén meglévő 
cselekvésekre és strukturális 
intézményekre, így különösen a 
2004/858/EK bizottsági határozattal 
létrehozott, „Közegészségügyi Program 
Végrehajtó Hivatala” elnevezésű hivatalra
kell alapozni. A végrehajtás során szoros 
együttműködésben kell eljárni az érintett 
szervezetekkel és hivatalokkal, így 
különösen a 851/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott 
Európai Betegségmegelőzési és 
Járványvédelmi Központtal.

(7) A program végrehajtásának
tartalmaznia kell a 2004/858/EK bizottsági 
határozattal létrehozott, „Közegészségügyi 
Program Végrehajtó Hivatala” elnevezésű 
hivatalt és az érintett szervezetekkel és 
hivatalokkal, így különösen a 851/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel 
létrehozott Európai Betegségmegelőzési és 
Járványvédelmi Központtal (ECDC) 
történő szoros együttműködést. A 
Bizottságnak közölnie kell az ECDC-vel a 
program keretében gyűjtött összes olyan 
információt és adatot, amely lényeges a 
központ feladata szempontjából.

Indokolás

This amendment is in accordance with the decision by Conference of Presidents to split the 
programme. The deleted parts are covered by the report on the Consumer Protection 
programme. It is important that the Commission should cooperate and communicate with the 
European Centre for Disease Prevention and Control.

Módosítás 29
(9) preambulumbekezdés 

(9) Az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodás (a továbbiakban: „EGT-
megállapodás”) rendelkezik az 
egészségügy és a fogyasztóvédelem
területén egyrészről az Európai Közösség 
és tagállamai, másrészről az Európai 
Szabadkereskedelmi Társulás Európai 
Gazdasági Térségben részt vevő országai 
(a továbbiakban: „EFTA/EGT-államok”) 

(9) Az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodás (a továbbiakban: „EGT-
megállapodás”) rendelkezik az 
egészségügy területén egyrészről az 
Európai Közösség és tagállamai, 
másrészről az Európai Szabadkereskedelmi 
Társulás Európai Gazdasági Térségben 
részt vevő országai (a továbbiakban:
„EFTA/EGT-államok”) közötti 
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közötti együttműködésről. Gondoskodni 
kell továbbá arról, hogy a program nyitott 
legyen más országok, különösen a 
Közösség szomszédságában fekvő, 
valamint a közösségi tagságot kérelmező, 
arra jelölt vagy a csatlakozási folyamatban 
részt vevő országok részvétele előtt is, 
különös tekintettel azokra a potenciális 
egészségügyi fenyegetésekre, amelyek 
harmadik országokban kialakulhatnak és 
hatással lehetnek a Közösségre.

együttműködésről. Gondoskodni kell 
továbbá arról, hogy a Program nyitott 
legyen más országok, különösen a 
Közösség szomszédságában fekvő, 
valamint a közösségi tagságot kérelmező, 
arra jelölt vagy a csatlakozási folyamatban 
részt vevő országok részvétele előtt is, 
különös tekintettel azokra a potenciális 
egészségügyi fenyegetésekre, amelyek 
harmadik országokban kialakulhatnak és 
hatással lehetnek a Közösségre.

Indokolás

This amendment is in accordance with the decision by Conference of Presidents to split the 
programme. The deleted parts are covered by the report on the Consumer Protection 
Programme.

Módosítás 30
(11) preambulumbekezdés 

(11) Hatás- és szerepkörük 
figyelembevételével együttműködést kell 
kialakítani az érintett nemzetközi 
szervezetekkel, így különösen az Egyesült 
Nemzetekkel és annak szakosított 
intézményeivel, például az Egészségügyi 
Világszervezettel, valamint az Európa 
Tanáccsal és a Gazdasági Együttműködési 
és Fejlesztési Szervezettel annak 
érdekében, hogy a program végrehajtása 
során az egészségügyet és a 
fogyasztóvédelmet közösségi és nemzetközi 
szinten érintő cselekvések minél 
hatékonyabbak és eredményesebbek 
lehessenek.

(11) A közösségi és nemzetközi szintű 
egészségügyi intézkedések 
eredményességének és hatékonyságának 
maximalizálása érdekében, hatás- és 
szerepkörük figyelembevételével 
együttműködést kell kialakítani az érintett 
nemzetközi szervezetekkel, így különösen 
az Egyesült Nemzetekkel és annak 
szakosított intézményeivel, például az 
Egészségügyi Világszervezettel, valamint 
az Európa Tanáccsal és a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezettel.

Indokolás

This amendment is in accordance with the decision by Conference of Presidents to split the 
programme.

Módosítás 31
(12) preambulumbekezdés 
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(12) A programmal létrehozott érték és a 
kifejtett hatás növelése érdekében a
megtett intézkedéseket rendszeres jelleggel 
felügyelni és értékelni kell, és ennek 
keretében független külső értékelést is kell 
végezni.

(12) Az ezen Program egészségügyi céljai 
elérésének irányába tett előrehaladást 
mérni és értékelni kell a Programmal
létrehozott érték és a kifejtett hatás 
növelése érdekében. A megtett 
intézkedéseket rendszeres jelleggel 
felügyelni és értékelni kell, és ennek 
keretében független külső értékelést is kell 
végezni.

Módosítás 32
(13) preambulumbekezdés 

(13) Mivel az érintett kérdéskörök 
nemzeteket átívelő jellege miatt az 
egészségügy és a fogyasztóvédelem 
területén megteendő cselekvések céljainak 
eléréséről a tagállamok megfelelő szinten 
nem képesek gondoskodni, és ezért mivel 
a közösségi fellépés a kizárólagos nemzeti 
fellépéshez képest hatékonyabbnak és 
eredményesebbnek ígérkezik a polgárok 
egészségének, biztonságának és gazdasági 
érdekeinek védelmére, a Közösség a 
Szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően 
rendelkezéseket állapíthat meg. Az 
ugyanazon cikkben foglalt arányosság 
elvének megfelelően ez a határozat nem 
lépi túl az említett célkitűzések eléréséhez 
szükséges mértéket.

