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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
  większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 

przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającej program działania Wspólnoty w dziedzinie zdrowia i ochrony 
konsumentów (2007-2013)
(COM(2005) – C6-0097/2005 –2005/0042A(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM (2005)0115)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 152 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony przez Komisję (C6-0097/2005),

– uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 30 czerwca 2005 r. o 
podziale wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej 
program działania Wspólnoty w dziedzinie zdrowia i ochrony konsumentów (2007-2013) 
w celu przypisania go zarówno Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jak i Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów dla sporządzenia dwóch odrębnych sprawozdań,

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Budżetowej (A6-
0000/2005),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Tytuł

Wniosek dotyczący Decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającej 
wspólnotowy program działań w 

Wniosek dotyczący Decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającej 
drugi wspólnotowy program działań w 

  
1 Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowano w Dzienniku Urzędowym.
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dziedzinie zdrowia i ochrony
konsumentów na lata 2007-2013

dziedzinie zdrowia publicznego na lata 
2007-2013

Uzasadnienie

Poprawka niniejsza zgodna jest z decyzją Konferencji Przewodniczących o podzieleniu 
Programu. Skreślone części objęte są sprawozdaniem w sprawie Programu Ochrony 
Konsumentów. Program ten stanowi kontynuację i rozwinięcie pierwszego zintegrowanego 
programu działania Wspólnoty w dziedzinie zdrowia i ochrony konsumentów (2003-2008).

Poprawka 2
Odniesienie 1

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 152 i 153,

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 152,

Uzasadnienie

Poprawka niniejsza zgodna jest z decyzją Konferencji Przewodniczących o podzieleniu 
Programu. Skreślone części objęte są sprawozdaniem w sprawie Programu Ochrony 
Konsumentów.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 1

(1) Wspólnota może przyczynić się do 
ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i
ekonomicznych interesów obywateli 
poprzez działania w dziedzinie zdrowia i 
ochrony konsumentów.

(1) Wspólnota ma obowiązek 
przyczyniania się do promowania i 
poprawy zdrowia, zapobiegania chorobom 
i przeciwdziałania potencjalnym 
zagrożeniom dla zdrowia. Musi ona 
zajmować się w sposób skoordynowany i 
spójny obawami swoich obywateli 
związanymi z zagrożeniami dla zdrowia i 
oczekiwaniami co do wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia. Wspólnota może 
przyczynić się do ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa obywateli poprzez 
działania w dziedzinie zdrowia.

Uzasadnienie

Zdrowie publiczne jest dobrem o najwyższym znaczeniu, a jego ochrona dotyczy każdego bez 
wyjątku. Art. 152 TWE zobowiązuje Wspólnotę do promowania i poprawy zdrowia, 
zapobiegania chorobom i dolegliwościom ludzkim oraz usuwania źródeł zagrożeń dla 



PR\588702PL.doc 7/50 PE 364.889v02-00

PL

zdrowia ludzkiego. Realizacja zadań w zakresie zdrowia wymaga skoordynowanych i 
spójnych działań w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 1a (nowy)

(1a) Przy określaniu i wdrażaniu 
wszelkich wspólnotowych strategii i 
środków należy zapewnić wysoki poziom 
ochrony zdrowia. Zgodnie z art. 152 
Wspólnota ma obowiązek odgrywania 
aktywnej roli poprzez podejmowanie 
działań, których nie mogą podjąć
pojedyncze Państwa Członkowskie i 
poprzez koordynowanie działań 
podejmowanych przez Państwa 
Członkowskie zgodnie z zasadą 
pomocniczości. Wspólnota w pełni 
respektuje prerogatywy Państw 
Członkowskich w zakresie organizowania
i zapewniania usług ochrony zdrowia i 
opieki medycznej.

Uzasadnienie

Traktaty wymagają od Wspólnoty odgrywania aktywnej roli poprzez podejmowanie działań, 
których nie mogą podejmować Państwa Członkowskie indywidualnie. Wzmocnione przepisy 
art. 152 Traktatu Amsterdamskiego stanowią ilościowy i jakościowy krok naprzód, zawierają 
bowiem trzy cele – poprawę zdrowia publicznego, zapobieganie wszelkiego rodzaju 
chorobom i usuwanie źródeł zagrożenia. Należy zwrócić uwagę, że kompetencje i 
odpowiedzialność za usługi ochrony zdrowia (szpitale itp.) pozostają w gestii Państw 
Członkowskich (zasada pomocniczości).

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 1 b (nowy)

(1b) Sektor zdrowia charakteryzuje się 
znacznym potencjałem wzrostu i 
innowacji oraz dynamiką, jak również 
tym, że staje w obliczu wyzwań pod 
względem trwałości finansowej i 
społecznej oraz wydajności systemów 
opieki zdrowotnej, głównie ze względu na 
wzrost średniej długości życia.
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Uzasadnienie

W sektorze zdrowia zaszły szybkie zmiany w kwestiach finansowych – wzrosła liczba
inwestycji oraz zatrudnienie, jak również stopień wdrażania technologii i innowacji, w 
szczególności w krajach rozwiniętych. Jednocześnie wydatki na zdrowie i opiekę zdrowotną 
wzrosły o niemal 10% PKB Państw Członkowskich, biorąc pod uwagę wzrost średniej
długości życia oraz fakt, że sektor zdrowia stanowi istotną część systemów zabezpieczenia 
społecznego Państw Członkowskich.

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 1 c (nowy)

(1c) Program działań wspólnotowych w 
dziedzinie zdrowia publicznego (2003-
2008) był pierwszym zintegrowanym 
programem Wspólnoty w tej sferze i 
przyniósł już znaczną ilość istotnych 
wydarzeń i zmian.

Uzasadnienie

Pierwszy zintegrowany program działań Wspólnoty w sferze zdrowia publicznego obowiązuje 
w latach 2003-2008 i widoczna w nim jest wyraźna różnica w całej jego filozofii w 
porównaniu z poprzednimi inicjatywami, polegająca na tym, że wcześniej zajmowano się 
istotnymi zagadnieniami zdrowotnymi, takimi jak programy walki z rakiem, promocja 
zdrowia, AIDS, uzależnienie od narkotyków, monitorowanie zdrowia, urazy, choroby rzadkie, 
choroby związane z zanieczyszczeniem środowiska, raczej oddzielnie. Ten program ma trzy 
główne cele: a) poprawę informacji, b) zwiększenie zdolności do szybkiej skoordynowanej 
reakcji na zagrożenia związane ze zdrowiem oraz c) promocję zdrowia i zapobieganie 
chorobom poprzez zajmowanie się czynnikami warunkującymi zdrowie – i po dwóch latach 
wdrażania uzyskano już pierwsze pozytywne rezultaty za pomocą środków wspólnotowych i 
stworzenia mechanizmów opartych o zintegrowane podejście do zdrowia publicznego.

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia 1d (nowy)

(1 d) Istnieje szereg poważnych zagrożeń 
dla zdrowia i ciągle pojawiają się nowe 
zagrożenia, wymagające dalszych działań. 
Monitorowanie, wczesne ostrzeganie i 
zwalczanie poważnych transgranicznych 
zagrożeń dla zdrowia wymagają, by 
Wspólnota Europejska była zdolna do 
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reagowania w sposób skoordynowany i 
skuteczny.

Uzasadnienie

Następujące po sobie kryzysy żywnościowe, światowa panika spowodowana przez SARS, 
który pojawił się najpierw w Chinach, ptasia grypa oraz możliwość wybuchu w najbliższym 
czasie pandemii grypy, która może spowodować miliony ofiar śmiertelnych, a także problemy 
środowiskowe mające wspływ na zdrowie publiczne pokazują ogromną wagę zdrowia 
publicznego i w konsekwencji znaczenie jego chronienia dla obywateli, którzy domagają się
skutecznych działań na szczeblu unijnym. Co więcej, mobilność obywateli Europy oraz 
swoboda przemieszczania się osób w Unii wywołują konieczność zachowania czujności i 
gotowości na poważne zagrożenia transgraniczne oraz wczesnego ostrzegania w przypadku 
ich wystąpienia i zwalczania takich zagrożeń.  

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia 1 e (nowy)

(1e) Zgodnie z Europejskim Raportem 
Zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia 
za rok 2005, najważniejszymi przyczynami 
obciążenia chorobami w regionie w 
przeliczeniu na lata życia skorygowane 
niesprawnością (Disability Adjusted Life-
Years, DALY) są choroby niezakaźne 
(non-communicable diseases, NCDs –
77% wszystkich zachorowań), zewnętrzne 
przyczyny urazów oraz zatrucia (14%), a 
także choroby zakaźne (9%). Siedem 
głównych chorób – choroba 
niedokrwienna serca, jednobiegunowe 
zaburzenia depresyjne, choroby 
naczyniowo-mózgowe, zaburzenia 
związane z używaniem alkoholu, 
przewlekłe choroby płuc, rak płuc i urazy 
w wyniku wypadków drogowych –
odpowiada za 34% lat życia 
skorygowanych niesprawnością w 
regionie. Siedem głównych czynników 
ryzyka – tytoń, alkohol, wysokie ciśnienie 
krwi, wysoki poziom cholesterolu, 
nadwaga, niskie spożycie owoców i 
warzyw oraz brak aktywności fizycznej –
odpowiada za 60% lat życia 
skorygowanych niesprawnością. 
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Dodatkowym zagrożeniem dla zdrowia 
wszystkich obywateli Europy stają się 
choroby zakaźne, takie jak HIV/AIDS, 
grypa, gruźlica, malaria oraz oporność 
bakterii na antybiotyki. Istotnym 
zadaniem programu jest lepsza 
identyfikacja głównych zagrożeń dla 
zdrowia we Wspólnocie.

