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* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett 
gemenskapsprogram för hälsoåtgärder 2007–2013
(KOM(2005)0115 – C6-0097/2005 – 2005/0042A(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2005)0115)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 152 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0097/2005),

– med beaktande av talmanskonferensens beslut av den 30 juni 2005 om att dela ”Förslag 
till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett gemenskapsprogram för 
hälso- och konsumentskyddsåtgärder 2007–2013” i två delar, i syfte att hänvisa det både 
till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och till utskottet för den inre 
marknaden och konsumentskydd för utarbetande av två separata betänkanden,

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
och yttrandet från budgetutskottet (A6-.../2005).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Titel

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
beslut om inrättande av ett 
gemenskapsprogram för hälso- och 
konsumentskyddsåtgärder 2007–2013

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
beslut om inrättande av ett andra 
gemenskapsprogram för folkhälsoåtgärder
2007–2013

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Motivering

Detta ändringsförslag följer av talmanskonferensens beslut att dela upp programmet. Den 
strukna delen täcks av betänkandet om programmet för konsumentskyddsåtgärder. Detta 
program utgör en fortsättning på och utveckling av det första integrerade 
gemenskapsprogrammet för hälsoåtgärder (2003–2008).

Ändringsförslag 2
Led 1 i beaktandemeningen

med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artiklarna 152 och 153 i detta,

med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 152 i detta,

Motivering

Detta ändringsförslag följer av talmanskonferensens beslut att dela upp programmet. Den 
strukna delen täcks av betänkandet om programmet för konsumentskyddsåtgärder.

Ändringsförslag 3
Skäl 1

(1) Gemenskapen kan bidra till att skydda 
medborgarnas hälsa, säkerhet och 
ekonomiska intressen genom att vidta 
åtgärder på områdena folkhälsa och 
konsumentskydd.

(1) Gemenskapen har förbundit sig att 
främja och förbättra folkhälsan, 
förebygga sjukdomar och motverka 
potentiella hälsorisker. Den måste på ett 
samordnat och enhetligt sätt bemöta 
allmänhetens oro över hälsorisker samt 
dess förväntningar om en hög 
hälsoskyddsnivå. Gemenskapen kan bidra 
till att skydda medborgarnas hälsa och
säkerhet genom att vidta åtgärder på 
folkhälsoområdet.

Motivering

Folkhälsan är av högsta vikt och skyddet av den berör alla undantagslöst. Enligt artikel 152 i 
EG-fördraget är gemenskapen skyldig att främja och förbättra folkhälsan, förebygga 
sjukdomar hos människor och undanröja faror mot människors hälsa. För att man skall 
kunna bemöta utmaningarna på hälsoområdet krävs det samordnade och enhetliga åtgärder 
för en hög nivå på folkhälsoskyddet. 

Ändringsförslag 4
Skäl 1a (nytt)
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(1a) En hög hälsoskyddsnivå bör 
säkerställas vid utformningen och 
genomförandet av all gemenskapspolitik 
och alla gemenskapsåtgärder. Enligt 
artikel 152 skall gemenskapen spela en 
aktiv roll genom att i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen vidta sådana 
åtgärder som de enskilda 
medlemsstaterna inte kan vidta och 
samordna de åtgärder som 
medlemsstaterna vidtar. Gemenskapen 
respekterar till fullo medlemsstaternas 
företrädesrätt vad gäller organisationen 
och tillhandahållandet av hälso- och 
sjukvårdstjänster.

Motivering

Enligt fördragen skall gemenskapen spela en aktiv roll genom att vidta sådana åtgärder som 
medlemsstaterna inte kan vidta. Det faktum att bestämmelserna i artikel 152 stärktes i och 
med Amsterdamfördraget innebar ett kvantitativt och kvalitativt steg framåt, eftersom de kom 
att innehålla de tre målen att förbättra folkhälsan, förhindra alla former av sjukdomar och 
undanröja källorna till faror. Det bör noteras att det är medlemsstaterna som är behöriga 
och ansvarar för hälso- och sjukvården (sjukhus etc., i enlighet med subsidiaritetsprincipen).

Ändringsförslag 5
Skäl 1b (nytt)

(1b) Hälsosektorn karaktäriseras av en 
avsevärd potential till tillväxt, innovation 
och dynamism vid sidan av de utmaningar 
när det gäller ekonomisk och social 
hållbarhet och hälso- och 
sjukvårdssystemens effektivitet som den 
står inför på grund av framför allt den 
ökade medellivslängden.

Motivering

Utvecklingen inom hälsosektorn har varit snabb rent ekonomiskt, med mer investeringar och 
ökad sysselsättning, men även sett till teknik och innovation, särskilt i i-länderna. Samtidigt 
har utgifterna för hälso- och sjukvården ökat med närapå 10 procent av medlemsstaternas 
BNP på grund av den ökade medellivslängden och det faktum att hälso- och sjukvårdssektorn 
utgör en viktig del av medlemsstaternas socialförsäkringssystem.
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Ändringsförslag 6
Skäl 1c (nytt)

(1c) Programmet för gemenskapsåtgärder 
på folkhälsoområdet (2003–2008) är det 
första integrerade 
gemenskapsprogrammet på detta område, 
och har redan lett till ett antal viktiga 
utvecklingar och förbättringar.

Motivering

Det första integrerade programmet för gemenskapsåtgärder på folkhälsoområdet är det 
program som löper från 2003 till 2008. Hela den bakomliggande tanken till det programmet 
skiljer sig från tidigare sådana initiativ. Redan tidigare beaktades viktiga hälsofrågor – som 
exempelvis programmet mot cancer, hälsofrämjande insatser, AIDS, drogmissbruk, 
hälsoövervakning, skador, ovanliga sjukdomar och miljöföroreningsrelaterade sjukdomar –
men bara bit för bit, i princip varje fråga för sig. Det första integrerade programmet har 
däremot tre allmänna mål, nämligen att (a) förbättra informationen, (b) stärka kapaciteten 
för ett snabbt samordnat svar på hälsohot och (c) främja hälsa och förebygga sjukdomar 
genom att se till bestämningsfaktorer – och efter två års genomförande har de första positiva 
resultaten redan uppnåtts genom gemenskapsåtgärder och utvecklingen av mekanismer som 
bygger på en helhetssyn på folkhälsan.

Ändringsförslag 7
Skäl 1d (nytt)

(1d) Det finns ett antal allvarliga hot mot 
folkhälsan och det håller på att uppstå 
nya hot som kräver ytterligare åtgärder. 
För att man skall kunna övervaka, ge 
tidig varning om och bekämpa allvarliga 
gränsöverskridande hot mot folkhälsan
krävs det att gemenskapen kan reagera på 
ett samordnat och effektivt sätt.

Motivering

De på varandra följande livsmedelskriserna, den panik som SARS – som först uppkom i 
Kina –, fågelinfluensan och risken för att en influensapandemi som kan komma att kräva 
miljontals liv bryter ut inom en snar framtid orsakat i hela världen, liksom de miljöproblem 
som påverkar folkhälsan visar folkhälsans oerhörda betydelse och, följaktligen, vikten av att 
skydda den. Medborgarna efterfrågar effektiva insatser på unionsnivå. Dessutom måste man 
på grund av européernas rörlighet och den fria rörligheten för personer inom EU vara 
uppmärksam på allvarliga gränsöverskridande hot och tidigt kunna varna om och bekämpa 
sådana hot.
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Ändringsförslag 8
Skäl 1e (nytt)

(1e) Enligt Världshälsoorganisationens 
hälsorapport för Europa 2005 är de 
främsta orsakerna till sjukdomsbördorna, 
mätt i funktionsjusterade levnadsår, i 
regionen icke-överförbara sjukdomar 
(77 procent), externa skade- och 
förgiftningsorsaker (14 procent) och 
överförbara sjukdomar (9 procent). Sju 
vanliga tillstånd – ischemisk 
hjärtsjukdom, unipolär depressiv 
störning, cerebrovaskulär sjukdom, 
alkoholmissbruk, kronisk lungsjukdom, 
lungcancer och trafikskador – står för 
34 procent av sjukdomsbördorna i
regionen mätt i funktionsjusterade 
levnadsår. Sju stora riskfaktorer – tobak, 
alkohol, högt blodtryck, högt 
kolesterolvärde, övervikt, för lågt intag av 
frukt och grönsaker och fysisk inaktivitet 
– står för 60 procent av 
sjukdomsbördorna mätt i 
funktionsjusterade levnadsår. Dessutom 
är överförbara sjukdomar som hiv/aids, 
influensa, tuberkulos och malaria samt 
antimikrobiell resistens på väg att bli ett 
hot mot hälsan bland hela befolkningen i 
Europa. En viktig uppgift för programmet 
är att bättre klarlägga de främsta 
sjukdomsbördorna i gemenskapen.

Motivering

Det är oerhört viktigt att beakta WHO:s vederhäftiga uppgifter när man utarbetar 
folkhälsoprogrammet i EU.

Ändringsförslag 9
Skäl 2

(2) Det är därför lämpligt att man inrättar 
ett gemenskapsprogram för hälso- och 
konsumentskyddsåtgärder, som ersätter 

(2) Det behövs fortsatta insatser för att nå 
de folkhälsomål som gemenskapen redan 
ställt upp. Det är därför lämpligt att man 
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Europaparlamentets och rådets beslut 
1786/2002/EG av den 23 september 2002 
om antagande av ett program för 
gemenskapsåtgärder på folkhälsoområdet 
(2003-2008) och Europaparlamentets och 
rådets beslut 20/2004/EG av den 8 
december 2003 om fastställande av ett 
allmänt ramverk för finansiering av 
gemenskapens åtgärder till stöd för 
konsumentpolitiken under perioden 
2004-2007. Dessa beslut bör därför 
upphöra att gälla.

inrättar ett andra gemenskapsprogram för 
folkhälsoåtgärder (2007–2013, 
”programmet”) i enlighet med detta 
beslut, som ersätter Europaparlamentets 
och rådets beslut 1786/2002/EG av 
den 23 september 2002 om antagande av 
ett program för gemenskapsåtgärder på 
folkhälsoområdet (2003-2008), som därför 
bör upphöra att gälla.