(13) A Szerződés 5. cikkében megállapított 
szubszidiaritás és arányosság elvével 
összhangban, a nem a Közösség 
kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben 
– mint például a közegészségügy – akkor, 
és csak akkor alkalmazható közösségi 
cselekvés, ha annak mértéke vagy hatásai 
miatt a cél a Közösség által jobban 
elérhető. A program célkitűzéseit a 
tagállamok – az összetettség, a 
transznacionális jelleg és az egészséget 
befolyásoló tényezők fölötti teljes 
ellenőrzés tagállami szintű hiánya miatt –
nem tudják megfelelő mértékben 
megvalósítani, így a program feladata az, 
hogy támogassa és kiegészítse a 
tagállamok cselekvéseit és intézkedéseit. A 
program jelentős hozzáadott értéket 
biztosíthat a Közösségben az egészség 
elősegítését célzó rendszerek és az 
egészségügyi rendszerek számára olyan 
struktúrák és programok támogatásával, 
amelyek – a tapasztalok és legjobb 
gyakorlatok cseréjének megkönnyítésével 
– javítják az egészségügyben érintett 
egyének, intézmények, szövetségek, 
szervezetek és testületek képességeit oly 
módon, hogy alapot biztosítanak a 
közegészséget befolyásoló tényezők közös 
elemzéséhez. A program az 
országhatárokon átnyúló, a közegészséget 
fenyegető tényezők – például fertőző 
betegségek, környezetszennyezés vagy 
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élelmiszerszennyezés – esetén is 
hozzáadott értékkel bírhat, az együttes 
stratégiákra és cselekvésekre való 
ösztönözés erejéig az egészség és biztonság 
védelme, a polgárok egészségügyhöz 
kapcsolódó gazdasági érdekeinek 
támogatása és az európai polgárok mint 
betegek gazdasági terheinek csökkentése 
érdekében.

Indokolás

This amendment is in accordance with the decision by the Conference of Presidents to split 
the programme. The Health Programme should also deal with aspects relating to the role of 
citizens as patients in the reception of health services.  The actions under the programme may 
encourage cooperation between the Member States on cross-border care in order to ensure 
effective or urgent treatment and the promotion of patients’ health with a view to improving 
the complementarity of health services in border regions.

Módosítás 33
(14) preambulumbekezdés 

(14) A Bizottság köteles gondoskodni a 
program és a két előzményprogram közötti 
megfelelő átmenetről, különösen a több 
évre kiterjedő intézkedések és az 
igazgatási támogató struktúrák, így 
például a Közegészségügyi Program 
Végrehajtó Hivatala folyamatosságáról,

(14) A Bizottság köteles gondoskodni a 
Program és az első előzményprogram 
közötti megfelelő átmenetről, különösen a
pénzügyi kötelezettségválallások 
teljesítéséről.

Indokolás

This amendment is in accordance with the decision by Conference of Presidents to split the 
programme.

Módosítás 34
1. cikk

A program létrehozása A második program létrehozása
A 2007. január 1. és 2013. december 31. 
közötti időszakra az egészségügy és a 
fogyasztóvédelem területén létrejön egy 
közösségi cselekvési program (a 
továbbiakban: „program”).

A 2007. január 1. és 2013. december 31. 
közötti időszakra a közegészségügy
területén létrejön a második közösségi 
cselekvési program (a továbbiakban:
„Program”).
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Indokolás

This amendment is in accordance with the decision by Conference of Presidents to split the 
programme. The deleted parts are covered by the report on the Consumer Protection 
Programme.

Módosítás 35
2. cikk

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

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

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

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

- a polgárok megvédése az emberi 
egészséget érintő fenyegetésektől;

- azon politikák támogatása, amelyek 
egészségesebb életmódhoz vezetnek;

- azon politikák támogatása, amelyek 
egészségesebb életmódhoz vezetnek;

- hozzájárulás a fontosabb megbetegedések 
előfordulásának csökkentéséhez;

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

- az egészségügyi rendszerek 
hatékonyságának és eredményességének 
javítása.

- az egészségügyi rendszerek 
hatékonyságának és eredményességének 
javítása, és
- a közegészségügy fejlesztését szolgáló 
információk és ismeretek növelése és az 
egészségügyi célok általános 
érvényesítéséhez való hozzájárulás.

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

Indokolás

This amendment is in accordance with the decision by the Conference of Presidents to split 
the programme. Consequently, it is necessary to modify the aims and objectives of the 
programme to correspond to Article 152 of the EC Treaty. The actions corresponding to the 
objectives are presented in the Annex. This is an essential addendum in order to clarify the 
definition of the aims and objectives of the programme. A notable addendum is the reduction 
in the mortality and morbidity of major diseases and injuries.

Módosítás 36
2. cikk (2a) bekezdés (új)
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(2a) A program ezenfelül hozzájárul a 
következőkhöz:
a) az emberi egészség magas szintű 
védelmének biztosítása valamennyi 
közösségi politika és tevékenység 
meghatározása és végrehajtása során a 
holisztikus egészségügyi megközelítés 
támogatása révén;
b) az egészségügyben tapasztalható 
egyenlőtlenségek megszüntetése;
c) a tagállamok közötti együttműködés 
ösztönzése a Szerződés 152. cikkének 
hatálya alá tartozó területeken.

Indokolás
The basic objective of the programme will be to develop an integrated and interdisciplinary 
strategy for health to ensure the incorporation of the protection and promotion of health in all 
Community policies and actions and the combating of health inequalities. The promotion of 
cooperation between the Member States is of particular importance in meeting the challenges 
in the health sector.

Módosítás 37
3. cikk (1) bekezdés bevezető rész

(1) A 2. cikkben meghatározott 
célkitűzéseket a rendelkezésre álló
alkalmas végrehajtási módszerek teljes 
mértékű kihasználásával kell 
megvalósítani, különösen:

(1) A 2. cikkben meghatározott 
célkitűzéseket az alkalmas végrehajtási 
módszerek és a 6. cikk (2) bekezdésében 
említett irányítási eljárásnak megfelelően 
elfogadott finanszírozás teljes mértékű 
kihasználásával kell megvalósítani.

Indokolás

This amendment is in accordance with the decision by the Conference of Presidents to split 
the programme. The methods of implementing the programme and the terms of funding will 
be defined by the programme’s management committee.  