Uzasadnienie

Wzięcie pod uwagę opartych na szczegółowych informacjach danych Światowej Organizacji 
Zdrowia jest absolutnie niezbędne przy sporządzaniu programu zdrowia publicznego w Unii 
Europejskiej.

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia 2

(2) Właściwym jest zatem ustanowienie 
programu działań Wspólnoty w dziedzinie
zdrowia i ochrony konsumentów
zastępując decyzję 1786/2002/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
września 2002 r. przyjmującą program 
działań wspólnotowych w dziedzinie 
zdrowia publicznego (2003-2008) oraz 
decyzję 20/2004/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 
2004 r. ustanawiającą ogólne warunki 
ramowe finansowania działań Wspólnoty 
wspomagających politykę ochrony 
konsumentów w latach 2004-2007. Należy
zatem uchylić wymienione decyzje.

(2) W celu osiągnięcia celów ustalonych 
już przez Wspólnotę na polu zdrowia 
publicznego konieczne są nieustanne 
starania. Właściwym jest zatem 
ustanowienie drugiego programu działań 
Wspólnoty w dziedzinie zdrowia 
publicznego (2007-2013, „Programu”), 
zdefiniowanego w niniejszej decyzji, 
zastępując decyzję 1786/2002/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
września 2002 r. przyjmującą program 
działań wspólnotowych w dziedzinie 
zdrowia publicznego (2003-2008), którą 
należy zatem uchylić.

Uzasadnienie

Poprawka niniejsza zgodna jest z decyzją Konferencji Przewodniczących o podzieleniu 
Programu. Skreślone części objęte są sprawozdaniem w sprawie Programu Ochrony 
Konsumentów. Wspólnota stoi wobec poważnych wyzwań w sektorze zdrowia, które 
wymagają reakcji na szczeblu wspólnotowym i w związku z tym konieczne jest działanie 
Wspólnoty w formie drugiego programu w dziedzinie zdrowia publicznego (2007-2013), który 
stanowić będzie kontynuację i rozwój pierwszego zintegrowanego program działania 
Wspólnoty w dziedzinie zdrowia i ochrony konsumentów (2003-2008)
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Poprawka 10
Punkt uzasadnienia 2 a (nowy)

(2a) Program ten opiera się na strukturze, 
mechanizmach i działaniach 
poprzedniego programu działań 
wspólnotowych w dziedzinie zdrowia 
publicznego (2003-2008), dodaje nowe 
cele i wykorzystuje doświadczenie i wiedzę 
zdobyte poprzez wdrażane działania i 
środki. Przyczyni się on do osiągnięcia 
wysokiego poziomu zdrowia fizycznego i 
psychicznego oraz większej równości w 
kwestiach zdrowotnych w całej 
Wspólnocie poprzez działania w kierunku 
poprawy zdrowia publicznego, 
zapobiegania chorobom i dolegliwościom 
ludzkim oraz usuwania źródeł zagrożeń 
dla zdrowia w celu zwalczania 
zapadalności na choroby oraz 
przedwczesnej śmiertelności przy 
uwzględnieniu płci i wieku.

Uzasadnienie

Drugi program będzie wykorzystywał struktury, mechanizmy i działania pierwszego 
programu oraz zdobyte doświadczenia, a także będzie realizował dodatkowe cele, 
przyczyniając się do zwalczania zagrożeń dla zdrowia, osiągania wysokiego poziomu zdrowia 
fizycznego i psychicznego, i dobrego samopoczucia oraz większej równości w kwestiach 
zdrowia.

Poprawka 11
Punkt uzasadnienia 3

(3) Przy utrzymaniu głównych elementów 
i specyfiki działań dotyczących zdrowia i
ochrony konsumentów wspólny 
zintegrowany program powinien 
przyczynić się do jak największej synergii 
pomiędzy celami a skutecznością 
zarządzania działaniami w tych
obszarach. Połączenie działań 
dotyczących zdrowia i ochrony
konsumentów we wspólny program 
powinno umożliwić osiąganie wspólnych

(3) Program powinien umożliwić 
osiąganie celów w zakresie ochrony 
obywateli przed ryzykiem i zagrożeniami
związanymi ze zdrowiem, a także 
zwiększenie dostępu obywateli do 
relewantnych informacji i w ten sposób 
poprawę umiejętności obywateli 
podejmowania decyzji w ich najlepiej 
pojętym interesie.
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celów w zakresie ochrony obywateli przed 
ryzykiem i zagrożeniami, a także 
zwiększenie umiejętności obywateli w 
zdobywaniu wiedzy i możliwości
podejmowania decyzji w ich interesie, a 
także wspieraniu włączania celów 
związanych ze zdrowiem i ochroną 
konsumentów do wszystkich polityk i 
działalności Wspólnoty. Połączenie 
struktur i systemów administracyjnych 
powinno umożliwić lepszą skuteczność 
wdrażania programu i lepsze 
wykorzystanie dostępnych wspólnotowych 
zasobów przeznaczonych na zdrowie i 
ochronę konsumentów.

Uzasadnienie

Poprawka niniejsza zgodna jest z decyzją Konferencji Przewodniczących o podzieleniu 
Programu. Powinien on zwiększyć możliwości zapewniania obywatelom informacji na temat 
zdrowia, poszerzając zakres ich wiedzy i możliwości wyboru.

Poprawka 12
Punkt uzasadnienia 3 a (nowy)

(3a) Program powinien umożliwić 
włączenie celów związanych ze zdrowiem 
do wszystkich strategii i działań 
Wspólnoty.

Uzasadnienie

Program będzie obejmował i wspierał włączenie celów związanych ze zdrowiem do 
wszystkich strategii i działań Wspólnoty.

Poprawka 13
Punkt uzasadnienia 3 b (nowy)

(3b) Zwiększanie wskaźnika lat zdrowego 
życia (Healthy Life Years, HLY), zwanego 
również wskaźnikiem średniej długości 
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życia bez niepełnosprawności, poprzez 
zapobieganie chorobom i promowanie 
starzenia się bez niepełnosprawności jest 
istotne dla dobrego samopoczucia
obywateli UE i pomaga realizować 
zadania procesu lizbońskiego w 
odniesieniu do zrównoważenia finansów 
publicznych obciążonych wzrastającymi 
kosztami opieki zdrowotnej i 
zabezpieczenia społecznego.

Uzasadnienie

Zdrowie przyczynia się w pozytywny sposób do produktywności, zatrudnienia, a w 
konsekwencji do wzrostu gospodarczego. Inwestowanie w działania zapobiegawcze poprawia 
nie tylko zdrowie, ale również gospodarkę. Kategorie wskaźników zdrowia (zarówno 
pozytywnych, jak i negatywnych) pomagają zmierzyć poziom zdrowia populacji. Zgodnie z 
wnioskami procesu lizbońskiego „głównym wyzwaniem będzie zmniejszenie znaczących 
różnic pomiędzy Państwami Członkowskimi pod względem średniej długości życia, 
występowania najważniejszych chorób i potencjału zdrowotnego. Modernizacja sektora 
zdrowia (…) może w znaczącym stopniu przyczynić się do podtrzymania podaży na pracę”.

Poprawka 14
Punkt uzasadnienia 3 c (nowy)

(3c) Rozszerzenie Unii Europejskiej 
przyniosło dodatkowe problemy związane 
z nierównością w zakresie zdrowia w Unii 
Europejskiej, co prawdopodobnie 
zwiększy się przy dalszych etapach 
rozszerzenia. Zagadnienie to powinno być 
w związku z tym jednym z priorytetów
Programu.

Uzasadnienie

Rozszerzenie Unii Europejskiej nasiliło nierówności w sektorze zdrowia. Istnieją obecnie 
znaczne różnice pomiędzy Państwami Członkowskimi i w ich granicach pod względem 
średniej długości życia obywateli, stanu ich zdrowia i dostępu do opieki zdrowotnej. 
Nierówności te prowadzą z kolei do braku równości w poziomie rozwoju i dlatego też
konieczne jest, by Program zawierał środki mające na celu zniwelowanie tych różnic.
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Poprawka 15
Punkt uzasadnienia 3 d (nowy)

(3d) Program powinien pomóc w 
identyfikacji przyczyn nierówności w 
dziedzinie zdrowia i zająć się kwestiami 
związanymi z suboptymalną opieką 
zdrowotną.

Uzasadnienie

Program powinien koncentrować się między innymi na środkach umożliwiających 
zmniejszenie nierówności w zapewnianiu optymalnej opieki medycznej.

Poprawka 16
Punkt uzasadnienia 3 e (nowy)

(3e) Niezbędne jest systematyczne 
zbieranie, przetwarzanie i analizowanie 
danych porównawczych w celu 
skutecznego monitorowania stanu 
zdrowia w Unii Europejskiej. Umożliwi to 
Komisji Europejskiej i Państwom 
Członkowskim lepsze informowanie opinii 
publicznej oraz przygotowanie
odpowiednich strategii, polityk i działań 
mających na celu osiągnięcie wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzkiego. 
Należy dążyć do kompatybilności i 
interoperacyjności systemów i sieci 
wymiany informacji i danych na temat 
rozwoju zdrowia publicznego poprzez 
działania i środki wsparcia. Wszystkie 
dane powinny być analizowane pod kątem 
płci.

Uzasadnienie

Skuteczne monitorowanie zdrowia nie jest możliwe bez systematycznego zbierania, 
przetwarzania i analizowania danych na szczeblu wspólnotowym. Istotne jest w związku z tym 
sięganie do obiektywnych, wiarygodnych, kompatybilnych, porównywalnych i wymiennych 
informacji na tym szczeblu. Równie istotne jest, by w sektorze zdrowia działały kompatybilne i 
interoperacyjne systemy i sieci.
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Poprawka 17
Punkt uzasadnienia 3 f (nowy)

(3f) Zbieranie danych musi być zgodne z 
odpowiednimi przepisami prawnymi 
dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Poprawka 18
Punkt uzasadnienia 3 g (nowy)

(3g) Najbardziej odpowiednią opcją są 
dobre praktyki, ponieważ działania 
zapobiegawcze w zakresie zdrowia oraz 
leczenie chorób i urazów powinny być 
mierzone pod kątem wydajności i 
skuteczności, a nie w kontekście 
ekonomicznym. Najważniejsze jest w 
związku z tym ustalenie wytycznych i 
wskazówek oraz zorganizowanie wymiany 
najlepszych praktyk.