Motivering

Detta ändringsförslag följer av talmanskonferensens beslut att dela upp programmet. Den 
strukna delen täcks av betänkandet om programmet för konsumentskyddsåtgärder. 
Gemenskapen står inför allvarliga utmaningar inom hälso- och sjukvårdssektorn, vilket 
kräver att den agerar. Det behövs således en gemenskapsåtgärd i form av ett andra 
folkhälsoprogram (2007–2013) som kommer att utgöra en fortsättning på och utveckling av 
det första integrerade programmet för gemenskapsåtgärder på folkhälsoområdet 
(2003-2008). 

Ändringsförslag 10
Skäl 2a (nytt)

(2a) Programmet bygger på strukturen på 
samt mekanismerna och verksamheterna 
inom det tidigare programmet för 
gemenskapsåtgärder på folkhälsoområdet 
(2003–2008), men innehåller nya mål och 
drar nytta av de erfarenheter och 
kunskaper som vunnits genom de 
genomförda insatserna och åtgärderna. 
Programmet kommer att bidra till en hög 
fysisk och mental hälsonivå och ökad 
jämlikhet i hälsofrågor i hela 
gemenskapen genom att insatserna riktas 
in på att förbättra folkhälsan, förebygga 
ohälsa och sjukdomar samt undanröja 
faror för människors hälsa för att 
bekämpa sjuklighet och förtida dödlighet, 
och samtidigt beakta kön och ålder.
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Motivering

Programmet bygger på strukturen på samt mekanismerna och verksamheterna inom det 
första programmet samt på erfarenheten från det, men innehåller också nya mål och bidrar 
till att bekämpa hälsorisker, uppnå en hög nivå på den fysiska och mentala hälsan och 
välmåendet samt till ökad jämlikhet i fråga om hälsa.

Ändringsförslag 11
Skäl 3

(3) Samtidigt som huvuddragen i 
åtgärderna inom hälso-
konsumentskyddsområdet bibehålls, bör
ett enda integrerat program kunna bidra 
till att maximera synergieffekterna när det 
gäller målen för åtgärderna på dessa 
områden och den effektiva förvaltningen 
av dem. Genom att kombinera åtgärder 
för hälsa och konsumentskydd i ett enda 
program ökar möjligheten att nå de 
gemensamma målen, dvs. skydda 
medborgarna mot risker och hot, ge dem 
bättre förutsättningar att skaffa sig de 
kunskaper de behöver för att kunna fatta 
välgrundade beslut samt stödja 
integreringen av hälso- och 
konsumentskyddsmålen inom alla 
politikområden) och verksamheter som 
gemenskapen bedriver. Gemensamma 
administrativa strukturer och system bör 
möjliggöra ett effektivare genomförande 
av programmet och bidra till att utnyttja 
gemenskapens tillgängliga resurser för 
hälsa och konsumentskydd på ett optimalt 
sätt.

(3) Programmet bör bidra till att målen
uppnås när det gäller att skydda 
medborgarna mot risker och hot samt ge 
dem bättre tillgång till information om 
sådana och på så sätt ge dem 
förutsättningar att kunna fatta välgrundade
beslut.

Motivering

Detta ändringsförslag följer av talmanskonferensens beslut att dela upp programmet. 
Programmet bör stärka kapaciteten att ge allmänheten information om hälsofrågor och på så 
sätt öka kunskaperna och valmöjligheterna.

Ändringsförslag 12
Skäl 3a (nytt)
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(3a) Programmet bör stödja integreringen 
av hälsomål i all gemenskapspolitik och 
alla gemenskapsåtgärder.

Motivering

Programmet kommer att omfatta och stödja integreringen av hälsomål i all 
gemenskapspolitik och gemenskapsverksamhet.

Ändringsförslag 13
Skäl 3b (nytt)

(3b) Det är viktigt för EU-medborgarnas 
välmående att antalet levnadsår med god 
hälsa, även kallat indikator för 
invaliditetsfri medellivslängd, ökar genom 
att man förebygger sjukdomar och 
främjar invaliditetsfri ålderdom, något 
som också bidrar till att man kan möta 
Lissabonprocessens utmaningar i fråga 
om hållbarheten på de offentliga 
finanserna, som står under press från 
ökade kostnader för hälso- och sjukvård 
och socialförsäkring.

Motivering

God hälsa bidrar till produktivitet och sysselsättning och följaktligen också till ekonomisk 
tillväxt. Investeringar i förebyggande åtgärder förbättrar inte bara folkhälsan, utan även 
ekonomin. Kategorierna av hälsoindikatorer (negativa och positiva) gör det lättare att mäta 
befolkningens hälsonivå. Enligt slutsatserna från Lissabonprocessen kommer en av de större 
utmaningarna att bestå i att minska de stora skillnaderna mellan medlemsstaterna i fråga om 
medellivslängd, förekomst av större sjukdomar och hälsokapacitet. En modernisering av 
hälsosektorn kan enligt de slutsatserna avsevärt bidra till att upprätthålla tillgången på 
arbetskraft.

Ändringsförslag 14
Skäl 3c (nytt)

(3c) EU-utvidgningen har medfört nya 
orosmoment i form av ojämlik hälsa inom 
unionen, något som kan förväntas bli 
ännu tydligare i samband med framtida 
utvidgningar. Denna fråga bör således 
prioriteras inom programmet.
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Motivering

Genom utvidgningen har ojämlikheten inom hälsosektorn förvärrats. Det finns för 
närvarande stora skillnader mellan och inom medlemsstaterna vad gäller medborgarnas 
medellivslängd, hälsotillstånd och tillgång till vård. Dessa skillnader leder i sin tur till 
ojämlik tillväxt. Därför är det oerhört viktigt att inom ramen för programmet vidta åtgärder 
för att minska dessa skillnader.

Ändringsförslag 15
Skäl 3d (nytt) 

(3d) Programmet bör bidra till att 
fastställa orsakerna till bristande 
jämlikhet på hälsoområdet och beakta 
frågor som hänger samman med hälso-
och sjukvård som inte fungerar optimalt.

Motivering

Programmet bör bland annat inriktas på åtgärder som bidrar till att minska ojämlikheten 
genom att främja optimal sjukvård.

Ändringsförslag 16
Skäl 3e (nytt)

(3e) För att en effektiv övervakning av 
hälsoläget i EU skall kunna bedrivas är 
det mycket viktigt att på ett systematiskt 
sätt samla in, bearbeta och analysera 
jämförbara uppgifter. På detta sätt kan 
kommissionen och medlemsstaterna 
förbättra informationen till allmänheten 
och utarbeta strategier, politik och 
åtgärder som leder till en hög nivå på 
folkhälsoskyddet. Man bör inom 
åtgärderna och stödinsatserna se till att 
systemen och nätverken för informations-
och uppgiftsutbyte för bättre folkhälsa är 
kompatibla och fungerar tillsammans.
Alla uppgifter bör analyseras utifrån kön.

Motivering

Utan systematisk insamling, behandling och analys av uppgifter på gemenskapsnivå kan det 
inte förekomma någon effektiv hälsoövervakning. Därför är det mycket viktigt att utnyttja 
objektiva, tillförlitliga, kompatibla, jämförbara och utbytbara uppgifter på gemenskapsnivå. 
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Dessutom är det lika viktigt att det finns jämförbara och driftskompatibla system och nätverk 
inom hälsosektorn.

Ändringsförslag 17
Skäl 3f (nytt)

(3f) Uppgiftsinsamlingen måste ske i 
enlighet med tillämpliga rättsliga 
bestämmelser om skydd av 
personuppgifter.

Ändringsförslag 18
Skäl 3g (nytt)

(3g) Bästa praxis är det lämpligaste 
alternativet eftersom hälsoförebyggande 
åtgärder och behandlingen av sjukdomar 
och skador bör mätas i effektivitet och 
inte utifrån ekonomiska hänsyn. Det är 
därför oerhört viktigt att utarbeta 
riktlinjer och indikatorer samt att säkra 
utbyte av bästa praxis.

Motivering

Framtagandet av bästa praxis och riktlinjer är den bästa metoden för förebyggande åtgärder 
för hälsa och behandling av sjukdomar och skador samt stämmer överens med 
subsidiaritetsprincipen. 

Ändringsförslag 19
Skäl 3h (nytt)

(3h) Det är viktigt att främja bästa praxis
och de senaste behandlingsmetoderna för
sjukdomar och skador för att förhindra 
ytterligare hälsoförluster.

Ändringsförslag 20
Skäl 3i (nytt)

(3i) Man bör förhindra skador genom att 
samla in uppgifter, fastställa 
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bestämningsfaktorer för skador och 
sprida relevant information.

Ändringsförslag 21
Skäl 3j (nytt)

(3j) Programmet bör även bidra till 
uppgiftsinsamling om rörligheten bland 
patienter och yrkesverksamma inom 
hälso- och sjukvården. Det bör underlätta 
den fortsatta utvecklingen av det 
europeiska området för e-hälsa, särskilt 
e-hälsokortet.

Motivering

Rörligheten bland patienter och yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården utgör en 
grundläggande utmaning för hälsosektorn i unionen. Enligt EG-domstolens rättspraxis har 
patienterna rätt till ersättning för utgifter för behandling i en annan medlemsstat, även om 
åtskillnad görs mellan vård som ges på sjukhus och annan vård och utövandet av denna 
rättighet kopplas till vissa villkor i syfte att säkra ekonomisk balans och social trygghet med 
målet att trygga en hög hälsoskyddsnivå. Gemenskapens åtgärder måste därför beröra frågor 
som hänger samman med patienternas rörlighet och främjandet av initiativ för e-hälsa, i 
synnerhet den fortsatta utvecklingen av ”e-hälsokortet”.

Ändringsförslag 22
Skäl 3k (nytt)

(3k) Miljöföroreningar utgör ett allvarligt 
hälsohot och en stor källa till oro för 
Europas invånare. Särskilda insatser bör 
inriktas på barn och andra grupper som 
är särskilt känsliga för farliga 
miljöförhållanden. Programmet bör 
komplettera de åtgärder som vidtas inom 
ramen för den europeiska 
handlingsplanen för miljö och hälsa 
2004–2010.

Ändringsförslag 23
Skäl 3l (nytt)

(3l) Försiktighetsprincipen och 
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riskbedömningar är nyckelfaktorer för 
skyddet av folkhälsan och bör därför 
integreras ytterligare i gemenskapens 
politik och verksamhet.

