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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que institui um 
Programa de Acção Comunitária no domínio da Saúde (2007-2013)
(COM(2005)0115 – C6-0097/2005 – 2005/0042A(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2005)0115)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o artigo 152º do Tratado CE, nos termos dos quais 
a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0097/2005),

– Tendo em conta a decisão da Conferência dos Presidentes de 30 de Junho de 2005 de 
desdobrar a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que institui um 
Programa de Acção Comunitária no domínio da Saúde e da Protecção do Consumidor 
(2007-2013) com vista a remetê-la, simultaneamente, à Comissão do Ambiente, da Saúde 
Pública e da Segurança Alimentar e à Comissão do Mercado Interno e da Defesa dos 
Consumidores, para elaboração de dois relatórios separados;

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e o parecer da Comissão dos Orçamentos (A6-0000/2005),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a proposta, se pretender alterá-la 
significativamente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Título

Proposta de decisão do Parlamento 
Europeu e do Conselho que institui um 
Programa de Acção Comunitária no 
domínio da Saúde e da Defesa do 
Consumidor (2007-2013)

Proposta de decisão do Parlamento 
Europeu e do Conselho que institui um 
segundo Programa de Acção Comunitária 
no domínio da Saúde Pública (2007-2013)

  
1 JO C ... / Ainda não publicada em JO
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Justificação

Esta alteração está em consonância com a decisão da Conferência dos Presidentes de 
desdobrar o programa. As partes suprimidas são cobertas pelo relatório sobre o Programa 
de Defesa do Consumidor. O presente programa prolonga e desenvolve o primeiro programa 
integrado de acção comunitária no domínio da saúde (2003-2008).

Alteração 2
Citação 1

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente os
artigos 152º e 153º,

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o 
artigo 152º,

Justificação

Esta alteração está em consonância com a decisão da Conferência dos Presidentes de 
desdobrar o programa. As partes suprimidas são cobertas pelo relatório sobre o Programa 
de Defesa do Consumidor.

Alteração 3
Considerando 1

(1) A Comunidade pode contribuir para 
proteger a saúde, a segurança e os 
interesses económicos dos cidadãos 
através de acções nos domínios da saúde 
pública e da defesa do consumidor.

(1) A Comunidade está empenhada em 
promover e melhorar a saúde, prevenir as 
doenças e combater as potenciais ameaças 
para a saúde. A Comunidade deve 
atender, de forma coordenada e coerente, 
às preocupações da sua população 
respeitantes aos riscos para a saúde, bem 
como às suas expectativas de um elevado 
nível de protecção da saúde. A 
Comunidade pode contribuir para proteger 
a saúde e a segurança dos cidadãos através 
de acções no domínio da saúde pública.

Justificação

A saúde pública é um bem de primeira importância e a sua protecção interessa a todos sem 
excepção. O artigo 152º do Tratado CE incumbe a Comunidade das missões de promover e 
melhorar a saúde, prevenir a doença humana e reduzir as causas de perigo para a saúde 
humana. A resposta aos desafios no domínio da saúde exige medidas coordenadas e 
coerentes capazes de garantir um elevado nível de protecção da saúde pública. 
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Alteração 4
Considerando 1 bis (novo)

(1 bis) Na definição e execução de todas 
as políticas e actividades comunitárias, 
deverá ser assegurado um elevado nível 
de protecção da saúde. Nos termos do 
artigo 152.º, a Comunidade é chamada a 
desempenhar um papel activo neste sector 
através de medidas que os 
Estados-Membros não podem executar 
por si sós e através da coordenação de 
medidas tomadas pelos Estados-Membros, 
de acordo com o princípio da 
subsidiariedade. A Comunidade respeita 
plenamente as prerrogativas dos 
Estados-Membros na organização e 
prestação de serviços de saúde e 
assistência médica.

Justificação

Os Tratados incumbem a Comunidade de desempenhar um papel activo, tomando medidas 
que não podem ser adoptadas pelos Estados-Membros. A fórmula reforçada do artigo 152º 
emergente do Tratado de Amesterdão representou, quantitativa e qualitativamente, um passo 
em frente, pela consagração do triplo objectivo de melhorar a saúde pública, prevenir a 
doença em todas as suas formas e reduzir as causas de perigo. Convém notar que a 
competência e a responsabilidade em matéria de serviços de saúde (hospitais, etc.) cabe aos 
Estados-Membros (princípio da subsidiariedade).

Alteração 5
Considerando 1 ter (novo)

(1 ter) O sector da saúde caracteriza-se 
pelo seu considerável potencial de 
crescimento, inovação e dinamismo, bem 
como pelos desafios com que se defronta 
nos planos da sustentabilidade financeira 
e social e da eficiência dos sistemas de 
prestação de cuidados de saúde, devido 
sobretudo ao aumento da esperança de 
vida.

Justificação

No sector da saúde, têm-se verificado rápidos desenvolvimentos em termos financeiros, com 
um aumento do investimento e do emprego e a introdução de tecnologias e inovação, 
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sobretudo nos países desenvolvidos. Concomitantemente, registou-se um crescimento das 
despesas com a saúde e prestação de cuidados de saúde de quase 10 % do PIB dos 
Estados-Membros, dado o aumento da esperança de vida e o facto de o sector da saúde, 
proporcionalmente, ter um peso importante nos respectivos sistemas de segurança social.    

Alteração 6
Considerando 1 quater (novo)

(1 quater) O programa de acção 
comunitária no domínio da saúde pública 
(2003-2008) foi o primeiro programa de 
acção integrado da Comunidade Europeia
neste domínio e já deu origem a uma 
multiplicidade de desenvolvimentos e 
melhoramentos de relevo.

Justificação

O primeiro programa integrado comunitário no domínio da saúde pública é o programa em 
vigor para o período 2003-2008, que, em toda a filosofia que o informa, apresenta uma 
diferença clara em relação a iniciativas similares anteriores, que consiste no facto de estas, 
abordando embora também problemas de saúde relevantes, como a luta contra o cancro, a 
promoção da saúde, a SIDA, a toxicodependência, a vigilância da saúde, as lesões, as 
doenças raras e as doenças relacionadas com a poluição, o fazerem de modo avulso e, no 
essencial, desligadas umas das outras. O presente programa tem três objectivos gerais –
(a) melhorar a informação, (b) reforçar a capacidade de resposta rápida e coordenada a 
ameaças para a saúde e (c) promover a saúde e prevenir a doença mediante a abordagem 
dos determinantes de saúde – e, ao fim de dois anos de execução, já deu os seus primeiros 
resultados positivos com a adopção de medidas comunitárias e o desenvolvimento de 
mecanismos baseados numa abordagem integrada das questões de saúde pública.

Alteração 7
Considerando 1 quinquies (novo)

(1 quinquies) Existem múltiplas ameaças 
graves para a saúde e outras estão em vias 
de emergir, o que requer a adopção de 
novas medidas. A vigilância, a detecção 
precoce e o combate a ameaças 
transfronteiras sérias para a saúde 
reclamam, da parte da Comunidade, 
capacidade de resposta coordenada e 
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eficaz.

Justificação

As sucessivas crises alimentares, o pânico à escala mundial gerado pela pneumonia atípica, 
que surgiu na China, pela gripe aviária e pela possibilidade de deflagração no futuro 
imediato de uma pandemia de gripe que poderá ceifar milhões de vidas, e os problemas 
ambientais que afectam a saúde pública põem em evidência a sua extraordinária relevância 
e, consequentemente, a da sua protecção para os cidadãos, que reclamam a adopção de 
acções efectivas ao nível da União. Além disso, a mobilidade dos cidadãos europeus e a livre 
circulação de pessoas no interior da UE impõem a necessidade de vigilância com vista à 
detecção precoce de ameaças transfronteiras graves, a emissão rápida de alertas e um 
combate pronto às ameaças em causa.

Alteração 8
Considerando 1 sexies (novo)

(1 sexies) Segundo o relatório de 2005 da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) 
sobre a saúde na Europa, em termos de 
anos de vida ajustados em função da 
incapacidade, as principais causas do 
peso da doença no continente são as 
doenças não transmissíveis (77% do 
total), as lesões e as intoxicações 
acidentais (14%) e as doenças 
transmissíveis (9%). Os sete tipos de 
patologia principais – doenças 
cardiovasculares isquémicas, 
perturbações depressivas unipolares, 
doenças vasculares cerebrais, distúrbios 
ligados ao consumo de álcool, doenças 
pulmonares crónicas, cancro do pulmão e 
lesões resultantes de acidentes de viação –
são responsáveis por 34% dos anos de 
vida ajustados em função da incapacidade 
no continente. Os sete principais factores 
de risco – tabagismo, alcoolismo, 
hipertensão arterial, excesso de colesterol, 
obesidade, baixo consumo de fruta e 
legumes e sedentarismo – são 
responsáveis por 60% dos anos de vida 
ajustados em função da incapacidade. 
Para além disso, as doenças 
transmissíveis, como o VIH/SIDA, a 
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gripe, a tuberculose e a malária, bem 
como a resistência antimicrobiana, estão 
a converter-se igualmente numa ameaça 
para a saúde de toda a população 
europeia. Uma importante função do 
programa seria a melhor identificação dos 
principais factores que pesam sobre a 
saúde na Comunidade.

Justificação

É absolutamente essencial tomar em consideração os dados autorizados da OMS na 
elaboração do programa de saúde pública da União.

Alteração 9
Considerando 2

(2) É, por conseguinte, apropriado instituir 
um programa de acção comunitária no 
domínio da saúde e da defesa do 
consumidor, substituindo a Decisão 
n.º 1786/2002/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 23 de Setembro de 2002, 
que aprova um programa de acção 
comunitária no domínio da saúde pública 
(2003-2008) e a Decisão nº 20/2004/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 
de Dezembro de 2003, que estabelece um 
quadro geral para o financiamento de 
actividades comunitárias em apoio à 
política dos consumidores para o período 
de 2004-2007 Estas decisões devem, por 
conseguinte, ser revogadas.

(2) É necessário empreender um esforço 
continuado com vista a alcançar os 
objectivos e metas já estabelecidos pela 
Comunidade no domínio da saúde. É, por 
conseguinte, apropriado instituir um 
segundo programa de acção comunitária 
no domínio da saúde pública (2007-2013, 
"o Programa") nos termos definidos na 
presente decisão, substituindo a Decisão 
n.º 1786/2002/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 23 de Setembro de 2002, 
que aprova um programa de acção 
comunitária no domínio da saúde pública 
(2003-2008), que deve, por conseguinte, 
ser revogada. 