Uzasadnienie

Stworzenie najlepszych praktyk i wytycznych jest najlepszym rozwiązaniem dla środków 
zapobiegawczych w dziedzinie zdrowia, leczenia chorób i urazów i jest zgodne z zasadą
pomocniczości.

Poprawka 19
Punkt uzasadnienia 3 h (nowy)

(3h) Istotne jest promowanie najlepszych 
praktyk lub najnowocześniejszych metod 
leczenia chorób i urazów w celu 
zapobiegania przyszłej utracie zdrowia.

Poprawka 20
Punkt uzasadnienia 3 i (nowy)

(3i) Należy podjąć działania mające na 
celu zapobieganie urazom poprzez 
zbieranie danych, określanie czynników 
warunkujących urazy oraz 
rozpowszechnianie istotnych informacji.
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Poprawka 21
Punkt uzasadnienia 3 j (nowy)

(3j) Program powinien również przyczynić 
się do zbierania danych na temat 
mobilności pacjentów i specjalistów w 
zakresie zdrowia. Powinien on ułatwić 
dalszy rozwój Europejskiego Obszaru e-
Zdrowia, a w szczególności karty e-
zdrowia.

Uzasadnienie

Mobilność pacjentów i specjalistów w zakresie zdrowia jest podstawowym wyzwaniem w 
sektorze zdrowia w Unii Europejskiej. W świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
Wspólnot Europejskich, który uznaje prawo pacjenta do refundacji wydatków medycznych 
poniesionych w innym Państwie Członkowskim, ale dokonuje rozróżnienia pomiędzy opieką 
szpitalną i pozaszpitalną i łączy realizację tego prawa z pewnymi warunkami zapewniającymi 
równowagę finansową i zabezpieczenie społeczne w celu zapewnienia wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia, działania Wspólnoty mają dotyczyć zagadnień związanych z mobilnością 
pacjentów i promocją inicjatyw e-Zdrowia, zaś w szczególności dalszego rozwoju „karty 
zdrowia”.

Poprawka 22
Punkt uzasadnienia 3 k (nowy)

(3k) Zanieczyszczenie środowiska stanowi
poważne zagrożenie dla zdrowia i 
poważny powód do zaniepokojenia dla 
obywateli Europy. Specjalne działania 
powinny skupić się na dzieciach i innych 
grupach, które są szczególnie wrażliwe na 
niebezpieczne warunki środowiskowe. 
Program powinien uzupełniać działania 
podjęte w ramach europejskiego planu 
działania 2004-2010 na rzecz środowiska i 
zdrowia.

Poprawka 23
Punkt uzasadnienia 3 l (nowy)

(3l) Zasada zapobiegania i ocena ryzyka 
są podstawowymi czynnikami ochrony 
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zdrowia ludzkiego i powinny w związku z 
tym być ściślej integrowane w inne 
polityki i działania Wspólnoty.

Poprawka 24
Punkt uzasadnienia 3 m (nowy)

(3m) W celu zapewnienia wysokiego 
poziomu koordynacji pomiędzy 
działaniami i inicjatywami podjętymi 
przez Wspólnotę i Państwa Członkowskie 
przy wdrażaniu Programu konieczne jest 
promowanie współpracy pomiędzy 
Państwami Członkowskimi i wzmocnienie 
wydajności istniejących i przyszłych sieci 
w dziedzinie zdrowia publicznego.

Uzasadnienie

Koordynacja i współpraca pomiędzy Komisją a Państwami Członkowskimi jest absolutnie 
niezbędna dla skutecznego wdrożenia programu.

Poprawka 25
Punkt uzasadnienia 4

(4) Polityki zdrowia i ochrony 
konsumentów mają wspólne cele związane 
z ochroną przed ryzykiem, zwiększeniem 
możliwości podejmowania decyzji przez 
obywateli oraz włączeniem interesów w 
zakresie zdrowia i ochrony konsumentów 
do wszystkich polityk Wspólnoty, a także 
wspólne instrumenty takie jak 
komunikacja, zwiększenie możliwości 
społeczeństwa obywatelskiego w zakresie 
rozwiązań dotyczących zdrowia i ochrony 
konsumentów oraz promowania 
międzynarodowej współpracy w tej 
dziedzinie. Niektóre zagadnienia takie jak 
odżywianie i otyłość, palenie papierosów 
oraz inne wybory dotyczące konsumpcji 
wywierające wpływ na zdrowie są 
przykładami międzysektorowych 

skreślony
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rozwiązań dotyczących zdrowia i ochrony 
konsumentów. Przyjęcie wspólnego 
podejścia do wspólnych celów i 
instrumentów umożliwi podjęcie bardziej 
efektywnych i skutecznych działań 
wspólnych dla obszarów zdrowia i 
ochrony konsumentów. Każdy z tych 
obszarów ma również odrębne cele, które 
powinny być osiągane poprzez działania i 
instrumenty specyficzne dla tych 
obszarów.

Uzasadnienie

Poprawka niniejsza zgodna jest z decyzją Konferencji Przewodniczących o podzieleniu 
Programu. 

Poprawka 26
Punkt uzasadnienia 5

(5) Koordynacja z innymi politykami i 
programami Wspólnoty stanowi kluczowy 
element wspólnego celu jakim jest 
włączenie polityk zdrowia i ochrony 
konsumentów do innych polityk. W celu 
promowania synergii oraz uniknięcia 
nakładania się działań inne fundusze i 
programy Wspólnoty będą właściwie 
wykorzystane, w tym ramowe programy 
wspólnotowe badań i ich wyniki, fundusze 
strukturalne i Wspólnotowy Program 
Statystyczny.

(5) Koordynacja z innymi politykami i 
programami Wspólnoty stanowi kluczowy 
element celu jakim jest włączenie polityk 
zdrowia do innych polityk. W celu 
promowania synergii oraz uniknięcia 
nakładania się działań podjęte zostaną 
wspólne działania z relewantnymi 
programami i działaniami Wspólnoty, a 
inne fundusze i programy Wspólnoty będą 
właściwie wykorzystane, w tym ramowe
programy wspólnotowe badań i ich wyniki, 
fundusze strukturalne, Fundusz Spójności, 
Europejski Fundusz Orientacji i 
Gwarancji Rolnej, Europejski Fundusz 
Solidarności i Wspólnotowy Program 
Statystyczny. Należy również zapewnić
włączenie do nich aspektu zdrowia.

Uzasadnienie

Poprawka niniejsza zgodna jest z decyzją Konferencji Przewodniczących o podzieleniu 
Programu. Skreślone części objęte są sprawozdaniem w sprawie Programu Ochrony 
Konsumentów. Podstawowe znaczenie ma dążenie do synergii pomiędzy działaniami w 
ramach Programu oraz innych programów, działań i funduszy Wspólnoty.
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Poprawka 27
Punkt uzasadnienia 6

(6) W ogólnym interesie Europy leży 
ochrona zdrowia, bezpieczeństwa i 
ekonomicznych interesów obywateli na 
poziomie Wspólnoty, a także interesów 
konsumentów w ramach udoskonalania 
norm dla produktów i usług. Realizacja 
kluczowych celów programu może 
również zależeć od istnienia 
wyspecjalizowanych sieci, które wymagają 
także wkładu Wspólnoty, aby mogły się 
rozwijać i funkcjonować. Zważywszy na 
szczególny charakter organizacji, branych 
pod uwagę oraz w przypadkach 
wyjątkowej użyteczności, wznowienie
wsparcia Wspólnoty na działanie takich 
organizacji nie powinno podlegać 
zasadzie stopniowej degresji zakresu 
wsparcia Wspólnoty.

(6) Organizacje pozarządowe odgrywają 
również istotną rolę w promowaniu 
zdrowia publicznego i reprezentowaniu 
interesów obywateli w polityce zdrowotnej 
Wspólnoty. Wymagają one wkładu 
Wspólnoty, aby mogły się rozwijać i 
funkcjonować. Kryteria kwalifikowania 
oraz przepisy dotyczące przejrzystości 
finansowej organizacji pozarządowych 
kwalifikujących się do pomocy 
wspólnotowej powinny zostać określone w 
tej decyzji.

Uzasadnienie

Organizacje pozarządowe odgrywają istotną rolę w promowaniu zdrowia i dlatego też 
powinny mieć udział w Programie.

Poprawka 28
Punkt uzasadnienia 7

(7) Realizacja programu powinna opierać 
się na istniejących działaniach i 
uzgodnieniach strukturalnych w 
dziedzinie zdrowia publicznego i ochrony 
konsumentów, a także takie działania i 
uzgodnienia rozszerzać, łącznie z Agencją
wykonawczą programu zdrowia 
publicznego ustanowioną w decyzji 
Komisji 2004/858/WE. Realizacja 
powinna przebiegać w bliskiej współpracy
z właściwymi organizacjami i agencjami, 
w szczególności z Europejskim Centrum 
Zapobiegania i Kontroli Chorób 
ustanowionym w rozporządzeniu (WE) 
851/2004 Parlamentu Europejskiego i 
Rady.  