Módosítás 38
3. cikk (2), (3) és (4) bekezdés 

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

törölve
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következő mértéket:
a) a 60 %-ot az egészségügy és a 
fogyasztóvédelem területén valamely 
közösségi program valamely 
célkitűzésének megvalósítását segítő 
cselekvés esetén, a kivételes hasznosságú 
esetekben azonban a közösségi 
hozzájárulás legfeljebb 80 % is lehet; és
b) a kiadások 60 %-át olyan testület 
működése esetén, amely általános európai 
érdekű cél elérésére törekszik, 
amennyiben ez a támogatás az 
egészségügyi vagy a fogyasztóvédelmi 
érdekek közösségi szintű képviseletéhez 
vagy a program kulcsfontosságú 
célkitűzéseinek megvalósításához 
szükséges, a kivételes hasznosságú 
esetekben azonban a közösségi 
hozzájárulás legfeljebb 95 % is lehet. E 
pénzügyi hozzájárulás megújítása 
mentesíthető a fokozatos csökkentés elve 
alól.
3. Az (1) bekezdés a) pontjának 
alkalmazásában, amennyiben azt a 
megvalósítandó célkitűzés jellege 
indokolja, a közösségi pénzügyi 
hozzájárulás nyújtható a Közösség és egy 
vagy több tagállam, vagy a Közösség és 
más résztvevő országok illetékes hatóságai 
által közösen nyújtott finanszírozás 
részeként. Ilyenkor a közösségi 
hozzájárulás nem haladhatja meg az 
50 %-ot, a kivételes hasznosságú 
esetekben azonban a közösségi 
hozzájárulás legfeljebb 70 % is lehet. E 
közösségi hozzájárulás odaítélhető a 
tagállam vagy az érintett illetékes hatóság
által megjelölt, a Bizottság által 
jóváhagyott köztestületnek vagy üzleti 
haszonszerzésre nem törekvő más 
testületnek.
4. Az (1) bekezdés a) pontjának 
alkalmazásában a közösségi pénzügyi 
hozzájárulás átalányfinanszírozás 
formájában is nyújtható, amennyiben azt 
az érintett cselekvések természete 
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indokolja. E pénzügyi hozzájárulás esetén 
a (2) és (3) bekezdésben előírt százalékos 
határok nem alkalmazandók. Szükség 
szerint gondoskodni kell az érintett 
cselekvések kiválasztására, 
monitoringjára és értékelésére vonatkozó 
kritériumok meghatározásáról.

Indokolás

Specific provisions on the Community contributions to projects and organisations should be 
taken in the Management Committee.

Módosítás 39
3. cikk (4a) bekezdés (új)

(4a) Pénzügyi hozzájárulást olyan 
szervezeteknek is oda lehet ítélni, amelyek
a) nem kormányzati, nonprofit 
szervezetek, az ipari, kereskedelmi, üzleti 
és egyéb összeférhetetlen érdekektől 
függetlenek, és amelyeknek az elsődleges 
célkitűzése és tevékenysége az emberi 
betegségek megelőzése és a 
közegészségügy támogatása a 
Közösségben, továbbá
b) a tagállamok legalább felében 
megbízatást kaptak nemzeti egészségügyi 
szervezetektől a polgárok érdekeinek 
közösségi szintű képviseletére, a polgárok 
képviselői a nemzeti szabályoknak és 
gyakorlatoknak megfelelően és regionális 
vagy nemzeti szinten tevékenykednek, 
valamint
c) a tagságukról, belső szabályzatukról és 
finanszírozási forrásaikról teljes és 
aktualizált beszámolót adtak a 
Bizottságnak.

Indokolás

Participation of civil society is vitally important for the formulation and implementation of 
European health policy. The EU provide core funding so that health interests could be 
effectively represented at the Community level. The specification of NGO's, which play an 
important role in promoting health and are able to take part in the programme, will provide 
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greater legal certainty for funding the measures under the programme.

Módosítás 40
4. cikk

A Bizottság a 7. cikk előírásainak 
megfelelően gondoskodik a program
végrehajtásáról.

(1) A Bizottság a 6. és 7. cikk előírásainak 
megfelelően és a program harmonikus és 
kiegyensúlyozott fejlődését biztosítva, 
valamint a tagállamokkal szoros 
együttműködésben gondoskodik a 
programban meghatározott cselekvések és 
intézkedések végrehajtásáról.

Indokolás

Cooperation between the Commission and the Member States is a precondition for effective 
implementation of the programme.

Módosítás 41
4. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) A végrehajtás támogatása érdekében 
a Bizottság biztosítja az egészségügyi 
felügyelet és az egészségügyi veszélyekre 
történő gyors reagálás céljából kiépített 
hálózatok összehangolását és integrálását.

Módosítás 42
4. cikk (1b) bekezdés (új)

(1b) A Bizottság és a tagállamok – saját 
hatáskörükön belül – megteszik a 
megfelelő lépéseket a program hatékony 
végrehajtásának a biztosítására, és a 
program célkitűzéseinek megvalósítására 
vonatkozó közösségi, illetve tagállami 
szintű mechanizmusok kialakítására. 
Biztosítják, hogy a program által 
támogatott cselekvésekre vonatkozóan 
megfelelő információkat szolgáltassanak, 
továbbá, hogy a helyi, illetve regionális 
hatóságok és nem kormányzati 
szervezetek által végrehajtandó 
cselekvések esetében a lehető legnagyobb 
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arányú legyen a részvétel. 

Indokolás

Coordination and cooperation between the Commission and the Member States is absolutely 
essential for effective implementation of the programme.

Módosítás 43
4. cikk (1c) bekezdés (új)

(1c) A Bizottság, szoros 
együttműködésben a tagállamokkal, 
törekszik az adatok és az információk 
összehasonlíthatóságának, és az 
egészségügyi adat- és információcserét 
szolgáló rendszerek és hálózatok 
kompatibilitásának, illetve kölcsönös 
működtethetőségének a biztosítására.

Módosítás 44
4. cikk (1d) bekezdés (új)

(1d) A Bizottság, szoros 
együttműködésben a tagállamokkal, a 
program céljainak elérése érdekében 
biztosítja a szükséges együttműködést és 
kommunikációt az Európai 
Betegségmegelőzési és Járványvédelmi 
Központtal.

Indokolás

Coordination and cooperation between the Commission, the Member States and the ECDC is 
absolutely necessary for the effective implementation of the objectives of the programme.

Módosítás 45
4. cikk (1e) bekezdés (új)

(1e) A program végrehajtása során a 
Bizottság és a tagállamok biztosítják a 
személyes adatok védelmére vonatkozó 
valamennyi jogszabály betartását és –
adott esetben– az ilyen adatok titkosságát 
és biztonságát garantáló mechanizmusok 
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bevezetését.

Indokolás

Collection of relevant data is an essential part of the programme. In order to guarantee its 
legitimacy and credibility, it must comply with all relevant legal provisions on data 
protection.