Justificação

Esta alteração está em consonância com a decisão da Conferência dos Presidentes de 
desdobrar o programa. As partes suprimidas são cobertas pelo relatório sobre o Programa 
de Defesa do Consumidor. No domínio da saúde, a União defronta-se com sérios desafios que 
requerem uma resposta a nível comunitário, sendo, por consequência, necessária uma acção 
comunitária sob a forma de um segundo programa no domínio da saúde pública (2007-2013), 
que constituirá uma continuação e um desenvolvimento do primeiro programa integrado de 
acção comunitária no domínio da saúde pública (2003-2008). 
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Alteração 10
Considerando 2 bis (novo)

(2 bis) O Programa tem por base a 
estrutura, os mecanismos e as actividades 
do anterior programa de acção 
comunitária no domínio da saúde pública 
(2003-2008), aditando-lhe novos 
objectivos e beneficiando da experiência e 
dos conhecimentos adquiridos através da 
execução das acções e medidas 
implementadas. O Programa contribuirá 
para a concretização de um elevado nível 
de saúde física e mental e de uma maior 
igualdade em matéria de saúde em toda a 
Comunidade, orientando a acção para a 
melhoria da saúde pública, a prevenção 
das doenças e distúrbios humanos e a 
redução das causas de perigo para a 
saúde, a fim de combater a morbilidade e 
a mortalidade prematura, tendo em 
consideração o sexo e a idade.

Justificação

O segundo programa tem por base as estruturas, os mecanismos e as actividades do 
primeiro, e a experiência adquirida, com a adopção de novos objectivos, contribuindo para o 
combate às ameaças para a saúde, a consecução de um elevado nível de saúde e bem-estar 
físicos e mentais e de uma maior igualdade em termos de saúde.

Alteração 11
Considerando 3

(3) Embora mantendo os elementos 
principais e as especificidades de acções 
em matéria de saúde e de defesa do 
consumidor, um único programa 
integrado ajudaria a maximizar as 
sinergias em termos de objectivos e 
eficiência na administração de acções 
nestas áreas. Combinar actividades de 
saúde e de defesa do consumidor num 

(3) O Programa deveria ajudar a responder 
a objectivos de protecção dos cidadãos 
contra riscos e ameaças para a saúde, 
aumentando o seu acesso a informação 
com eles relacionada e dando-lhes assim 
a capacidade de tomarem decisões no seu 
próprio melhor interesse. 
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único programa deveria ajudar a responder 
a objectivos comuns de protecção dos 
cidadãos contra riscos e ameaças, 
aumentando a sua capacidade de terem 
conhecimento e oportunidades para 
tomarem decisões no seu próprio interesse 
e apoiar a integração de objectivos em 
matéria de saúde e de consumidores em 
todas as políticas e actividades 
comunitárias. Combinar estruturas e 
sistemas administrativos deveria permitir 
uma execução mais eficiente do programa 
e ajudar a fazer um melhor uso dos 
recursos comunitários disponíveis para a 
saúde e defesa do consumidor.

Justificação

Esta alteração está em consonância com a decisão da Conferência dos Presidentes de 
desdobrar o programa. O programa deve reforçar a capacidade de disponibilizar aos 
cidadãos informação em matéria de saúde, alargando o leque dos seus conhecimentos e 
opções.

Alteração 12
Considerando 3 bis (novo) 

(3 bis) O Programa deveria apoiar a 
integração de objectivos em matéria de 
saúde em todas as políticas e actividades 
comunitárias.

Justificação

O programa abordará e apoiará a integração de objectivos em matéria de saúde em todas as 
políticas e actividades comunitárias.

Alteração 13
Considerando 3 ter (novo)

(3 ter) Aumentar o indicador de 
esperança de vida Anos de vida saudável 
(HLY), conhecido igualmente como Anos 



PE 364.889v02-00 12/53 PR\588702PT.doc

PT

de vida ajustados em função da 
incapacidade, através da prevenção da 
doença e da promoção de um 
envelhecimento livre de incapacidade, é 
importante para o bem-estar dos cidadãos 
da UE e contribui para a superação dos 
desafios do processo de Lisboa no que 
toca à sustentabilidade das finanças 
públicas, que se encontram sob pressão do 
aumento das despesas com os cuidados de 
saúde e a segurança social.

Justificação

A saúde contribui para a produtividade e o emprego e, consequentemente, para o 
crescimento económico. O investimento em prevenção beneficia não só a saúde como também 
a economia. Os indicadores de saúde (negativos e positivos) ajudam a medir o nível de saúde 
da população. De acordo com as conclusões do processo de Lisboa, "um desafio importante 
será diminuir as principais diferenças entre os Estados-Membros em termos de esperança de 
vida, incidência das doenças mais graves e capacidade de saúde. Modernizar o sector da 
saúde (…) pode dar um contributo essencial para sustentar a oferta em termos de mão-de-
obra."

Alteração 14
Considerando 3 quater (novo)

(3 quater) O alargamento da União 
Europeia trouxe consigo um acréscimo 
das preocupações em matéria de 
desigualdades em termos de saúde no seio 
da UE, as quais deverão acentuar-se mais 
ainda com futuros alargamentos. Esta 
questão deveria, por conseguinte, 
constituir umas das prioridades do 
Programa.

Justificação

O alargamento exacerbou as desigualdades no sector da saúde. Actualmente existem grandes 
diferenças entre os Estados-Membros e no seu interior em termos de esperança média de 
vida, estado de saúde e acesso a cuidados de saúde dos cidadãos, Estas desigualdades, por 
seu turno, conduzem a desigualdades no crescimento, pelo que é essencial que o programa 
contemple medidas com vista à sua redução.
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Alteração 15
Considerando 3 quinquies (novo) 

(3 quinquies) O Programa deveria ajudar 
a identificar as causas das desigualdades 
em termos de saúde e a abordar as 
questões atinentes aos cuidados de saúde 
de qualidade insatisfatória.

Justificação

O programa deve incidir, inter alia, em medidas que ajudem a reduzir as desigualdades, 
mediante a promoção de padrões de excelência na prestação de cuidados médicos. 

Alteração 16
Considerando 3 sexies (novo)

(3 sexies) É essencial recolher, processar 
e analisar de modo sistemático dados 
comparáveis que permitam uma 
vigilância eficaz do estado da saúde na 
União Europeia. Isto habilitaria a 
Comissão e os Estados-Membros a 
melhorarem a informação ao público e a 
formularem estratégias, políticas e acções 
apropriadas à consecução de um elevado 
nível de protecção da saúde humana. Os 
objectivos da compatibilidade e da 
interoperabilidade dos sistemas e redes de 
intercâmbio de dados e informações para 
o desenvolvimento da saúde pública 
devem ser prosseguidos no quadro das 
acções e medidas de apoio. Todos os 
dados devem ser analisados sob a 
perspectiva de género.

Justificação

Sem recolha, processamento e análise sistemáticos de dados a nível comunitário não pode 
haver uma vigilância eficaz da saúde. Como tal, é essencial recorrer a informações 
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objectivas, fiáveis, compatíveis e comparáveis que possam ser trocadas a nível comunitário. 
É importante, igualmente, dispor de sistemas e redes compatíveis e interoperáveis no sector 
da saúde. 

Alteração 17
Considerando 3 septies (novo)

(3 septies) A recolha de dados tem de ser 
feita em conformidade com as disposições 
legais aplicáveis em matéria de protecção 
de dados pessoais.

Alteração 18
Considerando 3 octies (novo)

(3 octies) As melhores práticas constituem 
a opção mais apropriada, dado que a 
prevenção e o tratamento de doenças e 
lesões devem ser medidos com base na 
eficiência e eficácia e não em termos 
económicos. É, portanto, de primordial 
importância estabelecer orientações e 
indicadores e organizar o intercâmbio de 
melhores práticas.

Justificação

O desenvolvimento de melhores práticas e orientações é a melhor opção em matéria de 
medidas de prevenção no campo da saúde e de tratamento de doenças e lesões, e está em 
conformidade com o princípio da subsidiariedade. 

Alteração 19
Considerando 3 nonies (novo)

(3 nonies) É importante promover o 
tratamento de doenças e lesões de acordo 
com as melhores práticas ou as técnicas 
mais recentes, com vista a prevenir danos 
adicionais para a saúde.
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Alteração 20
Considerando 3 decies (novo)

(3 decies) Deve actuar-se no sentido de 
prevenir a ocorrência de lesões mediante 
a recolha de dados, desenvolvimento de 
determinantes de lesões e difusão de 
informação pertinente.

Alteração 21
Considerando 3 undecies (novo)

(3 undecies) O Programa deve igualmente 
contribuir para a recolha de dados sobre a 
mobilidade dos pacientes e dos 
profissionais de saúde. Deve facilitar um 
maior desenvolvimento do Espaço 
Europeu de Saúde em linha, e mormente
do cartão electrónico de saúde.

Justificação

A mobilidade dos pacientes e dos profissionais de saúde constitui um desafio de capital 
importância para o sector da saúde na União. À luz da jurisprudência do Tribunal de Justiça 
das Comunidades Europeias, que reconhece o direito dos pacientes ao reembolso de despesas 
médicas realizadas noutro Estado-Membro, mas distingue entre cuidados hospitalares e não 
hospitalares e subordina o exercício desse direito ao preenchimento de certas condições, 
tendentes a garantir o equilíbrio financeiro e a segurança social, com o fim de salvaguardar 
um elevado nível de protecção da saúde, é necessário que a acção comunitária incida sobre 
as questões ligadas à mobilidade dos pacientes e à promoção de iniciativas no campo da 
saúde em linha e, em particular, ao desenvolvimento do "cartão de saúde". 

Alteração 22
Considerando 3 duodecies (novo)

(3 duodecies) A poluição ambiental 
representa um sério risco para a saúde e 
uma grande fonte de preocupação para os 
cidadãos europeus. Devem ser promovidas 
acções especiais centradas nas crianças e 
noutros grupos particularmente 
vulneráveis a condições ambientais 
perigosas. O Programa deve 
complementar as acções levadas a cabo 
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no âmbito do Plano de Acção Europeu 
"Ambiente e Saúde" - 2004-2010.