(7) Realizacja Programu powinna 
obejmować Agencję wykonawczą 
programu zdrowia publicznego 
ustanowioną w decyzji Komisji 
2004/858/WE jak również bliską 
współpracę z właściwymi organizacjami i 
agencjami, w szczególności z Europejskim 
Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób 
(European Centre for Disease Prevention 
and Control, ECDC) ustanowionym w 
rozporządzeniu (WE) 851/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady. Komisja 
Europejska powinna przekazywać ECDC 
wszystkie informacje i dane zebrane w 
ramach Programu, mające znaczenie dla 
jego działalności.  
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Uzasadnienie

Poprawka niniejsza zgodna jest z decyzją Konferencji Przewodniczących o podzieleniu 
Programu. Skreślone części objęte są sprawozdaniem w sprawie Programu Ochrony 
Konsumentów. Ważne jest, by Komisja współpracowała i komunikowała się z Europejskim 
Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób. 

Poprawka 29
Punkt uzasadnienia 9

(9) Porozumienie o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym (zwane dalej 
„Porozumieniem EOG”) przewiduje 
współpracę w dziedzinie zdrowia i 
ochrony konsumentów pomiędzy 
Wspólnotą Europejską a jej Państwami 
Członkowskimi, z jednej strony, oraz 
krajami Europejskiego Stowarzyszenia 
Wolnego Handlu uczestniczącymi w 
Europejskim Obszarze Gospodarczym 
(zwanymi dalej „państwami EFTA/EOG”), 
z drugiej strony. Należy również 
wprowadzić przepis otwierający program
dla uczestnictwa innych krajów, w 
szczególności krajów sąsiadujących ze 
Wspólnotą, ubiegających się o 
członkostwo, kandydujących lub 
przystępujących do Wspólnoty, ze 
szczególnym uwzględnieniem ryzyka jakie 
stanowią na terytorium Wspólnoty 
zagrożenia występujące w innych krajach.

(9) Porozumienie o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym (zwane dalej 
„Porozumieniem EOG”) przewiduje 
współpracę w dziedzinie zdrowia 
pomiędzy Wspólnotą Europejską a jej 
Państwami Członkowskimi, z jednej 
strony, oraz krajami Europejskiego 
Stowarzyszenia Wolnego Handlu 
uczestniczącymi w Europejskim Obszarze 
Gospodarczym (zwanymi dalej 
„państwami EFTA/EOG”), z drugiej 
strony. Należy również wprowadzić 
przepis otwierający Program dla 
uczestnictwa innych krajów, w 
szczególności krajów sąsiadujących ze 
Wspólnotą, ubiegających się o 
członkostwo, kandydujących lub 
przystępujących do Wspólnoty, ze 
szczególnym uwzględnieniem ryzyka jakie 
stanowią na terytorium Wspólnoty 
zagrożenia występujące w innych krajach.

Uzasadnienie

Poprawka niniejsza zgodna jest z decyzją Konferencji Przewodniczących o podzieleniu 
Programu. Skreślone części objęte są sprawozdaniem w sprawie Programu Ochrony 
Konsumentów.

Poprawka 30
Punkt uzasadnienia 11

(11) Należy rozwijać współpracę z 
odpowiednimi organizacjami 
międzynarodowymi takimi jak Narody 
Zjednoczone i ich wyspecjalizowane 

(11) W celu zmaksymalizowania 
skuteczności i wydajności działań 
związanych ze zdrowiem na szczeblu
wspólnotowym i międzynarodowym należy
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agencje, łącznie ze Światową Organizacją 
Zdrowia, oraz Radą Europy i Organizacją 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w 
celu realizacji programu zwiększając 
efektywność i skuteczność działań 
związanych ze zdrowiem i ochroną 
konsumentów na wspólnotowym i 
międzynarodowym poziomie z 
uwzględnieniem szczególnych możliwości 
i roli poszczególnych organizacji.

rozwijać współpracę z odpowiednimi 
organizacjami międzynarodowymi takimi 
jak Narody Zjednoczone i ich 
wyspecjalizowane agencje, łącznie ze 
Światową Organizacją Zdrowia, oraz Radą 
Europy i Organizacją Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju.

Uzasadnienie

Poprawka niniejsza zgodna jest z decyzją Konferencji Przewodniczących o podzieleniu 
Programu.

Poprawka 31
Punkt uzasadnienia 12

(12) Aby zwiększyć znaczenie i wpływ 
programu, podejmowane środki powinny 
systematycznie podlegać monitorowaniu i 
ocenie, w tym niezależnym ocenom 
zewnętrznym.

(12) Postęp w kierunku realizacji celów 
niniejszego Programu w zakresie zdrowia 
musi być mierzony i oceniany, aby
zwiększyć znaczenie i wpływ Programu. 
Konieczny jest systematyczny monitoring i 
ocena, w tym niezależne oceny
zewnętrzne.

Poprawka 32
Punkt uzasadnienia 13

(13) Z uwagi na transgraniczny charakter 
zagadnień, działania podejmowane przez 
Państwa Członkowskie w zakresie zdrowia 
i ochrony konsumentów nie mogą być 
przez nie samodzielnie osiągnięte w 
sposób wystarczający, ale mogą one być 
lepiej realizowane na poziomie Wspólnoty 
dzięki możliwościom bardziej efektywnych 
i skutecznych działań Wspólnoty w 
zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i 
ekonomicznych interesów obywateli. 
Wspólnota może zatem przyjąć środki 
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności ustanowioną we tym 

(13) Zgodnie z zasadami pomocniczości i 
proporcjonalności określonymi w art. 5 
Traktatu działania Wspólnoty w sprawach 
nie leżących w wyłącznej kompetencji 
Wspólnoty, takich jak zdrowie publiczne, 
powinny być podejmowane jedynie jeśli, 
ze względu na swoją skalę lub rezultaty, 
ich cele mogą być skuteczniej 
zrealizowane przez Wspólnotę i tylko w 
takim zakresie. Cele Programu nie mogą 
zostać w wystarczającym stopniu 
zrealizowane przez Państwa Członkowskie 
ze względu na swoją złożoność, 
ponadnarodowy charakter i brak pełnej 
kontroli na poziomie Państwa 
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artykule niniejsza decyzja nie wykracza 
poza warunki niezbędne do osiągnięcia 
tych celów.

Członkowskiego nad czynnikami 
mającymi wpływ na zdrowie, dlatego też 
Program powinien wspierać i uzupełniać 
działania i środki Państw Członkowskich. 
Program może zapewnić znaczącą wartość 
dodaną promowaniu zdrowia i systemom 
opieki zdrowotnej poprzez wsparcie 
struktur i programów, które zwiększają
możliwości jednostek, instytucji, 
stowarzyszeń, organizacji i organów 
działających w dziedzinie zdrowia poprzez 
ułatwienie wymiany doświadczeń i 
najlepszych praktyk oraz poprzez 
zapewnienie podstawy dla wspólnej 
analizy czynników mających wpływ na 
zdrowie publiczne. Program może mieć 
również wartość dodaną w przypadku 
zagrożeń dla zdrowia publicznego o 
charakterze transgranicznym, takich jak 
choroby zakaźne, zanieczyszczenie 
środowiska lub żywności, ponieważ
umożliwia on podjęcie wspólnych strategii 
i działań w celu ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa, promowania związanych 
ze zdrowiem interesów ekonomicznych 
obywateli i zmniejszania obciążenia 
ekonomicznego pacjentów będących
obywatelami europejskimi.

Uzasadnienie

Poprawka niniejsza zgodna jest z decyzją Konferencji Przewodniczących o podzieleniu 
Programu. Program Zdrowia powinien również zajmować się aspektami odnoszącymi się do 
roli obywateli jako pacjentów w uzyskiwaniu usług zdrowotnych. Działania w ramach 
Programu mogą zachęcić do współpracy pomiędzy Państwami Członkowskimi w sprawie 
opieki transgranicznej w celu zapewnienia skutecznego lub pilnego leczenia oraz promowania 
zdrowia pacjentów w celu poprawy komplementarności usług zdrowotnych w regionach 
przygranicznych. 

Poprawka 33
Punkt uzasadnienia 14

(14) Komisja powinna zapewnić właściwe 
przejście pomiędzy niniejszym programem 
a dwoma programami, które zastępuje, w 
szczególności w sprawie kontynuacji 

(14) Komisja powinna zapewnić właściwe 
przejście pomiędzy niniejszym 
Programem a pierwszym programem, 
który zastępuje, w szczególności w sprawie 
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wieloletnich środków oraz struktur 
pomocy administracyjnej takich jak 
Agencja wykonawcza programu zdrowia 
publicznego.

wypełnienia podjętych zobowiązań 
finansowych.

Uzasadnienie

Poprawka niniejsza zgodna jest z decyzją Konferencji Przewodniczących o podzieleniu 
Programu.

Poprawka 34
Artykuł 1

Ustanowienie programu Ustanowienie drugiego programu
Niniejszym ustanawia się program działań 
Wspólnoty w dziedzinie zdrowia i ochrony 
konsumentów, zwany dalej „programem”, 
na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 
31 grudnia 2013 r. 

Niniejszym ustanawia się drugi program 
działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia 
publicznego, zwany dalej „Programem”, 
na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 
31 grudnia 2013 r.

Uzasadnienie

Poprawka niniejsza zgodna jest z decyzją Konferencji Przewodniczących o podzieleniu 
Programu. Skreślone części objęte są sprawozdaniem w sprawie Programu Ochrony 
Konsumentów.

Poprawka 35
Artykuł 2

1. Program stanowi uzupełnienie i 
wsparcie dla polityk Państw 
Członkowskich oraz przyczynia się do 
ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i 
ekonomicznych interesów obywateli.

Program stanowi uzupełnienie i wsparcie 
dla polityk Państw Członkowskich oraz 
przyczynia się do ochrony i promowania 
zdrowia i bezpieczeństwa ludzkiego, 
zapobiegania ludzkim chorobom, 
schorzeniom i urazom oraz poprawy 
zdrowia publicznego. 

