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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā 

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā slīprakstā 
tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti 
labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas 
teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi 
jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido Kopienas 
rīcības programmu veselības un patērētāju aizsardzības jomā 2007. līdz 2013. gadam
(COM(2005) – C6-0097/2005 – 2005/0042A(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2005))1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 152. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija 
tam iesniedza priekšlikumu (C6-0097/2005),

– ņemot vērā 2005. gada 30. jūnija Priekšsēdētāju konferences lēmumu sadalīt priekšlikumu 
Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido Kopienas rīcības programmu 
veselības un patērētāju aizsardzības jomā 2007. līdz 2013. gadam, lai tas attiektos gan uz 
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju, gan Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komiteju, divu atsevišķu ziņojumu sagatavošanai,

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Budžeta komitejas atzinumu (A6-0000/2005),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo 
priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
Virsraksts

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes lēmumam, ar ko izveido 
Kopienas rīcības programmu veselības un 
patērētāju aizsardzības jomā 2007. līdz 
2013. gadam

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes lēmumam, ar ko izveido otro 
Kopienas rīcības programmu sabiedrības 
veselības jomā 2007. līdz 2013. gadam

  
1 OV C ... / OV vēl nav publicēts.
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Pamatojums

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).

Grozījums Nr. 2
1. atsauce

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 152. un 153. pantu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 152. pantu,

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 3
1. apsvērums

(1) Kopiena var dot ieguldījumu 
iedzīvotāju veselības, drošības un 
ekonomisko interešu aizstāvēšanā ar 
darbībām sabiedrības veselības un 
patērētāju aizsardzības jomā.

(1) Kopiena ir uzņēmusies saistības 
veselības veicināšanā un uzlabošanā, 
slimību profilaksē, un cīņā pret 
potenciāliem veselības apdraudējumiem.
Tai saskaņotā un saskanīgā veidā 
jāatsaucas uz cilvēku bažām saistībā ar 
veselības apdraudējumu un cerībām par 
augsta līmeņa veselības aizsardzību. 
Kopiena var dot ieguldījumu iedzīvotāju 
veselības un drošības aizstāvēšanā ar 
darbībām sabiedrības veselības jomā

Pamatojums

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 
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.

Grozījums Nr. 4
1.a apsvērums (jauns)
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(1a) Definējot un īstenojot visa veida 
Kopienas politiku un darbības, 
jānodrošina augsts veselības aizsardzības 
līmenis. Saskaņā ar 152. pantu, Kopienai 
ir aktīvi jādarbojas tādu pasākumu
veikšanā, kurus nevar veikt atsevišķas 
dalībvalstis, kā arī dalībvalstu veikto 
pasākumu koordinēšanā, atbilstīgi 
subsidiaritātes principam. Kopiena 
pilnībā ievēro dalībvalstu prerogatīvas 
medicīnas pakalpojumu un medicīnas 
aprūpes organizēšanā un sniegšanā.

Pamatojums

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).

Grozījums Nr. 5
1.b apsvērums (jauns)

(1b) Veselības sektoru raksturo tā  
ievērojamais izaugsmes, novatorisma un 
dinamisma  potenciāls, kā arī uzdevumi 
finanšu un sociālās ilgtspējības un 
veselības aprūpes sistēmas efektivitātes 
jomā, kurus  galvenokārt radīja 
paredzamā mūža ilguma pagarināšanās.

Pamatojums

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.  
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Grozījums Nr. 6
1.c apsvērums (jauns)

(1c) Kopienas rīcības programma 
sabiedrības veselības jomā 2003. –
2008. gadam bija pirmā integrētā Eiropas 
Kopienas programma šajā jomā, un tās 
rezultātā jau ir sasniegta ievērojama 
attīstība un panākti uzlabojumi.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 7
1.d apsvērums (jauns)

(1d) Pastāv virkne nopietnu veselības 
apdraudējumu un rodas aizvien jauni, 
kuru risināšanai nepieciešama turpmāka 
rīcība. Uzraudzībai, agrīnai brīdināšanai 
un cīņai pret nopietniem pārrobežu 
veselības apdraudējumiem vajadzīgi tādi 
Kopienai resursi, lai reaģētu saskaņoti un 
efektīvi.

Pamatojums

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 
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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.  

Grozījums Nr. 8
1.e apsvērums (jauns)

(1e) Saskaņā ar PVO 2005. gada 
Ziņojumu par veselību Eiropā svarīgākie 
slimību iemesli reģionā saistībā ar 
invaliditātes koriģētiem dzīves gadiem 
(IKDG) ir neinfekciozās slimības (77 %  
no kopējā skaita), ārēju iemeslu izraisītas 
traumas un saindēšanās (14%), kā arī 
infekcijas slimības (9%). Septiņas 
galvenās slimības — sirds išēmiskā 
slimība, unipolārā depresija, 
cerebrovaskulārās slimības, alkohola 
lietošanas izraisīti traucējumi, hroniskas 
plaušu slimības, plaušu vēzis un satiksmes 
negadījumu izraisītas traumas veido 34 % 
no IKDG reģionā. Septiņi galvenie riska 
faktori — tabaka, alkohols, augsts 
asinsspiediens, augsts holesterīna līmenis, 
palielināts svars, neliels augļu un dārzeņu 
patēriņš, kā arī fiziskas aktivitātes 
trūkums veido 60 % no IKDG. Turklāt 
infekcijas slimības, piemēram, HIV/AIDS, 
gripa, tuberkuloze, malārija, kā arī 
mikrobu rezistence sāk apdraudēt visu 
cilvēku veselību Eiropā. Viens no 
programmas nozīmīgiem uzdevumiem 
būtu labāk noteikt svarīgākos saslimstības 
apgrūtinājumus Kopienā. 

Pamatojums

It is absolutely essential to take account of the WHO's authoritative data in drawing up the 
public health programme in the Union.

Grozījums Nr. 9
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2. apsvērums

(2) Tāpēc ir lietderīgi izveidot Kopienas 
rīcības programmu veselības un patērētāju 
aizsardzībai, aizstājot Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2002. gada 23. septembra 
Lēmumu 1786/2002/EK par Kopienas 
rīcības programmas pieņemšanu 
sabiedrības veselības aizsardzības jomā 
(2003-2008)  un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 8. decembra 
Lēmumu 20/2004/EK, ar ko nosaka 
vispārēju sistēmu Kopienas rīcības 
finansēšanai, atbalstot patērētāju 
aizsardzības politiku laikā no 2004. līdz 
2007. gadam . Tāpēc šie lēmumi jāatceļ.

(2) Nepieciešamas nepārtrauktas pūles, 
lai sasniegtu mērķus, kurus Kopiena jau 
ir noteikusi sabiedrības veselības jomā.
Tāpēc ir lietderīgi izveidot otro Kopienas 
rīcības programmu sabiedrības veselībai 
2007. –2013. gadam (turpmāk tekstā –
programma), saskaņā ar šajā lēmumā 
izklāstīto, aizstājot Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2002. gada 23. septembra 
Lēmumu 1786/2002/EK par Kopienas 
rīcības programmas pieņemšanu 
sabiedrības veselības aizsardzības jomā 
(2003-2008), kuru tāpēc ir jāatceļ

Pamatojums

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).