Alteração 23
Considerando 3 terdecies (novo)

(3 terdecies) O princípio da precaução e a 
avaliação de riscos são factores-chave 
para a protecção da saúde humana e, 
como tal, devem ser objecto de uma maior 
integração noutras políticas e actividades 
comunitárias.

Alteração 24
Considerando 3 quaterdecies (novo)

(3 quaterdecies) A fim de assegurar um 
elevado nível de coordenação entre as 
acções e iniciativas desenvolvidas pela 
Comunidade e pelos Estados-Membros na 
execução do Programa, é necessário 
promover a cooperação entre os 
Estados-Membros e aumentar a eficácia 
das actuais e futuras redes no domínio da 
saúde pública.

Justificação

A coordenação e cooperação entre a Comissão e os Estados-Membros é absolutamente 
essencial para uma execução eficaz do programa. 

Alteração 25
Considerando 4

(4) As políticas de saúde e defesa do 
consumidor partilham objectivos comuns 
referentes à protecção contra riscos, à 
melhoria do processo de decisão dos 
cidadãos e à integração dos interesses em 
termos de saúde e protecção do 
consumidor em todas as políticas 
comunitárias, assim como instrumentos 
comuns tais como a comunicação, o 
reforço das capacidades da sociedade civil 

Suprimido
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em relação a questões de saúde e defesa 
do consumidor, e a promoção da 
cooperação internacional nestes 
domínios. Questões como hábitos 
alimentares e obesidade, tabaco e outras 
opções de consumo relacionadas com a 
saúde são exemplos de questões 
transversais que afectam a saúde e a 
defesa do consumidor. Adoptar uma 
abordagem conjunta relativamente a estes 
objectivos e instrumentos comuns 
possibilitará a realização mais eficiente e 
eficaz de actividades comuns à saúde e à 
defesa do consumidor. Há igualmente 
objectivos diferenciados referentes a cada 
uma das áreas da saúde e da defesa do 
consumidor que devem ser abordados 
através de acções e instrumentos 
específicos a cada uma das referidas 
áreas.

Justificação

Esta alteração está em consonância com a decisão da Conferência dos Presidentes de 
desdobrar o programa.

Alteração 26
Considerando 5

(5) A coordenação com outras políticas e 
programas comunitários é um factor 
importante do objectivo comum de integrar 
as políticas de saúde e de defesa do 
consumidor noutras políticas. A fim de 
promover sinergias e evitar duplicação, 
será feita uma utilização adequada de 
outros fundos e programas comunitários, 
incluindo os Programas-quadro 
comunitários de investigação e os seus 
resultados, os Fundos Estruturais, e o 
programa estatístico comunitário.

(5) A coordenação com outras políticas e 
programas comunitários é um factor 
importante do objectivo de integrar as 
políticas de saúde noutras políticas. A fim 
de promover sinergias e evitar duplicação, 
serão empreendidas acções conjuntas com 
acções e programas comunitários conexos
e será feita uma utilização adequada de 
outros fundos e programas comunitários, 
incluindo os Programas-quadro 
comunitários de investigação e os seus 
resultados, os Fundos Estruturais, o Fundo 
de Coesão, o Fundo Europeu de 
Orientação e Garantia Agrícola, o Fundo 
Europeu de Solidariedade e o programa 
estatístico comunitário. Dever-se-á 
assegurar também que todos eles 
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incorporem a dimensão da saúde.

Justificação

Esta alteração está em consonância com a decisão da Conferência dos Presidentes de 
desdobrar o programa. As partes suprimidas são cobertas pelo relatório sobre o Programa 
de Defesa do Consumidor. É essencial procurar promover sinergias entre acções no âmbito 
deste programa e no de outros programas, acções e fundos comunitários.

Alteração 27
Considerando 6

(6) É do interesse geral europeu que a 
saúde, a segurança e os interesses 
económicos dos cidadãos, bem como os 
interesses do consumidor no 
desenvolvimento de normas para produtos 
e serviços, sejam representados a nível 
comunitário. Os objectivos-chave do 
programa podem igualmente depender da 
existência de redes especializadas que 
exigem também contribuições 
comunitárias que lhes permitam 
desenvolver-se e funcionar. Dada a 
natureza específica das organizações 
envolvidas, e em casos de utilidade 
excepcional, a renovação do apoio 
comunitário para o funcionamento de tais 
organizações não deveria ser objecto do 
princípio de redução gradual.

(6) As organizações não-governamentais 
desempenham também um papel 
importante na promoção da saúde pública 
e enquanto representantes dos interesses 
dos cidadãos no quadro da política de 
saúde comunitária. Elas carecem de
contribuições comunitárias que lhes 
permitam desenvolver-se e funcionar. Os 
critérios de elegibilidade e as normas em 
matéria de transparência financeira 
aplicáveis às organizações 
não-governamentais candidatas a apoio 
comunitário devem ser estabelecidos na 
presente decisão.

Justificação

As ONG desempenham um papel importante na promoção da saúde e, consequentemente, 
devem participar no programa.

Alteração 28
Considerando 7

(7) A execução do programa deveria ter 
por base e alargar as acções existentes e 
as disposições estruturais nos domínios da 
saúde pública e da defesa do consumidor, 
incluindo a Agência de execução do 

(7) A execução do Programa deveria 
incluir a Agência de execução do 
programa de saúde pública criada pela 
Decisão 2004/858/CE da Comissão, bem 
como uma cooperação estreita com as 
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programa de saúde pública criada pela 
Decisão 2004/858/CE da Comissão. A 
execução deveria ser levada a cabo em
estreita colaboração com as organizações e 
agências pertinentes, nomeadamente 
Centro Europeu de Prevenção e Controlo 
das Doenças criado pelo
Regulamento (CE) n.º 851/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

organizações e agências pertinentes, 
nomeadamente o Centro Europeu de 
Prevenção e Controlo das Doenças 
(CEPCD) criado pelo 
Regulamento (CE) n.º 851/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho. A 
Comissão deveria comunicar ao CEPCD
todas as informações e dados recolhidos 
no quadro do Programa que sejam 
relevantes para a sua missão.

Justificação

Esta alteração está em consonância com a decisão da Conferência dos Presidentes de 
desdobrar o programa. As partes suprimidas são cobertas pelo relatório sobre o Programa 
de Defesa do Consumidor. É importante que a Comissão coopere e comunique com o Centro 
Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças. 

Alteração 29
Considerando 9

(9) O acordo relativo ao Espaço 
Económico Europeu (a seguir denominado 
“acordo EEE”) prevê a cooperação nos 
domínios da saúde e da defesa do 
consumidor entre a Comunidade Europeia 
e os seus Estados-Membros, por um lado, e 
os países da Associação Europeia do 
Comércio Livre que participam no Espaço 
Económico Europeu (a seguir 
denominados ”países da EFTA/EEE”), por 
outro. Deveria prever-se também uma 
disposição que permita abrir o programa à 
participação de outros países, 
nomeadamente dos países limítrofes da 
Comunidade, os países que solicitam a 
adesão, os países candidatos ou os que se 
encontram em vias de adesão à 
Comunidade, tendo especialmente em 
conta a possibilidade de as ameaças para a 
saúde que surgem noutros países terem um 
impacto na Comunidade.

(9) O acordo relativo ao Espaço 
Económico Europeu (a seguir denominado 
“acordo EEE”) prevê a cooperação no 
domínio da saúde entre a Comunidade 
Europeia e os seus Estados-Membros, por 
um lado, e os países da Associação 
Europeia do Comércio Livre que 
participam no Espaço Económico Europeu 
(a seguir denominados ”países da 
EFTA/EEE”), por outro. Deveria prever-se 
também uma disposição que permita abrir 
o Programa à participação de outros 
países, nomeadamente dos países limítrofes 
da Comunidade, os países que solicitam a 
adesão, os países candidatos ou os que se 
encontram em vias de adesão à 
Comunidade, tendo especialmente em 
conta a possibilidade de as ameaças para a 
saúde que surgem noutros países terem um 
impacto na Comunidade.

Justificação

Esta alteração está em consonância com a decisão da Conferência dos Presidentes de 
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desdobrar o programa. As partes suprimidas são cobertas pelo relatório sobre o Programa 
de Defesa do Consumidor.

Alteração 30
Considerando 11

(11) É apropriado desenvolver a 
cooperação com organizações 
internacionais pertinentes, tais como as 
Nações Unidas e as suas agências 
especializadas incluindo a Organização 
Mundial de Saúde, assim como o Conselho 
da Europa e a Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento 
Económico, com vista a executar o
programa através da maximização da 
eficácia e eficiência de acções referentes à 
saúde e à defesa do consumidor a nível 
comunitário e internacional, tendo em 
conta as capacidades e os papéis 
particulares das diferentes organizações.

(11) Com o fim de maximizar a eficácia e 
eficiência das acções referentes à saúde  a 
nível comunitário e internacional, é
apropriado desenvolver a cooperação com 
organizações internacionais pertinentes, 
tais como as Nações Unidas e as suas 
agências especializadas incluindo a 
Organização Mundial de Saúde, assim 
como o Conselho da Europa e a 
Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Económico.

Justificação

Esta alteração está em consonância com a decisão da Conferência dos Presidentes de 
desdobrar o programa.

Alteração 31
Considerando 12

(12) A fim de aumentar o valor e o impacto 
do programa, deveriam ser efectuados um 
acompanhamento e uma avaliação 
regulares das medidas tomadas, incluindo 
avaliações externas independentes.

(12) Os progressos realizados na 
consecução dos objectivos em matéria de 
saúde consignados no presente Programa 
necessitam de ser medidos e avaliados, a
fim de aumentar o valor e o impacto do 
Programa. Deveriam ser efectuados um 
acompanhamento e uma avaliação 
regulares das medidas tomadas, incluindo 
avaliações externas independentes.

Alteração 32
Considerando 13
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(13) Uma vez que os objectivos da acção a 
empreender em matéria de saúde e defesa 
do consumidor não podem ser plenamente 
alcançados pelos Estados-Membros 
devido à natureza transnacional das 
questões envolvidas e podem, por 
conseguinte, devido ao potencial para que 
a acção comunitária seja mais eficiente e 
eficaz do que apenas a acção nacional na 
protecção da saúde, da segurança e dos 
interesses económicos dos cidadãos, ser 
melhor alcançados a nível comunitário, a 
Comunidade pode adoptar medidas, nos 
termos do princípio da subsidiariedade 
previsto no artigo 5.º do Tratado. De 
acordo com o princípio da 
proporcionalidade, mencionado no 
referido artigo, a presente decisão não 
excede o necessário para alcançar aqueles 
objectivos.