Ändringsförslag 24
Skäl 3m (nytt)

(3m) För att säkra en långtgående 
samordning mellan de åtgärder och 
initiativ som vidtas av gemenskapen och 
medlemsstaterna vid genomförandet av 
programmet måste man främja samarbete 
mellan medlemsstaterna och effektivisera 
befintliga och framtida nätverk på 
folkhälsoområdet.

Motivering

Det är oerhört viktigt med samordning och samarbete mellan kommissionen och 
medlemsstaterna för att programmet skall kunna genomföras på ett effektiv sätt.

Ändringsförslag 25
Skäl 4

(4) Hälsopolitiken och 
konsumentskyddspolitiken har 
gemensamma mål avseende skydd mot 
risker, förbättring av medborgarnas 
beslutfattande och integration av hälso-
och konsumentskyddsfrågor i all 
gemenskapspolitik, och använder 
dessutom likartade verktyg, till exempel 
kommunikation, kapacitetsuppbyggnad 
för det civila samhället när det gäller 
hälso- och konsumentskyddsfrågor samt 
främjande av internationellt samarbete 
kring dessa frågor. Kost och fetma, liksom 
rökning och andra hälsorelaterade 
konsumentval är exempel på 
gränsöverskridande frågor som påverkar 
både hälsa och konsumentskydd. Genom 
att välja ett gemensamt tillvägagångssätt i 
förhållande till dessa mål och verktyg 
kommer åtgärder som är gemensamma 

utgår
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för både hälsa och konsumentskydd att 
kunna vidtas på ett effektivt sätt för både 
hälsa och konsumentskydd. På vart och 
ett av dessa två områden finns det också 
separata mål, och dessa bör man försöka 
uppnå med hjälp av åtgärder och verktyg 
som är specifika för respektive område.

Motivering

Detta ändringsförslag följer av talmanskonferensens beslut att dela upp programmet.

Ändringsförslag 26
Skäl 5

(5) Samordning med gemenskapens övriga 
politikområden och program är en viktig 
del av det gemensamma målet att integrera 
hälso- och konsumentpolitiska frågor med 
andra områden. För att främja 
synergieffekter och undvika överlappning 
kommer gemenskapens andra medel och 
program att utnyttjas på lämpligt sätt, bland 
annat gemenskapens ramprogram för 
forskning och resultaten av dem, 
strukturfonderna och gemenskapens 
statistikprogram.

(5) Samordning med gemenskapens övriga 
politikområden och program är en viktig 
del av målet att integrera hälsofrågor med 
andra områden. För att främja 
synergieffekter och undvika överlappning 
kommer gemensamma åtgärder att vidtas 
tillsammans med andra 
gemenskapsprogram och 
gemenskapsinsatser och gemenskapens 
andra medel och program att utnyttjas på 
lämpligt sätt, bland annat gemenskapens 
ramprogram för forskning och resultaten av 
dem, strukturfonderna, 
sammanhållningsfonden, Europeiska 
utvecklings- och garantifonden för 
jordbruket, Europeiska unionens 
solidaritetsfond och gemenskapens 
statistikprogram. Man bör också 
säkerställa att hälsofrågor integreras i 
dessa.

Motivering

Detta ändringsförslag följer av talmanskonferensens beslut att dela upp programmet. Den 
strukna delen täcks av betänkandet om programmet för konsumentskyddsåtgärder. Det är 
mycket viktigt att sträva efter synergieffekter mellan de åtgärder som vidtas inom ramen för 
programmet och gemenskapens övriga program, åtgärder och fonder.

Ändringsförslag 27
Skäl 6
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(6) Det är av allmänt europeiskt intresse 
att medborgarnas hälsa, säkerhet och 
ekonomiska intressen, liksom 
konsumentintressena vid utvecklingen av 
standarder för produkter och tjänster, 
företräds på gemenskapsnivå. En del av 
programmets centrala mål kan också vara 
beroende av specialiserade nätverk som 
kräver bidrag från gemenskapen för att 
kunna utvecklas och fungera. Med tanke 
på de berörda organisationernas karaktär 
och i de fall där nyttovärdet är 
exceptionellt stort bör principen om 
gradvist minskande av gemenskapens 
stödandel inte tillämpas när 
gemenskapens stöd till dessa 
organisationers verksamhet förnyas.

(6) Icke-statliga organisationer spelar 
också en viktig roll vad gäller att främja 
folkhälsan och företräda allmänhetens 
intresse inom gemenskapens hälsopolitik. 
De behöver bidrag från gemenskapen för 
att kunna utvecklas och fungera. I detta 
beslut bör det fastställas kriterier för 
stödberättigande och bestämmelser om 
ekonomisk insyn för icke-statliga 
organisationer som kan erhålla 
gemenskapsstöd.

Motivering

Icke-statliga organisationer spelar en viktig roll när det gäller att främja hälsan och bör 
följaktligen delta i programmet.

Ändringsförslag 28
Skäl 7

(7) Genomförandet av programmet bör 
bygga vidare på och utvidga befintliga 
åtgärder och strukturer inom folkhälsa 
och konsumentskydd, inbegripet
genomförandeorganet för 
folkhälsoprogrammet, som inrättades 
genom kommissionens beslut 
2004/858/EG. Programmet bör
genomföras i nära samarbete med 
relevanta organisationer och organ, särskilt 
det europeiska centrumet för förebyggande 
och kontroll av sjukdomar, inrättat genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 851/2004.

(7) Genomförandet av programmet bör 
inbegripa genomförandeorganet för 
folkhälsoprogrammet, som inrättades 
genom kommissionens beslut 2004/858/EG
och ske i nära samarbete med relevanta 
organisationer och organ, särskilt det 
europeiska centrumet för förebyggande och 
kontroll av sjukdomar, inrättat genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 851/2004. Kommissionen skall till 
det europeiska centrumet för 
förebyggande och kontroll av sjukdomar
översända samtliga uppgifter som samlats 
in inom ramen för programmet och som 
är relevanta för dess verksamhet.

Motivering

Detta ändringsförslag följer av talmanskonferensens beslut att dela upp programmet. Den 
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strukna delen täcks av betänkandet om programmet för konsumentskyddsåtgärder. Det är 
viktigt att kommissionen samarbetar och kommunicerar med Europeiska centrumet för 
förebyggande och kontroll av sjukdomar. 

Ändringsförslag 29
Skäl 9

(9) I avtalet om Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (i det följande kallat 
EES-avtalet) föreskrivs ett samarbete på 
hälso- och konsumentskyddsområdet
mellan Europeiska gemenskapen och dess 
medlemsstater, å ena sidan, och de stater 
inom Europeiska 
frihandelssammanslutningen som deltar i 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
(i det följande kallat EFTA/EES-länderna), 
å andra sidan. Även andra länder bör ges 
möjlighet att delta i programmet, särskilt 
gemenskapens grannländer samt länder 
som ansökt om medlemskap i 
gemenskapen eller som är kandidatländer 
eller anslutande länder, och det bör särskilt 
beaktas att hot mot hälsan som uppstår i 
andra länder även kan få konsekvenser 
inom gemenskapen.

(9) I avtalet om Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (i det följande kallat 
EES-avtalet) föreskrivs ett samarbete på 
hälsoområdet mellan Europeiska 
gemenskapen och dess medlemsstater, å 
ena sidan, och de stater inom Europeiska 
frihandelssammanslutningen som deltar i 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
(i det följande kallat EFTA/EES-länderna), 
å andra sidan. Även andra länder bör ges 
möjlighet att delta i programmet, särskilt 
gemenskapens grannländer samt länder 
som ansökt om medlemskap i 
gemenskapen eller som är kandidatländer 
eller anslutande länder, och det bör särskilt 
beaktas att hot mot hälsan som uppstår i 
andra länder även kan få konsekvenser 
inom gemenskapen.

Motivering

Detta ändringsförslag följer av talmanskonferensens beslut att dela upp programmet. Den 
strukna delen täcks av betänkandet om programmet för konsumentskyddsåtgärder.

Ändringsförslag 30
Skäl 11

(11) Samarbete bör sökas med relevanta 
internationella organisationer som Förenta 
nationerna och dess fackorgan, bland annat 
Världshälsoorganisationen, samt med 
Europarådet och Organisationen för 
ekonomiskt samarbete och utveckling, i 
syfte att vid genomförandet av 
programmet optimera effektiviteten hos de 

(11) I syfte att optimera effektiviteten hos 
de åtgärder som gäller hälsa i 
gemenskapen och internationellt bör 
samarbete sökas med relevanta 
internationella organisationer som Förenta 
nationerna och dess fackorgan, bland annat 
Världshälsoorganisationen, samt med 
Europarådet och Organisationen för 
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åtgärder som gäller hälsa och 
konsumentskydd i gemenskapen och 
internationellt, med beaktande av de olika 
organisationernas olika kapacitet och 
uppgifter. 

ekonomiskt samarbete och utveckling.

Motivering

Detta ändringsförslag följer av talmanskonferensens beslut att dela upp programmet.

Ändringsförslag 31
Skäl 12

(12) För att öka programmets värde och 
verkan bör de vidtagna åtgärderna 
övervakas och utvärderas med jämna 
mellanrum, bland annat genom oberoende 
externa utvärderingar.

(12) Man måste mäta och utvärdera hur 
långt man kommit i uppnåendet av 
programmets hälsomål för att öka 
programmets värde och verkan. De
vidtagna åtgärderna bör övervakas och 
utvärderas med jämna mellanrum, bland 
annat genom oberoende externa 
utvärderingar.

