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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Bendrijos veiksmų 
programos sveikatos srityje (2007–2013 m.)
(KOM(2005) – C6-0097/2005 – 2005/0042A(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (KOM(2005))1, 

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į 152 straipsnį, pagal kuriuos 
Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0097/2005), 

– atsižvelgdamas į 2005 m. birželio 30 d. Pirmininkų sueigos pasiūlymą padalyti Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą dėl Bendrijos veiksmų programos sveikatos ir vartotojų 
apsaugos srityse (2007–2013 m.), kad būtų galima pavesti Aplinkos apsaugos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos politikos komitetui ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komitetui parengti du atskirus pranešimus;

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos 
komitetas komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto nuomonę (A6-0000/2005), 

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu; 

3. paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai ir Komisijai. 

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
Antraštinė dalis

Pasiūlymas dėl Bendrijos veiksmų 
programos sveikatos ir vartotojų apsaugos
srityse (2007–2013 m.)

Pasiūlymas dėl antrosios Bendrijos 
veiksmų programos visuomenės sveikatos 
srityje (2007–2013 m.)

  
1 OL C ... / Dar nepaskelbta OL.
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu, remiantis Pirmininkų sueigos sprendimu, siekiama atskirti programas. 
Išbrauktos dalys yra įtrauktos į Vartotojų apsaugos programos ataskaitą. Ši programa –
pirmosios Bendrijos bendros veiksmų programos sveikatos srityje (2003–2008 m.) tęsinys ir 
tolesnė plėtotė. 

Pakeitimas 2
1 nurodomoji dalis

atsižvelgdama į Europos bendrijos 
steigimo sutartį, ypač į jos 152 ir 153 
straipsnius,

atsižvelgdama į Europos bendrijos 
steigimo sutartį, ypač į jos 152 straipsnį,

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu, remiantis Pirmininkų sueigos sprendimu, siekiama atskirti programas. 
Išbrauktos dalys yra įtrauktos į Vartotojų apsaugos programos ataskaitą. 

Pakeitimas 3
1 konstatuojamoji dalis 

(1) Bendrija gali prisidėti prie visuomenės 
sveikatos, saugumo ir ekonominių 
interesų veiksmais visuomenės sveikatos ir 
vartotojų apsaugos srityse.

(1) Bendrija yra įsipareigojusi skatinti ir 
gerinti sveikatą, užkirsti kelią ligoms ir 
veikti prieš galimas grėsmės sveikatai. Ji 
privalo koordinuotai ir nuosekliai 
atsižvelgti į savo žmonių nerimą dėl 
rizikos sveikatai bei į jų lūkesčius turėti 
aukšto lygio sveikatos apsaugą. Bendrija 
gali prisidėti prie visuomenės sveikatos ir
saugumo ir ekonominių interesų
veiksmais visuomenės sveikatos srityje.

Pagrindimas

Visuomenės sveikata yra ypač svarbus dalykas, todėl jos apsauga be išimčių liečia kiekvieną 
jos narį. Sutarties 152 straipsnis įpareigoja Bendriją skatinti ir gerinti veiklą, susijusią su 
sveikata, žmogaus ligų profilaktika ir pavojaus žmogaus sveikatai šaltinių šalinimu. 
Sunkumams sveikatos srityje įveikti reikia suderintų ir nuoseklių priemonių, užtikrinančių 
aukštą visuomenės sveikatos apsaugos lygį.

Pakeitimas 4
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)



PE 364.889v02-00 8/53 PR\588702LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

(1a) Aukštas žmogaus sveikatos apsaugos 
lygis turėtų būti užtikrintas apibrėžiant ir 
įgyvendinant visas Bendrijos politikos 
kryptis ir veiklas. Sutarties 152 straipsnyje 
reikalaujama, kad Bendrija, laikydamasi 
subsidiarumo principo, vaidintų aktyvų 
vaidmenį pati imdamasi priemonių, kurių 
negali imtis atskiros valstybės, ir 
koordinuodama valstybių narių 
priemones. Bendrija visiškai atsižvelgia į 
valstybių narių prerogatyvas 
organizuojant ir teikiant sveikatos 
paslaugas ir medicinos priežiūrą.

Pagrindimas

Visuomenės sveikata yra ypač svarbus dalykas, todėl jos apsauga be išimčių liečia kiekvieną 
jos narį. Sutarties 152 straipsnis įpareigoja Bendriją skatinti ir gerinti veiklą, susijusią su 
sveikata, žmogaus ligų profilaktika ir pavojaus žmogaus sveikatai šaltinių pašalinimu. 
Sunkumams sveikatos srityje įveikti reikia suderintų ir nuoseklių priemonių, užtikrinančių 
aukštą visuomenės sveikatos apsaugos lygį.

Pakeitimas 5
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

(1b) Sveikatos sektoriui būdingas didelis
augimo, inovacijų ir dinamiškumo 
potencialas ir iššūkiai, susiję su sveikatos 
priežiūros sistemos finansine ir socialine 
plėtra ir veiksmingumu ir daugiausia 
skirti padidinti gyvenimo trukmę.

Pagrindimas

Sveikatos sektoriui buvo būdingas didelis finansinis augimas, didėjančios investicijos ir 
augantis darbuotojų skaičius, taip pat naujos technologijos ir inovacijos, ypač diegiamos 
išsivysčiusiose šalyse. Tuo pat metu valstybėse narėse maždaug 10% BVP dalimi padidėjo 
išlaidos sveikatai ir sveikatos priežiūrai, atsižvelgiant į padidėjusią gyvenimo trukmę ir tai, 
kad sveikatos sektorius tebėra svarbi valstybių narių socialinės apsaugos sistemos dalis. 

Pakeitimas 6
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1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

(1c) Bendrijos veiksmų programa 
visuomenės sveikatos srityje (2003–
2008 m.) buvo pirmoji jungtinė Europos 
Bendrijos programa šioje srityje ir jau 
pateikė nemažai svarbių pagerinimų ir
patobulinimų. 

Pagrindimas

Pirmoji jungtinė Europos Bendrijos programa sveikatos srityje – tai įsigaliojusi 2003–
2008 m. programa, kurios koncepcija aiškiai skiriasi nuo ankstesnių panašaus pobūdžio 
iniciatyvų tuo, kad nors praeityje buvo sprendžiami svarbūs sveikatos srities klausimai, 
pavyzdžiui, susiję su priešvėžine programa, sveikatos propagavimu, AIDS, priklausomybe nuo 
narkotikų, ilgalaikiais sveikatos stebėjimais, sužalojimais, su tarša susijusiomis ligomis, šie 
veiksmai dažniausiai buvo nesuderinti ir atskirti vieni nuo kitų. Ši programa apima tris 
bendruosius tikslus, o būtent: (a) gerinti visuomenės sveikatos plėtrai skirtą informaciją, (b) 
skubiai reaguoti į grėsmes sveikatai ir kovoti su sveikatą lemiančiais veiksniais skatinant 
sveikatą ir (c) sveikatos propagavimą ir ligų prevenciją (panaikinant sveikatai žalingus 
veiksnius ). Po dvejų programos įgyvendinimo metų gauti pirmieji teigiami rezultatai, susiję 
su tarpsektorine veikla ir Bendrijos priemonėmis visuomenės sveikatos srityje. 

Pakeitimas 7
1 d konstatuojamoji dalis (nauja)

(1d) Egzistuoja daug rimtų grėsmių 
sveikatai ir atsiranda naujų, kurios 
reikalauja tolesnių veiksmų. Tarptautinio 
pobūdžio grėsmių sveikatai stebėjimas, 
išankstinis perspėjimas ir kova su jomis 
reikalauja Bendrijos gebėjimo reaguoti 
koordinuotai ir veiksmingai. 

Pagrindimas

Tebesitęsianti maisto krizė, pasaulinė panika dėl SARS, kuris pirmą kartą kilo Kinijoje, 
paukščių gripas ir jo pandemijos (galinčios nusinešti milijonus gyvybių) ateityje grėsmė, 
aplinkos taršos poveikis visuomenės sveikatos būklei ypač pabrėžia išimtinę klausimų, 
susijusių su visuomenės sveikata, t. y. su piliečių sveikatos apsauga, sprendimo Bendrijos 
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mastu svarbą. Be to, dėl Europos piliečių mobilumo ir judėjimo ES viduje laisvės reikia imtis 
atitinkamų priemonių, kad būtų galima įspėti apie rimtą tarptautinį pavojų ir iš anksto 
pasiruošti su jais kovoti. 

Pakeitimas 8
1 e konstatuojamoji dalis (nauja)

(1e) Pagal Pasaulio sveikatos 
organizacijos PSO Europos sveikatos 
2005 m. ataskaitą Prisitaikymo prie 
invalidumo gyvenimo metais (DALY) 
atžvilgiu, pagrindinė ligų našta regione 
kyla dėl neužkečiamųjų ligų (iš viso 77% 
NCD), išorinių priežasčių – sužeidimų ir 
apsinuodijimų (14%) ir užkrečiamųjų ligų 
(9%). Septynios pagrindinės sąlygos –
išeminė širdies liga, unipoliariniai 
depresiniai sutrikimai, 
cerebrovaskuliarinės ligos, sutrikimai dėl 
alkoholio vartojimo, chroniškos plaučių 
ligos, plaučių vėžys ir sužeidimai per 
eismo nelaimes regione siekia 34% 
DALY. Septyni pagrindiniai rizikos 
veiksniai – tabakas, alkoholis, aukštas 
kraujospūdis, aukštas cholesterolio lygis, 
antsvoris, žemas vaisių ir daržovių 
vartojimas ir fizinis pasyvumas sudaro 
60% DALY. Be to, užkrečiamosios ligos, 
tokios kaip ŽIV/AIDS, gripas, 
tuberkuliozė, maliarija ir antimikrobinis 
pasipriešinimas taip pat tampa grėsme 
visos Europos žmonių sveikatai. Svarbus 
programos uždavinys būtų geriau 
identifikuoti esmines ligų problemas 
Bendrijoje.