(13) De acordo com os princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade 
consagrados no artigo 5.º do Tratado, em 
matérias que não sejam da competência 
exclusiva da Comunidade, como a 
protecção da saúde, a Comunidade 
intervém apenas se e na medida em que, 
em razão da sua dimensão ou dos seus 
efeitos, o respectivo objectivo puder ser 
mais bem alcançado a nível da
Comunidade. Os objectivos do Programa 
não podem ser suficientemente 
alcançados pelos Estados-Membros 
devido à sua complexidade, carácter 
transnacional e à falta de um controlo 
cabal, ao nível dos Estados-Membros, dos 
factores que afectam a saúde, e, por 
conseguinte, o Programa deve apoiar e 
complementar as acções e medidas dos 
Estados-Membros. O Programa pode 
gerar um valor acrescentado significativo 
para a promoção da saúde e para os 
sistemas de saúde da Comunidade, 
mediante o apoio a estruturas e 
programas que reforcem as capacidades 
de indivíduos, instituições, associações, 
organizações e organismos no campo da 
saúde, facilitando o intercâmbio de 
experiências e de melhores práticas e 
proporcionando uma base para a análise 
comum dos factores que afectam a saúde 
pública. O Programa pode ainda oferecer 
um valor acrescentado na eventualidade 
de ameaças à saúde pública de carácter 
transnacional, tais como surtos de 
doenças infecciosas, poluição ambiental 
ou contaminação de alimentos, na medida 
em que estas induzam a adopção de 
estratégias e acções conjuntas que visem 
proteger a saúde e a segurança, promover 
interesses económicos dos cidadãos 
ligados à saúde e aliviar o ónus 
económico que a doença acarreta para os 
contribuintes europeus enquanto 
pacientes.
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Justificação

Esta alteração está em consonância com a decisão da Conferência dos Presidentes de 
desdobrar o programa. O Programa de Saúde Pública deve abranger também os aspectos 
relacionados com o papel dos cidadãos enquanto pacientes a quem são prestados cuidados 
de saúde. As acções promovidas ao abrigo do programa poderão incentivar a cooperação 
entre Estados-Membros na área dos cuidados de saúde transfronteiriços, com vista a 
assegurar um tratamento eficaz ou urgente e a promoção da saúde dos pacientes com o fim 
de melhorar a complementaridade dos serviços de saúde em regiões fronteiriças. 

Alteração 33
Considerando 14

(14) A Comissão deveria assegurar uma 
transição adequada entre o presente 
programa e os dois programas que 
substitui, nomeadamente em relação à 
continuação das medidas plurianuais e 
das estruturas administrativas de apoio,
tais como a Agência de execução do 
programa de saúde pública.

(14) A Comissão deveria assegurar uma 
transição adequada entre o Programa e o 
primeiro programa que substitui, 
nomeadamente em relação ao 
cumprimento das obrigações financeiras 
assumidas. 

Justificação

Esta alteração está em consonância com a decisão da Conferência dos Presidentes de 
desdobrar o programa.

Alteração 34
Artigo 1

Instituição do programa Instituição do segundo programa

É instituído um Programa de Acção 
Comunitária no domínio da Saúde e da 
Defesa do Consumidor que abrange o 
período compreendido entre 1 de Janeiro 
de 2007 e 31 de Dezembro de 2013, a 
seguir denominado ‘o programa’.

É instituído o segundo Programa de Acção 
Comunitária no domínio da Saúde Pública
que abrange o período compreendido entre 
1 de Janeiro de 2007 e 31 de Dezembro de 
2013, a seguir denominado ‘o Programa’.

Justificação

Esta alteração está em consonância com a decisão da Conferência dos Presidentes de 
desdobrar o programa. As partes suprimidas são cobertas pelo relatório sobre o Programa 
de Defesa do Consumidor.
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Alteração 35
Artigo 2

1. O programa complementará e apoiará as 
políticas dos Estados-Membros e 
contribuirá para proteger a saúde, a 
segurança e os interesses económicos dos 
cidadãos.

O Programa complementará e apoiará as 
políticas dos Estados-Membros e 
contribuirá para proteger e promover a
saúde e a segurança humanas, prevenir as 
doenças e lesões humanas e melhorar a 
saúde pública.

2. O objectivo referido no n.º 1 será 
concretizado através de objectivos comuns 
e de objectivos específicos nos domínios 
da saúde e da defesa do consumidor.

a) Os objectivos comuns em matéria de 
saúde e defesa do consumidor a 
concretizar através das acções e dos 
instrumentos definidos no anexo 1 da 
presente decisão serão:
– Proteger os cidadãos contra riscos e 
ameaças que se encontrem para além do 
controlo dos indivíduos;
– Aumentar a capacidade dos cidadãos de 
tomar decisões mais correctas sobre a sua 
saúde e os seus interesses enquanto 
consumidores;
– Integrar os objectivos da política de 
saúde e da política do consumidor noutras 
políticas.

b) Os objectivos de saúde específicos a 
concretizar através das acções e dos 
instrumentos definidos no anexo 2 da 
presente decisão serão:

Os objectivos a concretizar através das 
acções e dos instrumentos definidos no 
anexo da presente decisão serão:

– Proteger os cidadãos contra ameaças para 
a saúde;

- Proteger os cidadãos contra ameaças para 
a saúde;

- Promover políticas que conduzam a um 
modo de vida mais saudável;

- Promover políticas que conduzam a um 
modo de vida mais saudável;

– Contribuir para a diminuição da 
incidência das principais doenças;

– Contribuir para a diminuição da 
incidência das principais doenças e lesões e 
da morbilidade e mortalidade que lhes 
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estão associadas;

– Melhorar a eficiência e eficácia dos 
sistemas de saúde.

- Melhorar a eficiência e eficácia dos 
sistemas de saúde e

- Melhorar a informação e o 
conhecimento necessários com vista ao 
desenvolvimento da saúde pública e a 
contribuir para a integração dos 
objectivos em matéria de saúde.

c) Os objectivos de defesa do consumidor 
específicos a concretizar através das 
acções e dos instrumentos definidos no 
anexo 3 da presente decisão serão:
– Melhor compreensão de consumidores e 
mercados;
– Melhor regulamentação em matéria de 
defesa do consumidor;
– Melhor aplicação, controlo e recurso;
– Melhor informação, educação e 
responsabilidade do consumidor.

Justificação

Esta alteração está em consonância com a decisão da Conferência dos Presidentes de 
desdobrar o programa. Consequentemente, é necessário harmonizar os fins e objectivos do 
programa com o artigo 152º do Tratado CE. As acções correspondentes aos objectivos são 
enunciadas no anexo. Trata-se de um aditamento essencial para clarificar a definição dos 
fins e objectivos do programa. De particular relevância é o aditamento relativo à redução da 
mortalidade e morbilidade associadas às principais doenças e lesões. 

Alteração 36
Artigo 2, nº 2 bis (novo)

2 bis. O Programa contribuirá ainda 
para:
a) assegurar um elevado nível de 
protecção da saúde humana na definição 
e execução de todas as políticas e 
actividades da Comunidade, mediante a 
promoção de uma abordagem holística 
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das questões de saúde;
b) tratar das desigualdades no campo da 
saúde;
c) encorajar a cooperação entre 
Estados-Membros nas áreas abrangidas 
pelo artigo 152º do Tratado.

Justificação

O objectivo básico do programa será desenvolver uma estratégia integrada e interdisciplinar 
para a saúde que assegure a incorporação da protecção e da promoção da saúde em todas as 
políticas e actividades comunitárias e o combate às desigualdades neste domínio. A 
promoção da cooperação entre os Estados-Membros assume especial importância na 
resposta aos desafios com que se defronta o sector.

Alteração 37
Artigo 3, nº 1, parte introdutória

1. As acções empreendidas para a 
prossecução dos objectivos expostos no 
artigo 2.º farão pleno uso das modalidades 
de execução adequadas disponíveis
incluindo, nomeadamente:

1. As acções empreendidas para a 
prossecução dos objectivos expostos no 
artigo 2.º farão pleno uso das modalidades 
de execução adequadas e do 
financiamento estabelecido de acordo 
com o procedimento de gestão a que se 
refere o n.º2 do artigo 6.º.

Justificação

Esta alteração está em consonância com a decisão da Conferência dos Presidentes de 
desdobrar o programa. As modalidades de execução do programa e de concessão de 
financiamento serão definidas pelo comité de gestão do programa.  

Alteração 38
Artigo 3, nºs 2, 3 e 4

2. Para efeitos da alínea a) do n.º1 supra, 
as contribuições financeiras da 
Comunidade não excederão os seguintes 

Suprimido
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níveis:
a) 60% para uma acção destinada a 
alcançar um objectivo que seja parte 
integrante de uma política comunitária no 
domínio da saúde e da defesa do 
consumidor, excepto em casos de 
utilidade excepcional nos quais a 
contribuição comunitária não excederá 
80%; e,

b) 60% das despesas de funcionamento de 
um organismo que prossiga um objectivo 
de interesse geral europeu sempre que tal 
apoio seja necessário para assegurar a 
representação de interesses em matéria de 
saúde ou de defesa do consumidor a nível 
comunitário, ou aplicar objectivos-chave 
do programa, excepto em casos de 
utilidade excepcional nos quais a 
contribuição comunitária não excederá 
95%. A renovação de tais contribuições 
financeiras pode ser isenta do princípio 
da redução gradual.

3. Para efeitos da alínea a) do n.º1 supra, 
as contribuições financeiras da 
Comunidade podem, quando necessário 
em virtude da natureza do objectivo a 
alcançar, incluir o co-financiamento pela 
Comunidade e por um ou mais 
Estados-Membros ou pela Comunidade e 
pelas autoridades competentes de outros 
países participantes. Neste caso, a 
contribuição comunitária não excederá 
50%, excepto em casos de utilidade 
excepcional nos quais a contribuição 
comunitária não excederá 70%. Estas 
contribuições comunitárias podem ser 
concedidas a um organismo público ou 
sem fins lucrativos designado pelo 
Estado-Membro ou pela autoridade 
competente envolvida e acordado pela 
Comissão.