Ändringsförslag 32
Skäl 13

(13) Eftersom målen för de åtgärder som 
skall vidtas för att främja hälsa och 
konsumentskydd avser 
gränsöverskridande frågor och därför inte 
i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna, och eftersom 
medborgarnas hälsa, säkerhet och 
ekonomiska intressen mer effektivt kan 
skyddas genom gemenskapsåtgärder än 
genom enbart nationella åtgärder, och 
målen därigenom bättre kan uppnås på 
gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta beslut inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(13) I enlighet med subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna, som 
fastställs i artikel 5 i fördraget, skall 
gemenskapens åtgärder på områden som 
inte faller inom gemenskapens exklusiva 
behörighet, till exempel folkhälsa, vidtas 
enbart om och i den utsträckning som
målet, på grund av sin omfattning eller 
sina effekter, bättre kan uppnås på 
gemenskapsnivå. Programmets mål kan 
inte nås i tillräcklig utsträckning av 
medlemsstaterna på grund av 
komplexiteten, den gränsöverskridande 
karaktären och bristen på total kontroll 
på medlemsstatsnivå över de faktorer som 
påverkar hälsan, varför programmet bör 
stödja och komplettera medlemsstaternas 
insatser och åtgärder. Programmet kan ge 
ett avsevärt mervärde till hälsofrämjande 
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insatser och till hälso- och 
sjukvårdssystem i gemenskapen i form av 
stöd till strukturer och program som ökar 
enskildas, institutioners, 
sammanslutningars, organisationers och 
organs kapacitet på hälsoområdet genom 
att de underlättar utbytet av erfarenheter 
och bästa praxis samt tillhandahåller en 
grund för en gemensam analys av de 
faktorer som påverkar folkhälsan. 
Programmet kan också ge ett mervärde i 
händelse av gränsöverskridande hot mot 
folkhälsan – till exempel 
infektionssjukdomar, miljöföroreningar
eller föroreningar av livsmedel – i den 
utsträckning det krävs gemensamma 
strategier och åtgärder i hälso- och 
säkerhetsskyddssyfte, genom att stödja
medborgarnas hälsorelaterade 
ekonomiska intressen och minska de 
europeiska medborgarnas kostnader i  
egenskap av patienter.

Motivering

Detta ändringsförslag följer av talmanskonferensens beslut att dela upp programmet. 
Hälsoprogrammet bör också beakta medborgarnas roll som patienter som mottar hälso- och
sjukvårdstjänster. De åtgärder som vidtas inom ramen för programmet kan stimulera till 
samarbete mellan medlemsstaterna i fråga om gränsöverskridande sjukvård med syftet att 
säkra effektiv eller brådskande vård och främjande av patienternas hälsa, så att 
komplementariteten mellan hälso- och sjukvårdstjänsterna i gränsområden ökar.

Ändringsförslag 33
Skäl 14

(14) Kommissionen bör försäkra sig om en 
lämplig övergång mellan detta program 
och de två program som det ersätter, 
särskilt i fråga om kontinuiteten hos 
fleråriga åtgärder och administrativa 
stödstrukturer som genomförandeorganet 
för folkhälsoprogrammet.

(14) Kommissionen bör försäkra sig om en 
lämplig övergång mellan detta program 
och det första program som det ersätter, 
särskilt i fråga om uppfyllandet av de 
åtagna finansieringsskydligheterna.

Motivering

Detta ändringsförslag följer av talmanskonferensens beslut att dela upp programmet.



PE 364.889v02-00 22/49 PR\588702SV.doc

SV

Ändringsförslag 34
Artikel 1

Inrättande av programmet Inrättande av det andra programmet

Ett gemenskapsprogram för folkhälso-
och konsumentskyddsåtgärder, i det 
följande kallat programmet, inrättas 
härmed för perioden 1 januari 2007–
31 december 2013.

Det andra gemenskapsprogrammet för 
folkhälsoåtgärder, i det följande kallat 
programmet, inrättas härmed för perioden 
1 januari 2007–31 december 2013.

Motivering

Detta ändringsförslag följer av talmanskonferensens beslut att dela upp programmet. Den 
strukna delen täcks av betänkandet om programmet för konsumentskyddsåtgärder.

Ändringsförslag 35
Artikel 2

1. Programmet skall komplettera och stödja 
den politik som förs i medlemsstaterna och 
skall bidra till att skydda medborgarnas 
hälsa, säkerhet och ekonomiska intressen.

Programmet skall komplettera och stödja 
den politik som förs i medlemsstaterna och 
skall bidra till att skydda och främja hälsa 
hos människor och säkerhet genom att 
förebygga ohälsa, sjukdomar och skador 
bland människor och förbättra 
folkhälsan.

2. Det syfte som anges i punkt 1 skall 
uppnås genom gemensamma mål och 
specifika mål för hälsa och 
konsumentskydd.
a) Följande gemensamma mål för hälsa 
och konsumentskydd skall uppnås genom 
de åtgärder och verktyg som anges i 
bilaga 1 till detta beslut:
– Skydda medborgarna från sådana hot 
och risker som står utanför den enskildes 
kontroll.
– Öka medborgarnas förmåga att fatta 
välgrundade beslut om sådana hälso- och 
konsumentfrågor som är viktiga för dem.
– Integrera hälso- och 
konsumentpolitiska mål i övrig 
gemenskapspolitik.
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b) Följande specifika mål för hälsa skall 
uppnås genom de åtgärder och verktyg som 
anges i bilaga 2 till detta beslut:

Följande mål skall uppnås genom de 
åtgärder och verktyg som anges i bilagan
till detta beslut:

– Skydda medborgarna från hot mot 
hälsan.

– Skydda medborgarna från hot mot 
hälsan.

– Främja åtgärder som leder till 
hälsosammare levnadsvanor.

– Främja åtgärder som leder till 
hälsosammare levnadsvanor.

– Bidra till att minska förekomsten av stora 
sjukdomar.

– Bidra till att minska förekomsten av samt 
sjuklighet och dödlighet i stora sjukdomar 
och skador.

– Förbättra hälso- och sjukvårdssystemens 
effektivitet.

– Förbättra hälso- och sjukvårdssystemens 
effektivitet.

– Förbättra informationen och öka 
kunskaperna i syfte att uppnå bättre 
folkhälsa och bidra till att hälsomålen
integreras i gemenskapens politik.

c) Följande specifika mål för 
konsumentskydd skall uppnås genom de 
åtgärder och verktyg som anges i bilaga 3 
till detta beslut:
– Bättre kunskaper om konsumenter och 
marknader.
– Bättre konsumentskyddslagstiftning.
– Bättre kontroll av efterlevnaden, 
övervakning och rättsmedel.
– Mer välinformerade, upplysta och 
ansvarstagande konsumenter.

Motivering

Detta ändringsförslag följer av talmanskonferensens beslut att dela upp programmet. 
Följaktligen måste man anpassa programmets mål så att de motsvarar artikel 152 i 
EG-fördraget. De åtgärder som motsvarar dessa mål anges i bilagan. Detta är ett viktigt 
tillägg som syftar till att klargöra definitionen av programmets mål. Ett tillägg som är värt att 
notera är minskningen av dödligheten och sjukligheten i större sjukdomar och skador.

Ändringsförslag 36
Artikel 2, punkt 2a (ny)

2a. Programmet skall även bidra till att
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(a) säkerställa en hög nivå på 
folhälsoskyddet vid utformningen och 
genomförandet av all gemenskapspolitik 
och alla gemenskapsåtgärder, genom 
främjandet av en helhetssyn på hälsa,
(b) motverka bristande jämlikhet när det 
gäller hälsa,
(c) uppmuntra samarbete mellan 
medlemsstaterna på de områden som 
omfattas av artikel 152 i fördraget.

Motivering

Programmets grundläggande mål är att utveckla en integrerad och tvärvetenskaplig strategi 
för hälsa och att inbegripa skyddet och främjandet av hälsan i all gemenskapspolitik och alla 
gemenskapsåtgärder, liksom bekämpandet av ojämlikhet på hälsoområdet. Det är särskilt 
viktigt att uppmuntra till samarbete mellan medlemsstaterna för att möta utmaningarna på 
hälsoområdet.

Ändringsförslag 37
Artikel 3, punkt 1, inledningen

1. När åtgärder vidtas för att uppnå de 
syften och mål som anges i artikel 2 skall 
lämpliga tillgängliga metoder för 
genomförande utnyttjas till fullo, bland 
annat

1. När åtgärder vidtas för att uppnå de 
syften och mål som anges i artikel 2 skall 
lämpliga metoder för genomförande och 
finansiering utnyttjas till fullo, vilka skall 
godkännas i enlighet med det 
förvaltningsförfarande som anges i
artikel 6.2.

Motivering

Detta ändringsförslag följer av talmanskonferensens beslut att dela upp programmet. 
Metoderna för att genomföra programmet och finansieringsvillkoren bör fastställas av 
programmets förvaltningskommitté.

Ändringsförslag 38
Artikel 3, punkterna 2, 3 och 4

2. Vid tillämpning av punkt 1 a ovan skall 
det ekonomiska bidraget från 
gemenskapen inte överskrida följande 

utgår
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nivåer:
a) 60 % för en åtgärd avsedd att bidra till 
att uppnå ett mål som ingår i 
gemenskapens politik för hälsa och 
konsumentskydd, utom i sådana fall där 
åtgärden har ett exceptionellt stort 
nyttovärde, varvid gemenskapens bidrag 
skall uppgå till högst 80 %. 
b) 60 % av utgifterna för driften av ett 
organ som arbetar för mål av allmänt 
europeiskt intresse, om stödet är 
nödvändigt för att garantera att 
hälsofrågor eller konsumentintressen 
företräds på gemenskapsnivå eller för att 
genomföra centrala mål i programmet, 
utom i sådana fall där åtgärden har ett 
exceptionellt stort nyttovärde, varvid 
gemenskapens bidrag skall uppgå till 
högst 95 %. Vid förnyelse av detta stöd 
kan undantag från principen om gradvist 
minskandemedges.
3. Vid tillämpning av punkt 1 a ovan kan 
det ekonomiska stödet utges av 
gemenskapen tillsammans med en eller 
flera medlemsstater eller av gemenskapen 
tillsammans med de behöriga 
myndigheterna i andra deltagande länder, 
om detta är lämpligt med tanke på det mål 
som skall uppnås. I detta fall skall 
gemenskapens stöd vara högst 50 %, utom 
för åtgärder med exceptionellt stort 
nyttovärde, varvid gemenskapens stöd 
skall uppgå till högst 70 %. 
Gemenskapens stöd kan tilldelas ett 
offentligt eller ideellt organ som den 
berörda medlemsstaten eller den behöriga 
myndigheten har utsett och som 
kommissionen har godkänt.
4. Vid tillämpning av punkt 1 a ovan kan 
det ekonomiska stödet från gemenskapen 
också utges i form av ett schablonbelopp, 
om detta är lämpligt med tanke på 
åtgärderna. När det gäller ekonomiskt 
stöd av detta slag skall de tak som 
fastställs i punkterna 2 och 3 ovan inte 
gälla. Kriterierna för urval, övervakning 
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och utvärdering av sådana åtgärder skall 
anpassas efter behov.