Pagrindimas

Rengiant Sąjungos visuomenės sveikatos programą, yra ypač svarbu atsižvelgti į patikimus 
PPO duomenis.
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Pakeitimas 9
2 konstatuojamoji dalis

(2) Todėl reikėtų sukurti Bendrijos 
veiksmų programą sveikatos ir vartotojų 
apsaugos srityse, kuri pakeistų Europos 
Parlamento ir Tarybos 2002 m. rugsėjo 23 
d. sprendimą Nr. 1786/2002/EB, 
patvirtinantį Bendrijos veiksmų 
visuomenės sveikatos srityje programą 
(2003–2008 m.), ir Europos Parlamento ir 
Tarybos 2003 m. gruodžio 8 d. sprendimą 
Nr. 20/2004/EB, nustatantį Bendrijos 
veiksmų, kuriais remiama vartotojų 
politika, finansavimą 2004–2007 m. Todėl 
šie sprendimai turėtų būti panaikinti. 

(2) Siekiant įvykdyti Bendrijos jau 
nustatytus tikslus ir uždavinius 
visuomenės sveikatos srityje, reikalingos 
tolesnės pastangos. Todėl reikėtų sukurti 
antrąją Bendrijos veiksmų programą 
visuomenės sveikatos srityje (2007–
2013 m., ,,Programa“), kaip apibrėžta 
šiame sprendime, pakeičiančią Europos 
Parlamento ir Tarybos 2002 m. rugsėjo 23 
d. sprendimą Nr. 1786/2002/EB, 
patvirtinantį Bendrijos veiksmų 
visuomenės sveikatos srityje programą 
(2003–2008 m.), kuris turėtų būti 
panaikintas. 

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu, remiantis Pirmininkų sueigos sprendimu, siekiama atskirti programas. 
Išbrauktos dalys yra įtrauktos į Vartotojų apsaugos programos ataskaitą. Bendrija susiduria 
su dideliais iššūkiais sveikatos sektoriuje, todėl reikia imtis veiksmų Bendrijos mastu, t. y. 
turėtų būti sukurta Bendrijos veiksmų antroji programa sveikatos srityje (2007 – 2013 m.). Ši 
programa – pirmosios Bendrijos bendros veiksmų programos sveikatos srityje (2003 –
2008 m.) tęsinys ir tolesnė plėtotė. 

Pakeitimas 10
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(2a) Programa papildo ankstesnės 
Bendrijos veiksmų visuomenės sveikatos 
srityje programos (2003–2008 m.)
struktūrą, mechanizmus ir veiksmus, 
įtraukia naujus uždavinius ir naudingą 
patirtį bei žinias, įgytas įgyvendinant 
veiksmus ir priemones. Ja siekiama 
prisidėti prie to, kad būtų pasiektas 
aukštas fizinės ir psichinės sveikatos lygis 
ir didesnė lygybė sveikatos srityje visoje 
Bendrijoje, orientuojant veiksmus į 
visuomenės sveikatos gerinimą, žmonių 
sergamumo ir sutrikimų prevenciją bei 
pavojaus sveikatai šaltinių šalinimą, 
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siekiant įveikti sergamumą bei per 
ankstyvą mirštamumą, atsižvelgiant į lytį 
ir amžių.

Pagrindimas

Antroji programa remsis pirmosios programos struktūra, mechanizmais ir priemonėmis, taip 
pat sukaupta patirtimi. Joje bus apibrėžti nauji papildomi tikslai, susiję su kova su pavojumi 
sveikatai, siekiu prisidėti prie to, kad būtų pasiektas aukštas fizinės ir psichinės sveikatos 
lygis ir didesnė lygybė sveikatos srityje.

Pakeitimas 11
3 konstatuojamoji dalis

(3) Bendroje integruotoje programoje 
būtų palikti pagrindiniai veiksmų 
sveikatos ir vartotojų apsaugos srityse 
elementai ir ypatumai ir tai turėtų 
padidinti bendrų veiksmų naudą siekiant 
tikslų šiose srityse ir gerinant 
administravimo našumą. Sveikatos ir 
vartotojų apsaugos veiklos sujungimas į 
vieną programą padėtų pasiekti bendrų 
visuomenės apsaugos nuo rizikos ir pavojų 
tikslų, padidintų visuomenės sugebėjimą 
įgyti žinių ir suteiktų galimybę priimti sau 
naudingus sprendimus bei remtų sveikatos 
ir vartotojų tikslų įtraukimą į visas 
Bendrijos politikos ir veiklos sritis. 
Suderinus administracines struktūras ir 
sistemas, būtų galima efektyviau 
įgyvendinti programą ir geriau 
pasinaudoti turimais Bendrijos ištekliais 
sveikatos ir vartotojų apsaugai. 

(3) Programa padėtų pasiekti visuomenės 
apsaugos nuo sveikatos rizikos ir pavojų 
tikslų, padidintų jos prieigą prie susijusios 
informacijos ir suteiktų jai galimybę
priimti sau naudingus geriausius 
sprendimus. 

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu, remiantis Pirmininkų sueigos sprendimu, siekiama atskirti programas. Ši 
programa turėtų padidinti su sveikata susijusios informacijos, žinių ir informacijos dėl 
alternatyvų teikimo piliečiams galimybes. 
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Pakeitimas 12
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(3a) Programa turėtų remti sveikatos 
tikslų įtraukimą į visas Bendrijos politikos 
kryptis ir veiksmus.

Pagrindimas

Programa apims ir rems tikslų sveikatos srityje įtraukimą į visas Bendrijos politikos kryptis ir 
veiklas.

Pakeitimas 13
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

(3b) Sveiko gyvenimo metų (HLY), 
vadinamojo metų, kuriuos asmuo gali 
tikėtis pragyventi būdamas geros 
sveikatos, rodiklio didinimas užkertant 
kelią ligoms ir skatinant senėjimą be 
negalios yra svarbus ES piliečių gerovei ir 
padeda susidoroti su Lisabonos proceso 
iššūkiais dėl viešųjų finansų, kurie yra 
slegiami augančių sveikatos priežiūros ir 
socialinės saugos kaštų. 

Pagrindimas

Sveikata – produktyvumo, užimtumo ir tolesnio ekonominio augimo prielaida. Profilaktikai 
skirtas finansavimas ne tik leidžia gerinti sveikatą, bet taip pat skatina ekonomikos augimą. 
Sveikatos rodiklių rūšys (teigiami ir neigiami) leidžia įvertinti gyventojų sveikatos būklę. 
Remiantis Lisabonos proceso išvadomis, „svarbiausia užduotis – sumažinti reikšmingus 
valstybių narių gyvenimo trukmės, sergamumo pagrindinėmis ligomis ir sveikatingumo 
skirtumus. Sveikatos sektoriaus modernizavimas (...) gali žymiai pagerinti pastovų darbo 
jėgos tiekimą“.

Pakeitimas 14
3 c konstatuojamoji dalis (nauja)
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(3c) Europos Sąjungos plėtra sukėlė 
papildomų rūpesčių dėl nevienodumų 
sveikatos srityje ES ir tai greičiausiai dar 
labiau išryškės tolesnės plėtros metu. 
Taigi šis klausimas turėtų būti vienas 
Programos prioritetų.

Pagrindimas

Dėl plėtros padidėjo nelygybė sveikatos sektoriuje. Šiuo metu tiek tarp valstybių narių, tiek ir 
jų viduje egzistuoja dideli skirtumai, susiję su vidutine piliečių gyvenimo trukme, jų sveikatos 
būkle ir jų sveikatos priežiūros galimybėmis. Šie skirtumai skatina netolygų ekonomikos 
augimą. Dėl šių priežasčių labai svarbu, kad būtų įgyvendintos šiuos skirtumus mažinančios 
programos priemonės.

Pakeitimas 15
3 d konstatuojamoji dalis (nauja)

(3d) Programa turėtų padėti išaiškinti 
nevienodumus sveikatos srityje ir atkreipti 
dėmesį į klausimus, susijusius su kuo 
geresne sveikatos priežiūra. 

Pagrindimas

Programa inter alia turėtų apimti klausimus, susijusius su priemonėmis, skirtomis atitinkamų 
skirtumų sumažinimui skatinant tinkamą sveikatos priežiūrą. 

Pakeitimas 16
3 e konstatuojamoji dalis (nauja)

(3e) Labai svarbu nuolat rinkti, apdoroti 
ir analizuoti duomenis Bendrijos lygiu 
siekiant veiksmingai stebėti visuomenės 
sveikatą Europos Sąjungoje. Tai sudarytų 
galimybę Komisijai ir valstybėms narėms 
gerinti visuomenės informavimą bei 
formuluoti tinkamas strategijas, politikos 
kryptis ir veiklas siekiant aukšto žmonių 
sveikatos apsaugos lygio. Veiklos ir 
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paramos priemonėmis turėtų būti 
siekiama informacijos ir duomenų 
visuomenės sveikatos plėtrai keitimosi
sistemų bei tinklų suderinamumo ir 
bendro veikimo. Visi duomenys turėtų 
būti analizuojami pagal lytis. 

Pagrindimas

Be nuolatinio duomenų rinkimo, apdorojimo ir analizės Bendrijos lygiu, neįmanoma tinkamai 
atlikti ilgalaikių sveikatos stebėjimų. Dėl to svarbu Bendrijos mastu rinkti patikimą, 
suderinamą, palyginamą ir keitimuisi tinkamą informaciją. Taip pat svarbu, kad sveikatos 
sektoriuje būtų įdiegtos suderinamos ir tarptautiniu mastu veikiančios sistemos ir tinklai. 