4. Para efeitos da alínea a) do n.º1 supra, 
as contribuições financeiras da 
Comunidade podem igualmente ser 
concedidas sob a forma de 
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financiamentos fixos, sempre que tal seja 
adequado à natureza das acções em 
questão. Para tais contribuições 
financeiras não se aplicarão os limites 
percentuais fixados nos n.os 2 e 3 supra. 
Os critérios para seleccionar, controlar e 
avaliar tais acções serão adaptados 
segundo as necessidades.

Justificação

As disposições específicas relativas às contribuições comunitárias para projectos e 
organizações deverão ser adoptadas pelo comité de gestão.

Alteração 39
Artigo 3, nº 4 bis (novo)

4 bis. Poderão ser concedidas ainda 
contribuições financeiras a organismos:
a) não-governamentais, sem fins 
lucrativos e independentes da indústria e 
de interesses comerciais, empresariais ou 
outros, conflituantes, que tenham como 
objectivos e actividades principais a 
prevenção da doença humana e a 
promoção da saúde pública na 
Comunidade;
b) que tenham sido mandatados por 
organizações nacionais de saúde 
operantes cidadãos em pelo menos metade 
dos Estados-Membros da UE, para 
representar a nível comunitário os 
interesses dos  disponham de 
representatividade, de acordo com as 
normas e a prática nacionais, e operem a 
nível regional ou nacional;
c) e tenham prestado à Comissão 
informações completas e actualizadas 
sobre os respectivos membros, 
regulamento interno e fontes de 
financiamento.
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Justificação

A participação da sociedade civil é vital para a elaboração e aplicação da política europeia 
de saúde. A UE concede apoio financeiro destinado a viabilizar a representação efectiva a 
nível comunitário dos interesses envolvidos. A referência explícita a ONG com um papel 
importante na promoção da saúde e capacidade para participar no programa propicia uma 
maior certeza jurídica em matéria de financiamento de medidas ao abrigo do mesmo. 

Alteração 40
Artigo 4

A Comissão assegurará a execução do 
programa nos termos do disposto no 
artigo 7º.

1. A Comissão assegurará, em estreita 
cooperação com os Estados-Membros, a 
execução das acções e medidas previstas 
no Programa nos termos do disposto nos 
artigos 6.º e 7.º e garantindo a realização 
harmoniosa e equilibrada do programa.

Justificação

A cooperação entre a Comissão e os Estados-Membros é essencial para uma execução eficaz 
do programa.

Alteração 41
Artigo 4, nº 1 bis (novo)

1 bis. A fim de apoiar a execução do 
Programa, a Comissão assegura a 
coordenação e a integração das redes de 
vigilância e de alerta e resposta rápida às 
ameaças para a saúde.

Alteração 42
Artigo 4, nº 1 ter (novo)

1 ter. A Comissão e os Estados-Membros 
tomam as medidas adequadas, nas 
respectivas áreas de competência, para 
assegurar o bom funcionamento do 
Programa e para desenvolver, ao nível da 
Comunidade e dos Estados-Membros, 
mecanismos que permitam alcançar os 
objectivos do Programa; devem garantir a 
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prestação das informações adequadas 
sobre as acções que beneficiam do apoio 
do Programa e providenciar para que se 
consiga a mais ampla participação 
possível nas acções que devam ser 
executadas pelas autoridades locais e 
regionais e pelas organizações 
não-governamentais. 

Justificação

A coordenação e cooperação entre a Comissão e os Estados-Membros são absolutamente 
essenciais para uma execução eficaz do programa.

Alteração 43
Artigo 4, nº 1 quater (novo)

1 quater. A Comissão, em estreita 
cooperação com os Estado-Membros, 
procurará garantir a comparabilidade dos 
dados e informações e a compatibilidade e 
interoperabilidade dos sistemas e redes de 
intercâmbio de dados e informações em 
matéria de saúde.

Alteração 44
Artigo 4, nº 1 quinquies (novo)

1 quinquies. A Comissão assegurará, em 
estreita cooperação com os 
Estados-Membros, para a consecução dos 
objectivos do Programa, a necessária 
cooperação e comunicação com o Centro 
Europeu de Prevenção e Controlo das 
Doenças.

Justificação

A coordenação e a cooperação entre a Comissão, os Estados-Membros e o CEPCC são 
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absolutamente necessárias para a eficaz prossecução dos objectivos do programa. 

Alteração 45
Artigo 4, nº 1 sexies (novo)

1 sexies. Ao executar o Programa, a 
Comissão, em conjunto com os 
Estados-Membros, assegurará que sejam 
respeitadas todas as normas legais 
aplicáveis em matéria de protecção de 
dados pessoais e, sempre que necessário, 
que sejam criados mecanismos para 
garantir a confidencialidade e a 
segurança desses dados.

Justificação

A recolha de dados relevantes é um elemento essencial do programa. Para salvaguardar a 
sua legitimidade e credibilidade, é imprescindível acautelar a conformidade com todas as 
disposições legais aplicáveis em matéria de protecção de dados pessoais.

Alteração 46
Artigo 4, nº 1 septies (novo)

1 septies. A Comissão, em estreita 
cooperação com os Estados-Membros, 
assegurará a transição entre as acções 
desenvolvidas no âmbito do primeiro 
programa de saúde pública, adoptado pela 
decisão a que se refere o artigo 11º, que 
contribuem para as prioridades 
enunciadas no presente Programa, e as 
acções a realizar no âmbito do presente 
Programa.

Alteração 47
Artigo 4 bis (novo)

Artigo 4º bis
Acções e estratégias comuns

Para garantir um elevado nível de 
protecção da saúde humana na definição 
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e na execução de todas as políticas e 
acções da Comunidade e para promover a 
integração das preocupações em matéria 
de saúde, os objectivos do Programa 
podem ser realizados sob a forma de 
estratégias e acções comuns, criando 
ligações com programas, acções e fundos 
comunitários relevantes. Cabe à Comissão 
assegurar a ligação entre o Programa e 
outras medidas, acções e fundos 
comunitários.

Justificação

É necessário desenvolver acções e estratégias comuns, promovendo sinergias a nível 
comunitário e maximizando o impacto do programa sobre outras medidas, acções e fundos 
comunitários.

Alteração 48
Artigo 5, nº 1

1. O enquadramento financeiro para a 
execução do presente programa, para o 
período especificado no artigo 1º, é fixado 
em 1 023 milhões de euros.

1. O enquadramento financeiro para a 
execução do Programa, para o período 
especificado no artigo 1º, é fixado em 
1 200 milhões de euros.

Justificação

O orçamento do programa deve ser aumentado, para cobrir a inclusão de novas acções e 
medidas e garantir a sua execução integrada e eficaz. 

Alteração 49
Artigo 7, nº 1, alínea a)

a) o programa de trabalho anual para a 
execução do programa, que estabelece as 
prioridades e as acções a levar a efeito, 
incluindo a repartição dos recursos e os 
critérios relevantes;

a) o programa de trabalho anual para a 
execução do Programa, que estabelece as 
prioridades e as acções a levar a efeito, 
incluindo a repartição dos recursos;
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Justificação

Esta alteração e as seguintes visam tornar mais claras e precisas as disposições relativas à 
execução. 

Alteração 50
Artigo 7, nº 1, alínea a bis) (novo)

a bis) regras, critérios e processos 
destinados a garantir a transparência da 
selecção e do financiamento das acções 
do Programa;

Justificação

Do ponto de vista processual, estas matérias requerem a adopção de medidas de execução 
pelo comité de gestão. 

Alteração 51
Artigo 7, nº 1, alínea a ter) (novo)

a ter) regras de execução das estratégias e 
acções comuns referidas no artigo 4º bis.

Justificação

Do ponto de vista processual, estas matérias requerem a adopção de medidas de execução 
pelo comité de gestão. 

Alteração 52
Artigo 7º, nº 1, alínea a quater) (novo)

a quater) regras de coordenação, 
transmissão, intercâmbio e divulgação de 
informações e propriedade intelectual e 
detenção de dados relativos a acções e 
medidas mencionados no anexo. 
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Justificação

Do ponto de vista processual, estas matérias requerem a adopção de medidas de execução 
pelo comité de gestão. 

Alteração 53
Artigo 7, nº 2

2. A Comissão adoptará quaisquer outras 
medidas necessárias para a execução da 
presente decisão. O Comité será delas 
informado.

2. A Comissão adoptará quaisquer outras 
medidas necessárias para a execução da 
presente decisão, de acordo com o 
procedimento consultivo mencionado no 
n.º 3 do artigo 6.º.

Justificação

Assegura maior clareza.

Alteração 54
Artigo 9

Durante a execução do programa, serão 
incentivadas as relações com países 
terceiros que não participam no programa
e com as organizações internacionais 
pertinentes.

Durante a execução do Programa, serão 
incentivadas as relações com países 
terceiros que não participam no Programa
e com as organizações internacionais 
pertinentes, nomeadamente a OMS.

Justificação

A Organização Mundial de Saúde deve ser objecto de menção expressa neste artigo, dado 
que é a organização internacional de maior relevância no domínio da saúde. 

Alteração 55
Artigo 10, nº 2

2. A pedido da Comissão, os 
Estados-Membros submeterão 
informações sobre a execução e o impacto 
do presente programa.

2. A Comissão submeterá ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social e ao Comité das 
Regiões:
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a) um relatório de avaliação intercalar, a 
efectuar por peritos externos e 
independentes, sobre os resultados obtidos 
e os aspectos qualitativos e quantitativos 
da execução do Programa três anos após 
a adopção do mesmo; o relatório deverá 
permitir aferir, em particular, a eficácia 
das medidas de melhoramento estrutural
nos países que aderiram recentemente à 
União; o relatório incluirá uma síntese 
das principais conclusões e comentários 
da Comissão;
b) uma comunicação sobre a continuação 
do Programa, o mais tardar, quatro anos 
após a sua adopção;
c) até 31 de Dezembro de 2015, o mais 
tardar, um relatório externo e 
independente pormenorizado de avaliação 
ex-post sobre a execução e os resultados 
do Programa, a elaborar após a conclusão 
da respectiva execução.

Justificação

A realização de uma avaliação independente dos resultados do programa é tida por 
essencial. 

Alteração 56
Artigo 10, nº 3

3. A Comissão assegurará que o 
programa seja avaliado três anos após o 
seu início e após a conclusão do mesmo. 
A Comissão comunicará as conclusões 
dessa avaliação, acompanhadas dos seus 
comentários, ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões.