Motivering

Särskilda bestämmelser om gemenskapens bidrag till projekt och organisationer bör antas i 
förvaltningskommittén.

Ändringsförslag 39
Artikel 3, punkt 4a (ny)

4a. Ekonomiskt stöd kan också tilldelas 
organ som
a) är icke-statliga, icke vinstdrivande, 
oberoende av näringslivs-, handel- och 
företagsintressen eller andra motstridande 
intressen och vars främsta mål och 
verksamheter är inriktade på 
förebyggande av sjukdomar hos 
människor och främjande av folkhälsan i 
gemenskapen, och som
b) har fått i uppdrag av nationella 
hälsoorganisationer i minst hälften av 
EU-medlemsstaterna att företräda 
medborgarnas intressen på 
gemenskapsnivå och som, enligt 
nationella bestämmelser och praxis, är 
representativa för medborgarna och 
verkar på regional eller nationell nivå, 
och som
c) har försett kommissionen med 
fullständiga och uppdaterade uppgifter 
om sina medlemskap, interna 
bestämmelser och finansieringskällor.

Motivering

Det är ytterst viktigt att det civila samhället deltar i utformningen och genomförandet av den 
europeiska politiken på hälsoområdet. EU tillhandahåller grundläggande finansiering så att 
intressen på hälsoområdet kan företrädas på ett effektivt sätt på gemenskapsnivå. Icke-
statliga organisationer spelar en viktig roll för att främja hälsan, och om man specificerar 
vilka av dem som får delta i programmet så skapas det ökad rättslig säkerhet för 
finansieringen av åtgärderna inom programmet.
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Ändringsförslag 40
Artikel 4

Kommissionen skall se till att programmet
genomförs i enlighet med bestämmelserna i 
artikel 7.

1. Kommissionen skall i nära samarbete 
med medlemsstaterna se till att insatserna
och åtgärderna inom programmet 
genomförs i enlighet med bestämmelserna i 
artiklarna 6 och 7 samt på ett 
samstämmigt och balanserat sätt.

Motivering

Samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna är en förutsättning för ett effektivt 
genomförande av programmet.

Ändringsförslag 41
Artikel 4, punkt 1a (ny)

1a. Kommissionen skall för att bidra till 
programmets genomförande säkerställa 
samordning och integrering av nätverk 
för hälsoövervakning och snabba insatser 
vid hälsorisker.

Ändringsförslag 42
Artikel 4, punkt 1b (ny)

1b. Kommissionen och medlemsstaterna 
skall inom sina respektive 
behörighetsområden vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att 
programmet genomförs effektivt och på 
gemenskaps- och medlemsstatsnivå införa 
mekanismer för att uppnå programmets 
mål. De skall se till att lämplig 
information lämnas om de åtgärder som 
får stöd genom programmet och att 
bredast möjliga deltagande uppnås i 
sådana åtgärder som skall genomföras av
lokala och regionala myndigheter samt 
icke-statliga organisationer.

Motivering

Samordning och samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna är absolut nödvändigt 
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för ett effektivt genomförande av programmet.

Ändringsförslag 43
Artikel 4, punkt 1c (ny)

1c. Kommissionen skall i nära samarbete 
med medlemsstaterna sträva efter att 
uppgifter och information blir jämförbara 
och att system och nätverk för utbyte av 
uppgifter och information om hälsa i 
möjligaste mån är kompatibla och 
fungerar tillsammans.

Ändringsförslag 44
Artikel 4, punkt 1d (ny)

1d. Kommissionen skall i nära samarbete 
med medlemsstaterna trygga nödvändigt 
samarbete och nödvändig kommunikation 
med det europeiska centrumet för 
förebyggande och kontroll av sjukdomar
med målet att programmets mål skall 
uppnås.

Motivering

Samordning och samarbete mellan kommissionen, medlemsstaterna och Europeiska 
centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar är absolut nödvändigt för ett effektivt 
uppnående av programmets mål.

Ändringsförslag 45
Artikel 4, punkt 1e (ny)

1e. Vid genomförandet av programmet 
skall kommissionen tillsammans med 
medlemsstaterna se till att alla relevanta 
rättsliga bestämmelser om skydd av 
personuppgifter följs och, när det är 
lämpligt, att det inrättas mekanismer som 
garanterar sekretess och säkerhet för 
dessa uppgifter.
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Motivering

Insamling av relevanta uppgifter utgör en viktig del av programmet. Insamlingen måste för 
att vara legitim och trovärdig respektera alla rättsliga bestämmelser om uppgiftsskydd.

Ändringsförslag 46
Artikel 4, punkt 1f (ny)

1f. Kommissionen skall i nära samarbete 
med medlemsstaterna säkra övergången 
mellan åtgärder som genomförs inom 
ramen för det första programmet, som 
antagits genom det beslut som avses i 
artikel 11 och som ingår i 
prioriteringarna i detta program, och de 
åtgärder som skall genomföras inom detta 
program.

Ändringsförslag 47
Artikel 4a (ny)

Artikel 4a
Gemensamma strategier och åtgärder

För att säkerställa en hög skyddsnivå för 
människors hälsa vid utformningen och 
genomförandet av all gemenskapspolitik 
och alla gemenskapsåtgärder samt för att 
främja integreringen av hälsofrågor kan 
programmets mål genomföras i form av 
gemensamma strategier och gemensamma 
åtgärder genom att man skapar
kopplingar till relevanta 
gemenskapsprogram, 
gemenskapsåtgärder och 
gemenskapsfonder. Kommissionen skall 
koppla programmet till andra 
gemenskapsåtgärder, gemenskapsinsatser 
och gemenskapsfonder.

Motivering

Man måste utveckla gemensamma strategier och åtgärder genom att främja 
gemenskapssamverkan och maximera programmets inverkan på andra gemenskapsåtgärder 
och gemenskapsfonder.
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Ändringsförslag 48
Artikel 5, punkt 1

1. Den finansiella ramen för genomförande 
av programmet för den tidsperiod som 
anges i artikel 1 skall vara 1 203 miljoner 
euro.

1. Den finansiella ramen för genomförande 
av programmet för den tidsperiod som 
anges i artikel 1 skall vara 
1 200 000 000 EUR.

Motivering

Programmets budget bör öka för att täcka nya insatser och åtgärder och för att säkra att det 
genomförs på ett integrerat och effektivt sätt.

Ändringsförslag 49
Artikel 7, punkt 1, led a

a) Den årliga arbetsplanen för programmets 
genomförande, där prioriteringsområden, 
åtgärder, fördelning av medel och 
relevanta kriterier anges.

a) Den årliga arbetsplanen för programmets 
genomförande, där prioriteringsområden, 
åtgärder och fördelning av medel anges.

Motivering

Detta ändringsförslag och ändringsförslagen nedan syftar till att göra genomförande-
bestämmelserna tydligare och mer exakta.

Ändringsförslag 50
Artikel 7, punkt 1, led aa (nytt)

(aa) Regler, kriterier, insynsåtgärder och 
förfaranden för att välja ut och finansiera 
åtgärder i programmet.

Motivering

Sett till förfarandet kräver detta att förvaltningskommittén vidtar genomförandeåtgärder.

Ändringsförslag 51
Artikel 7, punkt 1, led ab (nytt)

(ab) Regler för genomförandet av de 
gemensamma strategier och åtgärder som 
anges i artikel 4a.
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Motivering

Sett till förfarandet kräver detta att förvaltningskommittén vidtar genomförandeåtgärder.

Ändringsförslag 52
Artikel 7, punkt 1, led ac (nytt)

(ac) Regler för samordning, överföring, 
utbyte och spridande av information och 
immateriell egendom samt bevarande av 
uppgifter om de åtgärder och insatser som 
anges i bilagan.

Motivering

Sett till förfarandet kräver detta att förvaltningskommittén vidtar genomförandeåtgärder.

Ändringsförslag 53
Artikel 7, punkt 2

2. Kommissionen skall anta eventuella 
övriga åtgärder som krävs för att 
genomföra detta beslut. Kommittén skall 
underrättas om åtgärderna.

2. Kommissionen skall anta eventuella 
övriga åtgärder som krävs för att 
genomföra detta beslut i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i 
artikel 6.3. 

Motivering

Härigenom ökas tydligheten.

Ändringsförslag 54
Artikel 9

Vid genomförandet av programmet skall 
relationer med tredjeländer som inte deltar 
i programmet och med relevanta 
internationella organisationer uppmuntras.

Vid genomförandet av programmet skall 
relationer med tredjeländer som inte deltar 
i programmet och med relevanta 
internationella organisationer, i synnerhet 
WHO, uppmuntras.

Motivering

Världshälsoorganisationen bör nämnas uttryckligen här, eftersom den är den viktigaste 
internationella organisationen på hälsoområdet.
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Ändringsförslag 55
Artikel 10, punkt 2

2. På begäran av kommissionen skall 
medlemsstaterna lämna information om 
programmets genomförande och effekter.

2. Kommissionen skall tillhandahålla 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén följande:
(a) En extern och oberoende 
utvärderingsrapport efter halva tiden om 
vilka resultat som uppnåtts och de 
kvalitativa och kvantitativa aspekterna av 
programmets genomförande tre år efter 
det att det antagits. Rapporten skall i 
synnerhet göra det möjligt att bedöma 
effektiviteten hos åtgärderna för 
strukturella förbättringar i länder som 
nyligen anslutit sig till EU. Den skall 
också innehålla en sammanfattning av 
kommissionens huvudsakliga slutsatser 
och kommentarer.
(b) Senast fyra år efter det att programmet
antagits, ett meddelande om dess fortsatta 
genomförande.
(c) Senast den 31 december 2015, en 
detaljerad extern och oberoende 
utvärderingsrapport i efterhand om 
programmets genomförande och resultat, 
som skall utarbetas när programmet 
avslutats.

Motivering

Det är mycket viktigt med en oberoende utvärdering av programmets resultat.

Ändringsförslag 56
Artikel 10, punkt 3

3. Kommissionen skall se till att 
programmet utvärderas tre år efter det att 
det har inletts samt efter det att det har 
avslutats. Kommissionen skall överlämna 
resultaten av denna utvärdering 
tillsammans med sina egna kommentarer 
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 

utgår
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Regionkommittén.