Pakeitimas 17
3 f konstatuojamoji dalis (nauja)

(3f) Duomenys turi būti renkami laikantis 
atitinkamų teisės nuostatų dėl asmens 
duomenų apsaugos.

Pakeitimas 18
3 g konstatuojamoji dalis (nauja)

(3g) Geriausia praktika yra tinkamiausias 
pasirinkimas, nes profilaktika ir ligų bei 
sužalojimų gydymas turi būti vertinami 
naudingumo ir veiksmingumo pagrindu, o 
ne ekonominiu požiūriu. Taigi dėl to ypač
svarbu parengti gaires ir rodiklius ir 
organizuoti keitimąsi geriausia praktika. 

Pagrindimas

Geriausios praktikos ir gairių kūrimas – geriausia prielaida, siekiant sveikatos srityje 
remiantis subsidiarumo principu įgyvendinti profilaktikos, ligų ir sužalojimų gydymo 
priemones. 

Pakeitimas 19
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3 h konstatuojamoji dalis (nauja)

(3h) Siekiant užkirsti kelią tolesniam 
sveikatos blogėjimui, svarbu skatinti 
geriausią praktiką ir šiuolaikišką ligų ir 
sužalojimų gydymą. 

Pakeitimas 20
3 i konstatuojamoji dalis (nauja)

(3i) Siekiant užkirsti kelią sužalojimams, 
turėtų būti imamasi veiksmų renkant 
duomenis, atskleidžiant lemiamus 
sužalojimų veiksnius ir skleidžiant 
atitinkamą informaciją. 

Pakeitimas 21
3 j konstatuojamoji dalis (nauja)

(3j) Programa taip pat turėtų prisidėti 
renkant duomenis, susijusius su pacientų 
ir sveikatos specialistų judėjimu. Tai 
palengvintų tolesnę Europos 
„elektroninės“ sveikatos erdvės, ir ypač 
„elektroninės“ sveikatos kortelės, kūrimą.

Pagrindimas

Už sveikatos priežiūros paslaugas visų pirma atsakingos valstybės narės, tačiau 
bendradarbiavimas ES lygiu gali būti naudingas pacientams ir sveikatos priežiūros 
sistemoms, sprendžiančioms bendras užduotis, pvz., medicininės pažangos, senėjimo, pacientų 
ir specialistų mobilumo. Komisija lengvina bendradarbiavimą rengdama Aukšto lygio grupės 
sveikatos priežiūros paslaugų ir medicininės priežiūros klausimais susirinkimus ir taikydama 
atvirąjį koordinavimo metodą. Veiksmingam bendradarbiavimui reikalingi ištekliai, pvz., 
tinklams steigti ir eksploatuoti bei analizėms atlikti. Tai palengvintų ir tolesnę Europos 
„elektroninės“ sveikatos erdvės, ir ypač „elektroninės“ sveikatos kortelės, kūrimą. 

Pakeitimas 22
3 k konstatuojamoji dalis (nauja)
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(3k) Aplinkos užterštumas kelia rimtą 
pavojų sveikatai ir verčia rimtai sunerimti 
Europos piliečius. Specialūs veiksmai 
turėtų būti nukreipti į vaikus ir kitas 
grupes, ypač pažeidžiamas esant 
pavojingoms aplinkos sąlygoms. 
Programa turėtų papildyti veiksmus, 
kurių bus imtasi pagal 2004–2010 m.
sveikatos veiksmų planą. 

Pakeitimas 23
3 l konstatuojamoji dalis (nauja)

(3l) Prevencijos principas ir pavojaus 
įvertinimas yra pagrindiniai veiksniai 
siekiant apsaugoti žmogaus sveikatą ir 
todėl turėtų būti tolesnės integracijos į 
kitas Bendrijos politikos kryptis ir veiklas 
dalis.

Pakeitimas 24
3 m konstatuojamoji dalis (nauja)

(3m) Siekiant užtikrinti aukštą 
koordinavimo tarp Bendrijos ir valstybių 
narių veiksmų ir iniciatyvų, skirtų šiai 
Programai įgyvendinti, lygį būtina skatinti 
valstybių narių bendradarbiavimą ir 
padidinti esamų ir būsimų tinklų 
visuomenės sveikatos srityje 
veiksmingumą.

Pagrindimas

Siekiant tinkamai įgyvendinti šią programą ypač svarbus Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimas ir jų veiksmų koordinavimas. 

Pakeitimas 25
4 konstatuojamoji dalis

(4) Sveikatos ir vartotojų apsaugos 
politika siekiama bendrų tikslų, susijusių 

Išbraukta.
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su apsauga nuo pavojų, visuomenės 
sprendimų priėmimo gerinimu ir 
sveikatos ir vartotojų apsaugos interesų 
integravimu į visas Bendrijos politikos 
kryptis; jose taip pat naudojamos bendros 
priemonės – ryšiai, pilietinės visuomenės 
pajėgumų gerinimas sveikatos ir vartotojų 
apsaugos klausimais ir tarptautinio 
bendradarbiavimo tose srityse skatinimas. 
Mitybos ir nutukimo problemos, tabakas 
ir kiti su vartojimu ir sveikata susiję 
klausimai yra bendri tiek sveikatai, tiek ir 
vartotojų apsaugai. Jei šiems bendriems 
tikslams ir šioms priemonėms būtų 
taikomas bendras metodas, sveikatai ir 
vartotojų apsaugai bendri veiksmai būtų 
atliekami veiksmingiau ir efektyviau. 
Sveikatos ir vartotojų apsauga siekiama ir 
individualių tikslų, kurie turėtų būti 
įgyvendinami atskirais šioms dviem 
sritims veiksmais ir atskiromis 
priemonėmis.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu, remiantis Pirmininkų sueigos sprendimu, siekiama atskirti programas. 

Pakeitimas 26
5 konstatuojamoji dalis

(5) Siekiant bendro tikslo – įtraukti 
sveikatos ir vartotojų apsaugos politiką į 
kitas sritis –svarbiausia yra koordinavimas 
su kita Bendrijos politika. Tinkamai 
panaudojamos kitos Bendrijos lėšos ir 
programos, įskaitant Bendrijos pagrindų 
mokslinių tyrimų programas ir jų 
rezultatus, struktūrinius fondus ir Bendrijos 
statistikos programas, padės skatinti 
bendradarbiavimą ir išvengti darbo 
dubliavimo. 

(5) Siekiant tikslo – įtraukti sveikatos 
aspektą į kitas sritis –svarbiausia yra 
koordinavimas su kita Bendrijos politika. 
Bendri veiksmai, kurių bus imamasi 
vykdant susijusias Bendrijos programas ir 
veiklą, ir tinkamai panaudojamos kitos 
Bendrijos lėšos ir programos, įskaitant 
Bendrijos pagrindų mokslinių tyrimų 
programas ir jų rezultatus, struktūrinius 
fondus, Sanglaudos fondą, Europos žemės 
ūkio orientavimo ir garantijų fondą, 
Europos solidarumo fondą ir Bendrijos 
statistikos programas, padės skatinti 
bendradarbiavimą ir išvengti darbo 
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dubliavimo. 

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu, remiantis Pirmininkų sueigos sprendimu, siekiama atskirti programas. 
Išbrauktos dalys yra įtrauktos į Vartotojų apsaugos programos ataskaitą. Svarbu suderinti 
remiantis šia programa atliekamą veiklą su kitomis Bendrijos programomis, veiksmais ir 
fondų nuostatomis. 

Pakeitimas 27
6 konstatuojamoji dalis

(6) Siekiant bendros visai Europai 
naudos, reikia, kad visuomenės sveikatos, 
saugos ir ekonominiai interesai bei 
vartotojų interesai kuriant produktų ir 
paslaugų standartus būtų atstovaujami 
Bendrijos lygmeniu. Pagrindiniai 
programos tikslai taip pat gali būti susiję 
su tuo, ar egzistuoja specializuoti tinklai, 
kuriems sukurti ir funkcionuoti taip pat 
reikalingos Bendrijos lėšos. Atsižvelgiant į 
konkretų susijusių organizacijų pobūdį ir 
išskirtinio naudingumo atvejais Bendrijos 
parama tokių organizacijų 
funkcionavimui atnaujinama netaikant 
laipsniško Bendrijos paramos mažinimo 
principo.

(6) Nevyriausybinės organizacijos vaidina 
svarbų vaidmenį propaguodamos 
klausimus, susijusius su visuomenės 
sveikata ir atstovaudamos piliečių 
interesams Bendrijos sveikatos politikoje. 
Joms sukurti ir funkcionuoti taip pat 
reikalingos Bendrijos lėšos. Šiame 
sprendime turėtų būti nustatyti 
tinkamumo kriterijai ir nuostatos dėl 
nevyriausybinių organizacijų finansinio 
skaidrumo, suteikiančio teisę gauti 
Bendrijos pagalbą. 

Pagrindimas

Nevyriausybinės organizacijos vaidina svarbų vaidmenį skatindamos sveikatą ir todėl turėtų 
dalyvauti įgyvendinant šią programą.