Módosítás 46
4. cikk (1f) bekezdés (új)

(1f) A Bizottság, szorosan együttműködve 
a tagállamokkal, biztosítja az átmenetet a 
11. cikkben említett határozattal 
elfogadott első programon belül 
kialakított, az ebben a programban 
megállapított prioritásokhoz hozzájáruló 
cselekvések, és az e program szerint 
végrehajtandó cselekvések között.

Módosítás 47
4a. cikk (új)

4a. cikk
Közös stratégiák és cselekvések

Az emberi egészség magas szintű 
védelmének valamennyi közösségi politika 
és tevékenység meghatározása és 
végrehajtása során történő biztosítása és 
az egészségügyi célok általános 
érvényesítésének előmozdítása érdekében 
a program céljait közös stratégiákként és 
közös cselekvésekként lehet végrehajtani a 
vonatkozó közösségi programokkal, 
cselekvésekkel és pénzeszközökkel való 
kapcsolat kialakítása révén. A Bizottság 
biztosítja a kapcsolatot a Program és más 
közösségi intézkedések, cselekvések és 
pénzeszközök között.

Indokolás

It is necessary to develop joint strategies and actions by promoting Community synergy and 
maximising the impact of the programme on other Community measures, actions and funds.
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Módosítás 48
5. cikk (1) bekezdés

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

1. A Program végrehajtására előirányzott 
pénzügyi keret az 1. cikkben meghatározott 
időszakra 1200 millió euro.

Indokolás

The budget for the programme should be increased to cover the addition of new actions and 
measures and to ensure its integrated and effective implementation.

Módosítás 49
7. cikk (1) bekezdés a) pont

a) a program végrehajtásának éves 
munkatervét, amely megállapítja a 
prioritásokat és az elvégzendő 
cselekvéseket, valamint a források 
elosztását és a vonatkozó kritériumokat;

a) a Program végrehajtásának éves 
munkatervét, amely megállapítja a 
prioritásokat és az elvégzendő 
cselekvéseket, valamint a források 
elosztását;

Indokolás

This amendment together with subsequent amendments aims to make the provisions on 
implementation clearer and more precise.

Módosítás 50
7. cikk (1) bekezdés aa) pont (új)

aa) a Program cselekvéseinek 
kiválasztására és finanszírozására 
szolgáló szabályok, kritériumok, 
átláthatósági intézkedések és eljárások;

Indokolás

These matters call, in procedural terms, for the adoption of implementing measures by the 
management committee.

Módosítás 51
7. cikk (1) bekezdés ab) pont (új)
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ab) a 4a. cikkben említett közös stratégiák 
és cselekvések végrehajtására szolgáló 
rendelkezések.

Indokolás

These matters call, in procedural terms, for the adoption of implementing measures by the 
management committee.

Módosítás 52
7. cikk (1) bekezdés ac) pont (új)

ac) az információk koordinációjára, 
továbbítására, cseréjére és terjesztésére, a 
szellemi tulajdonra, valamint a 
mellékletben említett cselekvésekkel és 
intézkedésekkel kapcsolatos adatok 
tárolására vonatkozó rendelkezések. 

Indokolás

These matters call, in procedural terms, for the adoption of implementing measures by the 
management committee.

Módosítás 53
7. cikk (2) bekezdés

2. A határozat végrehajtásához szükséges 
minden más intézkedést a Bizottság fogad 
el. Az elfogadott intézkedésekről 
tájékoztatni kell a bizottságot.

2. A határozat végrehajtásához szükséges 
minden más intézkedést a Bizottság fogad 
el a 6. cikk (3) bekezdésében említett 
tanácsadási eljárásnak megfelelően.

Indokolás

Provides greater clarity.

Módosítás 54
9. cikk

A program végrehajtása során ösztönözni 
kell a programban részt nem vevő 
harmadik országokkal és a nemzetközi 
szervezetekkel fennálló kapcsolatokat.

A Program végrehajtása során ösztönözni 
kell a Programban részt nem vevő 
harmadik országokkal és a nemzetközi 
szervezetekkel, különösen a WHO-val,
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fennálló kapcsolatokat.

Indokolás

World Health Organisation should be specifically named here, as it is the most important 
international organisation in the field of health.

Módosítás 55
10. cikk (2) bekezdés

(2) A Bizottság kérésére a tagállamok 
információkat szolgáltatnak a program 
végrehajtásáról és hatásairól.

(2) A Bizottság az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának benyújtja a következőket:
a) egy külső és független időközi értékelő 
jelentés az elért eredményekről és a 
Program végrehajtásának minőségi és 
mennyiségi szempontjairól a Program 
elfogadása után három évvel; a jelentés 
különösen az azon országokban 
végrehajtott strukturális fejlesztési 
intézkedések eredményességének 
értékelését teszi lehetővé, amelyek a 
közelmúltban csatlakoztak az Unióhoz; a 
jelentés tartalmazza a Bizottság fő 
következtetéseinek és megjegyzéseinek 
összefoglalását;
b) közlemény a Program folytatásáról 
legkésőbb négy évvel a Program 
elfogadása után;
c) legkésőbb 2015. december 31-ig egy 
részletes külső és független utólagos 
értékelő jelentés a Program 
végrehajtásáról és eredményeiről, amely 
jelentést a Program végrehajtásának 
befejezése után készítenek el.

Indokolás

An independent evaluation of the results of the programme is considered essential.

Módosítás 56
10. cikk (3) bekezdés
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3. A Bizottság gondoskodik arról, hogy a 
program értékelésére annak megkezdését 
követően három évvel, valamint annak 
végét követően sor kerüljön. A Bizottság 
az értékelés következtetéseit saját 
észrevételei kíséretében közli az Európai 
Parlamenttel, a Tanáccsal, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a 
Régiók Bizottságával.

törölve

Indokolás

The contents of this paragraph are incorporated in a clearer and more precise form in 
amendment to Article 10, paragraph 2.

Módosítás 57
10. cikk (3a) bekezdés (új)

3a. A Bizottság a Program elfogadása 
után kétévente jelentést tesz közzé az 
Európai Unióban fennálló egészségügyi 
állapotról, amely adatokon és mutatókon 
alapul.

Indokolás

A periodical report should be published on health in the Union based on data and indicators 
derived from implementation of the measures under the programme.

Módosítás 58
11. cikk

Az 1786/2002/EK és a 20/2004/EK
határozat hatályát veszti.