Grozījums Nr. 10
2.a apsvērums (jauns)

(2a) Programma balstās uz iepriekšējo 
Kopienas rīcības programmas sabiedrības 
veselības aizsardzības jomā (2003.-
2008. g.) uzbūvi, mehānismiem un 
darbībām, pievienojot jaunus mērķus un 
izmantojot pieredzi un zināšanas, kas 
iegūtas īstenojot darbības un pasākumus. 
Tā dos ieguldījumu augsta fiziskās un 
garīgās veselības līmeņa sasniegšanā un 
lielākas vienlīdzības panākšanā veselības 
jautājumos visā Kopienā, vadot darbības 
sabiedrības veselības uzlabošanā, kavējot 
cilvēka saslimšanas un veselības 
traucējumu rašanos, kā arī izvairoties no 
veselības apdraudējumu avotiem, nolūkā 
apkarot saslimstību un priekšlaicīgu 
mirstību, vienlaikus ņemot vērā dzimumu 
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un vecumu.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 11
3. apsvērums

(3) Viena integrēta programma palīdzētu 
maksimāli izmantot mērķu sinerģiju un 
darbību izpildi šajās jomās, vienlaikus 
saglabājot pamatelementus un specifiku 
rīcībai veselības un patērētāju 
aizsardzības jomā. Veselības un patērētāju 
aizsardzības pasākumu apvienošana vienā 
programmā var palīdzēt pildīt kopīgos
mērķus par iedzīvotāju pasargāšanu no 
riskiem un apdraudējuma, ar to palielinot 
iedzīvotāju spēju iegūt zināšanas un 
iespējas pieņemt lēmumus savās interesēs, 
un atbalstot veselības un patērētāju 
aizsardzības mērķu ieviešanu visās 
Kopienas politikās un darbībās. Ar 
administratīvo struktūru un sistēmu 
apvienošanu varētu panākt programmas 
efektīvāku īstenošanu, palīdzot labāk
izmantot pieejamos Kopienas resursus, 
kas atvēlēti veselības un patērētāju 
aizsardzībai.

(3) Programma var palīdzēt pildīt mērķus 
par iedzīvotāju pasargāšanu no veselības 
riskiem un apdraudējuma, palielinot viņu 
piekļuves iespējas attiecīgajai 
informācijai, un spēju iegūt zināšanas un 
iespējas pieņemt lēmumus savās labākajās 
interesēs. 

Pamatojums

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.
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Grozījums Nr. 12
3.a apsvērums (jauns)

(3a) Programmai jāatbalsta veselības 
mērķu ieviešana visās Kopienas politikās 
un darbībās.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 13
3.b apsvērums (jauns)

(3b) Veicot slimību profilaksi un veicinot 
novecošanos bez invaliditātes panāk 
veselīga mūža ilguma (HLY), saukta arī 
par rādītāju paredzamajam mūža 
ilgumam bez invaliditātes, palielināšanos, 
kuram ir liela nozīme ES pilsoņu 
labklājībā un kas palīdz sasniegt 
Lisabonas procesa mērķus ilgtspējīguma 
nodrošināšanā valsts finansēs, kurās rada 
spiedienu augošās veselības aprūpes un 
sociālās drošības izmaksas. 

Pamatojums

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 
contribution to sustain labour supply'.

Grozījums Nr. 14
3.c apsvērums (jauns)

(3c) Eiropas Savienības paplašināšanās ir 
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radījusi papildu bažas par nevienlīdzību 
veselības jomā ES, un iespējams, ka to 
pastiprinās turpmākās paplašināšanās. 
Tādēļ šim jautājumam ir jābūt vienam no 
programmas prioritātēm.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 15
3.d apsvērums (jauns)

(3d) Programmai jāveicina veselības 
nevienlīdzības cēloņu noskaidrošana un 
jārisina problēmas saistībā ar veselības 
aprūpes līmeni, kas ir zemāks par 
optimālo.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 16
3.e apsvērums (jauns)

(3e) Ir būtiski regulāri apkopot, apstrādāt 
un analizēt salīdzināmus datus, veselības 
stāvokļa efektīvai uzraudzībai Eiropas 
Savienībā.  Tas dotu iespēju Komisijai un 
dalībvalstīm uzlabot sabiedrībai sniegto 
informāciju un definēt piemērotas 
stratēģijas, politikas virzienus un 
darbības, lai sasniegtu augtu cilvēku 
veselības aizsardzības līmeni. Darbībās un 
atbalsta pasākumos jācenšas panākt 
sabiedrības veselības attīstībai paredzēto 
datu un informācijas apmaiņas sistēmu 
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un tīklu  saderību un savietojamību.  Visu 
datu analīzē jāiekļauj dzimums.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 17
3.f apsvērums (jauns)

(3f) Datu apkopošanai jānotiek atbilstīgi 
attiecīgajām tiesību normām par personas 
datu aizsardzību.

Grozījums Nr. 18
3.g apsvērums (jauns)

(3g) Paraugprakse ir vislabākā izvēle, jo 
veselības profilakse un slimību un traumu 
ārstēšana vērtējumam ir jābalstās uz tās 
efektivitāti nevis ekonomiskiem faktoriem.
Tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi noteikt 
pamatnostādnes un rādītājus, kā arī 
organizēt paraugprakses apmaiņas.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 19
3.h apsvērums (jauns)

(3h) Ir svarīgi veicināt paraugpraksi vai 
modernas slimību un traumu ārstēšanas 
metodes, lai novērstu papildu veselības 
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pasliktināšanos. 

Grozījums Nr. 20
3.i apsvērums (jauns)

(3i) Jāveic darbības, lai novērstu traumu 
rašanos, apkopojot datus, izstrādājot 
faktorus, kas nosaka traumu rašanos, kā 
arī izplatot atbilstīgu informāciju. 

Grozījums Nr. 21
3.j apsvērums (jauns)

(3j) Programmai arī jādod ieguldījums 
datu apkopošanā par pacientu mobilitāti 
un veselības speciālistu mobilitāti. Tai 
jāatvieglo Eiropas e-veselības jomas, un 
jo īpaši elektroniskās veselības kartes 
tālāka attīstība.

Pamatojums

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 
and, in particular the further development of the ‘health card’.

Grozījums Nr. 22
3.k apsvērums (jauns)

(3k) Vides piesārņojums rada nopietnu 
veselības risku un tas ir nozīmīgs iemesls 
Eiropas pilsoņu bažām. Īpaša rīcība 
nepieciešama bērniem un citām grupām , 
kuras ir īpaši jūtīgas pret bīstamiem vides 
apstākļiem. Programmai jāpapildina 
darbības, kuras veica saskaņā ar Eiropas 
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Vides un veselības rīcības plānu 2004.–
2010. gadam. 

Grozījums Nr. 23
3.l apsvērums (jauns)

(3l) Piesardzības princips un riska 
novērtējums ir galvenie faktori cilvēku 
veselības aizsardzībā un tādēļ tos 
jāturpina integrēt citos Kopienas politikas 
virzienos un darbībās.