Motivering

Innehållet i denna punkt inlemmas i en tydligare och mer exakt form i ändringsförslaget till 
artikel 10.2.

Ändringsförslag 57
Artikel 10, punkt 3a (ny)

3a. Kommissionen skall vartannat år efter 
det att programmet antagits offentliggöra 
en rapport om hälsotillståndet i EU, 
vilken skall grundas på uppgifter och 
indikatorer.

Motivering

Det bör offentliggöras en periodisk rapport om hälsan i EU, grundad på uppgifter och 
indikatorer från genomförandet av åtgärder inom programmet.

Ändringsförslag 58
Artikel 11

Besluten 1786/2002/EG och 20/2004/EG
skall upphöra att gälla.

Beslut 1786/2002/EG skall upphöra att 
gälla.

Motivering

Detta ändringsförslag följer av talmanskonferensens beslut att dela upp programmet. Den 
strukna delen täcks av betänkandet om programmet för konsumentskyddsåtgärder.

Ändringsförslag 59
Artikel 12

Kommissionen skall anta de åtgärder som 
är nödvändiga för att säkra övergången 
mellan de åtgärder som antagits enligt 
besluten 1786/2002/EG och 20/2004/EG
och de åtgärder som skall genomföras 
inom ramen för detta program.

Kommissionen skall anta de åtgärder som 
är nödvändiga för att säkra övergången 
mellan de åtgärder som antagits enligt 
beslut 1786/2002/EG och de åtgärder som 
skall genomföras inom ramen för detta 
program.



PE 364.889v02-00 34/49 PR\588702SV.doc

SV

Motivering

Detta ändringsförslag följer av talmanskonferensens beslut att dela upp programmet. Den 
strukna delen täcks av betänkandet om programmet för konsumentskyddsåtgärder.

Ändringsförslag 60
Bilaga 1

Denna bilaga utgår

Motivering

Alla delar som gäller folkhälsoprogrammet bör inbegripas i bilaga 2, så att det bara kommer 
att finnas en enda bilaga för detta program. 

Ändringsförslag 61
Bilaga 2, rubrik

BILAGA 2 - HÄLSA BILAGA 

Motivering

Eftersom bilaga 1 slås samman med bilaga 2, och bilaga 3 avser programmet för 
konsumentskyddsåtgärder, kommer det bara att finnas en enda bilaga i folkhälsoprogrammet.

Ändringsförslag 62
Bilaga 2, Mål 1, punkt 1, underrubrik

1. Förbättra övervakningen och kontrollen 
av hot mot hälsan

1.1. Förbättra övervakningen och 
kontrollen av hot mot hälsan

(Numreringen av underpunkterna bör 
ändras i enlighet med detta, dvs. 1.1.1, 
1.1.2 osv.)

Motivering

Ny numrering.

Ändringsförslag 63
Bilaga 2, Mål 1, punkt 1.4

1.4 Förbättra samarbetet mellan 1.4 Förbättra samarbetet mellan 
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laboratorier för att garantera diagnostiska 
resurser av hög kvalitet för patogener i hela 
gemenskapen, bland annat genom att 
bygga ett nät av referenslaboratorier i 
gemenskapen för sådana patogener som 
kräver ett närmare samarbete mellan 
medlemsstaterna.

laboratorier, inbegripet i fråga om 
övervakning av antimikrobiell resistens, 
för att garantera diagnostiska resurser av 
hög kvalitet för patogener i hela 
gemenskapen, bland annat genom att 
bygga ett nät av referenslaboratorier i 
gemenskapen för sådana patogener som 
kräver ett närmare samarbete mellan 
medlemsstaterna.

Motivering

Insatser kring antimikrobiell resistens mot antibiotika är också viktiga, bland annat på grund 
av ökningen av infektioner på sjukhus. 

Ändringsförslag 64
Bilaga 2, Mål 1, punkt 2, underrubrik

2. Hantera hot mot hälsan 1.2. Hantera hot mot hälsan

(Numreringen av underpunkterna bör 
ändras i enlighet med detta, dvs. 1.2.1, 
1.2.2 osv.)

Motivering

Ny numrering.

Ändringsförslag 65
Bilaga 2, Mål 2, punkt 3, underrubrik

3. Främja hälsa genom att påverka 
bestämningsfaktorerna

2. Främja hälsa genom att påverka 
bestämningsfaktorerna

(Numreringen av underpunkterna bör 
ändras i enlighet med detta, dvs. 2.1, 2.2 
osv.)

Ändringsförslag 66
Bilaga 2, Mål 2, punkt 3.2a (ny)
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3.2.a Bestämningsfaktorer relaterade till 
skador.

Motivering

Fastställandet av bestämningsfaktorer relaterade till skador skulle kunna förbättra 
förhindrandet och vården av skador. 

Ändringsförslag 67
Bilaga 2, Mål 2, punkt 3.3a (ny)

3.3.a Fastställande av orsakerna till 
hälsorelaterad ojämlikhet, som påverkar 
de förebyggande åtgärderna och arbetet 
för att optimera hälsovården.

Motivering

För närvarande råder det stora skillnader mellan och inom medlemsstaterna vad gäller 
medborgarnas medellivslängd, hälsotillstånd och tillgång till vård. Därför är det oerhört 
viktigt att inom ramen för programmet vidta åtgärder för att minska dessa skillnader och 
främja optimal sjukvård.

Ändringsförslag 68
Bilaga 2, Mål 2, punkt 3.4a (ny)

3.4.a Fastställande av genetiska 
bestämningsfaktorer för stora sjukdomar.

Ändringsförslag 69
Bilaga 2, Mål 3, rubrik

Mål 3: Bidra till att minska förekomsten av 
omfattande sjukdomar

Mål 3: Bidra till att minska förekomsten av
samt sjukligheten och dödligheten i
omfattande sjukdomar och skador

Motivering

Detta ändringsförslag läggs fram för att skapa överensstämmelse med ändringsförslaget till 
en del av artikel 2 om programmets mål.
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Ändringsförslag 70
Bilaga 2, Mål 3, punkt 4, underrubrik

4. Förebygga sjukdomar och personskador 3. Förebygga sjukdomar och personskador

(Numreringen av underpunkterna bör 
ändras i enlighet med detta, dvs. 3.1, 3.2 
osv.)

Motivering

Ny numrering.

Ändringsförslag 71
Bilaga 2, Mål 3, inledningen

Programmet skall samordnas med arbetet 
för hälsans bestämningsfaktorer och skall 
stödja följande:

Programmet skall samordnas med arbetet 
för bestämningsfaktorer och skall stödja 
följande:

Motivering

Ökad tydlighet.

Ändringsförslag 72
Bilaga 2, Mål 3, punkt 4.2

4.2 Planera och genomföra strategier och 
åtgärder för förebyggande av sjukdomar, 
särskilt genom att fastställa god praxis och 
utarbeta riktlinjer och rekommendationer, 
bland annat om sekundär prevention, 
screening och tidig upptäckt.

4.2 Planera och genomföra strategier och 
åtgärder för förebyggande av sjukdomar, 
särskilt genom att fastställa god praxis och 
utarbeta riktlinjer och rekommendationer, 
bland annat om sekundär prevention, 
screening och tidig upptäckt, särskilt när 
det gäller större sjukdomar.

Motivering

Det är naturligt att lägga mer tonvikt vid större sjukdomar.

Ändringsförslag 73
Bilaga 2, Mål 3, punkt 4.3a (ny) 
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4.3a. Utarbeta strategier och åtgärder för 
att tackla orsakerna till hälsorelaterad 
ojämlikhet genom förebyggande insatser 
och främjande av förbättringsåtgärder på 
hälsoområdet och optimal hälsovård.

Motivering

Ingen motivering behövs eftersom minskad ojämlikhet är en av programmets prioriteringar. 

Ändringsförslag 74
Bilaga 2, Mål 3, punkt 4.3b (ny)

4.3b. Främjande av bästa praxis och de 
senaste behandlingsmetoderna för
sjukdomar och skador i syfte att förhindra 
ytterligare hälsoförluster.

Motivering

Ingen motivering behövs eftersom minskad ojämlikhet är en av programmets prioriteringar. 

Ändringsförslag 75 
Bilaga 2, Mål 3, punkt 4.4.

4.4 Förbereda och genomföra strategier 
och åtgärder för förebyggande av 
personskador.

4.4 Förbereda och genomföra strategier 
och åtgärder för förebyggande av 
personskador på grundval av 
bestämmelsefaktorer relaterade till
skador.

Motivering

Insatserna måste grundas på bestämmelsefaktorer relaterade till skador fastställda genom 
analyser av skadeuppgifter. 

Ändringsförslag 76
Bilaga 2, Mål 3, punkt 4.4a (ny)

4.4a. Framtagande av bästa praxis och 
riktlinjer rörande skador på grundval av 
analyser av insamlade uppgifter.
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Motivering

Framtagande av bästa praxis och riktlinjer är det bästa alternativet när det gäller 
förebyggande åtgärder och behandling av skador.

Ändringsförslag 77
Bilaga 2, Mål 4, punkt 5, underrubrik

5. Skapa synergieffekter mellan nationella 
hälso- och sjukvårdssystem

4. Skapa synergieffekter mellan nationella 
hälso- och sjukvårdssystem

(Numreringen av underpunkterna bör 
ändras i enlighet med detta, dvs. 4.1, 4.2 
osv.)

Motivering

Ny numrering.

Ändringsförslag 78
Bilaga 2, Mål 4, punkt 5.2

5.2 Dela information om och hantera 
följderna av hälso- och 
sjukvårdspersonalens rörlighet.

5.2 Samla in och dela information om och 
hantera följderna av hälso- och 
sjukvårdspersonalens och patienternas 
rörlighet.

Motivering

Rörlighet bland hälso- och sjukvårdspersonal och patienter är ett faktum och därför är det 
mycket viktigt att samla in och analysera uppgifter för att kunna tackla större problem och 
utmaningar i detta hänseende.

Ändringsförslag 79
Bilaga 2, Mål 4, punkt 5.8a (ny)

5.8a Främja tillgången i gemenskapen på 
sådana organ och ämnen av mänskligt 
ursprung som är av hög kvalitet och säkra 
att användas vid medicinsk behandling.