Az 1786/2002/EK határozat hatályát veszti.

Indokolás

This amendment is in accordance with the decision by Conference of Presidents to split the 
programme. The deleted parts are covered by the report on the Consumer Protection 
Programme.

Módosítás 59
12. cikk
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A Bizottság elfogadja mindazokat az 
intézkedéseket, amelyek az 1786/2002/EK 
és a 20/2004/EK határozat keretében 
elfogadott intézkedések és a jelen program 
alapján végrehajtandó intézkedések közötti 
átmenet biztosításához szükségesek.

A Bizottság elfogadja mindazokat az 
intézkedéseket, amelyek az 1786/2002/EK 
határozat keretében elfogadott 
intézkedések és a jelen program alapján 
végrehajtandó intézkedések közötti 
átmenet biztosításához szükségesek.

Indokolás

This amendment is in accordance with the decision by Conference of Presidents to split the 
programme. The deleted parts are covered by the report on the Consumer Protection 
Programme.

Módosítás 60
1. Melléklet

Ezt a mellékletet el kell hagyni

Indokolás

All the elements relevant to the Health Programme should be included in Annex 2, so that the 
programme would contain only one single Annex.

Módosítás 61
2. Melléklet cím

2. MELLÉKLET: EGÉSZSÉGÜGY MELLÉKLET

Indokolás

As Annex 1 is merged with Annex 2 and Annex 3 covers the Consumer Protection programme, 
there will only be one annex in the Public Health Programme.

Módosítás 62
2. Melléklet 1. célkitűzés 1. pont

1. AZ EMBERI EGÉSZSÉGET ÉRINTŐ 
FENYEGETÉSEKRE IRÁNYULÓ FELÜGYELET 
ÉS VÉDEKEZÉS FEJLESZTÉSE

1.1 AZ EMBERI EGÉSZSÉGET ÉRINTŐ 
FENYEGETÉSEKRE IRÁNYULÓ FELÜGYELET 
ÉS VÉDEKEZÉS FEJLESZTÉSE

(Az alpontok számozását megfelelően 
módosítani kell, azaz 1.1.1., 1.1.2. stb.)
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Indokolás

Change of numbering.

Módosítás 63
2. Melléklet 1. célkitűzés 1.4 alpont

1.4. A laboratóriumok együttműködésének 
javítása a minőségi kórokozó-diagnosztikai 
képesség teljes Közösségre kiterjedő 
biztosítása céljából, beleértve egy 
közösségi referencialaboratórium-hálózat 
felállítását a fokozott közösségi 
együttműködést igénylő kórokozók 
kimutatására.

1.4. A laboratóriumok együttműködésének 
javítása, beleértve az antimikrobiális 
rezisztencia nyomon követését, a minőségi 
kórokozó-diagnosztikai képesség teljes 
Közösségre kiterjedő biztosítása céljából, 
beleértve egy közösségi 
referencialaboratórium-hálózat felállítását 
a fokozott közösségi együttműködést 
igénylő kórokozók kimutatására.

Indokolás

Action on antimicrobial resistance to antibiotics is also important because of, inter alia, the 
increase of infections within hospitals.

Módosítás 64
2. Melléklet 1. célkitűzés 2. pont

2. VÁLASZADÁS AZ EMBERI EGÉSZSÉGET 
ÉRINTŐ FENYEGETÉSEKRE

1.2 VÁLASZADÁS AZ EMBERI EGÉSZSÉGET 
ÉRINTŐ FENYEGETÉSEKRE

(Az alpontok számozását megfelelően 
módosítani kell, azaz 1.2.1., 1.2.2. stb.)

Indokolás

Change of numbering.

Módosítás 65
2. Melléklet 2. célkitűzés 3. pont

3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI HELYZET JAVÍTÁSA AZ 
EGÉSZSÉGMEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK 
KEZELÉSÉN KERESZTÜL

2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI HELYZET JAVÍTÁSA AZ 
EGÉSZSÉGMEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK 
KEZELÉSÉN KERESZTÜL

(Az alpontok számozását megfelelően 
módosítani kell, azaz 2.1., 2.2. stb.)
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Módosítás 66
2. Melléklet 2. célkitűzés 3. pont 3.2.a. alpont (új)

3.2.a. Sérülésekkel kapcsolatos 
egészségmeghatározó tényezők;

Indokolás

The identification of injury-related determinants could improve their prevention and medical 
care.

Módosítás 67
2. Melléklet 2. célkitűzés 3. pont 3.3.b. alpont (új)

3.3.b. Az egészségügyben tapasztalható 
egyenlőtlenségek azon okainak 
meghatározása, amelyek hatást 
gyakorolnak a megelőzésre és az optimális 
egészségügyi ellátásra;

Indokolás

There are currently major differences between the Member States and within them in terms of 
average lifespan of citizens, their state of health and their access to care. Consequently, it is 
essential that the programme takes measures to reduce them and promote optimum medical 
care.

Módosítás 68
2. Melléklet 2. célkitűzés 3. pont 3.4.a. alpont (új)

3.4.a. A fontosabb betegségek genetikai 
meghatározó tényezőinek megállapítása;

Módosítás 69
2. Melléklet 3. célkitűzés 

Harmadik célkitűzés: hozzájárulás a 
fontosabb megbetegedések előfordulásának 
csökkentéséhez

Harmadik célkitűzés: hozzájárulás a 
fontosabb megbetegedések és sérülések
előfordulásának, morbiditásának és 
halálozási arányszámának csökkentéséhez 
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Indokolás

Amendment for consistency with amendment of part of Article 2 concerning the objectives of 
the programme.

Módosítás 70
2. Melléklet 3. célkitűzés 4. pont

4. BETEGSÉGEK ÉS SÉRÜLÉSEK MEGELŐZÉSE 3. BETEGSÉGEK ÉS SÉRÜLÉSEK MEGELŐZÉSE

(Az alpontok számozását megfelelően 
módosítani kell, azaz 3.1., 3.2. stb.)

Indokolás

Change of numbering.

Módosítás 71
2. Melléklet 3. célkitűzés bevezető rész

Az egészségmeghatározó tényezőkre 
irányuló tevékenységgel összhangban a 
program a következő területeket 
támogatja:

A meghatározó tényezőkre irányuló 
tevékenységgel összhangban a Program a 
következő területeket támogatja:

Indokolás

Provides greater clarity.

Módosítás 72
2. Melléklet 3. célkitűzés 4. pont 4.2 alpont

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

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

It is natural to place greater emphasis on major diseases.