Grozījums Nr. 24
3.m apsvērums (jauns)

(3m) Lai nodrošinātu lielu saskaņotību 
starp Kopienas un dalībvalstu veiktajām 
darbībām un iniciatīvām programmas 
īstenošanā, vajadzīgs veicināt sadarbību 
starp dalībvalstīm un paaugstināt esošo 
un turpmāko tīklu efektivitāti sabiedrības 
veselības jomā.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 25
4. apsvērums

(4) Veselības un patērētāju aizsardzības 
politikai ir kopīgi mērķi, kas saistīti ar 
aizsardzību pret riskiem, ar iedzīvotāju 
lēmumu pieņemšanas uzlabošanu un 
veselības un patērētāju aizsardzības 
interešu integrāciju visās Kopienas 
politikas jomās, kā arī kopīgi instrumenti, 
piemēram, saziņas līdzekļi, pilsoniskās 
sabiedrības iespēju paplašināšana 
attiecībā uz veselības un patērētāju 
aizsardzības jautājumiem, un 
starptautiskās sadarbības veicināšana par 
šīm problēmām. Tādas problēmas kā 

svītrots
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uzturs un aptaukošanās, tabaka un citas 
izvēles attiecībā uz patēriņu, kas saistās ar 
veselību, ir piemēri transversālām tēmām, 
kas atstāj iespaidu kā uz veselības, tā arī 
patērētāju aizsardzību. Vienota pieeja 
šiem kopīgajiem mērķiem un 
instrumentiem ļaus efektīvāk īstenot 
darbības, kas kopējas veselības un 
patērētāju aizsardzībai. Kā veselības, tā 
arī patērētāju aizsardzības jomā ir arī 
atsevišķi mērķi, kurus jāīsteno ar katrai 
no šīm divām jomām specifiskām 
darbībām un instrumentiem.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 26
5. apsvērums

(5) Koordinācija ar citiem Kopienas 
politikas atzariem un programmām ir 
svarīgākā daļa kopīgajā mērķī par 
veselības un patērētāju aizsardzības 
politikas ieviešanu citās politikas jomās. 
Lai veicinātu sinerģiju un izvairītos no 
pārklāšanās, atbilstīgi tiks izmantoti citi 
Kopienas fondi un programmas, ieskaitot 
Kopienas Pētniecības pamatprogrammas 
un to rezultātus, struktūrfondus un 
Kopienas Statistikas programmu.

(5) Koordinācija ar citiem Kopienas 
politikas atzariem un programmām ir 
svarīgākā daļa mērķī par veselības 
ieviešanu citās politikas jomās. Lai 
veicinātu sinerģiju un izvairītos no 
pārklāšanās, tiks veiktas kopīgas darbības 
ar saistītām Kopienas programmām un 
darbībām, kā arī atbilstīgi tiks izmantoti 
citi Kopienas fondi un programmas, 
ieskaitot Kopienas Pētniecības 
pamatprogrammas un to rezultātus, 
struktūrfondus, Kohēzijas fondu, Eiropas 
Lauksaimniecības virzības un garantiju 
fondu, Eiropas Solidaritātes fondu un 
Kopienas Statistikas programmu. Ir 
jānodrošina, lai visi minētie integrētu 
veselības aspektu.

Pamatojums

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 
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other Community programmes, actions and funds.

Grozījums Nr. 27
6. apsvērums

(6) Ir visas Eiropas interesēs, lai Kopienas 
līmenī tiktu pārstāvētas iedzīvotāju 
veselības, drošības un ekonomiskās 
intereses, kā arī patērētāju intereses 
produktu un pakalpojumu standartu 
izstrādāšanā. Programmas svarīgākie 
mērķi var būt atkarīgi arī no specializētu 
tīklu esamības, kuru izveidei un darbībai 
tāpat ir vajadzīgs Kopienas devums. 
Ņemot vērā attiecīgo organizāciju īpašo 
raksturu, kā arī to īpašas noderības 
gadījumos Kopienas atbalsta atjaunošanu 
šādu organizāciju darbības 
nodrošināšanai nevar pakļaut Kopienas 
atbalsta pakāpeniskas samazināšanas 
principam.

(6) Arī nevalstiskām organizācijām ir 
nozīmīga loma sabiedrības veselības 
veicināšanā un pilsoņu interešu 
pārstāvniecībā Kopienas veselības 
politikā. To izveidei un darbībai ir 
vajadzīgs Kopienas devums Šajā lēmumā 
jānosaka atbilstības kritēriji un noteikumi 
saistībā ar finanšu pārredzamību 
nevalstiskām organizācijām, kuras 
pretendē uz Kopienas atbalstu.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 28
7. apsvērums

(7) Programmas īstenošanai jābalstās uz 
esošajām darbībām un strukturāliem 
pasākumiem sabiedrības veselības un 
patērētāju aizsardzības jomā, ieskaitot
Sabiedrības veselības aizsardzības 
programmas izpildaģentūru, kas izveidota 
ar Komisijas Lēmumu 2004/858/EK.
Programmu īsteno ciešā sadarbībā ar 
attiecīgajām organizācijām un aģentūrām, 
jo īpaši ar Eiropas Slimību profilakses un 
kontroles centru, kas izveidots ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 
851/2004.

(7) Programmas īstenošanā jāiekļauj
Sabiedrības veselības aizsardzības 
programmas izpildaģentūra, kas izveidota 
ar Komisijas Lēmumu 2004/858/EK, kā 
arī cieša sadarbība ar attiecīgajām 
organizācijām un aģentūrām, jo īpaši ar 
Eiropas Slimību profilakses un kontroles 
centru (ECDC), kas izveidots ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 
851/2004. Komisijai jāsniedz ECDC visa 
veida informācija un dati, kuri apkopoti 
programmā, kas atbilst tās uzdevumam.
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Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 29
9. apsvērums

(9) Līgums par Eiropas Ekonomikas zonu 
(turpmāk tekstā – EEZ līgums) nodrošina 
lielāku sadarbību sabiedrības veselības un 
patērētāju aizsardzības jomā starp Eiropas 
Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas 
puses, un Eiropas Brīvās tirdzniecības 
asociācijas valstīm, kas piedalās Eiropas 
ekonomikas zonā (turpmāk tekstā –
EBTA/EEZ valstis), no otras puses. Būtu 
jānosaka iespēja, ka programmā var 
piedalīties arī citas valstis, jo īpaši 
Kopienas kaimiņvalstis, valstis, kas ir 
iesniegušas pieteikumus dalībai Kopienā, ir 
tās kandidātvalstis vai pievienojas tai, 
sevišķi ņemot vērā citās valstīs potenciāli 
radušos veselības apdraudējumu, kurš 
atstāj ietekmi Kopienas iekšienē.