Motivering

Det är bättre att placera texten i punkt 6.4 i den ursprungliga bilaga 1 under mål 4.
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Ändringsförslag 80
Bilaga 2, Mål 5 (nytt), rubrik

Mål 5: Förbättra informationen och öka 
kunskaperna om hälsa i syfte att främja 
folkhälsan och bidra till att hälsomålen 
integreras i gemenskapens politik

Motivering

Ett nytt mål till följd av omformuleringen av artikel 2.

Ändringsförslag 81
Bilaga 2, Mål 5, inledningen

Åtgärder som bidrar till alla de mål som 
nämns ovan:

Åtgärder och instrument som bidrar till 
alla de mål som nämns ovan:

Motivering

Härigenom ökar tydligheten och texten stämmer överens med den ändrade bilagan.

Ändringsförslag 82
Bilaga 2, Mål 5, punkt 6

6. Förbättra information och kunskap om 
hälsa i syfte att främja folkhälsan

5.1. Samla in uppgifter, övervaka hälsa
och sprida information
(Numreringen av underpunkterna bör 
ändras i enlighet med detta, dvs. 5.1.1, 
5.1.2. 5.1.3 osv.)

Motivering

Ny numrering.

Ändringsförslag 83
Bilaga 2, Mål 5, punkt 6.1a (ny)

6.1a. Samla in och analysera uppgifter av 
skador samt utveckla metoder och 
upprätthålla databaser
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Motivering

Det är mycket viktigt för utvecklingen av åtgärder för att förebygga och minska skador att 
man samlar in och analyserar uppgifter om skador samt utvecklar metoder.

Ändringsförslag 84
Bilaga 2, Mål 5, punkt 5.2 (ny)

5.2. Förbättra kommunikationen med 
medborgarna i EU om hälsofrågor
5.2.1. Informationskampanjer.

5.2.2. Frågeundersökningar.

5.2.3. Konferenser, seminarier, möten 
mellan sakkunniga och intressegrupper.
5.2.4. Publikationer om hälsorelaterade 
frågor.
5.2.5. Information på Internet.

5.2.6. Uppbyggnad och utnyttjande av 
informationskontor.

Motivering

Ny numrering. Ändrad version av punkt 1 i den ursprungliga bilaga 1.

Ändringsförslag 85
Bilaga 2, Mål 5, punkt 5.3 (ny) 

5.3. Öka det civila samhällets och 
intressegruppernas möjligheter att vara 
med och utforma politiken för hälsa
5.3.1. Främja och stärka 
hälsoorganisationer på gemenskapsnivå.
5.3.2. Stödja utbildning och 
kapacitetsuppbyggnad inom 
hälsoorganisationer.
5.3.3. Skapa nätverk mellan icke-statliga 
hälsoorganisationer och andra 
intressegrupper.
5.3.4. Förstärka rådgivande organ och 
rådgivningsmekanismer på 
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gemenskapsnivå.

Motivering

Ny numrering. Ändrad version av punkt 2 i den ursprungliga bilaga 1.

Ändringsförslag 86
Bilaga 2, Mål 5, punkt 5.4 (ny)

5.4. Utarbeta ett gemensamt 
tillvägagångssätt för integrering av 
hälsofrågor i gemenskapens övriga 
politikområden
5.4.1. Utveckla och tillämpa metoder för 
bedömning av konsekvenserna av 
gemenskapens politik och verksamhet för 
hälsa.
5.4.2. Utbyta information med 
medlemsstaterna om god praxis i fråga 
om nationell politik.
5.4.3. Genomföra studier om hur övriga 
politiska riktlinjer påverkar hälsa.

Motivering

Ny numrering. Ändrad version av punkt 3 i den ursprungliga bilaga 1.

Ändringsförslag 87
Bilaga 2, Mål 5, punkt 5.5 (ny)

5.5. Främja internationellt samarbete 
kring hälsa
5.5.1. Samarbeta med internationella 
organisationer.
5.5.2. Samarbeta med tredjeländer som 
inte deltar i programmet.
5.5.3. Uppmuntra dialog mellan 
hälsoorganisationer.

Motivering

Ny numrering. Ändrad version av punkt 4 i den ursprungliga bilaga 1.
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Ändringsförslag 88
Bilaga 2, Mål 5, punkt 5.6 (ny)

5.6. Förbättra tidig upptäckt, utvärdering 
och information om risker
5.6.1. Stödja vetenskaplig rådgivning och 
riskvärdering, inbegripet de uppgifter som 
utförs av de oberoende vetenskapliga 
kommittéer som inrättats genom 
kommissionens beslut 2004/210/EG1.
5.6.2. Samla in och jämföra information 
samt inrätta nätverk mellan specialister 
och institut.
5.6.3. Främja utveckling och 
harmonisering av riskvärderingsmetoder.
5.6.4. Genomföra åtgärder för att samla 
in och bedöma information om olika 
befolkningsgruppers och undergruppers 
exponering för kemiska, biologiska och 
fysiska hälsofaror.
5.6.5. Upprätta mekanismer för tidig 
upptäckt av nya risker och ta fram 
åtgärder för nyidentifierade risker.
5.6.6. Utforma strategier för att förbättra 
riskkommunikationen.
5.6.7. Anordna utbildning i riskvärdering.
__________
1 EUT L 66, 4.3.2004, s. 45.

Motivering

Ny numrering. Ändrad version av punkt 5 i den ursprungliga bilaga 1.

Ändringsförslag 89
Bilaga 2, Mål 5, punkt 5.7 (ny) 

5.7. Främja säkra organ, ämnen av 
mänskligt ursprung, blod och blodderivat
5.7.1. Göra insatser för att bidra till att 
höja säkerheten och kvaliteten hos organ 
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och ämnen av mänskligt ursprung, bland 
annat blod, blodkomponenter och 
blodprekursorer.
5.7.2. Stödja strategier och mekanismer 
för att främja transplantationer från 
levande donatorer och tackla problemet 
med bristen på organ.
5.7.3. Inrätta och administrera 
gemensamma plattformar mellan 
donatorer och mottagare för att fastställa 
bästa praxis i fråga om organ och ämnen
av mänskligt ursprung.

Motivering

Den första underpunkten är hämtad från bilaga 1, punkt 6.5. De två nya punkterna 
kompletterar den första. Det rör sig om ytterligare förbättringar och framtagande av 
åtgärder för organtransplantationer.

Ändringsförslag 90
Bilaga 2, Mål 5, punkt 5.8 (ny)

5.8. Annan verksamhet
5.8.1. Ge tekniskt stöd till analysen av 
frågor kring framtagandet och 
genomförandet av politik och lagstiftning.
5.8.2. Främja samverkan och lämplig 
användning av andra gemenskapsfonder
och gemenskapsprogram, bland annat 
gemenskapens ramforskningsprogram 
och resultaten från dessa, 
strukturfonderna, 
sammanhållningsfonden, Europeiska 
utvecklings- och garantifonden för 
jordbruket och Europeiska unionens 
solidaritetsfond.
5.8.3 Främja tandhälsa och tandvård, 
särskilt hos barn.

Motivering

Ytterligare förbättring och utveckling av gemensamma insatser för att främja 
samverkanseffekter inom gemenskapen. Dessutom bör man utarbeta insatser inom alla 
hälsoområden, bland annat tandhälsa, som särskilt berör barn.
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Ändringsförslag 91
Bilaga 3

Denna bilaga utgår

Motivering

Detta ändringsförslag följer av talmanskonferensens beslut att dela upp programmet. 
Bilaga 3 täcks av betänkandet om programmet för konsumentskyddsåtgärder. 
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MOTIVERING

Inledning

Folkhälsa är en tillgång av fundamental betydelse och skyddet av den berör alla utan 
undantag. Införandet av hälsoskydd i stadgan om de grundläggande rättigheterna 
(artikel II-35) gör det till en grundprincip och avspeglar denna generella övertygelse, men 
även åtagandet att visa att den är en av de viktigaste prioriteringarna inom EU.

Gemenskapen uppmanas att spela en aktiv roll på folkhälsoområdet, framför allt på grundval 
av fördragen, och att göra insatser som medlemsstaterna inte har möjlighet att göra själva. 
Enligt bestämmelserna i artikel 152 i fördraget sönderfaller gemenskapsinsatserna i tre delar: 
att förbättra folkhälsan, att förebygga sjukdomar i alla former och att undanröja faror. 
Samtidigt föreskrivs samordning på EU-nivå och samarbete med medlemsstaterna i syfte att 
stödja insatserna på folkhälsoområdet. Det bör erinras om att behörigheten och ansvaret för 
hälso- och sjukvårdstjänster (sjukhus etc.) faller på medlemsstaterna (i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen). Handlingsprogrammen gör det möjligt för gemenskapen att utforma 
politiken och utveckla insatserna på folkhälsoområdet i syfte att uppnå fördragets mål.

1. Bakgrund till förslaget till beslut

Kommissionen lade den 6 april 2005 fram ett förslag till Europaparlamentets och rådets beslut 
om inrättande av ett gemenskapsprogram för hälso- och konsumentskyddsåtgärder för 
perioden 2007–20131 och förfarandet för fattandet av detta beslut fastställs i artikel 251, dvs. 
det rör sig om medbeslutandeförfarandet mellan Europaparlamentet och rådet. Förslaget till 
beslut avser inrättande av ett program på två gemenskapsområden, vilka omfattas av två olika 
artiklar i EG-fördraget: artikel 152 om folkhälsa och artikel 153 om konsumentskydd. Det bör 
noteras att gemenskapen tidigare har antagit två olika program på grundval av dessa artiklar: 
Det allmänna ramverket för finansiering av gemenskapens åtgärder till stöd för 
konsumentpolitiken under perioden 2004-20072, med en budget på 81,8 miljoner euro 
(årsgenomsnitt 20,45 miljoner euro), och det nu löpande programmet för gemenskapsåtgärder 
på folkhälsoområdet 2003-20083, med en budget på 354 miljoner euro (årsgenomsnitt 59 
miljoner euro). Det sistnämnda är även det första integrerade programmet på 
folkhälsoområdet.

2. Kommentarer till förfarandet – Beslutet om separata program

Kommissionen åberopar i motiveringen till förslaget till beslut att EU-insatserna är splittrade 
på många program och den hänvisar till att målen för insatserna på konsumentskydds- och 
folkhälsoområdena är gemensamma. Trots att det kan vara en vällovlig strävan att förenkla 
och rationalisera gemenskapsprogrammen, så kan ett sammanslående av två politikområden i 
ett enda program inte dölja det faktum att dessa två politikområden är av helt olika natur och 
att nivån på EU:s engagemang dessutom inte är densamma.