2. Cel określony w ust. 1 jest realizowany 
poprzez wspólne zadania ogólne i zadania 
szczegółowe w dziedzinie zdrowia i 
ochrony konsumentów.
(a) Wspólne zadania ogólne w dziedzinie
zdrowia i ochrony konsumentów 
realizowane poprzez działania i 
instrumenty przewidziane w załączniku 1 
do niniejszej decyzji są następujące:
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– ochrona obywateli przed ryzykiem i 
zagrożeniami będącymi poza kontrolą 
osób indywidualnych;
– zwiększenie umiejętności podejmowania 
przez obywateli lepszych decyzji w sprawie 
ich zdrowia i ich interesów jako 
konsumentów;
– oraz włączenie zadań polityki zdrowia i 
ochrony konsumentów do innych polityk.
(b) Szczegółowe zadania w dziedzinie 
zdrowia i ochrony konsumentów 
realizowane poprzez działania i 
instrumenty przewidziane w załączniku 2
do niniejszej decyzji są następujące:

(b) Zadania w dziedzinie zdrowia i 
ochrony konsumentów realizowane 
poprzez działania i instrumenty 
przewidziane w załączniku do niniejszej 
decyzji są następujące:

– ochrona obywateli przed zagrożeniami 
dla zdrowia;

– ochrona obywateli przed zagrożeniami 
dla zdrowia;

– promowanie polityk prowadzących do 
zdrowszego stylu życia;

– promowanie polityk prowadzących do 
zdrowszego stylu życia;

– przyczynianie się do zmniejszenia 
występowania poważnych chorób;

– przyczynianie się do zmniejszenia 
występowania poważnych chorób, 
zachorowalności na nie i śmiertelności z 
nimi związanej oraz występowania i 
śmiertelności z powodu urazów;

– oraz zwiększenie efektywności i 
skuteczności systemów zdrowia.

–zwiększenie efektywności i skuteczności 
systemów zdrowia oraz
– poprawianie stanu informacji i wiedzy w 
celu poprawy zdrowia publicznego oraz 
przyczynienia się do włączenia celów 
związanych ze zdrowiem w główny nurt 
działań.

(c) Szczegółowe zadania w dziedzinie 
ochrony konsumentów realizowane 
poprzez działania i instrumenty 
przewidziane w załączniku 3 do niniejszej 
decyzji są następujące:
– lepsze zrozumienie konsumentów i 
rynków;

- lepsze przepisy prawne dotyczące 
ochrony konsumentów; 

– lepsze środki egzekwowania, 
monitorowania i dochodzenia roszczeń; 

– lepsze informowanie, edukowanie i 
uświadamianie konsumentów.



PR\588702PL.doc 25/50 PE 364.889v02-00

PL

Uzasadnienie

Poprawka niniejsza zgodna jest z decyzją Konferencji Przewodniczących o podzieleniu 
Programu. W konsekwencji konieczne jest zmodyfikowanie celów programu, tak by 
odpowiadały założeniom art. 152 Traktatu WE. Działania odpowiadające założeniom 
przedstawione są w załączniku. Jest to konieczny dodatek mający na celu wyjaśnienie definicji 
celów Programu. Istotnym dodatkiem jest zmniejszenie zapadalności na poważne choroby 
oraz spowodowanej nimi i urazami śmiertelności.

Poprawka 36
Artykuł 2 ustęp 2 a (nowy)

2a. Program przyczyni się dodatkowo do:
(a) zapewnienia wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia ludzkiego przy 
definiowaniu i realizowaniu wszystkich 
strategii i działań Wspólnoty poprzez 
promowanie całościowego podejścia do 
zdrowia;
(b) zmniejszenia nierówności w dziedzinie 
zdrowia;
(c) zachęcenie do współpracy pomiędzy 
Państwami Członkowskimi w dziedzinach 
objętych art. 152 Traktatu.

Uzasadnienie

Podstawowym celem Programu będzie stworzenie zintegrowanej i interdyscyplinarnej 
strategii zdrowotnej, tak aby zapewnić włączenie ochrony i promocji zdrowia do wszystkich 
strategii i działań Wspólnoty oraz zmniejszenie nierówności związanych ze zdrowiem. 
Promowanie współpracy pomiędzy Państwami Członkowskimi ma szczególne znaczenie przy 
realizowaniu zadań sektora zdrowotnego.

Poprawka 37
Artykuł 3 ustęp 1 część wprowadzająca

1. Działania zmierzające do osiągania 
celów i zadań określonych w art. 2 w pełni 
wykorzystują właściwe metody realizacji,
w tym w szczególności:

1. Działania zmierzające do osiągania 
celów i zadań określonych w art. 2 w pełni 
wykorzystują właściwe metody realizacji i 
finansowania przyjęte zgodnie z 
procedurą zarządzania, o której mowa w 
art. 6 ust. 2.
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Uzasadnienie

Poprawka niniejsza zgodna jest z decyzją Konferencji Przewodniczących o podzieleniu 
Programu. Metody wdrażania Programu oraz daty finansowania określone zostaną przez 
Komitet zarządzający Programem.

Poprawka 38
Artykuł 3 ustępy 2, 3 i 4 

2. Do celów ust. 1 lit. a), wkład finansowy 
Wspólnoty nie może przekroczyć 
następujących poziomów:

skreślone

(a) 60 % na działania zmierzające do 
wspierania realizacji celu stanowiącego 
część polityki Wspólnoty w dziedzinie 
zdrowia i ochrony konsumentów, z 
wyjątkiem przypadków wyjątkowej 
użyteczności, w których wkład Wspólnoty 
nie przekracza 80 %; oraz
(b) 60 % wydatków na działanie organu, 
który dąży do osiągnięcia celu będącego 
przedmiotem interesu 
ogólnoeuropejskiego, jeśli taka pomoc jest 
niezbędna do zapewnienia 
reprezentowania interesów zdrowotnych i 
konsumenckich na poziomie Wspólnoty 
lub osiągania kluczowych zadań 
programu, z wyjątkiem przypadków 
wyjątkowej użyteczności, w których wkład 
Wspólnoty nie przekracza 95 %. 
Wznowienie takiego wkładu finansowego 
nie musi podlegać zasadzie stopniowej 
degresji.
3. Do celów ust. 1 lit. a), wkład finansowy 
Wspólnoty, we właściwych przypadkach 
zważywszy na charakter zamierzonego 
celu, może obejmować wspólne 
finansowanie przez Wspólnotę i jedno lub 
więcej Państw Członkowskich bądź przez 
Wspólnotę i właściwe władze krajów 
uczestniczących. W takim przypadku, 
wkład Wspólnoty nie przekracza 50 %, z 
wyjątkiem przypadków wyjątkowej 
użyteczności, w których wkład Wspólnoty 
nie przekracza 70 %. Taki wkład 
Wspólnoty może być przyznany 
organizacji publicznej lub organizacji o 
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charakterze niezarobkowym wyznaczonej 
przez Państwo Członkowskie lub 
zainteresowany właściwy urząd 
zatwierdzony przez Komisję.
4. Do celów ust. 1 lit. a), wkład finansowy 
Wspólnoty może również przyjąć formę 
finansowania w systemie stawek 
ryczałtowych, jeśli jest ono dostosowane 
do charakteru zamierzonych działań. Do 
takiego wkładu finansowego nie stosuje 
się limitów procentowych określonych 
powyżej w ust. 2 i 3. We właściwych 
przypadkach przyjmuje się kryteria 
wyboru, monitorowania i oceny takich 
działań.

Uzasadnienie

O konkretnych przepisach w sprawie wkładu Wspólnoty w projekty i organizacje powinien 
decydować Komitet Zarządzający.

Poprawka 39
Artykuł 3 ustęp 4 a (nowy) 

4a. Wkład finansowy może zostać również 
przyznany organom, które:
(a) mają charakter pozarządowy, non-
profit, są niezależne od interesów 
branżowych, handlowych, biznesowych 
lub innych kolidujących z Programem 
interesów, zaś głównym celem ich działań 
jest przeciwdziałanie chorobom ludzkim i 
promowanie zdrowia publicznego we 
Wspólnocie oraz
(b) zostały upoważnione przez krajowe
organizacje ds. zdrowia do 
reprezentowania interesów obywateli na 
szczeblu wspólnotowym w przynajmniej 
połowie Państw Członkowskich, są 
reprezentantami obywateli zgodnie z 
krajowymi przepisami i praktyką, i 
działają na szczeblu regionalnym lub 
krajowym oraz 
(c) przedstawiły Komisji pełne i 
uaktualnione zapisy swoich zasad 
członkostwa, reguł wewnętrznych oraz 
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źródeł finansowania.

Uzasadnienie

Współpraca społeczeństwa obywatelskiego ma ogromne znaczenie dla sformułowania i 
wdrożenia europejskiej polityki zdrowotnej. UE zapewnia podstawowe fundusze, aby
umożliwić skuteczne reprezentowanie interesów zdrowotnych na szczeblu wspólnotowym. 
Określenie organizacji pozarządowych, które odgrywają istotną rolę w promowaniu zdrowia i 
są w stanie wziąć udział w programie, zapewni większą pewność prawną dla finansowania 
środków w ramach programu.

Poprawka 40
Artykuł 4

Komisja zapewnia realizację programu
zgodnie z przepisami art. 7.

Komisja zapewnia realizację działań i 
środków określonych w Programie w
bliskiej współpracy z Państwami 
Członkowskimi zgodnie z przepisami art. 6 
i 7 oraz przy zapewnieniu jego 
harmonijnego i zrównoważonego rozwoju.

Uzasadnienie

Współpraca pomiędzy Komisją a Państwami Członkowskimi jest warunkiem koniecznym 
skutecznego wdrożenia Programu.