(9) Līgums par Eiropas Ekonomikas zonu 
(turpmāk tekstā – EEZ līgums) nodrošina 
lielāku sadarbību sabiedrības veselības 
jomā starp Eiropas Kopienu un tās
dalībvalstīm, no vienas puses, un Eiropas 
Brīvās tirdzniecības asociācijas valstīm, 
kas piedalās Eiropas ekonomikas zonā 
(turpmāk tekstā – EBTA/EEZ valstis), no 
otras puses Būtu jānosaka iespēja, ka 
programmā var piedalīties arī citas valstis, 
jo īpaši Kopienas kaimiņvalstis, valstis, kas 
ir iesniegušas pieteikumus dalībai Kopienā, 
ir tās kandidātvalstis vai pievienojas tai, 
sevišķi ņemot vērā citās valstīs potenciāli 
radušos veselības apdraudējumu, kurš 
atstāj ietekmi Kopienas iekšienē.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 30
11. apsvērums

(11) Šīs programmas īstenošanā ir 
lietderīgi attīstīt sadarbību ar attiecīgām 
starptautiskajām organizācijām, piemēram 
ANO un tās specializētajām iestādēm, 
ieskaitot Pasaules veselības organizāciju, 
kā arī ar Eiropas Padomi un Ekonomiskās 
sadarbības un attīstības organizāciju, 
palielinot efektivitāti ar veselības un 

(11) Lai maksimāli palielinātu Kopienas 
un pasaules līmeņa darbību efektivitāti 
veselības jomā, šīs programmas īstenošanā 
ir lietderīgi attīstīt sadarbību ar attiecīgām 
starptautiskajām organizācijām, piemēram 
ANO un tās specializētajām iestādēm, 
ieskaitot Pasaules veselības organizāciju, 
kā arī ar Eiropas Padomi un Ekonomiskās 
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patērētāju aizsardzību saistītajām 
darbībām Kopienā un starptautiskā 
līmenī, ņemot vērā dažādu organizāciju 
īpašās iespējas un lomu. 

sadarbības un attīstības organizāciju.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 31
12. apsvērums

(12) Lai paaugstinātu programmas vērtību 
un ietekmi, veiktie pasākumi regulāri 
jāpārrauga un jāizvērtē, ietverot arī 
neatkarīgus novērtējumus.

(12) Virzību šīs programmas veselības 
mērķu sasniegšanā ir jāmēra un jāvērtē, 
lai paaugstinātu programmas vērtību un
ietekmi. Veiktie pasākumi regulāri 
jāpārrauga un jāizvērtē, ietverot arī 
neatkarīgus novērtējumus.

Grozījums Nr. 32
13. apsvērums

(13) Sakarā ar problēmu starpvalstu 
raksturu dalībvalstis nevar pilnībā 
sasniegt rīcības mērķus veselības un 
patērētāju aizsardzības jomā un, ņemot 
vērā to, ka Kopienas potenciāla dēļ tās 
rīcība, aizsargājot iedzīvotāju veselību, 
drošību un ekonomiskās intereses, var būt 
efektīvāka nekā atsevišķu valstu darbības 
un tāpēc šie mērķi ir labāk sasniedzami 
Kopienas līmenī, Kopiena var veikt 
pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, kas izklāstīts Līguma 5. pantā.
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šis lēmums 
nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs minēto 
mērķu sasniegšanai.

(13) Saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto 
proporcionalitātes un subsidiaritātes 
principu jomās, kas nav ekskluzīvā 
Kopienas kompetencē, kā piemēram, 
sabiedrības veselība, Kopiena rīkojas 
vienīgi tad, ja paredzētās darbības mērķus 
tās apjoma vai rezultātu dēļ var vieglāk 
sasniegt Kopiena.  Dalībvalstis nespēj 
pilnībā sasniegt programmas mērķus to 
sarežģītības, starptautiskā rakstura dēļ, kā 
arī tādēļ, ka dalībvalstu līmenī nevar 
pilnībā kontrolēt veselību ietekmējošos 
faktorus, un tādēļ programmai jāatbalsta 
un jāpapildina dalībvalstu darbība un 
pasākumi. Šī programma var radīt 
ievērojamu pievienoto vērtību veselības 
veicināšanā un Kopienas veselības 
sistēmā, atbalstot struktūras un citas 
programmas, kas palielina iespējas 
atsevišķiem indivīdiem, iestādēm, 
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asociācijām, organizācijām un 
struktūrām veselības jomā, veicinot 
pieredzes un paraugprakses apmaiņu un 
nodrošinot pamatu kopējai sabiedrības 
veselību ietekmējošo faktoru analīzei. 
Programma var radīt pievienoto vērtību 
arī sabiedrības veselības apdraudējuma 
gadījumā, kam ir pārrobežu raksturs, 
piemēram, infekcijas slimības, vides vai 
uztura piesārņojums, tādā mērā, ka tie 
stimulē vienotu stratēģiju un darbību 
rašanos, lai aizsargātu veselību un 
drošību, veicinātu ekonomiskās pilsoņu 
intereses, kas saistītas ar veselību, un 
atvieglotu Eiropas pilsoņu un pacientu 
ekonomisko slogu.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 33
14. apsvērums

(14) Komisijai jānodrošina attiecīga pāreja 
starp šo programmu un divām aizstājamām 
programmām, jo īpaši attiecībā uz 
vairākgadu programmu pasākumu un 
administratīvo atbalststruktūru, 
piemēram, Sabiedrības veselības 
aizsardzības programmas izpildaģentūras 
darba turpināšanu.

(14) Komisijai jānodrošina attiecīga pāreja 
starp šo programmu un pirmo aizstājamo 
programmu, jo īpaši attiecībā uz finanšu 
saistību izpildi. 

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 34
1. pants
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Programmas izveidošana Otrās programmas izveidošana
Ar šo izveido Kopienas rīcības programmu 
veselības un patērētāju aizsardzības jomā 
laika posmam no 2007. gada 1. janvāra līdz 
2013. gada 31. decembrim.

Ar šo izveido Kopienas otro rīcības 
programmu sabiedrības veselības jomā 
(turpmāk tekstā – programma) laika 
posmam no 2007. gada 1. janvāra līdz 
2013. gada 31. decembrim.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 35
2. pants

1. Programma papildina un atbalsta 
dalībvalstu politiku un veicina iedzīvotāju 
veselības, drošības un ekonomisko 
interešu aizsardzību.

Programma papildina un atbalsta 
dalībvalstu politiku un dod ieguldījumu
cilvēku veselības un drošības aizsardzībā
un veicināšanā, novēršot cilvēku 
saslimstību, slimības un traumas un 
uzlabojot  sabiedrības veselību.

2. Mērķi, kas minēts 1. punktā, sasniedz 
ar kopīgiem un konkrētiem uzdevumiem 
veselības un patērētāju aizsardzības jomā.

a) Kopīgie uzdevumi veselības un 
patērētāju aizsardzības jomā, kas jāpilda 
ar šā lēmuma 1. pielikumā izklāstītajām 
darbībām un instrumentiem, ir šādi:
– aizsargāt iedzīvotājus pret riskiem un 
apdraudējumiem, ko atsevišķas personas 
nevar kontrolēt;
– palielināt iedzīvotāju spēju pieņemt 
informētākus lēmumus par savu veselību 
un patērētāju interesēm;

–

– ieviest citās politikās veselības un 
patērētāju aizsardzības politikas 
uzdevumus.

–

b) Konkrētie uzdevumi veselības 
aizsardzības jomā, kas jāpilda ar šā 
lēmuma 2. pielikumā izklāstītajām 

b) Uzdevumi, kas jāpilda ar šā lēmuma 
pielikumā izklāstītajām darbībām un 
instrumentiem, ir šādi:
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darbībām un instrumentiem, ir šādi:

– aizsargāt iedzīvotājus pret 
apdraudējumiem veselībai;

– aizsargāt iedzīvotājus pret veselības 
apdraudējumiem;

– veicināt tādu politiku, kas rada 
veselīgāku dzīvesveidu;

– veicināt tādu politiku, kas rada 
veselīgāku dzīvesveidu;

– veicināt nopietnu slimību izplatības 
samazināšanu;

veicināt izplatītāko slimību un traumu
izplatības un to radītās saslimstības un 
mirstības samazināšanos;

– uzlabot veselības aizsardzības sistēmu 
efektivitāti.