Suprimido
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Justificação

O teor deste número está incorporado de forma mais clara e precisa na alteração ao nº 2 do 
artigo 10º.

Alteração 57
Artigo 10, nº 3 bis (novo)

3 bis. Após a adopção do Programa, a 
Comissão publicará de dois em dois anos 
um relatório sobre a situação em matéria 
de saúde na União Europeia baseado em 
dados e indicadores.

Justificação

Deve ser publicado um relatório periódico sobre a saúde na União baseado em dados e 
indicadores derivados da execução das medidas previstas no programa.

Alteração 58
Artigo 11

São revogadas as Decisões
n.º 1786/2002/CE e n.º 20/2004/CE.

É revogada a Decisão n.º 1786/2002/CE.

Justificação

Esta alteração está em consonância com a decisão da Conferência dos Presidentes de 
desdobrar o programa. As partes suprimidas são cobertas pelo relatório sobre o Programa 
de Defesa do Consumidor.

Alteração 59
Artigo 12

A Comissão adoptará quaisquer medidas 
necessárias para assegurar a transição entre 
as medidas adoptadas ao abrigo das
Decisões n.º 1786/2002/CE e 
n.º 20/2004/CE e as medidas a executar ao 
abrigo do presente programa.

A Comissão adoptará quaisquer medidas 
necessárias para assegurar a transição entre 
as medidas adoptadas ao abrigo da 
Decisão n.º 1786/2002/CE e as medidas a 
executar ao abrigo do presente programa.
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Justificação

Esta alteração está em consonância com a decisão da Conferência dos Presidentes de 
desdobrar o programa. As partes suprimidas são cobertas pelo relatório sobre o Programa 
de Defesa do Consumidor.

Alteração 60
Anexo 1

Este anexo é suprimido

Justificação

Todos os elementos relevantes para o programa de saúde deveriam ser incluídos no anexo 2, 
para o programa ficar a conter um único anexo. 

Alteração 61
Anexo 2, título

ANEXO 2 – SAÚDE ANEXO

Justificação

Dado que o anexo 1 é fundido com o anexo 2 e que o anexo 3 trata do Programa de Defesa 
do Consumidor, o Programa de Saúde Pública passa a ter apenas um anexo. 

Alteração 62
Anexo 2, Objectivo 1, ponto 1

1.  AUMENTAR A VIGILÂNCIA E O CONTROLO
DAS AMEAÇAS PARA A SAÚDE MEDIANTE

1.1.  AUMENTAR A VIGILÂNCIA E O 
CONTROLO DAS AMEAÇAS PARA A SAÚDE 
MEDIANTE

(A numeração dos subpontos deveria ser 
alterada em conformidade, ou seja, 1.1.1., 
1.1.2, etc.)

Justificação

Mudança de numeração.
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Alteração 63
Anexo 2, Objectivo 1, subponto 1.4

1.4.  A melhoria da cooperação laboratorial 
para assegurar capacidades de diagnóstico 
de grande qualidade no que se refere a 
organismos patogénicos na Comunidade, 
incluindo uma estrutura de laboratórios 
comunitários de referência para 
organismos patogénicos, o que exige uma 
maior colaboração comunitária;

1.4.  A melhoria da cooperação 
laboratorial, incluindo a vigilância no 
campo da resistência antimicrobiana, para 
assegurar capacidades de diagnóstico de 
grande qualidade no que se refere a 
organismos patogénicos na Comunidade, 
incluindo uma estrutura de laboratórios 
comunitários de referência para 
organismos patogénicos, o que exige uma 
maior colaboração comunitária; 

Justificação

A acção em matéria de resistência microbiana aos antibióticos é importante também, entre 
outros motivos, pelo aumento da incidência de infecções em meio hospitalar. 

Alteração 64
Anexo 2, Objectivo 1, ponto 2 

2.  RESPONDER A AMEAÇAS PARA A SAÚDE 
MEDIANTE

1.2.  RESPONDER A AMEAÇAS PARA A SAÚDE 
MEDIANTE 

(A numeração dos subpontos deveria ser 
alterada em conformidade, ou seja, 1.2.1., 
1.2.2, etc.)

Justificação

Mudança de numeração.

Alteração 65
Anexo 2, Objectivo 2, ponto 3

3.  PROMOVER A SAÚDE ACTUANDO SOBRE 
OS DETERMINANTES

2.  PROMOVER A SAÚDE ACTUANDO SOBRE 
OS DETERMINANTES 
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(A numeração dos subpontos deveria ser 
alterada em conformidade, ou seja, 2.1., 
2.2., etc.)

Justificação

Alteração 66
Anexo 2, Objectivo 2, subponto 3.2 bis (novo)

3.2. bis Os determinantes de saúde ligados 
às lesões;

Justificação

A identificação de determinantes de saúde ligados às lesões pode permitir melhorar a 
prevenção e o tratamento médico nesse domínio. 

Alteração 67
Anexo 2, Objectivo 2, subponto 3.3 ter (novo)

3.3. ter  A identificação das causas das 
desigualdades em termos de saúde, que 
têm um impacto na prevenção e a 
excelência na prestação de cuidados de 
saúde;

Justificação

Actualmente, verificam-se desigualdades importantes nos e entre os Estados-Membros em 
termos de esperança de vida média, estado de saúde e acesso dos cidadãos a cuidados de 
saúde. Consequentemente, é essencial que o programa tome medidas para as reduzir e para 
promover padrões de excelência no campo dos cuidados de saúde. 

Alteração 68
Anexo 2, Objectivo 2, subponto 3.4. bis (novo)
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3.4. bis  A identificação dos determinantes 
genéticos das principais doenças;

Alteração 69
Anexo 2, Objectivo 3

Objectivo 3: contribuir para a diminuição 
da incidência das principais doenças

Objectivo 3: contribuir para a diminuição 
da incidência das principais doenças e 
lesões, bem como da morbilidade e 
mortalidade que lhes estão associadas

Justificação

Alteração por razões de harmonização com a alteração introduzida no texto do artigo 2º, 
relativo aos objectivos do programa.

Alteração 70
Anexo 2, Objectivo 3, ponto 4

4.  PREVENIR DOENÇAS E LESÕES 3.  PREVENIR DOENÇAS E LESÕES

(A numeração dos subpontos deveria ser 
alterada em conformidade, ou seja, 3.1., 
3.2., etc.)

Justificação

Mudança de numeração.

Alteração 71
Anexo 2, Objectivo 3, parte introdutória

Em coordenação com o trabalho em 
matéria de determinantes de saúde, o 
programa apoiará:

Em coordenação com o trabalho em 
matéria de determinantes, o Programa
apoiará:
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Justificação

Assegura maior clareza. 

Alteração 72
Anexo 2, Objectivo 3, subponto 4.2

4.2.  A preparação e execução de 
estratégias e medidas de prevenção de 
doenças, nomeadamente mediante a 
identificação de melhores práticas e do 
desenvolvimento de orientações e 
recomendações, incluindo sobre a 
prevenção secundária, o rastreio e a 
detecção precoce;

4.2.  A preparação e a execução de 
estratégias e medidas de prevenção de 
doenças, nomeadamente mediante a 
identificação de melhores práticas e do 
desenvolvimento de orientações e 
recomendações, incluindo sobre a 
prevenção secundária, o rastreio e a 
detecção precoce, especialmente no que 
respeita às principais doenças;

Justificação

É natural que se dê uma ênfase maior às principais doenças. 

Alteração 73
Anexo 2, Objectivo 3, subponto 4.3 bis (novo) 

4.3 bis. O desenvolvimento de estratégias 
e medidas destinadas a atacar as causas 
das desigualdades em termos de saúde 
mediante a prevenção e a promoção de 
medidas de saneamento e de padrões de 
excelência no campo da prestação de 
cuidados de saúde;

Justificação

Dispensa explicações, atendendo a que a redução das desigualdades é uma das prioridades 
do programa. 

Alteração 74
Anexo 2, Objectivo 3, subponto 4.3 ter (novo)
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4.3 ter. A promoção do tratamento de 
doenças e lesões de acordo com as 
melhores práticas e com as técnicas mais 
recentes com o fim de prevenir danos 
adicionais para a saúde;

Justificação

Dispensa explicações, atendendo a que a redução das desigualdades é um das prioridades do 
programa. 

Alteração 75 
Anexo 2, Objectivo 3, subponto 4.4.

4.4. A preparação e execução de 
estratégias e medidas relativamente à 
prevenção de lesões;

4.4.  A preparação e execução de 
estratégias e medidas relativamente à 
prevenção de lesões, com base nos 
determinantes de lesões;

Justificação

A acção a desenvolver tem de se basear nos determinantes de lesões identificados através da 
análise dos dados referentes a lesões. 

Alteração 76
Anexo 2, Objectivo 3, subponto 4.4 bis (novo)

4.4 bis.  O desenvolvimento das melhores 
práticas e de directrizes em matéria de 
lesões, com base na análise dos dados 
recolhidos;

Justificação

O desenvolvimento de melhores práticas e orientações é a melhor opção em matéria de 
medidas de prevenção e de tratamento médico de lesões.
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Alteração 77
Anexo 2, Objectivo 4, subponto 5 

5.  ALCANÇAR SINERGIAS ENTRE OS 
SISTEMAS NACIONAIS DE SAÚDE MEDIANTE

4.  ALCANÇAR SINERGIAS ENTRE OS 
SISTEMAS NACIONAIS DE SAÚDE MEDIANTE

(A numeração dos subpontos deveria ser 
alterada em conformidade, ou seja, 4.1., 
4.2., etc.)

Justificação

Mudança de numeração.

Alteração 78
Anexo 2, Objectivo 4, subponto 5.2

5.2. A partilha de informação sobre a 
mobilidade dos profissionais de saúde e a 
gestão das respectivas consequências;

5.2.  A recolha de dados e a partilha de 
informação sobre a mobilidade dos 
profissionais de saúde e dos pacientes e a 
gestão das respectivas consequências;

Justificação

A mobilidade dos profissionais de saúde e dos pacientes é um facto e, por conseguinte, a 
recolha e análise dos dados relevantes são essenciais para se ir mais longe no ataque aos 
problemas e desafios de monta que se levantam a este propósito. 

Alteração 79
Anexo 2, Objectivo 4, subponto 5.8 bis (novo)

5.8 bis  Promover a disponibilidade e 
acessibilidade em toda a Comunidade, 
para tratamentos médicos, de órgãos e 
substâncias de origem humana de alta 
qualidade e segurança.