Pakeitimas 28
7 konstatuojamoji dalis

(7) Programos įgyvendinimas turėtų būti 
grindžiamas naudojamais veiksmais ir 
juos papildyti, bei struktūriniais 
susitarimais visuomenės sveikatos ir 
vartotojų apsaugos srityse, taip pat ir 

(7) Programos įgyvendinimas turėtų 
įtraukti Komisijos sprendimu Nr. 
2004/858/EB įsteigtą Visuomenės 
sveikatos programos vykdomąją įstaigą, 
taip pat glaudų bendradarbiavimą su 
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Komisijos sprendimu Nr. 2004/858/EB 
įsteigta Visuomenės sveikatos programos 
vykdomąją įstaiga. Programa turėtų būti 
įgyvendinama glaudžiai bendradarbiaujant 
su atitinkamomis organizacijomis ir 
agentūromis, ypač su Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentu Nr. (EB) 851/2004 
įsteigtu Europos ligų prevencijos ir 
kontrolės centru.

atitinkamomis organizacijomis ir 
agentūromis, ypač su Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentu Nr. (EB) 851/2004 
įsteigtu Europos ligų prevencijos ir 
kontrolės centru (ECDC). Komisija turėtų 
perduoti ECDC visą informaciją ir 
duomenis, gautus vykdant Programą, 
kurie yra svarbūs jo uždaviniams.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu, remiantis Pirmininkų sueigos sprendimu, siekiama atskirti programas. 
Išbrauktos dalys yra įtrauktos į Vartotojų apsaugos programos ataskaitą. Svarbu, kad 
Komisija bendradarbiautų ir keistųsi informacija su Europos ligų prevencijos ir kontrolės 
centru. 

Pakeitimas 29
9 konstatuojamoji dalis

(9) Europos ekonominės erdvės susitarimas 
(toliau – EEE susitarimas) numato 
glaudesnį Europos bendrijos ir jos 
valstybių narių bei Europos ekonominėje 
erdvėje dalyvaujančių Europos laisvosios 
prekybos asociacijos (ELPA) šalių (toliau –
ELPA/EEE šalių) bendradarbiavimą 
sveikatos ir vartotojų apsaugos srityse. 
Reikia parengti priemones padedančias 
įtraukti į programą kitas šalis, ypač 
Bendrijos kaimynystėje esančias šalis, 
narystės prašančias šalis, narystės 
Bendrijoje siekiančias šalis, ypatingą 
dėmesį skiriant tiems potencialiems 
sveikatai pavojams kitose šalyse, kurie 
turėtų įtaką Bendrijoje. 

(9) Europos ekonominės erdvės susitarimas 
(toliau – EEE susitarimas) numato 
glaudesnį Europos bendrijos ir jos 
valstybių narių bei Europos ekonominėje 
erdvėje dalyvaujančių Europos laisvosios 
prekybos asociacijos (ELPA) šalių (toliau –
ELPA/EEE šalių) bendradarbiavimą 
sveikatos srityje. Reikia parengti 
priemones padedančias įtraukti į Programą
kitas šalis, ypač Bendrijos kaimynystėje 
esančias šalis, narystės prašančias šalis, 
narystės Bendrijoje siekiančias šalis, 
ypatingą dėmesį skiriant tiems 
potencialiems sveikatai pavojams kitose 
šalyse, kurie turėtų įtaką Bendrijoje. 

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu, remiantis Pirmininkų sueigos sprendimu, siekiama atskirti programas. 
Išbrauktos dalys yra įtrauktos į Vartotojų apsaugos programos ataskaitą.

Pakeitimas 30
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11 konstatuojamoji dalis

(11) Siekiant šios programos 
įgyvendinimo metu pagerinti veiksmų, 
susijusių su sveikata ir vartotojų apsauga, 
efektyvumą Bendrijos ir tarptautiniu 
lygmeniu, siūloma plėsti bendradarbiavimą 
su atitinkamomis tarptautinėmis 
organizacijomis – Jungtinėmis Tautomis ir 
jos specializuotomis agentūromis, įskaitant 
Pasaulinę sveikatos organizaciją, bei su 
Europos Taryba ir Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, 
atsižvelgiant į kiekvienos iš jų specifinius 
pajėgumus ir vaidmenį. 

(11) Tam, kad būtų pagerintas veiksmų, 
susijusių su sveikata, efektyvumas ir 
veiksmingumas Bendrijos ir tarptautiniu 
lygmeniu, siūloma plėsti bendradarbiavimą 
su atitinkamomis tarptautinėmis 
organizacijomis – Jungtinėmis Tautomis ir 
jos specializuotomis agentūromis, įskaitant 
Pasaulinę sveikatos organizaciją, bei su
Europos Taryba ir Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, 
atsižvelgiant į kiekvienos iš jų specifinius 
pajėgumus ir vaidmenį. 

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu, remiantis Pirmininkų sueigos sprendimu, siekiama atskirti programas. 

Pakeitimas 31
12 konstatuojamoji dalis

(12) Siekiant pagerinti programos vertę ir 
poveikį, turėtų būti vykdoma sisteminga 
stebėsena ir vertinimas, taip pat panaudotų 
priemonių nepriklausomas išorės 
vertinimas. 

(12) Pažanga vykdant šioje Programoje 
numatytus sveikatos tikslus turi būti 
nustatyta ir įvertinta siekiant pagerinti 
Programos vertę ir poveikį. Turėtų būti
vykdoma sisteminga stebėsena ir 
vertinimas, taip pat panaudotų priemonių 
nepriklausomas išorės vertinimas

Pakeitimas 32
13 konstatuojamoji dalis

(13) Kadangi valstybės narės, veikdamos 
atskirai, negali tinkamai įgyvendinti 
sveikatos ir vartotojų apsaugos veiksmų 
tikslų dėl tos srities problemų 
tarpvalstybinio pobūdžio ir todėl 
Bendrijos veiksmai Bendrijos lygmeniu 
siekiant apsaugoti piliečių sveikatą, 

(13) Pagal Sutarties 5 straipsnyje 
išdėstytus subsidiarumo ir proporcingumo 
principus, veiksmų su išskirtine Bendrijos 
kompetencija nesusijusiais klausimais, 
pavyzdžiui, visuomenės sveikatos srityje, 
Bendrija gali imtis tik tada ir tik tiek, kiek 
dėl jų masto ir poveikio tikslus geriau 
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saugumą ir ekonominius interesus 
potencialiai būtų efektyvesni negu atskiri 
nacionaliniai veiksmai, Bendrija gali 
priimti priemones remdamasi Sutarties 5 
straipsnyje nurodytu proporcingumo 
principu. Pagal proporcingumo principą, 
nustatytą tame straipsnyje, šis sprendimas 
neapima daugiau nei yra būtina siekiant 
šių tikslų.

pasiektų būtent Bendrija. Dėl 
sudėtingumo, tarpvalstybinio pobūdžio ir 
visiškos sveikatai poveikį darančių 
veiksnių kontrolės valstybių narių 
lygmenyje nebuvimo valstybės narės 
negali deramai pasiekti programos tikslų, 
todėl programa turi remti ir papildyti 
valstybių narių veiksmus ir priemones. 
Programa gali turėti reikšmingą 
papildomąją vertę sveikatos propagavimo 
ir sveikatos sistemos Bendrijoje srityse, 
remdama struktūras ir programas, kurios 
didina individų, institucijų, asociacijų, 
organizacijų ir įstaigų gebėjimus 
sveikatos srityje, palengvindama keitimąsi
patirtimi ir gerąja praktika bei suteikdama 
pagrindą bendrai analizuoti visuomenės 
sveikatai poveikį darančius veiksnius. 
Programa taip pat gali turėti papildomos 
vertės tarptautinio pobūdžio grėsmių 
visuomenės sveikatai, tokių kaip 
užkrečiamosios ligos, aplinkos 
užterštumas arba maisto užkrėtimas, 
atvejais tiek, kiek jos gali paskatinti 
bendras strategijas ir veiksmus, susijusius 
su sveikatos apsauga ir saugumu, piliečių 
ekonominių interesų sveikatos srityje 
propagavimu ir ekonominių kliūčių 
Europos piliečiams – pacientams 
mažinimu. 

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu, remiantis Pirmininkų sueigos sprendimu, siekiama atskirti programas. 
Sveikatos programa sprendžia klausimus, susijusius su piliečiais, kaip pacientais, jiems 
gaunant sveikatos paslaugas. Šios programos priemonės gali paskatinti tarptautinį valstybių 
narių bendradarbiavimą sveikatos priežiūros srityje, kad būtų užtikrintos sąlygos pacientų 
veiksmingam arba skubiam gydymui ir sveikatos priežiūrai, siekiant gerinti papildomų 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimą pasienio regionuose. 

Pakeitimas 33
14 konstatuojamoji dalis

(14) Komisija turėtų užtikrinti tinkamą (14) Komisija turėtų užtikrinti tinkamą 
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perėjimą nuo dviejų ankstesnių programų
į šią, jas pakeičiančią programą, ypač 
tęsiant daugiametes priemones ir išlaikant 
tokias administracinės paramos 
struktūras kaip Visuomenės sveikatos 
programos vykdomoji įstaiga.

perėjimą nuo pirmosios programos į ją 
pakeičiančią Programą, ypač tęsiant 
prisiimtų finansinių įsipareigojimų 
įvykdymą. 

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu, remiantis Pirmininkų sueigos sprendimu, siekiama atskirti programas. 

Pakeitimas 34
1 straipsnis

Programos sukūrimas Antrosios programos sukūrimas

Šiuo straipsniu sukuriama Bendrijos 
veiksmų programa sveikatos ir vartotojų 
apsaugos srityse laikotarpiui nuo 2007 m. 
sausio 1 d.–2013 m. gruodžio 31 d. 

Šiuo straipsniu sukuriama Bendrijos 
veiksmų antroji programa (toliau –
Programa) visuomenės sveikatos srityje 
laikotarpiui nuo 2007 m. sausio 1 d. –
2013 m. gruodžio 31 d.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu, remiantis Pirmininkų sueigos sprendimu, siekiama atskirti programas. 
Išbrauktos dalys yra įtrauktos į Vartotojų apsaugos programos ataskaitą.

Pakeitimas 35
2 straipsnis

1. Programa papildo ir remia valstybių 
narių politikas, o taip pat prisideda prie 
piliečių sveikatos, saugumo ir ekonominių 
interesų. 