– uzlabot veselības aizsardzības sistēmu 
efektivitāti; un
– pilnveidot informāciju un zināšanas par 
veselību, lai uzlabotu sabiedrības veselību 
un palīdzētu ieviest veselības mērķus.

c) Konkrētie uzdevumi patērētāju 
aizsardzības jomā, kas jāpilda ar šā 
lēmuma 3. pielikumā izklāstītajām 
darbībām un instrumentiem, ir šādi:

– labāka izpratne par patērētājiem un 
tirgiem;
– labāka patērētāju aizsardzības 
reglamentācija;
– labāka izpilde, uzraudzība un 
kompensācijas;

– labāk informēti, izglītoti un atbildīgi 
patērētāji.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 36
2. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Programma sniedz arī šādu papildu 
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ieguldījumu:
(a) nodrošina augstu veselības 
aizsardzības līmeni visa veida Kopienas 
politiku un darbību definēšanā un 
īstenošanā, veicinot holistisku pieeju 
veselībai;
(b) samazina nevienlīdzību veselības 
jomā;
(c) veicinot dalībvalstu sadarbību Līguma 
152. pantā minētajās jomās.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 37
3. panta 1. punkta ievaddaļa

1. Darbībās 2. pantā minēto mērķu un 
uzdevumu izpildei pilnībā izmanto 
attiecīgas piemērotas īstenošanas metodes, 
jo īpaši ietverot:

1. Darbībās 2. pantā minēto mērķu un 
uzdevumu izpildei pilnībā izmanto 
attiecīgas īstenošanas metodes un 
finansējumu, kas pieņemts saskaņā ar 
6. panta 2. punktā minēto vadības 
procedūru.

Pamatojums

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.  

Grozījums Nr. 38
3. panta 2., 3. un 4. punkti
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2. Attiecībā uz 1. punkta a) apakšpunktu 
Kopienas finanšu ieguldījums 
nepārsniedz šādus apjomus:

svītrots

a) 60 % darbībai ar nolūku izpildīt kādu 
uzdevumu, kas ir daļa no Kopienas 
politikas veselības un patērētāju 
aizsardzības jomā, izņemot īpaši 
noderīgas darbības, kurās Kopienas 
ieguldījums nepārsniedz 80 %, un

b) 60 % no izdevumiem tādas 
organizācijas darbībai, kas darbojas visas 
Eiropas interešu labā un kurai šāds 
atbalsts nepieciešams, lai nodrošinātu 
veselības vai patērētāju interešu 
pārstāvību Kopienas līmenī vai lai 
īstenotu programmas galvenos 
uzdevumus, izņemot īpaši noderīgas 
darbības, kurās Kopienas ieguldījums 
nepārsniedz 95 %. Uz šādu finanšu 
ieguldījumu atjaunošanu var neattiecināt 
principu par pakāpenisku ieguldījumu 
samazināšanu.

3. Attiecībā uz 1. punkta a) apakšpunktu 
Kopienas finanšu ieguldījumu, vajadzības 
gadījumā un ņemot vērā izpildāmā 
uzdevuma dabu, var veidot kopīgs 
Kopienas un vienas vai vairāku 
dalībvalstu finansējums, vai arī Kopienas 
un citu programmas dalībvalstu 
kompetento iestāžu finansējums. Šajā 
gadījumā Kopienas ieguldījums 
nepārsniedz 50 %, izņemot īpaši 
noderīgas darbības, kurās Kopienas 
ieguldījums nepārsniedz 70 %. Kopienas 
finanšu ieguldījumu var piešķirt valsts 
iestādei vai bezpeļņas organizācijai, kuru 
izraudzījusies dalībvalsts vai attiecīgā 
kompetentā iestāde, un pēc vienošanās ar 
Komisiju.

–

4. Attiecībā uz 1. panta a) apakšpunktu 
Kopienas finanšu ieguldījumu var piešķirt 
arī fiksēta maksājuma veidā, ja tas ir 
piemēroti attiecīgajām darbībām. For 
such financial contributions the 

–
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percentage limits stipulated in paragraphs 
2 and 3 above shall not apply. The criteria 
for selecting, monitoring and evaluating 
such actions shall be adapted as 
necessary.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 39
3. panta 4.a punkts (jauns)

4.a Finanšu ieguldījumu var piešķirt arī 
struktūrām, kuras:
(a) ir nevalstiskas, bezpeļņas struktūras, 
kas ir neatkarīgas no nozares, 
komerciālām un uzņēmējdarbības, vai 
citām konfliktējošām interesēm, un kuru 
galvenie mērķi un darbība ir saistīta ar 
cilvēku slimību profilaksi un sabiedrības 
veselības veicināšanu Kopienā; un
(b) dalībvalstu veselības aizsardzības 
organizācijas ir pilnvarojušas pārstāvēt 
pilsoņu intereses Kopienas līmenī vismaz 
pusē no ES dalībvalstīm, un kuras 
saskaņā ar dalībvalstu noteikumiem un 
praksi pārstāv pilsoņus un ir aktīvas 
reģionālā un dalībvalsts līmenī; un
(c) ir iesniegušas Komisijai pilnu un 
atjauninātu pārskatu par to dalību, 
iekšējiem noteikumiem un finansējuma 
avotiem.

Pamatojums

.

Grozījums Nr. 40
4. pants

Komisija nodrošina programmas
īstenošanu saskaņā ar 7. panta

1. Cieši sadarbojoties ar dalībvalstīm, 
Komisija nodrošina programmā izklāstīto 
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noteikumiem. darbību un pasākumu īstenošanu saskaņā 
ar 6. un 7. panta noteikumiem un 
nodrošinot to harmonisku un līdzsvarotu 
norisi.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 41
4. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Lai palīdzētu īstenot programmu, 
Komisija nodrošina veselības monitoringa 
tīklu saskaņošanu un integrēšanu, kā arī 
ātru reaģēšanu uz veselības 
apdraudējumiem.

Grozījums Nr. 42
4. panta 1.b punkts (jauns)

1.b Komisijai un dalībvalstīm atbilstīgi 
jārīkojas, savu attiecīgo kompetenču 
jomās, lai nodrošinātu programmas 
efektīvu norisi un lai izstrādātu 
mehānismus Kopienas un dalībvalstu 
līmenī programmas mērķu sasniegšanai. 
Tās nodrošina, ka par programmas 
atbalstītajām darbībām tiek sniegta 
piemērota informācija un ka darbībās, 
kuras jāīsteno ar vietējo un reģionālo 
varas iestāžu un nevalstisko organizāciju 
starpniecību, tiek iegūta vislielākā 
iespējamā dalība. 