Módosítás 73
2. Melléklet 3. célkitűzés 4. pont 4.3.a. alpont (új) 

4.3.a. Stratégiák és intézkedések 
kidolgozása az egészségügyben 
tapasztalható egyenlőtlenségeknek a 
megelőzés, az egészségjavítás támogatása 
és az optimális egészségügyi ellátás révén 
történő kezelésére;

Indokolás

Self-explanatory as a reduction in inequalities is one of the priorities of the programme.

Módosítás 74
2. Melléklet 3. célkitűzés 4. pont 4.3.b. alpont (új) 

4.3.b. A legjobb gyakorlat, illetve a 
betegségek és sérülések legkorszerűbb 
kezelésének támogatása a további 
egészségromlás megelőzése érdekében;

Indokolás

Self-explanatory as a reduction in inequalities is one of the priorities of the programme.

Módosítás 75
2. Melléklet 3. célkitűzés 4. pont 4.4 alpont 

4.4. Stratégiák és intézkedések kidolgozása 
és végrehajtása a sérülések megelőzésének 
területén.

4.4. Stratégiák és intézkedések kidolgozása 
és végrehajtása a sérülések megelőzésének 
területén, a sérülések meghatározó 
tényezői alapján.

Indokolás

Action must be based on injury determinants identified by the analysis of injury data.  
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Módosítás 76
2. Melléklet 3. célkitűzés 4. pont 4.4.a. alpont (új)

4.4.a. A sérülésekre vonatkozó legjobb 
gyakorlat és iránymutatások kidolgozása 
a gyűjtött adatok alapján;

Indokolás

Development of best practice and guidelines is the best option for preventive measures and 
medical care of injuries.

Módosítás 77
2. Melléklet 4. célkitűzés 5. pont 

5. A NEMZETI EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZEREK 
SZINERGIÁJÁNAK MEGTEREMTÉSE

4. A NEMZETI EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZEREK 
SZINERGIÁJÁNAK MEGTEREMTÉSE

(Az alpontok számozását megfelelően 
módosítani kell, azaz 4.1., 4.2. stb.)

Indokolás

Change of numbering.

Módosítás 78
2. Melléklet 4. célkitűzés 5. pont 5.2. alpont

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

5.2. Az egészségügyi szakemberek és a 
betegek mobilitására vonatkozó adatok 
gyűjtése és az erre vonatkozó információk 
megosztása, valamint a következmények 
kezelése.

Indokolás

Mobility of health professionals and patients is a fact and therefore the collection and 
analysis of relevant data is essential in order to go further in tackling the relevant problems 
and challenges in this respect.

Módosítás 79
2. Melléklet 4. célkitűzés 5. pont 5.8.a. alpont (új)
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5.8.a. Az orvosi kezelésre szolgáló, jó 
minőségű és biztonságos emberi eredetű 
szervek és anyagok közösségen belüli 
elérhetőségének és hozzáférhetőségének 
elősegítése.

Indokolás

Paragraph 6.4 of the original Annex 1 is better placed after Objective 4. 

Módosítás 80
2. Melléklet 5. célkitűzés (új)

5. célkitűzés: A közegészségügy 
fejlesztését szolgáló információk és 
ismeretek növelése és az egészségügyi 
célok általános érvényesítéséhez való 
hozzájárulás

Indokolás

A new objective following the reformulation of Article 2.

Módosítás 81
2. Melléklet 5. célkitűzés bevezető rész 

Az előző célkitűzések mindegyikéhez 
hozzájáruló cselekvések:

Az előző célkitűzések mindegyikéhez 
hozzájáruló cselekvések és eszközök:

Indokolás

Provides greater clarity and is in keeping with the amended text of the Annex .

Módosítás 82
2. Melléklet 5. célkitűzés 6. pont

6. AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÁJÉKOZTATÁS ÉS 
SZAKTUDÁS JAVÍTÁSA A KÖZEGÉSZSÉGÜGY 
FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN

5.1. ADATGYŰJTÉS, EGÉSZSÉGÜGYI 
MONITORING ÉS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS

(Az alpontok számozását megfelelően 
módosítani kell, azaz 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3. 
stb.)
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Indokolás

Change of numbering.

Módosítás 83
2. Melléklet 5. célkitűzés 6. pont 6.1.a. alpont (új)

6.1.a. A sérülésekre vonatkozó adatok 
gyűjtése és elemzése, valamint 
módszertanok fejlesztése és 
adatbáziskezelés;

Indokolás

Collection and analysis of injury data and development of methodologies is essential for the 
development of measures to prevent and reduce injuries.

Módosítás 84
2. Melléklet 5. célkitűzés 5.2. pont (új)

5.2. AZ EURÓPAI UNIÓS POLGÁROKKAL 
FOLYTATOTT KOMMUNIKÁCIÓ JAVÍTÁSA AZ 
EGÉSZSÉGÜGY TERÜLETÉN

5.2.1. Tudatosságnövelő kampányok.

5.2.2. Felmérések.

5.2.3. Konferenciák, előadások, a 
szakértők és az érdekeltek találkozói.

5.2.4. Az egészségügy és a 
fogyasztóvédelem területén 
közérdeklődésre számot tartó kiadványok.

5.2.5. On-line információk.

5.2.6. Információs pontok kialakítása és 
használata.

Indokolás

Change of numbering.  Modified version of the point 1 of original Annex 1.
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Módosítás 85
2. Melléklet 5. célkitűzés 5.3 pont (új)

5.3. A CIVIL TÁRSADALOM ÉS AZ 
ÉRINTETTEK RÉSZVÉTELÉNEK NÖVELÉSE AZ 
EGÉSZSÉGÜGYET ÉRINTŐ DÖNTÉSEK 
MEGHOZATALÁBAN

5.3.1. A közösségi szintű egészségügyi 
szervezetek tevékenységének elősegítése és 
erősítése.

5.3.2. Az egészségügyi szervezetek 
képzése és kapacitásainak kiépítése.

5.3.3. A nem kormányzati egészségügyi 
szervezetek és más érdekeltek hálózatba 
szervezése.

5.3.4. A közösségi szintű konzultációs 
testületek és mechanizmusok 
megerősítése.

Indokolás

Change of numbering. Modified version of the point 2 of original Annex 1.

Módosítás 86
2. Melléklet 5. célkitűzés 5.4 pont (új)

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

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

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

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

Indokolás

Change of numbering.  Modified version of the point 3 of original Annex 1.