Poprawka 41
Artykuł 4 ustęp 1 a (nowy)

1a. W celu wsparcia procesu wdrażania 
Komisja zapewnia koordynację i 
integrację sieci monitorowania zdrowia i 
szybkiego reagowania na zagrożenia dla 
zdrowia.

Poprawka 42
Artykuł 4 ustęp 1 b (nowy)

1b. Komisja i Państwa Członkowskie 
podejmują właściwe działania w ramach 
swoich zakresów odpowiedzialności w 
celu zapewnienia wydajnego działania
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Programu i stworzenia na poziomie 
Wspólnoty i Państw Członkowskich
mechanizmów koniecznych dla 
osiągnięcia celów Programu. Zapewniają 
przedstawianie odpowiednich informacji o 
działaniach wspierających Program oraz 
osiągnięcie jak najszerszego uczestnictwa 
w działaniach wymagających wdrażania 
przez władze lokalne i regionalne oraz 
organizacje pozarządowe.

Uzasadnienie

Koordynacja i współpraca pomiędzy Komisją a Państwami Członkowskimi jest absolutnie 
niezbędna dla efektywnego wdrażania Programu.

Poprawka 43
Artykuł 4 ustęp 1 c (nowy)

1. Komisja we współpracy z Państwami 
Członkowskimi dąży do zapewnienia 
porównywalności danych i informacji 
oraz kompatybilności i interoperacyjności 
systemów i sieci wymiany danych i 
informacji o zdrowiu.

Poprawka 44
Artykuł 4 ustęp 1 d (nowy)

1d. Komisja w bliskiej współpracy z 
Państwami Członkowskimi zapewnia, dla 
realizowania celów Programu, konieczną 
współpracę oraz komunikację z 
Europejskim Centrum Zapobiegania i 
Kontroli Chorób.

Uzasadnienie

Koordynacja i współpraca pomiędzy Komisją, Państwami Członkowskimi i ECDC jest 
absolutnie konieczna dla skutecznego wdrażania celów Programu.

Poprawka 45
Artykuł 4 ustęp 1 e (nowy)
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1e. Przy wdrażaniu Programu Komisja 
Europejska zapewnia wraz z Państwami 
Członkowskimi zgodność ze wszystkimi 
właściwymi przepisami prawa dotyczącymi 
ochrony danych osobowych oraz – w 
odpowiednich przypadkach –
wprowadzenie mechanizmów 
zapewniających poufność i 
bezpieczeństwo tych danych.

Uzasadnienie

Zbieranie relewantnych danych jest podstawową częścią Programu. W celu 
zagwarantowania, ze jest ono uprawnione i wiarygodne, musi być zgodne ze wszystkimi 
właściwymi przepisami o ochronie danych.

Poprawka 46
Artykuł 4 ustęp 1 f (nowy)

1f. Komisja w bliskiej współpracy z
Państwami Członkowskimi zapewnia 
przejście pomiędzy działaniami 
stworzonymi w ramach pierwszego 
programu przyjętego na mocy decyzji 
wspomnianej w art. 11, które przyczyniły 
się do priorytetów przedstawionych w 
niniejszym programie a działaniami, które 
mają być wdrożone w ramach niniejszego 
programu.

Poprawka 47
Artykuł 4 a (nowy)

Artykuł 4a
Wspólne strategie i działania

W celu zapewnienia wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia ludzkiego przy 
definiowaniu i wdrażaniu wszystkich 
polityk i działań Wspólnoty oraz w celu 
promowania włączenia kwestii zdrowia do 
innych działań cele programu mogą 
zostać zrealizowane jako wspólne strategie 
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i wspólne działania poprzez tworzenie 
powiązań z odpowiednimi programami, 
działaniami i funduszami Wspólnoty. 
Komisja zapewnia powiązanie pomiędzy 
Programem a innymi środkami, 
działaniami i funduszami Wspólnoty.

Uzasadnienie

Konieczne jest stworzenie wspólnych strategii i działań promujących synergię Wspólnoty i 
maksymalizujących wpływ Programu na inne środki, działania i fundusze Wspólnoty.

Poprawka 48
Artykuł 5 ustęp 1

1. Ramy finansowe dla realizacji 
programu w okresie wskazanym w art. 1 
wynoszą 1203 mln EUR. 

1. Ramy finansowe dla realizacji 
Programu w okresie wskazanym w art. 1 
wynoszą 1200 mln EUR. 

Uzasadnienie

Budżet Programu powinien zostać zwiększony w celu uwzględnienia nowych działań i 
środków oraz zapewnienia zintegrowanej i skutecznej realizacji.

Poprawka 49
Artykuł 7 ustęp 1 litera a)

(a) roczny plan pracy dotyczący realizacji 
programu określający priorytety i 
działania, które należy podjąć, w tym 
podział zasobów i odpowiednie kryteria;

(a) roczny plan pracy dotyczący realizacji 
Programu określający priorytety i 
działania, które należy podjąć, w tym 
podział zasobów;

Uzasadnienie

Poprawka niniejsza, wraz z następnymi, ma na celu zapewnienie większej jasności i precyzji 
przepisów dotyczących procesu realizacji.

Poprawka 50
Artykuł 7 ustęp 1 litera a a) (nowa)

(aa) ustalenia, kryteria, środki 
przejrzystości oraz procedury wyboru i 
finansowania działań Programu;
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Uzasadnienie

W kwestiach tych konieczne jest, ze względów proceduralnych, przyjęcie środków 
wdrożeniowych przez Komitet Zarządzający.

Poprawka 51
Artykuł 7 ustęp 1 litera a b) (nowa)

(ab) ustalenia mające na celu realizację 
wspólnych strategii i działań, o których 
mowa w art. 4a.

Uzasadnienie

W kwestiach tych konieczne jest, ze względów proceduralnych, przyjęcie środków 
wdrożeniowych przez Komitet Zarządzający.

Poprawka 52
Artykuł 7 ustęp 1 litera a c) (nowa)

(ac) ustalenia w sprawie koordynacji, 
transmisji, wymiany i rozpowszechniania 
informacji i własności intelektualnej oraz 
zatrzymywania danych związanych z 
działaniami i środkami, o których mowa w 
załączniku. 

Uzasadnienie

W kwestiach tych konieczne jest, ze względów proceduralnych, przyjęcie środków 
wdrożeniowych przez Komitet Zarządzający.

Poprawka 53
Artykuł 7 ustęp 2

2. Komisja przyjmuje wszelkie inne środki 
niezbędne do wykonania niniejszej decyzji.
Komitet informowany jest o tych 
środkach.

2. Komisja przyjmuje wszelkie inne środki 
niezbędne do wykonania niniejszej decyzji 
zgodnie z procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 6 ust. 3.

Uzasadnienie

Poprawka zapewnia większą jasność



PR\588702PL.doc 33/50 PE 364.889v02-00

PL

Poprawka 54
Artykuł 9

Podczas realizacji programu należy 
podtrzymywać stosunki z krajami trzecimi 
nieuczestniczącymi w programie oraz 
właściwymi organizacjami 
międzynarodowymi.

Podczas realizacji Programu należy 
podtrzymywać stosunki z krajami trzecimi 
nieuczestniczącymi w Programie oraz 
właściwymi organizacjami 
międzynarodowymi, w szczególności ze 
Światową Organizacją Zdrowia.

Uzasadnienie

Należy w tym miejscu osobno wymienić Światową Organizację Zdrowia, jako że jest ona 
najważniejszą organizacją międzynarodową zajmującą się zdrowiem.

Poprawka 55
Artykuł 10 ustęp 2

2. Na wniosek Komisji, Państwa 
Członkowskie przedkładają informacje w 
sprawie realizacji i wpływu tego 
programu.

2. Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu 
oraz Komitetowi Regionów:
(a) zewnętrzne i niezależne śródokresowe 
sprawozdanie oceniające w sprawie 
otrzymanych wyników oraz jakościowych i 
ilościowych aspektów wdrażania 
Programu trzy lata po jego przyjęciu; 
sprawozdanie umożliwia w szczególności 
dokonanie oceny skuteczności środków 
poprawy strukturalnej w krajach, które 
niedawno przystąpiły do Unii 
Europejskiej; sprawozdanie powinno 
zawierać streszczenie głównych wniosków 
i uwag Komisji;
(b) komunikat w sprawie kontynuacji 
Programu nie później niż cztery lata po 
jego przyjęciu;
(c) nie później, niż do dnia 31 grudnia 
2015 r. szczegółowe zewnętrzne niezależne 
sprawozdanie z oceny ex-post, obejmujące
wdrażanie i wyniki Programu, 
sporządzone po ukończeniu jego 
wdrażania.
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Uzasadnienie

Niezależna ocena wyników Programu uważana jest za niezbędną.

Poprawka 56
Artykuł 10 ustęp 3

3. Komisja zapewnia ocenę programu po 
trzech latach od jego rozpoczęcia i 
zakończenia, a także przekazuje wnioski 
opatrzone komentarzem Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu 
oraz Komitetowi Regionów.

skreślony

Uzasadnienie

Treść tego ustępu włączona jest w jaśniejszej i bardziej precyzyjnej formie do poprawki do 
art. 10 ust. 2.

Poprawka 57
Artykuł 10 ustęp 3 a (nowy)

3a. Po przyjęciu Programu Komisja 
publikuje co dwa lata sprawozdanie o 
stanie zdrowia w Unii Europejskiej w 
oparciu o dane i wskaźniki.

Uzasadnienie

Okresowe sprawozdanie na temat zdrowia w Unii Europejskiej powinno być publikowane w 
oparciu o dane i wskaźniki pozyskane podczas wdrażania środków w ramach Programu.

Poprawka 58
Artykuł 11

Decyzje 1786/2002/WE oraz 20/2004/WE 
tracą moc.

Decyzja 1786/2002/WE traci moc.