Pamatojums

Coordination and cooperation between the Commission and the Member States is absolutely 
essential for effective implementation of the programme.
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Grozījums Nr. 43
4. panta 1.c punkts (jauns)

1.c Komisija ciešā sadarbībā ar 
dalībvalstīm nodrošina datu un 
informācijas savietojamību, kā arī sistēmu 
un tīklu savietojamību un sadarbspēju, lai 
varētu notikt datu un informācijas 
apmaiņa attiecībā uz veselības jomu.

Grozījums Nr. 44
4. panta 1.d punkts (jauns)

1.d Komisija ciešā sadarbībā ar 
dalībvalstīm nodrošina nepieciešamo 
sadarbību un saziņu ar Eiropas Slimību 
profilakses un kontroles centru, lai varētu 
sasniegt programmas mērķus.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 45
4. panta 1.e punkts (jauns)

1.e Īstenojot programmu, Komisija kopā 
ar dalībvalstīm nodrošina tās atbilstību 
visām attiecīgajām tiesību normām par 
personas datu aizsardzību un vajadzības 
gadījumā paredz noteikumus, lai 
nodrošinātu šādu datu konfidencialitāti 
un drošību.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 46
4. panta 1.f punkts (jauns)

1.f Komisija ciešā sadarbībā ar 
dalībvalstīm nodrošina pāreju no 
pasākumiem, kurus izstrādāja saskaņā ar 
pirmo programmu, ko pieņēma ar 
11. pantā minēto lēmumu, ar kuru ņem 
vērā šajā programmā noteiktās prioritātes, 
uz šīs programmas pasākumiem.

Grozījums Nr. 47
4 a pants (jauns)

4.a pants
Vienotas stratēģijas un rīcības

Lai augstā līmenī nodrošinātu cilvēku 
veselības aizsardzību, nosakot un īstenojot 
visas Kopienas politikas un darbības, kā 
arī lai sekmētu veselības veicināšanu, šīs 
programmas mērķus var īstenot kā 
vienotas stratēģijas un vienotas rīcības, 
tās sasaistot ar attiecīgām Kopienas 
programmām, darbībām un līdzekļiem.
Komisija nodrošina programmas sasaisti 
ar citiem Kopienas pasākumiem, 
darbībām un līdzekļiem.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 48
5. panta 1. punkts

1. Periodā, kas minēts 1. pantā, kopējā 
finansējuma summa šās programmas 

1. Periodā, kas minēts 1. pantā, finanšu 
shēma šās programmas īstenošanai ir 1 200 
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īstenošanai ir 1 203 miljoni euro. miljoni euro.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 49
7. panta 1. punkta (a) apakšpunkts

a) gada darba plāns programmas 
īstenošanai, kurā nosaka prioritātes un 
veicamās darbības, ieskaitot resursu sadali 
un atbilstošos kritērijus;

a) gada darba plāns programmas 
īstenošanai, kurā nosaka prioritātes un 
veicamās darbības, tostarp resursu sadali;

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 50
7. panta 1. punkta (a a) apakšpunkts (jauns)

a.a) noteikumi, kritēriji, pārredzamības 
nodrošināšanas pasākumi un procedūras, 
lai izvēlētos un finansētu programmas 
darbības;

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 51
7. panta 1. punkta (a b) apakšpunkts (jauns)

ab) 40. pantā minēto vienotu stratēģiju un 
rīcību īstenošanas noteikumi.
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 52
7. panta 1. punkta (a c) apakšpunkts (jauns)

ac) informācijas un intelektuālā īpašuma 
koordinēšanas, pārraides, apmaiņas un 
izplatīšanas noteikumi, kā arī tādu datu 
neizsniegšanas noteikumi, kas attiecas uz 
pielikumā minētajām darbībām un 
pasākumiem.  

Pamatojums

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

Grozījums Nr.
7. panta 2. punkts

2. Komisija pieņem jebkurus citus 
pasākumus, kas vajadzīgi šā lēmuma 
īstenošanai. Tos dara zināmus Komitejai.

2. Komisija pieņem jebkurus citus 
pasākumus, kas vajadzīgi šā lēmuma 
īstenošanai saskaņā ar 6. panta 3. punktā 
minēto konsultāciju procedūru.

Pamatojums

Provides greater clarity.

Grozījums Nr. 54
9. pants

Programmas īstenošanas laikā tiek 
veicinātas attiecības ar trešām valstīm, kas 
programmā nepiedalās, kā arī ar attiecīgām 

Programmas īstenošanas laikā tiek 
veicinātas attiecības ar trešām valstīm, kas 
programmā nepiedalās, kā arī ar attiecīgām 



PR\588702LV.doc PE 364.889v02-0032/50 PR\588702LV.doc

LV

starptautiskajām organizācijām. starptautiskajām organizācijām, jo īpaši ar 
PVO.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 55
10. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis pēc Komisijas pieprasījuma
sniedz informāciju par šīs programmas 
īstenošanas gaitu un tās ietekmi.

2. Komisija sniedz Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai:
a) ārēju un neatkarīgu starpposma 
izvērtējuma ziņojumu par iegūtajiem 
rezultātiem un programmas īstenošanas 
kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem 
aspektiem trīs gadus pēc tās pieņemšanas;
ziņojumā jo īpaši sniedz iespēju izvērtēt 
strukturālās uzlabošanas pasākumu 
efektivitāti valstīs, kas nesen pievienojušās 
Eiropas Savienībai; ziņojums satur 
Komisijas galveno secinājumu un 
piezīmju apkopojumu;
b) paziņojumu par programmas 
turpināšanu ne vēlāk kā četrus gadus pēc 
tās pieņemšanas;
c) ne vēlāk kā 2015. gada 31. decembrī 
sīki izstrādātu ārēju un neatkarīgu 
pēcieviešanas izvērtēšanas ziņojumu par 
programmas īstenošanu un sasniegtajiem 
rezultātiem, kuru izstrādā pēc tās 
īstenošanas.

Pamatojums

An independent evaluation of the results of the programme is considered essential.
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Grozījums Nr. 56
10. panta 3. punkts

3. Komisija nodrošina programmas 
novērtēšanu trīs gadus pēc tās sākuma un 
arī pēc tās nobeiguma. Komisija šās 
novērtēšanas secinājumus kopā ar saviem 
apsvērumiem paziņo Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai.

svītrots

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 57
10. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Ik pēc diviem gadiem kopš 
programmas pieņemšanas Komisija 
publicē ziņojumu par stāvokli veselības 
jomā Eiropas Savienībā, kas pamatojas uz 
datiem un rādītājiem.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 58
11. pants

Atceļ Lēmumu 1786/2002/EK un 
Lēmumu 20/2004/EK.

Atceļ Lēmumu Nr. 1786/2002/EK.

Pamatojums

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 
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Programme.

Grozījums Nr. 59
12. pants

Komisija veic visus vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu pāreju no pasākumiem, kas 
bija paredzēti Lēmumā 1786/2002/EK un
Lēmumā 20/2004/EK, uz pasākumiem, 
kurus īsteno saskaņā ar šo programmu.

Komisija veic visus vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu pāreju no pasākumiem, kas 
bija paredzēti Lēmumā Nr. 1786/2002/EK, 
uz pasākumiem, kurus īsteno saskaņā ar šo 
programmu.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 60
1. pielikums

Šo pielikumu svītro.