Programa papildo ir remia valstybių narių
politikas, taip pat prisideda prie žmogaus 
sveikatos ir saugumo, žmogaus 
nesveikatos, ligų ir sužalojimų prevencijos 
bei visuomenės sveikatos gerinimo, 
apsaugos ir skatinimo. 

2. 1 dalyje nurodyto tikslo siekiama 
vykdant bendrus ir specifinius uždavinius
sveikatos ir vartotojų apsaugos srityse.
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(a) Šio sprendimo I priede nurodytais 
veiksmais ir priemonėmis siekiama šių 
bendrų sveikatos ir vartotojų apsaugos 
uždavinių: 
– apsaugoti piliečius nuo tokių rizikų ir 
pavojų, kurių individualiai valdyti 
neįmanoma;
– pagerinti piliečių sugebėjimą priimti 
geresnius sprendimus dėl sveikatos ir 
vartotojų interesų;
– įtraukti sveikatos ir vartotojų politikos 
tikslus.

(b) Šio sprendimo II priede nurodytais 
veiksmais ir priemonėmis siekiama šių 
specifinių sveikatos uždavinių: 

Šio sprendimo priede nurodytais veiksmais 
ir priemonėmis siekiama šių uždavinių: 

– apsaugoti piliečius nuo sveikatos pavojų; - apsaugoti piliečius nuo sveikatos pavojų;  
- skatinti sveikesnio gyvenimo būdo 
mokančias politikas; 

- skatinti sveikesnio gyvenimo būdo 
mokančias politikas;

– prisidėti prie dažniausiai pasitaikančių 
ligų mažinimo; 

– prisidėti prie sergamumo ir mirtingumo, 
dažniausiai pasitaikančių ligų ir 
sužalojimų mažinimo;

– gerinti sveikatos sistemų efektyvumą. - gerinti sveikatos sistemų efektyvumą;

- gerinti visuomenės sveikatos plėtrai 
skirtą informaciją ir žinias ir prisidėti 
įtraukiant sveikatos tikslus. 

(c) Šio sprendimo 3 priede nurodytais 
veiksmais ir priemonėmis siekiama šių 
specifinių vartotojų apsaugos uždavinių:
– geresnio vartotojų ir rinkų supratimo;
– geresnių vartotojų apsaugos įstatymų;
– geresnio teisės aktų įgyvendinimo, 
stebėsenos ir žalos atlyginimo;
– siekti, kad vartotojai turėtų daugiau 
informacijos, būtų labiau apsišvietę ir 
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atsakingesni.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu, remiantis Pirmininkų sueigos sprendimu, siekiama atskirti programas. Taigi 
būtina pakeisti programos tikslus ir uždavinius atsižvelgiant į EB sutarties 152 straipsnį. 
Veiksmai, atitinkantys uždavinius, pateikiami priede. Jie yra būtini tam, kad būtų galima 
tinkamai išaiškinti programos siekius ir tikslus. Be to, tai svarbu siekiant sergamumo ir 
mirtingumo dėl pagrindinių ligų ir sužalojimų mažinimo.

Pakeitimas 36
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. Be to, Programa prisideda prie: 
a) aukšto žmogaus sveikatos apsaugos 
lygio apibrėžiant ir įgyvendinant visas 
Bendrijos politikos kryptis ir priemones 
užtikrinimo remdama vientisą požiūrį į 
sveikatą;
b) nevienodumų sveikatos srityje 
sprendimo;
c) bendradarbiavimo tarp valstybių narių 
srityse, numatytose Sutarties 152 
straipsnyje, skatinimo.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu, remiantis Pirmininkų sueigos sprendimu, siekiama atskirti programas. Taigi 
būtina pakeisti programos tikslus ir uždavinius atsižvelgiant į EB sutarties 152 straipsnį. 
Veiksmai, atitinkantys uždavinius, pateikiami priede. Jie yra būtini tam, kad būtų galima 
tinkamai išaiškinti programos siekius ir tikslus. Be to, tai svarbu siekiant sergamumo ir 
mirtingumo nuo pagrindinių ligų ir sužalojimų mažinimo.

Pakeitimas 37
3 straipsnio 1 dalies įžanga

1. Atliekant veiksmus, kuriais siekiama 2 
straipsnyje nurodytų tikslų ir uždavinių, 

1. Atliekant veiksmus, kuriais siekiama 2 
straipsnyje nurodytų tikslų ir uždavinių, 
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visapusiškai naudojami atitinkami 
įgyvendinimo metodai, ypač:

naudojami atitinkami įgyvendinimo 
metodai ir lėšos, gautos pagal 6 straipsnio 
2 dalyje apibrėžtą valdymo procedūrą. 

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu, remiantis Pirmininkų sueigos sprendimu, siekiama atskirti programas. 
Programos įgyvendinimo ir finansavimo būdus apibrėš programos valdymo komitetas. 

Pakeitimas 38
3 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys

2. Anksčiau minėtos 1 a dalies tikslais 
Bendrijos finansinis įnašas negali viršyti 
šio lygio:

Išbraukta.

(a) 60 % veiksmams, kuriais siekiama 
įvykdyti uždavinį, kuris yra Bendrijos 
politikos sveikatos ir vartotojų apsaugos 
srities dalis, išskyrus ypatingo 
naudingumo atvejus, kai Bendrijos indėlis 
neturi viršyti 80 %; ir

(b) 60% išlaidų bendrų Europai tikslų 
siekiančios organizacijos funkcionavimui, 
kai tokia parama yra būtina siekiant 
užtikrinti sveikatos ir vartotojų interesų 
reprezentavimą Bendrijos lygmeniu arba 
siekiant įgyvendinti pagrindinius 
programos uždavinius, išskyrus ypatingo 
naudingumo atvejus, kai Bendrijos indėlis 
neturi viršyti 95%. Tokių finansinių įnašų 
atnaujinimui laipsniško mažėjimo 
principas gali būti netaikomas.

3. Anksčiau minėtos 1 dalies a punkto 
tikslais, prireikus ir atsižvelgiant į 
siekiamo uždavinio pobūdį, Bendrijos 
finansinį įnašą gali sudaryti bendras 
Bendrijos ir vienos ar daugiau valstybių 
narių finansavimas arba Bendrijos ir kitų 
dalyvaujančių šalių kompetentingų 
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valdžios institucijų finansavimas. Tokiu 
atveju Bendrijos indėlis neturi siekti 50%, 
išskyrus ypatingo naudingumo atvejus, –
tada Bendrijos indėlis neturi viršyti 70%. 
Bendrija gali suteikti finansinį įnašą 
valstybės narės nurodytai valstybinei 
organizacijai arba pelno nesiekiančiai 
organizacijai arba susijusiai 
kompetentingai institucijai, jei tam 
pritaria Komisija.

4. Anksčiau minėtos 1 dalies a punkto 
tikslais, Bendrijos finansiniai įnašai gali 
būti fiksuoto dydžio, jei tai tinka susijusių 
veiksmų pobūdžiui. Tokiems finansiniams 
įnašams anksčiau 2 ir 3 dalyje nurodytos 
procentų ribos nėra taikomos. Prireikus, 
tokių veiksmų atrankos, stebėsenos ir 
vertinimo kriterijai keičiami.

Pagrindimas

Programos įgyvendinimo ir finansavimo būdus turėtų apibrėžti programos valdymo 
komitetas.

Pakeitimas 39
3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

4a. Finansiniai įnašai taip pat gali būti 
suteikti organizacijoms, kurios atitinka 
šiuos kriterijus: 
a) yra nevyriausybinės, ne pelno 
organizacijos, nepriklausomos nuo 
pramonės, prekybos ir verslo arba kitokių 
rūšių interesų konfliktų ir kurių pirminiai 
tikslai ir veikla – žmonių ligų profilaktika 
ir visuomenės sveikatos Bendrijoje 
propagavimas,
b) buvo įgaliotos bent jau pusės ES 
valstybių narių nacionalinėse sveikatos 
organizacijose atstovauti piliečių 
interesams Bendrijos mastu, turi piliečių 
įgaliojimus, kuriuos apibrėžia 



PE 364.889v02-00 28/53 PR\588702LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

nacionalinės taisyklės ir praktika, ir 
aktyviai dirba regioniniu arba 
nacionaliniu mastu,
c) pateikė Komisijai išsamius ir 
atnaujintus duomenis apie savo narių 
sąskaitas, vidaus taisykles ir finansavimo 
šaltinius. 

Pagrindimas

Pilietinės visuomenės dalyvavimas yra gyvybiškai svarbus formuojant ir įgyvendinant 
Europos sveikatos politiką. ES suteikia pagrindines lėšas, kad sveikatos interesams galėtų 
būti veiksmingai atstovaujama Bendrijos lygiu. Apibrėžus reikalavimus NVO, kurios gali 
vaidinti svarbų vaidmenį sveikatos srityje ir dalyvauti programoje, būtų sukurtas didesnis 
programos priemonių finansavimo teisinis apibrėžtumas.

Pakeitimas 40
4 straipsnis

Komisija užtikrina, kad programa
įgyvendinama remiantis 7 straipsnio
reikalavimais. 

1. Komisija užtikrina, kad programoje 
apibrėžti veiksmai ir priemonės būtų
įgyvendinti remiantis 6 ir 7 straipsnio
reikalavimais, be to, būtų užtikrintas 
suderintas ir subalansuotas vystymasis.

Pagrindimas

Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimas – ypač svarbi programos įgyvendinimo 
prielaida.

Pakeitimas 41
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

1a. Kad būtų remiamas programos 
įgyvendinimas, Komisija užtikrina 
tinkamą sveikatos ilgalaikio stebėjimo ir 
skubaus reagavimo į grėsmes sveikatai 
tinklų koordinaciją ir integraciją.