Uzasadnienie

Poprawka niniejsza zgodna jest z decyzją Konferencji Przewodniczących o podzieleniu 
Programu. Skreślone części objęte są sprawozdaniem w sprawie Programu Ochrony 
Konsumentów. 
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Poprawka 59
Artykuł 12

Komisja przyjmuje wszelkie środki 
niezbędne do zapewnienia przejścia 
pomiędzy środkami przyjętymi na 
podstawie decyzji 1786/2002/WE i 
20/2004/WE a środkami, które będą 
zrealizowane w ramach niniejszego 
programu.

Komisja przyjmuje wszelkie środki 
niezbędne do zapewnienia przejścia 
pomiędzy środkami przyjętymi na 
podstawie decyzji 1786/2002/WE a 
środkami, które będą zrealizowane w 
ramach niniejszego programu. 

Uzasadnienie

Poprawka niniejsza zgodna jest z decyzją Konferencji Przewodniczących o podzieleniu 
Programu. Skreślone części objęte są sprawozdaniem w sprawie Programu Ochrony 
Konsumentów

Poprawka 60
Załącznik 1

załącznik zostaje skreślony

Uzasadnienie

Wszystkie elementy odnoszące się do Programu Zdrowie powinny zostać zawarte w 
Załączniku 2, tak by Program zawierał tylko jeden załącznik.

Poprawka 61
Załącznik 2 tytuł

ZAŁĄCZNIK 2 - ZDROWIE ZAŁĄCZNIK

Uzasadnienie

Jako że załącznik 1 został połączony z załącznikiem 2, a załącznik 3 dotyczy ochrony 
konsumentów, Program Zdrowia Publicznego zawierać będzie tylko jeden załącznik. 

Poprawka 62
Załącznik 2, cel 1 punkt 1

1. WZMOCNIENIE NADZORU I KONTROLI 1.1. WZMOCNIENIE NADZORU I KONTROLI 
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ZAGROŻEŃ DLA ZDROWIA POPRZEZ ZAGROŻEŃ DLA ZDROWIA POPRZEZ

(Numeracja podpunktów powinna zostać 
odpowiednio zmieniona na 1.1.1., 1.1.2. 
itd.)

Uzasadnienie

Zmiana numeracji.

Poprawka 63
Załącznik 2, cel 1 podpunkt 1.4

1.4. Poprawa współpracy między 
laboratoriami w celu zapewnienia wysokiej 
jakości zdolności diagnostycznych 
czynników chorobotwórczych w całej 
Wspólnocie, łącznie ze strukturą 
laboratoriów referencyjnych dla czynników 
chorobotwórczych wymagających 
wzmocnionej współpracy wspólnotowej.

1.4. Poprawa współpracy między 
laboratoriami, w tym monitoringu 
oporności na antybiotyki, w celu 
zapewnienia wysokiej jakości zdolności 
diagnostycznych czynników 
chorobotwórczych w całej Wspólnocie, 
łącznie ze strukturą laboratoriów 
referencyjnych dla czynników 
chorobotwórczych wymagających 
wzmocnionej współpracy wspólnotowej.

Uzasadnienie

Działania podjęte w zakresie oporności na antybiotyki są również istotne, między innymi ze 
względu na wzrost liczby zakażeń w szpitalach.

Poprawka 64
Załącznik 2, cel 1 punkt 2

2. REAGOWANIE NA ZAGROŻENIA DLA 
ZDROWIA POPRZEZ

1.2. REAGOWANIE NA ZAGROŻENIA DLA 
ZDROWIA POPRZEZ

(Numeracja podpunktów powinna zostać
odpowiednio zmieniona na 1.2.1., 1.2.2. 
itd.)

Uzasadnienie

Zmiana numeracji.

Poprawka 65
Załącznik 2, cel 2 punkt 3
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3. PROMOWANIE ZDROWIA POPRZEZ 
ZMIERZENIE SIĘ Z UWARUNKOWANIAMI 
ZDROWIA 

2. PROMOWANIE ZDROWIA POPRZEZ 
ZMIERZENIE SIĘ Z UWARUNKOWANIAMI 
ZDROWIA

(Numeracja podpunktów powinna zostać 
odpowiednio zmieniona na 2.1., 2.2. itd.)

Poprawka 66
Załącznik 2, cel 2 punkt 3 podpunkt 3.2 a (nowy)

3.2.a Uwarunkowania zdrowotne 
związane z urazami;

Uzasadnienie

Identyfikacja uwarunkowań zdrowotnych związanych z urazami mogłaby poprawić 
zapobieganie im i opiekę medyczną. 

Poprawka 67
Załącznik 2, cel 2 punkt 3 podpunkt 3.3.b (nowy)

3.3.b Identyfikacja przyczyn nierówności 
zdrowotnych, które mają wpływ na 
zapobieganie i optymalną opiekę 
zdrowotną;

Uzasadnienie

Istnieją obecnie znaczne różnice pomiędzy Państwami Członkowskimi i w ich granicach pod 
względem średniej długości życia obywateli, stanu ich zdrowia i dostępu do opieki 
zdrowotnej. Dlatego też istotne jest, by Program zawierał środki niwelowania tych różnic i 
promowania optymalnej opieki medycznej.

Poprawka 68
Załącznik 2, cel 2 punkt 3 podpunkt 3.4.a (nowy)

3.4.a Identyfikacja genetycznych 
uwarunkowań najważniejszych chorób;

Poprawka 69
Załącznik 2, cel 3

Cel 3: Przyczynianie się do zmniejszenia Cel 3: Przyczynianie się do zmniejszenia 
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występowania poważnych chorób występowania poważnych chorób, 
zachorowalności na nie i śmiertelności z 
nimi związanej oraz występowania i 
śmiertelności z powodu urazów

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z poprawką do części art. 2 dotyczącej celów Programu.

Poprawka 70
Załącznik 2, cel 3 punkt 4

4. ZAPOBIEGANIE CHOROBOM I URAZOM 3. ZAPOBIEGANIE CHOROBOM I URAZOM

(Numeracja podpunktów powinna zostać 
odpowiednio zmieniona na 3.1., 3.2. itd.)

Uzasadnienie

Zmiana numeracji.

Poprawka 71
Załącznik 2, cel 3, zdanie wprowadzające

W koordynacji prac nad wyznacznikami 
zdrowia program wspiera:

W koordynacji prac nad wyznacznikami 
Program wspiera:

Uzasadnienie

Poprawka zapewnia jasność.

Poprawka 72
Załącznik 2, cel 3 punkt 4 podpunkt 4.2

4.2. Opracowanie i wdrożenie strategii i 
środków w zakresie zapobiegania 
chorobom, w szczególności poprzez 
ustanowienie najlepszych praktyk oraz 
udoskonalenie wytycznych i zaleceń, 
łącznie z wtórnym zapobieganiem, 
badaniami kontrolnymi i wczesnym 
wykrywaniem;

4.2. Opracowanie i wdrożenie strategii i 
środków w zakresie zapobiegania 
chorobom, w szczególności poprzez 
ustanowienie najlepszych praktyk oraz 
udoskonalenie wytycznych i zaleceń, 
łącznie z wtórnym zapobieganiem, 
badaniami kontrolnymi i wczesnym 
wykrywaniem, w szczególności w 
odniesieniu do poważnych chorób;
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Uzasadnienie

Naturalne jest położenie większego nacisku na poważne choroby.

Poprawka 73
Załącznik 2, cel 3 punkt 4 podpunkt 4.3 a (nowy)

4.3a. Stworzenie strategii i środków
usuwających przyczyny nierówności w 
kwestii zdrowia poprzez zapobieganie oraz 
promowanie całościowego podejścia do 
zdrowia oraz optymalnej opieki 
zdrowotnej;

Uzasadnienie

Poprawka nie wymaga wyjaśnienia, jako że likwidowanie nierówności jest jednym z 
priorytetów Programu.

Poprawka 74
Załącznik 2, cel 3 punkt 4 podpunkt 4.3 b (nowy)

4.3b. Promowanie najlepszych praktyk lub 
najnowocześniejszych metod leczenia 
chorób i urazów w celu zapobiegania 
przyszłej utracie zdrowia;

Uzasadnienie

Poprawka nie wymaga wyjaśnienia, jako że likwidowanie nierówności jest jednym z 
priorytetów Programu.

Poprawka 75
Załącznik 2, cel 3 punkt 4 podpunkt 4.4

4.4. Opracowanie i wdrożenie strategii i 
środków na rzecz zapobiegania urazom;

4.4. Opracowanie i wdrożenie strategii i 
środków na rzecz zapobiegania urazom, w 
oparciu o uwarunkowania związane z 
urazami;

Uzasadnienie

Działania muszą być oparte o uwarunkowania związane z urazami, określone poprzez analizę 
danych dotyczących urazów.
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Poprawka 76
Załącznik 2, cel 3 punkt 4 podpunkt 4.4a (nowy)

4.4a. Opracowanie najlepszych praktyk i 
wytycznych w kwestii urazów w oparciu o 
analizę zebranych danych;

Uzasadnienie

Opracowanie najlepszych praktyk i wytycznych jest najlepszą opcją dla działań 
zapobiegawczych oraz opieki medycznej w przypadku urazów.

Poprawka 77
Załącznik 2, cel 4 punkt 5

5. OSIĄGNIĘCIE SYNERGII MIĘDZY 
KRAJOWYMI SYSTEMAMI ZDROWIA POPRZEZ

4. OSIĄGNIĘCIE SYNERGII MIĘDZY 
KRAJOWYMI SYSTEMAMI ZDROWIA POPRZEZ

(Numeracja podpunktów powinna zostać 
odpowiednio zmieniona na 4.1., 4.2. itd.)

Uzasadnienie

Zmiana numeracji.