Pamatojums

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

Grozījums Nr.
2. pielikuma virsraksts

2. PIELIKUMS – VESELĪBA PIELIKUMS

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 62
2. pielikuma 1. uzdevuma 1. punkts

1.  UZLABOT VESELĪBAS APDRAUDĒJUMU 1.1.  UZLABOT VESELĪBAS APDRAUDĒJUMU 
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NOVĒROŠANU UN KONTROLI: NOVĒROŠANU UN KONTROLI

(Apakšpunktu numerāciju attiecīgi maina, 
t.i., 1.1.1., 1.1.2., utt.)

Pamatojums

Change of numbering.

Grozījums Nr. 63
2. pielikuma 1. uzdevuma 1.4 apakšpunkts

1.4.  Uzlabojot laboratoriju sadarbību, lai 
visā Kopienā nodrošinātu augstas 
kvalitātes diagnostikas potenciālu patogēnu 
atklāšanai, ieskaitot Kopienas 
etalonlaboratoriju struktūru patogēniem, 
kur nepieciešama pastiprināta Kopienas 
sadarbība;

1.4.  Uzlabojot laboratoriju sadarbību, 
tostarp attiecībā uz mikrobu rezistences 
monitoringu, lai visā Kopienā nodrošinātu 
augstas kvalitātes diagnostikas potenciālu 
patogēnu atklāšanai, tostarp Kopienas 
etalonlaboratoriju struktūru patogēniem, 
kur nepieciešama pastiprināta Kopienas 
sadarbība;

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 64
2. pielikuma 1. uzdevuma 2. punkts

2.  REAĢĒŠANA UZ APDRAUDĒJUMIEM 
VESELĪBAI:

1.2.  REAĢĒŠANA UZ APDRAUDĒJUMIEM 
VESELĪBAI:

(Apakšpunktu numerāciju attiecīgi maina, 
t.i., 1.2.1., 1.2.2., utt.)

Pamatojums

Change of numbering.
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Grozījums Nr. 65
2. pielikuma 2. uzdevuma 3. punkts

3.  VESELĪBAS UZLABOŠANA, RISINOT TO 
NOTEICOŠO FAKTORU PROBLĒMAS

2.  VESELĪBAS VEICINĀŠANA, RISINOT TO 
NOTEICOŠO FAKTORU PROBLĒMAS

(Apakšpunktu numerāciju attiecīgi maina, 
t.i., 2.1., 2.2., utt.)

Pamatojums

Grozījums Nr. 66
2. pielikuma 2. uzdevuma 3. punkta 3.2.a apakšpunkts (jauns)

3.2.a Noteicošie traumatisma faktori;

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 67
2. pielikuma 2. uzdevuma 3. punkta 3.3.b apakšpunkts (jauns)

3.3.b Veselības nevienlīdzības cēloņu 
noskaidrošana, kas ietekmē profilaksi un 
optimālu veselības aprūpi;

Pamatojums

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.
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Grozījums Nr. 68
2. pielikuma 2. uzdevuma 3. punkta 3.4.a apakšpunkts (jauns)

3.4.a Noteicošo ģenētisko faktoru 
noskaidrošana izplatītākajām slimībām;

Grozījums Nr. 69
2. pielikuma 3. uzdevums

3. uzdevums  veicināt nopietnu slimību 
izplatības samazināšanos

3. uzdevums  veicināt izplatītāko slimību 
un traumu izplatības un to radītās 
mirstības samazināšanos

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 70
2. pielikuma 3. uzdevuma 4. punkts

4.  SLIMĪBU UN SAVAINOJUMU PROFILAKSE 3.  SLIMĪBU UN TRAUMU PROFILAKSE

(Apakšpunktu numerāciju attiecīgi maina, 
t.i., 3,1., 3,2., utt.)

Pamatojums

Change of numbering.

Grozījums Nr. 71
2. pielikuma 3. uzdevums, ievada teikums

Kopā ar darbu pie veselību noteicošajiem 
faktoriem programma atbalsta:

Kopā ar darbu pie noteicošajiem faktoriem 
programma atbalsta:
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Pamatojums

Provides greater clarity.

Grozījums Nr. 72
2. pielikuma 3. uzdevuma 4. punkta 4.2. apakšpunkts

4.2.  Slimību profilakses stratēģiju un 
pasākumu sagatavošanu un īstenošanu, jo 
īpaši nosakot paraugpraksi un izstrādājot 
pamatnostādnes un ieteikumus arī 
sekundārai profilaksei, skrīningam un 
agrīnai slimību atklāšanai;

4.2.  Slimību profilakses stratēģiju un 
pasākumu sagatavošanu un īstenošanu, jo 
īpaši nosakot paraugpraksi un izstrādājot 
pamatnostādnes un ieteikumus arī 
sekundārai profilaksei, skrīningam un 
agrīnai slimību atklāšanai, jo īpaši 
attiecībā uz izplatītākajām slimībām;

Pamatojums

It is natural to place greater emphasis on major diseases.

Grozījums Nr. 73
2. pielikuma 3. uzdevuma 4. punkta 4.3.a apakšpunkts (jauns)

4.3.a Stratēģiju un pasākumu izstrāde, lai 
likvidētu veselības nevienlīdzības cēloņus 
ar profilakses palīdzību un veicinot 
paliatīvos pasākumus un optimālu 
veselības aprūpi.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 74
2. pielikuma 3. uzdevuma 4. punkta 4.3.b apakšpunkts (jauns)

4.3.b Paraugprakses un modernu slimību 
un traumu ārstēšanas metožu 
veicināšanu, lai novērstu papildu 
veselības pasliktināšanos;
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 75 
2. pielikuma 3. uzdevuma 4. punkta 4.4. apakšpunkts

4.4.  savainojumu profilakses stratēģiju un 
pasākumu sagatavošanu un īstenošanu;

4.4.  Traumu profilakses stratēģiju un 
pasākumu sagatavošanu un īstenošanu, 
pamatojoties uz noteicošajiem 
traumatisma faktoriem;

Pamatojums

Action must be based on injury determinants identified by the analysis of injury data.  

Amendment 76
2. pielikuma 3. uzdevuma 4. punkta 4.4.a apakšpunkts (jauns)

4.4.a  Traumatisma paraugprakses un 
pamatnostādņu izstrāde, pamatojoties uz 
apkopoto datu analīzi;

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 77
2. pielikuma 4. uzdevuma 5. punkts

5.  SINERĢIJAS SASNIEGŠANA STARP VALSTU 
VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS SISTĒMĀM:

4.  SINERĢIJAS SASNIEGŠANA STARP VALSTU 
VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS SISTĒMĀM:
(Apakšpunktu numerāciju attiecīgi maina, 
t.i., 4.1., 4.2., utt.)
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Pamatojums

Change of numbering.