Justificação

O subponto 6.4 do primitivo anexo 1 fica mais bem localizado após o Objectivo 4. 
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Alteração 80
Anexo 2, Objectivo 5 (novo)

Objectivo 5: Melhorar a informação e o 
conhecimento na área da saúde com vista 
ao desenvolvimento da saúde pública e a 
contribuir para a integração dos 
objectivos em matéria de saúde 

Justificação

Novo objectivo, na sequência da reformulação do artigo 2º.

Alteração 81
Anexo 2, Objectivo 5, parte introdutória

Acções que contribuem para todos os 
objectivos mencionados supra: 

Acções e instrumentos que contribuem 
para todos os objectivos mencionados 
supra:

Justificação

Assegura maior clareza e está de harmonia com as alterações ao texto do anexo.

Alteração 82
Anexo 2, Objectivo 5, ponto 6

6. MELHORAR A INFORMAÇÃO E O 
CONHECIMENTO NECESSÁRIOS AO 
DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE PÚBLICA 
MEDIANTE:

5.1. RECOLHA DE DADOS, VIGILÂNCIA DA 
SAÚDE E DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

(A numeração dos subpontos deveria ser 
alterada em conformidade, ou seja, 5.1.1., 
5.1.2, 5.1.3, etc.

Justificação

Mudança de numeração.

Alteração 83
Anexo 2, Objectivo 5, subponto 6.1. bis (novo)

6.1 bis.  Recolha e análise de dados 
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relativos a lesões e desenvolvimento de 
metodologias e manutenção de bases de 
dados;

Justificação

A recolha e análise de dados relativos a lesões e o desenvolvimento de metodologias são 
essenciais para o desenvolvimento de medidas de prevenção e redução do número de lesões. 

Alteração 84
Anexo 2, Objectivo 5, subponto 5.2. (novo)

5.2. MELHORAR A COMUNICAÇÃO COM 
OS CIDADÃOS COMUNITÁRIOS EM MATÉRIA 
DE SAÚDE

5.2.1. Campanhas de sensibilização.

5.2.2. Inquéritos.

5.2.3. Conferências, seminários, 
reuniões de peritos e de partes 
interessadas.

5.2.4. Publicações sobre questões de 
interesse para a saúde.

5.2.5. Fornecimento de informação em 
linha.

5.2.6. Desenvolvimento e utilização de 
pontos de informação.

Justificação

Mudança de numeração. Versão modificada do ponto 1 do primitivo anexo 1.

Alteração 85
Anexo 2, Objectivo 5, subponto 5.3 (novo) 

5.3. AUMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL E DAS PARTES 
INTERESSADAS NA ELABORAÇÃO DE 
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POLÍTICAS RELACIONADAS COM A SAÚDE

5.3.1. Promoção e reforço das 
organizações de saúde de nível 
comunitário.

5.3.2. Formação e reforço das 
capacidades para organizações de saúde. 

5.3.3. Ligação em rede das organizações 
de saúde não-governamentais e de outras 
partes interessadas.

5.3.4. Reforço dos organismos e 
mecanismos de consulta a nível 
comunitário.

Justificação

Mudança de numeração. Versão modificada do ponto 2 do primitivo anexo 1.

Alteração 86
Anexo 2, Objectivo 5, subponto 5.4 (novo)

5.4. DESENVOLVER UMA ABORDAGEM 
PARA INTEGRAR PREOCUPAÇÕES 
RELACIONADAS COM A SAÚDE NOUTRAS 
POLÍTICAS COMUNITÁRIAS

5.4.1. Desenvolvimento e aplicação de 
métodos para avaliar o impacto das 
políticas e actividades comunitárias na 
saúde.

5.4.2. Intercâmbio de melhores práticas 
com os Estados-Membros sobre políticas 
nacionais.

5.4.3. Estudos sobre o impacto de outras 
políticas na saúde.

Justificação

Mudança de numeração. Versão modificada do ponto 3 do primitivo anexo 1.
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Alteração 87
Anexo 2, Objectivo 5, subponto 5.5. (novo)

5.5. PROMOVER A COOPERAÇÃO
INTERNACIONAL RELACIONADA COM A 
SAÚDE 

5.5.1. Medidas de cooperação com 
organizações internacionais.

5.5.2. Medidas de cooperação com países 
terceiros que não participam no 
programa.

5.5.3. Promoção do diálogo com as 
organizações de saúde.

Justificação

Mudança de numeração. Versão modificada do ponto 4 do primitivo anexo 1.

Alteração 88
Anexo 2, Objectivo 5, subponto 5.6.(novo)

5.6. MELHORAR A DETECÇÃO PRECOCE,
AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE RISCOS 
MEDIANTE:

5.6.1. O apoio ao aconselhamento 
científico e avaliação do risco, incluindo 
as tarefas dos comités científicos 
independentes criados pela Decisão 
2004/210/CE1 da Comissão.

5.6.2. A recolha e a verificação de 
informação e a criação de redes de 
especialistas e de institutos. 

5.6.3. A promoção do desenvolvimento e 
da harmonização de metodologias de 
avaliação do risco.

5.6.4. Acções para recolher e avaliar 
informação sobre a exposição das
populações e subgrupos a riscos químicos, 
biológicos e físicos para a saúde.

5.6.5. O estabelecimento de mecanismos 
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relativos à detecção precoce dos riscos 
emergentes e à acção referente a riscos 
recentemente identificados.

5.6.6. Estratégias para melhorar a 
comunicação sobre os riscos. 

5.6.7. A formação em avaliação do risco.

1 JO L 66, de 4.3.2004, p. 45

Justificação

Mudança de numeração. Versão modificada do ponto 5 do primitivo anexo 1.

Alteração 
Anexo 2, Objectivo 5, subponto 5.7 (novo) 

5.7. PROMOVER A SEGURANÇA DE 
ÓRGÃOS E SUBSTÂNCIAS DE ORIGEM 
HUMANA, SANGUE E SEUS DERIVADOS

5.7.1. Actividades para ajudar a 
aumentar a segurança e qualidade de 
órgãos e substâncias de origem humana, 
incluindo sangue, componentes de sangue 
e precursores do sangue.

5.7.2. O apoio a estratégias e 
mecanismos destinados a promover o 
transplante a partir de dadores vivos e a 
solucionar o problema da escassez de 
órgãos.

5.7.3. O desenvolvimento e a operação de 
plataformas comuns entre dadores e 
receptores para identificação das 
melhores práticas em matéria de órgãos e 
substâncias de origem humana. 

Justificação

O primeiro subponto encontrava-se originalmente incorporado no anexo 1, subponto 6.5. Os 
dois subpontos novos vêm complementar o primeiro. Maior aperfeiçoamento e 
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desenvolvimento no campo das medidas ligadas ao transplante de órgãos.

Alteração 90
Anexo 2, Objectivo 5, subponto 5.8 (novo)

5.8.  OUTRAS ACTIVIDADES

5.8.1. Assistência técnica para a análise 
de questões relacionadas com o 
desenvolvimento e a execução de políticas 
e de legislação.

5.8.2. Promoção de sinergias e da 
utilização adequada de outros fundos e 
programas da Comunidade, incluindo os 
programas-quadro comunitários de 
investigação e os seus resultados, os 
Fundos Estruturais, o Fundo de Coesão,
o Fundo Europeu de Orientação e 
Garantia Agrícola e o Fundo de 
Solidariedade;

5.8.3 Promoção da saúde oral e da 
prestação de cuidados de saúde dentária, 
especialmente no caso das crianças.

Justificação

Maior aperfeiçoamento e desenvolvimento das acções conjuntas com o fim de promover 
sinergias ao nível comunitário. Para além disso, considera-se necessário desenvolver acções 
em todos os sectores da saúde, em áreas como a da saúde oral (dentária), que é 
particularmente crítica para as crianças. 

Alteração 91
Anexo  3

Este anexo é suprimido

Justificação

A presente alteração é consentânea com a decisão da Conferência dos Presidentes de 
desdobrar o programa. O Anexo 3 é coberto pelo relatório sobre o programa relativo à 
protecção do consumidor. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução 

A saúde é um bem de primeira importância e a sua protecção interessa a todos sem excepção. 
A inclusão da protecção da saúde na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 
(artigos 31º e 35º) dá consagração oficial a essa convicção geral, impondo simultaneamente a 
obrigação de lhe conceder proeminência enquanto grande prioridade da União Europeia. 

Os Tratados, em particular, investem a Comunidade da responsabilidade de desempenhar um 
papel activo no domínio da saúde pública mediante a adopção de medidas que não podem ser 
tomadas pelos Estados-Membros. O artigo 152.º do Tratado fixa três objectivos à acção 
comunitária – melhorar a saúde pública, prevenir a doença em todas as suas formas e reduzir 
as causas de perigo para a saúde. Prescreve ainda a coordenação e a cooperação da 
Comunidade com os Estados-Membros no apoio a acções no domínio da saúde pública, 
permanecendo entretanto a competência e a responsabilidade pelos serviços de saúde 
(hospitais, etc.) na esfera dos Estados-Membros (princípio da subsidiariedade). A elaboração 
de programas de acção comunitária permite à Comunidade gizar e desenvolver uma política e 
acções no campo da saúde pública com vista a cumprir os objectivos constantes do Tratado.

1. Antecedentes da proposta de decisão 

Em 6 de Abril de 2005, a Comissão submeteu uma proposta de decisão do Parlamento 
Europeu e do Conselho1 que institui um Programa de Acção Comunitária no domínio da 
Saúde e da Defesa do Consumidor 2007-2013; a proposta enquadrava-se no âmbito do artigo 
251.º, ou seja, do processo de co-decisão pelo Parlamento e pelo Conselho. Em termos 
específicos, a proposta consiste na instituição de um programa abarcando dois preceitos 
distintos do Tratado CE, os artigos 152.º e 153.º, referentes, respectivamente, à saúde pública 
e à defesa do consumidor. Na realidade, no passado, a Comunidade já adoptou dois programas 
separados com base nos artigos citados, a saber, o quadro geral para o financiamento de 
actividades comunitárias em apoio à política dos consumidores da União Europeia para o 
período de 2004-20072, dotado de um orçamento de 81,8 milhões de euros (correspondente a 
uma média anual de 20,45 milhões de euros) e o actual Programa de Acção Comunitária no 
domínio da Saúde Pública 2003-20083, com um orçamento de 354 milhões de euros 
(correspondente a uma média anual de 59 milhões de euros), que é o primeiro programa 
integrado no domínio da saúde pública.