Poprawka 78
Załącznik 2 cel 4 punkt 5, podpunkt 5.2

5.2. Dzielenie się informacjami na temat 
skutków mobilności specjalistów w
zakresie zdrowia i zarządzanie nimi.

5.2. Zbieranie danych i dzielenie się 
informacjami na temat skutków mobilności 
specjalistów w zakresie zdrowia oraz 
pacjentów i zarządzanie nimi.

Uzasadnienie

Mobilność pacjentów i specjalistów w zakresie zdrowia jest faktem i dlatego też zbieranie i 
analizowanie relewantnych danych jest konieczne w celu podjęcia dalszych kroków przy 
rozwiązywaniu związanych ze zdrowiem problemów i realizacji zadań. 

Poprawka 79
Załącznik 2, cel 4 punkt 5 podpunkt 5.8a (nowy)
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5.8a Promowanie dostępności we 
Wspólnocie bezpiecznych i wysokiej 
jakości organów jak i substancji 
pochodzenia ludzkiego przeznaczonych do 
leczenia medycznego.

Uzasadnienie

Ustęp 6.4. pierwotnego załącznika 1 powinien być umieszczony po celu 4. 

Poprawka 80
Załącznik 2, cel 5 (nowy)

Cel 5: Poprawa informacji i wiedzy na
temat zdrowia w celu rozwoju zdrowia 
publicznego oraz przyczynienia się do 
włączenia celów związanych ze zdrowiem 
do wszystkich działań

Uzasadnienie

Nowy cel wynikający z przeformułowania art. 2.

Poprawka 81
Załącznik 2, cel 5, część wprowadzająca

Działania przyczyniające się do osiągnięcia 
wszystkich wyżej wymienionych celów:

Działania i instrumenty przyczyniające się 
do osiągnięcia wszystkich wyżej 
wymienionych celów:

Uzasadnienie

Poprawka zapewnia większą jasność i jest zgodna z poprawionym tekstem załącznika.

Poprawka 82
Załącznik 2, cel 5 punkt 6

6. POPRAWA INFORMACJI MEDYCZNYCH I 
WIEDZY W DZIEDZINIE ROZWOJU ZDROWIA 
PUBLICZNEGO POPRZEZ 

5.1. ZBIERANIE DANYCH, MONITOROWANIE 
ZDROWIA I ROZPOWSZECHNIANIE 
INFORMACJI

(Numeracja podpunktów powinna zostać 
odpowiednio zmieniona na 5.1.1., 5.1.2., 
5.1.3. itd.)
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Uzasadnienie

Zmiana numeracji.

Poprawka 83
Załącznik 2, cel 5 punkt 6 podpunkt 6.1.a (nowy)

6.1a. Zbieranie i analiza danych 
związanych z urazami, opracowywanie 
metodologii oraz utrzymywanie baz 
danych;

Uzasadnienie

Zbieranie i analiza danych związanych z urazami oraz tworzenie metodologii konieczne jest 
dla rozwoju środków mających służyć zapobieganiu i zmniejszaniu liczby urazów. 

Poprawka 84
Załącznik 2, cel 5 punkt 5.2. (nowy)

5.2. POPRAWA KOMUNIKACJI Z 
OBYWATELAMI UE W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ 
DOTYCZĄCYCH ZDROWIA
5.2.1. Kampanie na rzecz podnoszenia 
świadomości.
5.2.2. Badania.
5.2.3. Konferencje, seminaria, spotkania 
ekspertów i zainteresowanych stron.
5.2.4. Publikacje poświęcone 
zagadnieniom związanym z polityką 
zdrowia.
5.2.5. Udostępnianie informacji on-line.
5.2.6. Tworzenie i wykorzystanie punktów 
informacyjnych.

Uzasadnienie

Zmiana numeracji. Zmodyfikowana wersja punktu 1 pierwotnego załącznika 1.

Poprawka 85
Załącznik 2, cel 5 punkt 5.3. (nowy)

5.3. ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU 
SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I 
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ZAINTERESOWANYCH STRON W 
KSZTAŁTOWANIU POLITYKI ZWIĄZANEJ ZE 
ZDROWIEM

5.3.1. Promowanie oraz wzmocnienie 
organizacji prowadzących działalność w 
zakresie ochrony zdrowia na poziomie 
Wspólnoty.
5.3.2. Szkolenie i wzmocnienie zdolności 
organizacji konsumenckich i organizacji 
prowadzących działalność w zakresie 
ochrony zdrowia.
5.3.3. Stworzenie sieci pozarządowych 
organizacji prowadzących działalność w 
zakresie ochrony zdrowia oraz innych 
zainteresowanych stron.
5.3.4. Wzmocnienie organów i 
mechanizmów konsultacyjnych na 
poziomie Wspólnoty.

Uzasadnienie

Zmiana numeracji. Zmodyfikowana wersja punktu 2 pierwotnego załącznika 1.

Poprawka 86
Załącznik 2, cel 5 punkt 5.4. (nowy)

5.4. OPRACOWANIE PODEJŚCIA DO 
WŁĄCZENIA KWESTII ZDROWIA DO INNYCH 
POLITYK WSPÓLNOTOWYCH 

5.4.1. Opracowanie i zastosowanie metod 
oceny wpływu polityk i działań Wspólnoty 
na zagadnienia związane ze zdrowiem.
5.4.2. Wymiana dobrych praktyk w 
zakresie polityk krajowych z Państwami 
Członkowskimi.
5.4.3. Badania wpływu innych polityk na 
zdrowie.

Uzasadnienie

Zmiana numeracji. Zmodyfikowana wersja punktu 3 pierwotnego załącznika 1.

Poprawka 87
Załącznik 2, cel 5 punkt 5.5. (nowy)

5.5. PROMOWANIE WSPÓŁPRACY 
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MIĘDZYNARODOWEJ ZWIĄZANEJ ZE 
ZDROWIEM 

5.5.1. Środki współpracy z organizacjami 
międzynarodowymi.
5.5.2. Środki współpracy z krajami 
trzecimi nieuczestniczącymi w programie.
5.5.3. Zachęcanie do dialogu organizacji 
prowadzących działalność w zakresie 
zdrowia.

Uzasadnienie

Zmiana numeracji. Zmodyfikowana wersja punktu 4 pierwotnego załącznika 1.

Poprawka 88
Załącznik 2, cel 5 punkt 5.6. (nowy)

5.6. POPRAWA WCZESNEGO WYKRYWANIA, 
OCENY I INFORMOWANIA O RYZYKU 
POPRZEZ

5.6.1. Wspieranie doradztwa naukowego i 
oceny ryzyka, łącznie z pracami 
niezależnych komitetów naukowych 
ustanowionych decyzją Komisji 
2004/210/WE1.
5.6.2. Gromadzenie i klasyfikowanie 
informacji oraz utworzenie sieci 
specjalistów i instytucji.
5.6.3. Promowanie rozwoju i harmonizacji 
metod oceny ryzyka.
5.6.4. Działania na rzecz gromadzenia i 
oceny informacji o narażeniu 
społeczeństw i podgrup na chemiczne, 
biologiczne i fizyczne zagrożenia dla 
zdrowia.
5.6.5. Utworzenie mechanizmów 
dotyczących wczesnego wykrywania 
nowych zagrożeń i podejmowanie działań 
związanych z nowymi pojawiającymi się 
zagrożeniami.
5.6.6. Strategie poprawy informowania o 
ryzyku.
5.6.7. Szkolenie w zakresie oceny ryzyka.
1 Dz.U. L 66 z 4.03.2004, str. 45.
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Uzasadnienie

Zmiana numeracji. Zmodyfikowana wersja punktu 5 pierwotnego załącznika 1.

Poprawka 89
Załącznik 2, cel 5 punkt 5.7. (nowy)

5.7. PROMOWANIE BEZPIECZEŃSTWA 
ORGANÓW I SUBSTANCJI POCHODZENIA 
LUDZKIEGO ORAZ KRWI I POCHODNYCH 
KRWI

5.7.1. Działania przyczyniające się do 
zwiększenia bezpieczeństwa i jakości 
organów i substancji pochodzenia 
ludzkiego, łącznie z krwią, składnikami 
krwi oraz prekursorami krwi.
5.7.2. Wspieranie strategii i mechanizmów 
promowania przeszczepów od żywych 
dawców oraz zajęcia się zagadnieniem 
braku organów.
5.7.3. Stworzenie i utrzymywanie wspólnej 
platformy pomiędzy dawcami a biorcami 
w celu ustalenia najlepszych praktyk 
dotyczących organów i substancji 
pochodzenia ludzkiego.

Uzasadnienie

Pierwszy podpunkt pierwotnie z załączniku 1, punkt 6.5. Dwa nowe podpunkty uzupełniają 
pierwszy. Dodatkowa poprawa i rozwój środków w dziedzinie transplantacji organów.

Poprawka 90
Załącznik 2 cel 5 punkt 5.8. (nowy)

5.8. INNE DZIAŁANIA

5.8.1. Pomoc techniczna w analizowaniu 
zagadnień związanych z rozwojem i 
wdrażaniem strategii i przepisów prawa.
5.8.2. Promowanie synergii i 
odpowiedniego wykorzystania innych 
wspólnotowych funduszy i programów, w 
tym ramowych programów badawczych 
Wspólnoty i ich wyników, Funduszy 
Strukturalnych, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Orientacji i 
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Gwarancji Rolnej oraz Europejskiego 
Funduszu Solidarności;
5.8.3. Promocja higieny jamy ustnej i 
opieki stomatologicznej, w szczególności w 
odniesieniu do dzieci.

Uzasadnienie

Dodatkowa poprawa i rozwój wspólnych działań mających na celu promowanie 
wspólnotowej synergii. Ponadto uważa się za konieczne rozwijanie działań we wszystkich 
sektorach zdrowia, także w sektorze higieny jamy ustnej, co w szczególności ma 
zastosowanie do dzieci.

Poprawka 91
Załącznik 3

Załącznik został skreślony

Justification

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