Pakeitimas 42
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4 straipsnio 1 b dalis (nauja)

1b. Komisija ir valstybės narės savo 
atitinkamose kompetencijos srityse imasi 
tinkamų veiksmų užtikrinti efektyvų 
programos veikimą bei vystyti 
mechanizmus Bendrijos ir valstybių narių 
lygiu programos tikslams pasiekti. Jos 
užtikrina atitinkamos informacijos apie 
programos remiamų veiksmų teikimą ir 
tai, kad veiksmuose, kurių įgyvendinimas 
reikalauja pasitelkti vietos ir regioninės 
valdžios institucijas ir nevyriausybines 
organizacijas, būtų pasiektas kiek 
įmanoma aktyvesnis jų dalyvavimas.

Pagrindimas

Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimas – ypač svarbi programos įgyvendinimo 
prielaida.

Pakeitimas 43
4 straipsnio 1 c dalis(nauja)

1c. Glaudžiai bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis Komisija siekia 
duomenų ir informacijos palyginamumo 
ir sistemų ir tinklų suderinamumo bei 
bendro veikimo keičiantis sveikatos 
duomenimis ir informacija.

Pakeitimas 44
4 straipsnio 1 d dalis (nauja)

1d. Glaudžiai bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis Komisija, kad būtų 
įgyvendinti programos tikslai, užtikrina 
tinkamą bendradarbiavimą ir ryšius su 
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Europos ligų prevencijos ir kontrolės 
centru.

Pagrindimas
Komisijos ir valstybių narių ir ELPKC bendradarbiavimas – ypač svarbi programos 
įgyvendinimo prielaida. 

Pakeitimas 45
4 straipsnio 1 e dalis (nauja)

1e. Įgyvendindama programą Komisija 
kartu su valstybėmis narėmis užtikrina, 
kad būtų laikomasi visų tinkamų teisinių 
nuostatų dėl asmens duomenų apsaugos, 
ir, kai reikia, – tokių duomenų slaptumui 
ir saugumui užtikrinti reikalingų 
mechanizmų įvedimą.

Pagrindimas

Atitinkamų duomenų rinkimas yra svarbi programos dalis. Siekiant užtikrinti rinkimo 
teisėtumą ir patikimumą, jis turi būti atliekamas laikantis visų susijusių teisės nuostatų dėl 
duomenų apsaugos. 

Pakeitimas 46
4 straipsnio 1 f dalis (nauja)

1f. Glaudžiai bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis Komisija užtikrina 11 
straipsnyje nurodytais sprendimais 
patvirtintų pirmosios programos veiksmų, 
kurie prisideda prie šioje programoje 
išdėstytų prioritetų, perėjimą prie 
veiksmų, kurie turi būti įgyvendinami 
pagal šią programą.

Pakeitimas 47
4 a straipsnis (naujas)

4a straipsnis
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Bendrosios strategijos ir veiksmai

Siekiant užtikrinti aukštą žmonių 
sveikatos apsaugos lygį apibrėžiant ir 
įgyvendinant visas Bendrijos politikos 
sritis ir veiklas, be to, siekiant propaguoti 
sveiką gyvenseną, programos tikslus 
galima įgyvendinti kaip bendras 
strategijas ir bendrus veiksmus sukuriant 
sąsajas su atitinkamomis Bendrijos 
programomis, veiklomis ir fondais.
Komisija užtikrina, kad programa būtų 
susieta su kitomis Bendrijos
programomis, veiklomis ir fondais.

Pagrindimas

Svarbu kurti bendro pobūdžio strategiją ir veiklą, susijusią su kitomis Bendrijos priemonėmis, 
veiksmais ir fondais. 

Pakeitimas 48
5 straipsnio 1 dalis

1. 1 straipsnyje nurodytam programos
įgyvendinimo laikotarpiui finansavimo 
pagrindą sudaro 1203 milijonai eurų. 

1. 1 straipsnyje nurodytam Programos
įgyvendinimo laikotarpiui finansavimo 
pagrindą sudaro 1200 milijonų eurų.

Pagrindimas

Turėtų būti padidintas programos biudžetas, kad apimtų papildomas naujas priemones ir 
užtikrintų jų tinkamą įgyvendinimą. 

Pakeitimas 49
7 straipsnio 1 dalies a punktas

a) programos įgyvendinimo metinis darbo 
planas, nustatantis reikalingus prioritetus ir 
veiksmus, taip pat išteklių paskirstymą ir 
atitinkamus kriterijus;

a) Programos įgyvendinimo metinis darbo 
planas, nustatantis reikalingus prioritetus ir 
veiksmus, taip pat išteklių paskirstymą;  
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Pagrindimas

Šiuo ir tolesniais pakeitimais siekiama įgyvendinimo nuostatas padaryti aiškesnes ir 
tikslesnes.

Pakeitimas 50
7 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

aa) susitarimai, kriterijai, skaidrumo 
priemonės ir procedūros, skirtos 
Programos priemonių atrankai ir 
finansavimui; 

Pagrindimas

Dėl šių procedūros klausimų programos valdymo komitetas turėtų priimti atitinkamas 
įgyvendinimo priemones. 

Pakeitimas 51
7 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)

ab) susitarimai 4a straipsnyje nurodytos 
bendros strategijos ir veiksmų 
įgyvendinimui. 

Pagrindimas

Dėl šių procedūros klausimų programos valdymo komitetas turėtų priimti atitinkamas  
įgyvendinimo priemones. 

Pakeitimas 52
7 straipsnio 1 dalies a c punktas (naujas)

ac) susitarimai dėl keitimosi informacija 
ir intelektine nuosavybe, jų derinimo, 
perdavimo ir platinimo ir veiksmai, susiję 
su duomenų dėl atitinkamos veiklos ir 
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priemonių, nurodytų priede, apsauga. 

Pagrindimas

Dėl šių procedūros klausimų programos valdymo komitetas turėtų priimti atitinkamas 
įgyvendinimo priemones. 

Pakeitimas 53
7 straipsnio 2 dalis

2. Komisija priima visas kitas šio 
sprendimo įgyvendinimui reikalingas 
priemones. Apie jas pranešama komitetui.

2. Komisija priima visas kitas šio 
sprendimo įgyvendinimui reikalingas 
priemones, remdamasi patariamąja 
procedūra, nurodyta 6 straipsnio 3 dalyje.

Pagrindimas

Tinkamesnis išaiškinimas.

Pakeitimas 54
9 straipsnis

Programos įgyvendinimo metu turi būti 
skatinami santykiai su programoje
nedalyvaujančiomis trečiosiomis šalimis ir 
su atitinkamomis tarptautinėmis 
organizacijomis. 

Programos įgyvendinimo metu turi būti 
skatinami santykiai su Programoje
nedalyvaujančiomis trečiosiomis šalimis ir 
su atitinkamomis tarptautinėmis 
organizacijomis (visų pirma su PPO).

Pagrindimas

Turi būti specialiai paminėta Pasaulio sveikatos organizacija, kaip svarbiausia tarptautinė 
organizacija sveikatos srityje. 

Pakeitimas 55
10 straipsnio 2 dalis

2. Komisijos prašymu valstybės narės 2. Komisija pateikia Europos 
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pateikia jai informaciją apie šios 
programos įgyvendinimą ir reikšmę.

Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui:
a) tarpinio nepriklausomų ekspertų 
įvertinimo ataskaitą apie Programos 
įgyvendinimo rezultatus per pirmuosius 
trejus metus ir apie jo kiekybinius ir 
kokybinius aspektus; ataskaita visų pirma 
turėtų sudaryti galimybę įvertinti 
struktūros tobulinimo priemonių 
veiksmingumą valstybėse, kurios neseniai 
prisijungė prie Sąjungos; į ataskaitą 
įtraukiama pagrindinių Komisijos išvadų 
ir pastabų suvestinė; 
b) Komunikatą dėl Programos pratęsimo 
ne vėliau kaip po ketverių metų po jos 
priėmimo; 
c) ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 
31 d. nepriklausomų ekspertų baigus 
įgyvendinti programą atlikto įvertinimo 
detalią galutinę ataskaitą apie Programos 
įgyvendinimą ir jos rezultatus. 

Pagrindimas

Svarbu atlikti nepriklausomą programos rezultatų įvertinimą. 

Pakeitimas 56
10 straipsnio 3 dalis

3. Komisija užtikrina, kad programa bus 
įvertinta praėjus trims metams nuo jos 
pradžios ir pabaigos. Išvadas apie tai, 
kartu su pastabomis, Komisija pateikia 
Europos Parlamentui, Tarybai, 
Ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui bei Regionų komitetui. 

Išbraukta.
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Pagrindimas

Aiškesnės ir tikslesnės formos šio straipsnio turinys įtrauktas į 10 straipsnio 2 dalies 
pakeitimą. 

Pakeitimas 57
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

3a. Komisija, praėjus dvejiems metams po 
Programos priėmimo, paskelbia 
atitinkamais duomenimis ir rodikliais 
paremtą ataskaitą dėl sveikatos būklės 
Europos Sąjungoje. 

Pagrindimas

Turėtų būti skelbiama periodinė ataskaita dėl sveikatos būklės Sąjungoje, kuri būtų pagrįsta 
duomenimis ir rodikliais, gautais įgyvendinant su programa susijusias priemones. 

Pakeitimas 58
11 straipsnis

Sprendimai 1786/2002/EEB ir 
20/2004/EEB panaikinami. 

Sprendimas 1786/2002/EEB yra
panaikinamas. 

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu, remiantis Pirmininkų sueigos sprendimu, siekiama atskirti programas. 
Išbrauktos dalys yra įtrauktos į Vartotojų apsaugos programos ataskaitą.

Pakeitimas 59
12 straipsnis

Komisija priima priemones reikalingas 
užtikrinant perėjimą nuo Sprendimais Nr. 
1786/2002/EB ir Nr. 20/2004/EB priimtų 
priemonių prie priemonių priimtų pagal šią 
programą.