Grozījums Nr. 78
2. pielikuma 4. uzdevuma 5. punkta 5.2. apakšpunkts

5.2.  Daloties ar informāciju par medicīnas 
darbinieku mobilitāti un pārvaldot tās 
sekas;

5.2.  Apkopojot datus un daloties ar 
informāciju par medicīnas darbinieku un 
pacientu mobilitāti un pārvaldot tās sekas;

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 79
2. pielikuma 4. uzdevuma 5. punkta 5.8 a apakšpunkts

5.8.a  Veicināt to, lai medicīniskai 
lietošanai visā Kopienā būtu pieejami un 
piekļūstami kvalitatīvi un droši cilvēku 
orgāni un audi.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 80
2. pielikuma 5. uzdevums (jauns)

5. uzdevums  Pilnveidot informāciju un 
zināšanas par veselību, lai uzlabotu 
sabiedrības veselību un palīdzētu ieviest 
veselības mērķus

Pamatojums

A new objective following the reformulation of Article 2.
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Grozījums Nr. 81
2. pielikuma 5. uzdevuma ievaddaļa

Visu minēto uzdevumu atbalsta darbības: Visu minēto uzdevumu atbalsta darbības 
un instrumenti:

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 82
2. pielikuma 5. uzdevuma 6. punkts

6. INFORMĀCIJAS UN ZINĀŠANU PAR
VESELĪBU SABIEDRĪBAS VESELĪBAS 
AIZSARDZĪBAS PILNVEIDĒ UZLABOŠANA:

5.1. DATU APKOPOŠANA, VESELĪBAS 
MONITORINGS UN INFORMĀCIJAS 
IZPLATĪŠANA

(Apakšpunktu numerāciju attiecīgi maina, 
t.i., 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., utt.)

Pamatojums

Change of numbering.

Grozījums Nr.
2. pielikuma 5. uzdevuma 6. punkta 6.1.a apakšpunkts

6.1.a  Traumatisma datu apkopošana un 
analīze un metodoloģijas un datubāžu 
uzturēšanas kārtības izstrāde;

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 84
2. pielikuma 5. uzdevuma 5.2. punkts (jauns)

5.2. UZLABOT SAZIŅU AR ES PILSOŅIEM 
VESELĪBAS JAUTĀJUMOS

– 5.2.1. izpratnes 
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veicināšanas kampaņas,

– 5.2.2. pārskati,

– 5.2.3. konferences, 
semināri, ekspertu un ieinteresēto pušu 
sanāksmes,

– 5.2.4. publikācijas 
par veselības jautājumiem,

– 5.2.5. informācijas 
nodrošināšana tiešsaistē,

– 5.2.6. informācijas 
centru izveide un izmantošana,

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 85
2. pielikuma 5. uzdevuma 5.3. punkts (jauns)

5.3. VAIRĀK IESAISTĪT PILSONISKO 
SABIEDRĪBU UN IEINTERESĒTĀS PUSES 
TĀDAS POLITIKAS IZSTRĀDĒ, KAS ATTIECAS 
UZ VESELĪBAS AIZSARDZĪBU

– 5.3.1. veicināt un 
stiprināt veselības aizsardzības 
organizāciju darbību Kopienas līmenī,

– 5.3.2. veselības 
aizsardzības organizāciju izglītošana un 
resursu palielināšana, 

– 5.3.3. vienota 
nevalstisko organizāciju un citu 
ieinteresēto pušu informācijas tīkla 
izveide,

– 5.3.4. padomdevēju 
iestāžu un mehānismu stiprināšana 
Kopienas līmenī,
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 86
2. pielikuma 5. uzdevuma 5.4. punkts (jauns)

5.4. IZSTRĀDĀT PIEEJU, KĀ VESELĪBAS 
AIZSARDZĪBAS JAUTĀJUMUS IEKĻAUT CITĀS 
KOPIENAS POLITIKĀS

– 5.4.1. izstrādāt un 
piemērot metodes, kā izvērtēt Kopienas 
politiku un darbību ietekmi uz veselības 
aizsardzības jomu,

– 5.4.2.
paraugprakses 

apmaiņa ar dalībvalstīm attiecībā uz valsts 
politiku,

– 5.4.3. pētījumi par 
citu politiku ietekmi uz veselības 
aizsardzību.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 87
2. pielikuma 5. uzdevuma 5.5. punkts (jauns)

5.5. VEICINĀT STARPTAUTISKU 
SADARBĪBU VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS 
JAUTĀJUMOS

– 5.5.1. sadarbības 
pasākumi ar starptautiskajām 
organizācijām,

– 5.5.2. sadarbības 
pasākumi ar trešām valstīm, kas 
programmā nepiedalās,
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– 5.5.3. veicināt 
dialogu ar veselības aizsardzības 
organizācijām.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 88
2. pielikuma 5. uzdevuma 5.6. punkts (jauns)

– 5.6. UZLABOT 
RISKU AGRĪNU ATKLĀŠANU, IZVĒRTĒŠANU 
UN PAZIŅOŠANU:

– 5.6.1. atbalstot 
zinātniskās atzinumu izstrādi un risku 
izvērtēšanu, tostarp tādu neatkarīgu 
zinātnisku komiteju darbu, kuras 
izveidotas ar Komisijas Lēmumu 
2004/210/EK1,

– 5.6.2. informācijas 
apkopošana un apstrāde un speciālistu un 
iestāžu tīklu izveide, 

– 5.6.3. veicināt 
risku novērtēšanas metodoloģiju izstrādi 
un saskaņošanu,

– 5.6.4. informācijas 
apkopošanas un novērtēšanas darbības 
attiecībā uz iedzīvotāju un to apakšgrupu 
pakļaušanu ķīmiskam, bioloģiskam un 
fiziskam veselības apdraudējumam,

– 5.6.5. izveidot 
mehānismus, kā agrīni noteikt jaunus 
riskus un kā rīkoties nesen apzinātu risku 
gadījumā,

– 5.6.6. stratēģijas, 
kā uzlabot risku paziņošanu, 

– 5.6.7. apmācība 
risku novērtēšanā.
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1 OV L 66, 4.3.2004., 45. lpp.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 89
2. pielikuma 5. uzdevuma 5.7. punkts (jauns)

5.7. VEICINĀT CILVĒKU ORGĀNU,
AUDU, ASIŅU UN ASINS PREPARĀTU 
DROŠĪBU

– 5.7.1. darbības, kas 
palīdzētu uzlabot cilvēku orgānu un audu, 
tostarp asiņu, asins komponentu un asins 
prekursoru,  drošību un kvalitāti, 
–
– 5.7.2. atbalstīt 
stratēģijas un mehānismus, lai veicinātu 
transplantāciju no dzīviem donoriem un 
risinātu transplantējamo orgānu trūkuma 
problēmu,
–
– 5.7.3. izstrādāt un 
vadīt kopīgas donoru un saņēmēju 
platformas, lai noteiktu paraugpraksi 
attiecībā uz cilvēku orgānu un audu 
transplantāciju,

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 90
2. pielikuma 5. uzdevuma 5.8. punkts (jauns)

5.8. CITAS DARBĪBAS
5.8.1. Tehniska palīdzība tādu jautājumu 
analīzē, kas attiecas uz politiku un 
likumdošanas izstrādi un īstenošanu,
5.8.2. veicināt sinerģiju un citu Kopienas 
fondu un programmu, tostarp Kopienas 
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pētniecības pamatprogrammu un to 
rezultātu, struktūrfondu, Kohēzijas fonda, 
Eiropas Lauksaimniecības virzības un 
garantiju fonda, kā arī Solidaritātes fonda 
atbilstīgu izmantošanu,
5.8.3. veicināt zobu veselību un zobu 
aprūpi, jo īpaši bērnu vidū.

Pamatojums

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.
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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.