Módosítás 87
2. Melléklet 5. célkitűzés 5.5 pont (új)

5.5. AZ EGÉSZSÉGÜGYHÖZ KAPCSOLÓDÓ 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
ELŐSEGÍTÉSE

5.5.1. Együttműködési intézkedések 
nemzetközi szervezetekkel.

5.5.2. Együttműködési intézkedések a 
programban részt nem vevő harmadik 
országokkal.

5.5.3. Az egészségügyi szervezetek 
párbeszédének ösztönzése.

Indokolás

Change of numbering.  Modified version of the point 4 of original Annex 1.

Módosítás 88
2. Melléklet 5. célkitűzés 5.6 pont (új)

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

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

létrehozott független tudományos 
bizottságok feladatait is.

5.6.2. Információk gyűjtése és 
egybevetése, szakértők és intézmények 
hálózatainak létrehozása.
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5.6.3. A kockázatelemzési módszerek 
kifejlesztésének és harmonizálásának 
elősegítése.

5.6.4. A populációk és alcsoportjaik 
vegyi, biológiai és fizikai jellegű egészségi 
kockázati tényezőknek való kitettségére 
vonatkozó információk gyűjtését és 
elemzését célzó cselekvések.

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

5.6.6. A kockázatokkal kapcsolatos 
kommunikációs stratégiák.

5.6.7. A kockázatértékelés oktatása.

1 HL L 66., 2004.3.4., 45. o.

Indokolás

Change of numbering. Modified version of the point 5 of original Annex 1.

Módosítás 89
2. Melléklet 5. célkitűzés 5.7 pont (új)

5.7. AZ EMBERI EREDETŰ SZERVEK ÉS 
ANYAGOK, VALAMINT A VÉR ÉS A
VÉRKÉSZÍTMÉNYEK BIZTONSÁGÁNAK 
JAVÍTÁSA

5.7.1. Az emberi eredetű szervek és 
anyagok (beleértve a vért, a vér 
alkotóelemeit és a vér előanyagait) 
biztonságának és minőségének javítását 
segítő cselekvések.

5.7.2. Az élő donor transzplantációk 
támogatására és a szervhiány kérdésének 
kezelésére szolgáló támogató stratégiák és 
mechanizmusok.



PR\588702HU.doc PE 364.889v02-0045/50 PR\588702HU.doc

HU

5.7.3. A donorok és a befogadók közötti 
platformok kialakítása és működtetése az 
emberi eredetű szervekre és anyagokra 
vonatkozó legjobb gyakorlat létrehozása 
érdekében.

Indokolás

First sub-point originally in Annex 1, point 6.5. The two new sub-points complement the first 
one. Additional improvement and development of measures in the field of organ transplants.

Módosítás 90
2. Melléklet 5. célkitűzés 5.8 pont (új)

5.8.  EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK

5.8.1. Technikai segítségnyújtás a 
politikák és jogszabályok kidolgozásával 
és végrehajtásával kapcsolatos kérdések 
elemzéséhez.

5.8.2. Más közösségi alapok és programok 
szinergiáinak és megfelelő használatának 
támogatása, beleértve a közösségi kutatási 
keretprogramokat és azok eredményeit, a 
strukturális alapokat, a Kohéziós Alapot, 
az Európai Mezőgazdasági Orientációs és 
Garanciaalapot és a Szolidaritási Alapot.

5.8.3. A fogászati egészségügy és a 
fogászati ellátás támogatása, különösen a 
gyermekek esetében.

Indokolás

Additional improvement and development of joint actions to promote Community synergy. In 
addition, it is considered necessary to develop actions in all health sectors, such as oral 
health (dental health), which particularly affects children.

Módosítás 91
3. Melléklet

Ezt a mellékletet el kell hagyni
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Indokolás

This amendment is in accordance with the decision by Conference of Presidents to split the 
programme. Annex 3 is covered by the report on the Consumer Protection Programme.
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INDOKOLÁS

Introduction

Public health is a commodity of prime importance and its protection concerns everyone 
without exception. The introduction of health protection into the Charter of Fundamental 
Rights (Article 11-35) officially sets out this generally held conviction and, at the same time, 
the obligation to give it prominence as a major priority of the European Union.

In particular, the Treaties require the Community to play an active role in the field of public 
health by taking measures which cannot be taken by the Member States. Article 152 of the 
Treaty sets out three objectives for Community action - improving public health, preventing 
disease in all its forms and obviating sources of danger. It also provides for Community 
coordination and cooperation with the Member States to support actions in the field of public 
health, while competence and responsibility for health services (hospitals etc.), lie with the 
Member States (subsidiarity principle). Drawing up action programmes allows the 
Commission to shape and develop policy and action in the field of public health in order to 
achieve the objectives of the Treaty.

1. Background to the proposal for a decision

On 6 April 2005, the Commission submitted a proposal for a decision of the European 
Parliament and of the Council1 establishing a programme of Community action in the field of 
health and consumer protection 2007-2013; Article 251 was specified as the procedure under 
which that decision would be taken, i.e. the co-decision procedure between the European 
Parliament and the Council. In specific terms, the proposal for a decision concerns the 
establishment of a programme covering two separate articles of the EC Treaty, Article 152 
concerning public health and Article 153 concerning consumer protection. The Community 
has in fact previously adopted two separate programmes on the basis of these articles, viz. the 
general framework for financing Community actions in support of consumer policy for the 
years 2004-20072, with a budget of € 81.8 million (annual average € 20.45 million), and the 
current Community action programme in the field of public health 2003-20083, with a budget 
of € 354 million (annual average of € 59 million), which is the first integrated programme in 
the field of public health.

2. Remarks on procedure - decision to split the programme

In the explanatory memorandum to the proposal for a decision, the Commission points out 
that the programmes in the Union are fragmented and that the actions in the fields of 
consumer protection and public health share common objectives. Although the simplification 
and rationalisation of Community programmes may be an objective, the merger of the two 
areas of policy into a single programme cannot disguise the different nature of those areas of 

  
1 COM(2005) 115 final.
2 Decision No. 20/2004, OJ L5, 09.01.2004.
3 Decision No 1786/2002/EC, OJ L 271, 9.10.2002.
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policy and the different level of involvement of the Union.