Komisija priima priemones reikalingas 
užtikrinant perėjimą nuo Sprendimu Nr. 
1786/2002/EB priimtų priemonių prie 
priemonių priimtų pagal šią programą.
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu, remiantis Pirmininkų sueigos sprendimu, siekiama atskirti programas. 
Išbrauktos dalys yra įtrauktos į Vartotojų apsaugos programos ataskaitą. 

Pakeitimas 60
1 priedas

Šis priedas išbrauktas

Pagrindimas

Visas Sveikatos programos sudedamąsias dalis reikėtų įtraukti į 2 priedą tam, kad programa 
turėtų tik vieną priedą. 

Pakeitimas 61
2 priedo antraštė

2 PRIEDAS. SVEIKATA PRIEDAS

Pagrindimas

Kadangi sujungtas su 2 ir 3 priedais 1 priedas apima vartotojų apsaugos programą, 
Visuomenės sveikatos programa turės tik vieną priedą. 

Pakeitimas 62
2 priedo 1 tikslo 1 punktas

1. SUSTIPRINTI SVEIKATOS PAVOJŲ 
STEBĖJIMĄ IR KONTROLĘ ŠIAIS BŪDAIS:

1.1 SUSTIPRINTI SVEIKATOS PAVOJŲ 
STEBĖJIMĄ IR KONTROLĘ ŠIAIS BŪDAIS:

(turėtų būti atitinkamai pakeista ir 
papunkčių numeracija, t. y. 1.1.1, 1.1.2 ir t.
t.)

Pagrindimas

Pakeičiama numeracija.
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Pakeitimas 63
2 priedo 1 tikslo 1.4 papunktis

1.4 Gerinant laboratorijų 
bendradarbiavimą, kai siekiama užtikrinti 
aukštos kokybės diagnostinius pajėgumus 
aptinkant patogenus Bendrijoje, taip pat 
gerinant Bendrijos etaloninės laboratorijos 
struktūrą darbe su didesnio Bendrijos 
bendradarbiavimo reikalaujančiais 
patogenais; 

1.4 Gerinant laboratorijų bendradarbiavimą 
(įskaitant ilgalaikius atsparumo 
mikroorganizmams stebėjimus), kai 
siekiama užtikrinti aukštos kokybės 
diagnostinius pajėgumus aptinkant 
patogenus Bendrijoje, taip pat gerinant 
Bendrijos etaloninės laboratorijos struktūrą 
darbe su didesnio Bendrijos 
bendradarbiavimo reikalaujančiais 
patogenais; 

Pagrindimas

Susijusios su atsparumu mikroorganizmams priemonės svarbios inter alia dėl infekcijų 
ligoninėse plitimo. 

Pakeitimas 64
2 priedo 1 tikslo 2 punktas

2. KOVA SU SVEIKATOS PAVOJAIS ŠIAIS 
BŪDAIS:

1.2 KOVA SU SVEIKATOS PAVOJAIS ŠIAIS 
BŪDAIS:

(turėtų būti atitinkamai pakeista ir 
papunkčių numeracija, t. y. 1.2.1, 1.2.2 ir t.
t.)

Pagrindimas

Pakeičiama numeracija.

Pakeitimas 65
2 priedo 2 tikslo 3 punktas
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3. PROPAGUOTI SVEIKATINGUMĄ ŠALINANT 
ŽALINGUS VEIKSNIUS

2. PROPAGUOTI SVEIKATINGUMĄ ŠALINANT 
ŽALINGUS VEIKSNIUS

(turėtų būti atitinkamai pakeista ir 
papunkčių numeracija, t. y. 2.1, 2.2 ir t. t.)

Pagrindimas

Pakeičiama numeracija.

Pakeitimas 66
2 priedo 2 tikslo 3 punkto 3.2 a papunktis (naujas)

3.2a Su sužalojimais susiję sveikatos 
veiksniai;

Pagrindimas

Su sužalojimais susijusių sveikatos veiksnių nustatymas galėtų sudaryti sąlygas profilaktikos 
ir sveikatos priežiūros priemonių gerinimui. 

Pakeitimas 67
2 priedo 2 tikslo 3 punkto 3.3 b papunktis (naujas)

3.3b Nustatant sveikatos nevienodumų 
priežastis, darančias įtaką veiklai, 
susijusiai su profilaktika ir tinkama 
sveikatos priežiūra;

Pagrindimas

Skirtingose valstybėse narėse šiuo metu ypač skiriasi piliečių vidutinė gyvenimo trukmė, 
sveikatos būklė ir sveikatos priežiūros galimybės. Be to, svarbu, kad programos priemonės 
leistų šiuos skirtumus sumažinti ir skatintų tinkamos sveikatos priežiūros sistemos kūrimą. 

Pakeitimas 68
2 priedo 2 tikslo 3 punkto 3.4 a papunktis (naujas)
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3.4a Nustatant pagrindinių ligų 
genetinius veiksnius;

Pakeitimas 69
2 priedo 3 tikslas

3 uždavinys: prisidėti prie dažniausiai 
pasitaikančių ligų mažinimo;

3 uždavinys: prisidėti prie dažniausiai 
pasitaikančių sergamumo ir mirštamumo 
priežasčių ir ligų mažinimo; 

Pagrindimas

Pakeitimu tekstas suderinamas su 2 straipsnio dalies, skirtos programos tikslams, pakeitimu. 

Pakeitimas 70
2 priedo 3 tikslo 4 punktas

4. LIGŲ IR SUŽALOJIMŲ PREVENCIJA 3. LIGŲ IR SUŽALOJIMŲ PREVENCIJA

(turėtų būti atitinkamai pakeista ir 
papunkčių numeracija, t. y. 3.1, 3.2 ir t. t.)

Pagrindimas

Pakeičiama numeracija.

Pakeitimas 71
2 priedo 3 tikslo įžanga

Koordinuodama su žalingais sveikatai
veiksniais susijusį darbą, programa rems: 

Koordinuodama su žalingais veiksniais 
susijusį darbą, Programa rems: 
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Pagrindimas

Siekiama didesnio aiškumo.

Pakeitimas 72
2 priedo 3 tikslo 4 punkto 4.2 papunktis

4.2 Ligos prevencijos, taip pat antrinės 
prevencijos, tikrinimo ir ankstyvo 
nustatymo, strategijų ir priemonių 
parengimą ir įgyvendinimą, ypač nustatant 
geriausią praktiką ir kuriant gaires bei 
rekomendacijas; 

4.2 Ligos (ypač pagrindinių ligų)
prevencijos, taip pat antrinės prevencijos, 
tikrinimo ir ankstyvo nustatymo, strategijų 
ir priemonių parengimą ir įgyvendinimą, 
ypač nustatant geriausią praktiką ir kuriant 
gaires bei rekomendacijas;

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti klausimus, susijusius su pagrindinėmis ligomis. 

Pakeitimas 73
2 priedo 3 tikslo 4 punkto 4.3 a papunktis (naujas)

4.3a Kuriant strategijas ir priemones, 
skirtas sveikatos nepastovumo priežastims 
nagrinėti, remiantis profilaktika, sveikatos 
gerinimu ir tinkama sveikatos priežiūra;

Pagrindimas

Pagrįsti nereikia, kadangi sveikatos nepastovumo mažinimas – programos prioritetas. 

Pakeitimas 74
2 priedo 3 tikslo 4 punkto 4.3 b papunktis (naujas)

4.3 b Geros praktikos ir šiuolaikinių 
gydymo metodų, skirtų ligų ir sužalojimų 
gydymui, siekiant užkirsti kelią tolesniam 
sveikatos blogėjimui; 
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Pagrindimas

Pagrįsti nereikia, kadangi sveikatos nepastovumo mažinimas – programos prioritetas.

Pakeitimas 75
2 priedo 3 tikslo 4 punkto 4.4 papunktis

4.4 Sužeidimų prevencijos strategijų ir 
priemonių parengimą ir įgyvendinimą; 

4.4 Sužeidimų prevencijos strategijų ir 
priemonių, susijusių su sužeidimų 
veiksniais, parengimą ir įgyvendinimą; 

Pagrindimas

Veiksmai turėtų būti paremti po duomenų analizės nustatytais sužeidimų veiksniais.

Pakeitimas 76
2 priedo 3 tikslo 4 punkto 4.4 a papunktis (naujas)

4.4a Kuriant geras praktikas ir gaires, 
susijusias su sužeidimų gydymu, paremtas 
surinktų duomenų analize; 

Pagrindimas

Gerų praktikų ir gairių kūrimas – svarbus profilaktikos priemonių ir sužeidimų gydymo 
plėtotės veiksnys. 

Pakeitimas 77
2 priedo 4 tikslo 5 punktas

5. SIEKTI NACIONALINIŲ SVEIKATOS 
PRIEŽIŪROS SISTEMŲ SINERGIJOS ŠIAIS 
BŪDAIS:

4. SIEKTI NACIONALINIŲ SVEIKATOS 
PRIEŽIŪROS SISTEMŲ SINERGIJOS ŠIAIS 
BŪDAIS:
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(turėtų būti atitinkamai pakeista ir 
papunkčių numeracija, t. y. 4.1, 4.2 ir t. t.)

Pagrindimas

Pakeičiama numeracija.

Pakeitimas 78
2 priedo 4 tikslo 5 punkto 5.2 papunktis

5.2 Bendrai naudojantis informacija apie 
sveikatos priežiūros darbuotojų mobilumą 
ir bendrai sprendžiant tokio mobilumo 
pasekmes; 

5.2 Renkant duomenis ir bendrai 
naudojantis informacija apie sveikatos 
priežiūros darbuotojų ir pacientų
mobilumą ir bendrai sprendžiant tokio 
mobilumo pasekmes; 

Pagrindimas

Jau pasiekta sveikatos priežiūros darbuotojų ir pacientų mobilumo, todėl svarbu rinkti ir 
analizuoti atitinkamus duomenis tam, kad būtų galima spręsti atitinkamas problemas ir 
uždavinius. 