2. Observações sobre o procedimento – a decisão de desdobrar o programa

No memorando explicativo que acompanha a proposta de decisão, a Comissão afirma que há 
uma fragmentação dos programas na União e que as acções nos campos da defesa do 
consumidor e da saúde pública partilham objectivos comuns. Não obstante o objectivo de 
simplificação e racionalização dos programas comunitários, a fusão das duas áreas de acção 
num único programa não oblitera as diferenças de natureza e de nível de envolvimento que as 

  
1 . COM(2005) 115 final.
2 . Decisão n.º 20/2004/CE, JO L 5, de 09.01.2004.
3 . Decisão n.º 1786/2002/CE, JO L 271, de 09.10.2002.



PE 364.889v02-00 50/53 PR\588702PT.doc

PT

separam. 

Em 30 de Junho de 2005, a Conferência dos Presidentes do Parlamento Europeu aprovou o 
desdobramento da proposta em duas partes, solicitando às duas comissões competentes nas 
matérias em causa (a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar e a 
Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores) que se certificassem de que 
os relatórios a apresentar não contivessem alterações contraditórias a uma ou outra das partes 
da proposta legislativa e de que o desdobramento da mesma permitisse à Comissão dos 
Orçamentos examinar as incidências orçamentais de todos os elementos da proposta. 

O relator não pode deixar de sublinhar que cada área, ou seja, a saúde pública e a defesa do 
consumidor, tem as suas próprias prioridades e características específicas e é, à uma, 
multifacetada e complexa. Consequentemente, abordando essas duas áreas vastas e sensíveis 
em simultâneo corremos o risco de centrarmos a nossa atenção exclusivamente nos 
respectivos pontos comuns e não abarcarmos todos os aspectos envolvidos. Assim, tudo 
aconselha a elaboração de dois programas separados, para que cada matéria possa ser tratada 
de forma cabal. Isso não impede os departamentos da Comissão de fazer uma gestão conjunta 
dos dois programas, designadamente nos pontos em que eles são coincidentes.

Avaliação do segundo Programa de Acção Comunitária no domínio da saúde 

O desdobramento em dois programas levou o relator a propor uma série de alterações com o 
propósito de chegar a um programa de acção no domínio da saúde coerente e substantivo, que 
satisfaça as exigências da UE e as aspirações e necessidades do público no que respeita a uma 
saúde melhor para todos. Indubitavelmente, a experiência que adquiri com o primeiro 
programa, em que me coube a honra de ser o relator do PE, foi um factor que deu um 
contributo determinante para a minha proposta. 

O segundo programa distingue-se do primeiro por dois pontos adicionais que integra, 
derivados da experiência acumulada ao longo da execução do primeiro programa: a) a 
promoção de sinergias entre os sistemas nacionais de saúde, com o fim de aumentar a sua 
eficiência e eficácia, que é definida como objectivo específico do programa, e b) acções 
adicionais destinadas a reforçar mais a capacidade de alcançar os objectivos específicos 
estabelecidos. 

Tal como o primeiro, o novo programa caracteriza-se por uma abordagem holística, tanto da 
saúde como dos meios, mecanismos e práticas de atacar os problemas do sector. Trata-se do 
tipo de abordagem que se impõe adoptar para melhorar, a nível comunitário, não apenas a 
quantidade de informação que se encontra dispersa, mas também a sua qualidade e, ao mesmo 
tempo, lograr um apoio e coordenação mais eficazes para todos os envolvidos no sector da 
saúde. As partes interessadas, independentemente de pertencerem ao sector privado ou ao 
público, devem receber ajuda, na definição e desenvolvimento das prioridades do programa, 
tendo sempre como preocupação central assegurar a coerência e a coordenação das 
respectivas acções. 

Entre essas acções, deve ser dada primazia à de garantir o tratamento correcto das doenças e 
lesões mediante informação acerca das melhores práticas médicas, com o objectivo de 
prevenir a produção de danos adicionais no estado de saúde dos pacientes. Contudo, mesmo 
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no caso dos portadores de doenças crónicas ou incapacidades, deve ser disponibilizada 
assistência que permita aos pacientes usufruir de uma melhor qualidade de vida. 
Consequentemente, uma parte significativa das acções deve incidir sobre os cuidados e 
tratamentos médicos. 

O programa é um convite e, simultaneamente, um desafio a todos no sentido de contribuírem 
para assegurar uma prevenção mais eficaz, serviços de saúde melhorados e uma melhor 
qualidade de vida. A este propósito, não se deve olvidar que existem discrepâncias entre os 
sistemas de saúde dos Estados-Membros e entre diferentes regiões no interior dos mesmos, 
bem como desigualdades no acesso dos cidadãos à prestação de serviços de saúde de 
qualidade. A superação desse fosso é, por isso, uma vertente importante do programa. 

Objectivos do programa

Os objectivos do programa, tal como são formulados na minha proposta, são os seguintes:
- proteger os cidadãos contra ameaças para a saúde;
- promover políticas que conduzam a um modo de vida mais saudável;
- contribuir para o desenvolvimento de sistemas de saúde mais eficazes e eficientes;
- melhorar a informação e o conhecimento necessários ao desenvolvimento da saúde 

pública e integrar os objectivos da política de saúde noutras políticas comunitárias
(mainstreaming).

O programa contribuirá ainda para:
- assegurar um elevado nível de protecção da saúde humana na definição e execução 

de todas as políticas e actividades da União;
- promover uma abordagem holística à saúde;
- tratar o problema das desigualdades no domínio da saúde
- encorajar a cooperação entre os Estados-Membros nos domínios abrangidos pelo 

artigo 152.º do Tratado.

Acções e medidas de apoio para a consecução dos objectivos 

O novo programa integra as seguintes acções:
- Promover a saúde e o acesso à informação de modo a habilitar os cidadãos a fazer 

escolhas benéficas para a sua saúde;
- Responder de forma coordenada a nível europeu a ameaças para a saúde, como uma 

eventual epidemia, doenças como o VIH/SIDA, ataques terroristas com armas 
biológicas, etc.;

- Prevenir as doenças, actuando sobre determinantes da saúde como os relacionados 
com o estilo de vida (dieta, tabagismo, consumo de álcool) e outros factores 
adicionais, genéticos, ambientais, socioeconómicos, etc., que comprovadamente 
afectam a saúde, tanto física como mental;

- Prevenir a produção de novos danos no estado de saúde dos pacientes mediante o 
recurso a boas práticas médicas e aos métodos de tratamento. É óbvio também que o 
critério de avaliação dos tratamentos não pode ser o custo financeiro, mas sim a 
eficácia, que é igualmente uma consideração financeira a longo prazo;

- Garantir, por meio de informação, aos portadores de doença crónica ou de deficiência 
o melhor tratamento possível, com a qualidade de vida que eles asseguram;
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- Eliminar o fosso existente entre os sistemas de saúde dos Estados-Membros e as 
desigualdades que se verificam entre os cidadãos europeus no acesso a serviços de 
saúde de qualidade e a tratamento apropriado. Tais desigualdades afectam, por regra, 
grupos sociais com características comuns, quer se trate de desempregados, excluídos 
ou pessoas com problemas pessoais ou familiares, amiúde imigrantes, com doenças 
crónicas, muitas vezes do foro psiquiátrico, e/ou deficiência;

- Recolher e analisar dados por intermédio do programa, com vista a inventariar a 
‘situação da saúde’ na União Europeia e a promover acções dirigidas a restabelecer a 
tendência para a convergência entre os Estados-Membros neste domínio, através do 
recurso a instrumentos e campanhas de informação, sinergias com outras acções e 
fundos comunitários, organizações não-governamentais, e promoção das melhores 
práticas;

- Melhorar a comunicação com os cidadãos, facultando-lhes a informação necessária 
sobre o modo de conservarem a saúde, os efeitos dos estilos de vida, o tratamento 
adequado em caso de doença e como ter uma vida melhor quando se sofre de uma 
doença crónica ou de deficiência.

Execução e coordenação 

A cooperação da Comissão, quer com os Estados-Membros quer com organizações 
internacionais, como a Organização Mundial de Saúde, e centros especializados, como o 
Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, é essencial à troca de pontos de vista e 
à promoção de medidas de saúde. Os Estados-Membros são igualmente chamados a 
desempenhar um papel importante, dado que grande parte dos dados será fornecida por eles. 
A sua cooperação é essencial para a recolha e processamento dos dados e para a eventual 
aplicação de novas políticas e abordagens com a adequada coordenação em matérias ligadas à 
saúde, na medida em que dispõem de mecanismos e instrumentos importantes. O relator 
considera que a coordenação do programa é um factor de significativa e fundamental
relevância e que o ‘método aberto de coordenação’ é susceptível de ser útil em matérias no 
campo da subsidiariedade mediante o reforço das estratégias na área da saúde e dos cuidados 
de saúde, de que é exemplo a da mobilidade dos pacientes. 

Orçamento 

Um elemento que o relator considera de enorme importância é o orçamento. Os objectivos 
têm sempre de ser acompanhados pelos recursos apropriados para a sua consecução. Na 
opinião do relator, no que toca ao presente programa, tal conjunção não está garantida. O 
leque das acções previstas, conforme foram descritas, é extremamente amplo e ambicioso, não 
sendo, por consequência, passível de ser concretizado com um orçamento limitado. Acresce 
que a proposta da Comissão continha outros dois objectivos novos para além dos três que 
compõem o primeiro programa. 

Assim, o relator propõe a verba de 1200 milhões de euros, na certeza de que o Conselho e a 
Comissão compreenderão que se trata de uma proposta perfeitamente razoável e facilitarão 
uma execução sem sobressaltos do programa no domínio da saúde para 2007-2013. Não 
devemos tão-pouco esquecer por um momento que seja que a saúde pública é uma das 
principais prioridades da UE, por comparação com todas as demais políticas comunitárias. 
Este desenvolvimento é demonstrativo da excepcional relevância da saúde pública e, 



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

PT

consequentemente, da sua protecção em resposta aos desafios e necessidades presentes, bem 
como ao grande interesse patenteado pelos cidadãos europeus, que também exigem uma acção 
eficaz neste campo.