On 30 June 2005, the Conference of Presidents of the European Parliament approved splitting 
the proposal into two parts, while the two committees responsible (the Committee on the 
Environment and the Committee on the Internal Market) were asked to ensure that the reports 
to be submitted would not contain contradictory amendments to one or the other part of the 
legislative proposal, and that the splitting of the proposal would enable the Committee on 
Budgets to examine the budgetary aspects of all elements of the proposal.

Your rapporteur must also stress that each area, i.e. public health and consumer protection, 
has its own priorities and specific features, and each is both multi-faceted and complex.
Consequently, when we address both of these vast and sensitive areas simultaneously, there is 
a risk that we focus our attention only on their common points and do not cover all of the 
aspects involved. Everything therefore points to two separate programmes so that each subject 
can be dealt with fully. This does not prevent the Commission's departments from managing 
the two programmes jointly, in particular on points where they overlap.

Review of the Union's second health programme 

The split into two programmes has prompted your rapporteur to submit a number of 
amendments to produce a cohesive and substantive health programmes which meets the 
requirements of the EU and the aspirations as well as the needs of the public for better health 
for all. Without a doubt, the experience gained from the first programme, for which it was my 
honour to be the EP's rapporteur, has made an instrumental contribution to my proposal.

Two additional points in the second programme, ensuing from the experience already gained 
from implementation of the first programme, distinguish it from the first: (a) synergy between 
the national health systems with a view to improving efficiency and effectiveness as an 
individual objective and (b) additional actions to consolidate further the capacity to achieve 
the individual objectives.

As with the first programme, the new programme is characterised by a holistic approach both 
towards health and towards the means, mechanisms and practices for tackling health 
problems. It is the approach which must be adopted in order to improve, at Community level, 
not only the quantity of information disseminated but also its quality and, at the same time 
achieve more effective support and coordination for everyone involved in the health sector.
Whether in the private or public sector, help must be given to stakeholders to draw up and 
develop the priorities of the programme, focusing throughout on the cohesion and 
coordination of its actions.

Among those actions, prominence should be given to the correct treatment of diseases and 
injuries through information about best medical practice in order to prevent further loss of 
health status. However, even in the case of chronic diseases and disabilities, care should be 
available which enables sufferers to have a better quality of life. Consequently, a significant 
part of the actions should concern medical care and treatment.

The programme is an invitation and, at the same time, a challenge to all to contribute to 
ensuring more effective prevention, improved health services, and a better quality of life. It 
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should not be overlooked in this respect that there are existing differences in health services 
between the Member States and between areas within the same Member State as well as 
inequalities in access to good health services for citizens. Bridging these gaps, in combination 
with synergy between the national health services, is therefore an important aspect of the 
programme.

 The objectives of the programme

The objectives of the programme as set out in my proposal are as follows:
- to protect citizens against health threats,
- to promote policies that lead to a healthier way of life,
- to contribute to the development of more effective and efficient health systems, 
- to improve information and knowledge in order to further the development of health 

and to incorporate the objectives of the policy implemented in the fields of health in 
other Community policies (mainstreaming)..

The programme will also contribute to:
- ensuring a high level of protection for human health when formulating and 

implementing all Community policies and activities, 
- promoting a holistic approach to health, 
- tackling health inequalities, 
- encouraging cooperation between the Member States in the fields covered by 

Article 152 of the Treaty.

Actions and support measures for the objectives

The new programme includes the following actions:
- promoting health and access to information so that European citizens are in a 

position to make beneficial choices for health, 
- responding to health threats in a coordinated manner at European level, as in the 

case of epidemics, diseases such as HIV/AIDS, bioterrorism etc.,
- preventing disease by tackling health determinants such as those related to lifestyle 

(diet, smoking, consumption of alcohol) as well as to additional factors, genetic, 
environmental, socio-economic etc. which demonstrably affect both physical and 
mental health,

- preventing further loss of health status of an individual by means of applying 
sound medical practice and the most modern methods of treating diseases. It is 
also obvious that the criterion for evaluating treatment cannot be the financial cost 
but the effectiveness, which is also a long-term financial consideration.

- ensuring, by means of information, the best possible treatment for sufferers of 
chronic disease and disabilities, which will offer them a corresponding quality of 
life, 

- bridging the gaps at the level of Member States' health systems and the inequalities 
faced by European citizens in gaining access to good health services, and the 
appropriate treatment. These inequalities as a rule affect social groups with shared 
characteristics, be they unemployed, isolated, with personal and family difficulties, 
often immigrants, with chronic diseases, often mental illness and/or disability, 
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- collecting and analysing data through the programme in order accurately to 
inventory 'health status' in the European Union and to promote actions to restore a 
converging tendency in the Member States in this field by means of information, 
information campaigns, synergy with other Community actions and funds, through 
non-governmental organisations and the promotion of best practice, 

- improving communication with citizens by providing them with the necessary 
information on how to stay in good health, the effects of lifestyle, appropriate 
treatment options when they are ill and how to lead a better life with a chronic
disease or a disability.

Implementation and coordination

The cooperation of the Commission both with the Member States and international 
organisations, such as the World Health Organisation, and specialised centres, such as the 
European Centre for Disease Prevention and Control, is essential for exchanges of views and 
the promotion of health measures. The Member States are also required to play an important 
role given that much of the data will come from them. Their cooperation is essential for the 
collection and processing of data and potential implementation of new policies and 
approaches with appropriate coordination on health-related matters, as important mechanisms 
and instruments are available to them. Your rapporteur considers that coordination of the 
programme is a substantial and essential factor in its success and that the 'open coordination 
method' may help in matters relating to subsidiarity by strengthening strategies in the field of 
health and healthcare, such as patient mobility.

Budget

One aspect which your rapporteur considers to be extremely important is the budget. The 
objectives must always be matched by the resources available to achieve them. In your 
rapporteur's view, there is no guaranteed match between these two in the proposed
programme. The actions under the programme, as described, are extremely wide-ranging and 
ambitious and therefore cannot be achieved with a limited budget. Moreover, the 
Commission's proposal contained another two new objectives in addition to the three declared 
objectives of the first programme.

Your rapporteur therefore proposes the amount of € 1, 200 million in the certainty that the 
Council and the Commission will realise that this proposal is perfectly reasonable and will 
facilitate the smooth implementation of the 2007-2013 health programme. Neither should we 
overlook for one moment the fact that public health is one of the EU's major priorities 
compared with all other policies. This development demonstrates the exceptional importance 
of public health and, therefore, its protection as a response to existing needs and challenges as 
well as the great interest shown by European citizens who are also demanding effective action 
in this field.