Pakeitimas 79
2 priedo 4 tikslo 5 punkto 5.8 a papunktis (naujas)

5.8a Skatinant aukštos kokybės ir 
saugumo žmogaus kilmės organų ir 
medžiagų, skirtų medicinos reikmėms 
laikymą ir prieinamumą visos Bendrijos 
mastu. 

Pagrindimas

I priedo 6.4 dalį geriau įrašyti po 4 tikslo. 

Pakeitimas 80
2 priedo 5 tikslas (naujas)

5 tikslas: gerinti informaciją ir žinias apie 
sveikatą, skirtas visuomenės sveikatos 
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plėtojimui, ir teikti pagalbą siekiant 
įgyvendinti su sveikata susijusius tikslus

Pagrindimas

Po 2 straipsnio pakeitimo naujai suformuluotas tikslas.

Pakeitimas 81
2 priedo 5 tikslo įžanga

Veiksmai, padedantys siekti visų minėtų 
uždavinių:

Veiksmai ir priemonės, padedantys siekti 
visų minėtų uždavinių:

Pagrindimas

Tinkamesnis išaiškinimas ir suderinimas su priedo tekstu.

Pakeitimas 82
2 priedo 5 tikslo 6 punktas

6. PAGERINTI VISUOMENĖS SVEIKATĄ 
SUTEIKIANT DAUGIAU INFORMACIJOS IR 
ŽINIŲ APIE SVEIKATĄ:

5.1 RINKTI DUOMENIS, VYKDYTI 
ILGALAIKIUS SVEIKATOS STEBĖJIMUS IR 
PLATINTI INFORMACIJĄ

(turėtų būti atitinkamai pakeista ir 
papunkčių numeracija, t. y. 5.1.1, 5.1.2, 
5.1.3 ir t. t.)

Pagrindimas

Pakeičiama numeracija.

Pakeitimas 83
2 priedo 5 tikslo 6 punkto 6.1 a papunktis (naujas)

6.1a. Renkant ir analizuojant duomenis 
apie sužeidimus ir kuriant metodologijas 
ir duomenų bazes; 
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Pagrindimas

Siekiant plėtoti sužalojimų prevencijos ir mažinimo priemones, būtina rinkti ir analizuoti 
duomenis apie sužalojimus ir kurti metodologijas.

Pakeitimas 84
2 priedo 5 tikslo 5.2 punktas (naujas)

5.2 GERINTI RYŠIUS SVEIKATOS 
KLAUSIMAIS SU ES PILIEČIAIS

5.2.1 Organizuoti sąmoningumo 
didinimo kampanijas. 

5.2.2 Organizuoti apklausas.

5.2.3 Rengti konferencijas, seminarus, 
ekspertų ir suinteresuotųjų šalių 
susitikimus.

5.2.4 Leisti su sveikata susijus
informacinius leidinius.

5.2.5 Teikti informaciją internetu. 

5.2.6 Kurti informacijos punktus ir juos 
naudoti.

Pagrindimas

Pakeista numeracija. Pakeista 1 priedo 1 punkto versija.

Pakeitimas 85
2 priedo 5 tikslo 5.3 punktas (naujas)

5.3 DIDINTI PILIETINĖS VISUOMENĖS IR 
SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMĄ 
KURIANT SVEIKATOS SRITIES POLITIKOS 
KRYPTIS 

5.3.1 Skatinti ir stiprinti Bendrijos 
masto sveikatos organizacijas.
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5.3.2 Organizuoti mokymus ir didinti 
sveikatos organizacijų pajėgumą. 

5.3.3 Užmegzti kontaktus su 
nevyriausybinėmis sveikatos 
organizacijomis ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis. 

5.3.4 Stiprinti Bendrijos masto 
patariamąsias institucijas ir priemones.

Pagrindimas

Pakeista numeracija. Pakeista 1 priedo 2 punkto versija.

Pakeitimas 86
2 priedo 5 tikslo 5.4 punktas (naujas)

5.4 SUKURTI SVEIKATOS KLAUSIMŲ 
INTEGRAVIMO Į KITAS BENDRIJOS 
POLITIKOS KRYPTIS KONCEPCIJĄ

5.4.1 Įvertinti metodus, skirtus
Bendrijos politikos krypčių ir veiklos 
įtakos sveikatos sričiai. 

5.4.2 Keistis su valstybėmis narėmis 
geriausiomis praktikomis dėl nacionalinių 
politikos krypčių. 

5.4.3 Vykdyti kitų politikos krypčių 
poveikio sveikatos sričiai tyrimus.

Pagrindimas

Pakeista numeracija. Pakeista 1 priedo 3 punkto versija. 

Pakeitimas 87
2 priedo 5 tikslo 5.5 punktas (naujas)

5.5 SKATINTI TARPTAUTINĮ
BENDRADARBIAVIMĄ SVEIKATOS IR 
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VARTOTOJŲ APSAUGOS KLAUSIMAIS

5.5.1 Imtis bendradarbiavimo su 
tarptautinėmis organizacijomis 
priemonių.

5.5.2 Imtis bendradarbiavimo su 
programoje nedalyvaujančiomis 
trečiosiomis šalimis priemonių.

5.5.3 Skatinti sveikatos ir vartotojų 
organizacijų dialogą.

Pagrindimas

Pakeista numeracija. Pakeista 1 priedo 4 punkto versija. 

Pakeitimas 88
2 priedo 5 tikslo 5.6 punktas (naujas)

5.6 PAGERINTI ANKSTYVĄ PAVOJŲ 
APTIKIMĄ, ĮVERTINIMĄ IR INFORMACIJOS 
APIE JĮ PERDAVIMĄ:

5.6.1 Remti mokslinius patarimus ir 
pavojų vertinimą, taip pat vykdant 
Komisijos sprendimu Nr. 2004/210/EB1

įsteigtų nepriklausomų mokslinių komitetų 
užduotis.

5.6.2 Rinkti ir lyginti informaciją, kurti 
specialistų ir institutų tinklus. 

5.6.3 Skatinti pavojaus vertinimo 
metodologijų kūrimą ir derinimą. 

5.6.4 Imtis informacijos apie gyventojų 
ir atskirų grupių susidūrimą su 
cheminiais, biologiniais ir fiziniais 
sveikatos pavojais rinkimo ir apdorojimo 
veiksmų. 

5.6.5 Kurti iškylančių pavojų ankstyvo 
aptikimo mechanizmus ir veiksmus naujai 
identifikuotų pavojų atveju. 
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5.6.6 Rengti pranešimų apie pavojus 
gerinimo strategijas. 

5.6.7 Vesti apmokymus, kaip įvertinti 
pavojus.

1 OL L 66, 2004 3 4, p. 45.

Pagrindimas

Pakeista numeracija. Pakeista 1 priedo 5 punkto versija.

Pakeitimas 
2 priedo 5 tikslo 5.7 punktas (naujas) 

5.7 SKATINTI ŽMOGAUS KILMĖS 
ORGANŲ, MEDŽIAGŲ, KRAUJO IR KRAUJO 
DERIVATŲ SAUGUMĄ

5.7.1 Užsiimti žmogaus kilmės 
medžiagų, įskaitant kraują, sudėtines 
kraujo dalis ir kraujo prekursorius, 
saugumą ir kokybę gerinti padedančia
veikla. 

5.7.2 Teikti paramą strategijų ir 
priemonių, susijusių su gyvų donorų 
organų transplantacijos ir organų 
sandėliavimo klausimais, propagavimui. 

5.7.3 Plėtoti ir vykdyti bendrų praktinių 
tarp donorų ir recipientų vykdomų 
programų, skirtų kurti geras praktikas
žmogaus kilmės organų ir medžiagų 
srityje. 

Pagrindimas

Pirmasis 1 priedo 6.5 punkto papunktis. Du nauji papunkčiai papildo pirmąjį. Papildomos ir 
išplečiamos priemonės, susijusios su organų transplantacijos sritimi. 

Pakeitimas 90
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2 priedo 5 tikslo 5.8 punktas (naujas)

5.8 KITOS VEIKLOS RŪŠYS 

5.8.1 Teikti techninę pagalbą analizuojant 
su politikos krypčių ir teisės aktų kūrimu 
ir įgyvendinimu susijusius klausimus. 

5.8.2 Skatinti koordinavimą ir tinkamą 
kitų Bendrijos lėšų ir programų 
panaudojimą, įskaitant Bendrijos 
pagrindų mokslinių tyrimų programas ir 
jų rezultatus, struktūrinius fondus, 
sanglaudos fondą, Europos žemės ūkio 
orientavimo ir garantijų fondą ir 
solidarumo fondą;

5.8.3 Propaguoti dantų sveikatą ir dantų 
priežiūrą (ypač vaikų). 

Pagrindimas

Pirmasis 1 priedo 6.5 punkto papunktis. Du nauji papunkčiai papildo pirmąjį. Papildomos ir 
išplečiamos priemonės, susijusios su organų transplantacijos sritimi.

Pakeitimas 91
3 priedas

Šis priedas išbrauktas

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu, remiantis Pirmininkų sueigos sprendimu, siekiama atskirti programas. 
Išbrauktos dalys yra įtrauktos į Vartotojų apsaugos programos ataskaitą. 



PR\588702LT.doc 49/53 PE 364.889v02-00

Vertimas pagal sutartį

LT

EXPLANATORY STATEMENT

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 

  
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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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 
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 



PR\588702LT.doc 51/53 PE 364.889v02-00

Vertimas pagal sutartį

LT

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 
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. 
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- 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, 

- 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 
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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.