  
1 KOM(2005)0115.
2 Europaparlamentets och rådets beslut nr 20/2004/EG, EUT L 5, 9.1.2004.
3 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1786/2002/EG, EGT L 271, 9.10.2002.
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Den 30 juni 2005 godkände parlamentets talmanskonferens en uppdelning av förslaget i två 
delar. De två ansvariga utskotten (miljöutskottet och inremarknadsutskottet) uppmanades att 
se till att de betänkanden som de lägger fram inte kommer att innehålla ändringsförslag som 
strider mot varandra till någondera delen av lagstiftningsförslaget, och dessutom att se till att 
uppdelningen av förslaget inte förhindrar budgetutskottet att utreda alla budgetaspekter av de 
faktorer som ingår i förslaget.

Som föredragande vill jag dessutom understryka att vart och ett av dessa områden, dvs. 
folkhälso- respektive konsumentskyddsområdet, har sina prioriteringar och särdrag, och att de 
båda är mångfacetterade och komplexa. Om vi samtidigt skall hantera dessa båda enormt 
stora och känsliga områden riskerar vi följaktligen att vår uppmärksamhet endast koncentreras 
på faktorer som är gemensamma för dem och att den inte kommer att omfatta alla deras delar. 
Allt talar alltså för att man bör utarbeta två separata program i syfte att få en uttömmande 
behandling av varje fråga. Detta förhindrar förstås inte att kommissionens enheter 
administrerar de två programmen tillsammans, i synnerhet inte på de punkter där de 
sammanfaller.

Aspekter på EU:s andra hälsoprogram

Uppdelningen i två separata program har fått mig att lägga fram en rad ändringsförslag i syfte 
att få fram ett sammanhållet och substantiellt hälsoprogram som täcker EU:s behov samt 
uppfyller medborgarnas förväntningar – men även krav – på bättre hälsa för alla. 
Otvivelaktigt har erfarenheterna från det första programmet (då jag hade äran att vara 
parlamentets föredragande) bidragit till en väsentlig del av detta betänkande.

Två parallella element som härrör från de erfarenheter som gjorts vid genomförandet av det 
första programmet gör att de skiljer sig åt: a) synergin i de nationella hälsosystemen med en 
strävan efter att förbättra utfallet och effektiviteten som enskilt mål, och b) tilläggsinsatser i 
syfte att ytterligare säkerställa möjligheten att uppnå de enskilda målen.

Liksom är fallet med det första programmet karaktäriseras det nya av en helhetssyn, både när 
det gäller själva hälsan och medlen, mekanismerna och sätten att hantera hälsoproblemen. 
Detta är det angreppssätt som valts för att på EU-nivå inte bara öka kvantiteten information 
som sprids, utan även förbättra dess kvalitet och samtidigt bistå och på ett effektivare sätt 
samordna verksamheten för alla dem som är inblandade i hälsofrågor. Vare sig det rör sig om 
parter inom den privata eller den offentliga sektorn så är det viktigt att de inblandade hjälper 
till med den nödvändiga uppföljningen och utvecklingen av programmets prioriterade 
områden genom att ständigt fokusera på sammanhållning och samordning i insatserna.

Bland insatserna måste en framträdande plats ges till korrekt hantering av sjukdomar och 
skador, baserad på information från bästa läkarpraxis, i syfte att undvika ytterligare 
försämringar av hälsosituationen. Till och med i fall av kroniska sjukdomar och 
funktionshinder skall denna omsorg finnas och göra det möjligt för de drabbade att få bättre 
livskvalitet. Följaktligen måste en betydande del av insatserna avse läkarvård och behandling 
av läkare.
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Programmet är både en inbjudan och en utmaning för alla att medverka till att säkerställa mer 
effektivt förebyggande av sjukdomar, förbättrade hälsotjänster och bättre livskvalitet. I detta 
sammanhang kan man inte bortse från att nivån på hälso- och sjukvårdstjänster för närvarande 
skiljer sig åt mellan medlemsstaterna, men även mellan olika regioner inom samma 
medlemsstat, och inte heller från den ojämlikhet som råder mellan medborgarna när det gäller 
att ha tillgång till goda hälso- och sjukvårdstjänster. Att mildra dessa faktorer kombinerat med 
synergi i de nationella hälsosystemen är följaktligen en väsentlig del av programmet.

Målen med programmet

Målen med programmet, som de kommer till uttryck genom mitt betänkande, är följande:
– Skydda medborgarna mot hälsohoten.
– Främja politik som leder till sundare livsstil.
– Bidra till minskad frekvens av samt insjuknande och dödlighet i de största sjukdomarna 

samt skador.
– Förbättra utfallet av och effektiviteten i hälsosystemen.
– Förbättra informationen och kunskaperna, dels för att främja hälsoutvecklingen, dels för 

att införliva målen för hälsopolitiken i annan gemenskapspolitik (mainstreaming).

Programmet skall även medverka till
– att säkerställa en hög nivå på skyddet för människans hälsa vid fastställandet och 

genomförandet av all gemenskapspolitik och alla gemenskapsinsatser genom att främja en 
helhetssyn på hälsan,

– att hantera ojämlikhet i samband med hälsa,
– att uppmuntra till samarbete mellan medlemsstaterna på de områden som omfattas av 

artikel 152 i fördraget.

Insatser och åtgärder till stöd för målen

I insatserna inom ramen för det nya programmet ingår följande:
– Främjande av hälsa och tillgång till information så att EU-medborgarna är i stånd att göra 

val som är gynnsamma för deras hälsa.
– Hanterande av hälsohot med en samordnad reaktion på EU-nivå till exempel i fall av 

epidemier, sjukdomar som hiv/aids, biologisk terrorism m.m.
– Förebyggande av sjukdomar där man tar itu med de faktorer som är avgörande för hälsan, 

både livsstilsrelaterade (mathållning, rökning, alkoholkonsumtion, m.fl.) och 
tilläggsfaktorer (genetiska, miljömässiga, socioekonomiska m.fl.) som bevisligen påverkar 
den fysiska och psykiska hälsan.

– Förhindrande av ytterligare försämrad hälsa hos en person genom att man använder 
korrekt läkarpraxis och moderna metoder för sjukdomshantering. Det står för övrigt klart 
att kriteriet för vårdinsatserna inte kan vara den ekonomiska kostnaden, utan att det måste 
vara effektiviteten, vilket långsiktigt också är det ekonomiskt sett mest fördelaktiga.

– Säkerställande, med hjälp av information, att personer med kroniska sjukdomar eller 
funktionshinder får bästa möjliga vård och sålunda även en så god livskvalitet som 
möjligt.

– Minskning av befintliga skillnader mellan nivån på hälso- och sjukvårdssystemen i 
medlemsstaterna samt även av den ojämlikhet som råder när det gäller EU-medborgarnas 
möjligheter att få tillgång till bra hälso- och sjukvårdstjänster samt lämplig behandling 



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

SV

och vård. Dessa skillnader drabbar dessutom vanligen samhällsgrupper med liknande 
egenskaper. Det kan röra sig om arbetslösa, ensamstående och personer med personliga 
eller familjerelaterade problem, och ofta handlar det om invandrare, personer med 
kroniska eller psykiska sjukdomar eller funktionshindrade.

– Insamlande och analys av fakta genom programmet så att man med exakthet kan beskriva 
rådande ”hälsotillstånd” inom EU och främja insatser för att se till att medlemsstaterna 
följer en konvergerande väg även på detta område. Detta kan ske genom information, 
informationskampanjer, samverkan med andra gemenskapsåtgärder och fonder samt med 
icke-statliga organisationer och förstås genom att främja bästa metoder.

– Förbättrad kommunikation med medborgarna genom att ständigt tillhandahålla nödvändig 
information till exempel om hur de skall hålla sig vid god hälsa, vilka konsekvenserna blir 
av deras livsstil, vilka val av behandling som är lämpliga när de lider av en sjukdom eller 
hur de bäst ska leva med en kronisk sjukdom eller ett funktionshinder.

Genomförande och samordning

Kommissionens samarbete både med medlemsstaterna och internationella organisationer, som 
WHO, och med särskilda centrum, som Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll 
av sjukdomar, är absolut nödvändigt för att möjliggöra utbyte av åsikter och främjande av 
hälsoinsatser. Medlemsstaterna uppmanas att spela en betydande roll med tanke på att en 
väsentlig del av uppgifterna skall komma från dem. Deras samarbete är nödvändigt för 
insamling och bearbetning av uppgifterna, men även för ett eventuellt genomförande av nya 
samordnade strategier och angreppssätt i hälsofrågor eftersom de förfogar över betydande 
mekanismer och medel. Jag anser att en samordning av programmet är väsentlig och absolut 
nödvändig för att programmet ska bli framgångsrikt. Säkerligen kan användande av den 
”öppna samordningsmetoden” bidra i frågor som hamnar inom subsidiariteten, genom att 
stärka hälso- och vårdpolitiken till exempel i fråga om rörlighet för patienter.

Budget

Någonting som jag som föredragande anser vara mycket viktigt är budgeten. Det måste alltid 
finnas en samstämmighet mellan uppsatta mål och avsatta medel. Enligt min åsikt säkerställs 
inte denna samstämmighet i det föreslagna programmet. De insatser som anges inom ramen 
för programmet är mycket långtgående och ambitiösa, och följaktligen är det inte möjligt att 
genomföra dem med en begränsad budget. Det bör även noteras att kommissionens förslag 
parallellt med de tre uttalade målen med det första programmet även innefattar två nya mål.

Av denna anledning föreslår jag summan 1 200 miljoner euro och jag är säker på att rådet och 
kommissionen kommer att inse att detta förslag är helt logiskt och gör det möjligt att 
obehindrat genomföra hälsoprogrammet 2007–2013. Vi bör för övrigt inte ens för ett
ögonblick glömma att folkhälsan är en av EU:s viktigaste prioriteringar, även i förhållande till 
all annan politik. Detta visar på den enastående betydelse som folkhälsan och därigenom 
skyddet av den har, som ett svar både på rådande behov och utmaningar och på 
EU-medborgarnas stora intresse. Detta kräver effektiva insatser på detta område.


