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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o společném postoji Rady ohledně přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
kterým se zavádí druhý akční program Společenství v oblasti zdraví (2007–2013)
(16369/2/2006 – C6-0100/2007 – 2005/0042A(COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na společný postoj Rady (16369/2/2006 – C6-0100/2007),

– s ohledem na stanovisko v prvním čtení1 k návrhu Komise předloženému Evropskému 
parlamentu a Radě (KOM(2005)0115)2,

– s ohledem na pozměněný návrh Komise (KOM(2006)0234)3,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

– s ohledem na článek 62 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin (A6-0000/2007),

1. schvaluje pozměněný společný postoj;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Společný postoj Rady Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 25

(25) Toto rozhodnutí stanoví pro celou 
dobu trvání programu finanční krytí, které 
představuje pro rozpočtový orgán hlavní 
referenční hodnotu ve smyslu bodu 37 
interinstitucionální dohody ze dne 17. 
května 2006 mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí o 
rozpočtové kázni a řádném finančním 
řízení

(25) Toto rozhodnutí stanoví pro celou 
dobu trvání programu finanční krytí, které 
představuje pro rozpočtový orgán hlavní 
referenční hodnotu ve smyslu bodu 37 
interinstitucionální dohody ze dne 17. 
května 2006 mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí o 
rozpočtové kázni a řádném finančním 
řízení. Rozpočtový orgán a Komise se při 
sestavování svého předběžného návrhu 
rozpočtu zavazují neodchylovat se o více 

  
1 Úř. věst. C 291, 30.11.2006, s. 372.
2 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
3 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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než 5% od částky určené pro celé období 
příslušného programu, nevzniknou-li 
nové, objektivní, dlouhodobé okolnosti, 
pro které jsou dány explicitní a přesné 
důvody, kdy jsou brány v úvahu výsledky 
získané z provádění programu, zejména 
na základě hodnocení. Veškerý nárůst, 
který by byl důsledkem uvedené odchylky, 
by měl zůstat v mezích daného stropu pro 
příslušný okruh.

Odůvodnění

Due to the reduced budget, it is necessary to explore and utilise all possibilities provided by 
IIA to make available more resources for the programme in the annual budgetary procedure.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 25a (nový)

(25a) Rozpočtový orgán může rozhodnout 
o změně ročního programového plánu 
sestaveného Komisí, který je pouze 
orientační, a zvýšit částky v položkách 
závazků a plateb pro první dva či tři roky 
daného období, společně s případnou
doložkou o monitorování, v souladu 
s ustanoveními interinstitucionální 
dohody (IID).

Odůvodnění

Due to the reduced budget, it is necessary to explore and utilise all possibilities provided by 
IIA to make available more resources for the programme in the annual budgetary procedure 

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 25b (nový)

(25b) Bod 27 IID stanoví, že nástroj 
pružnosti s ročním stropem ve výši 200 
milionů EUR (v běžných cenách) má v 
daném rozpočtovém roce a až do výše 
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stanovené částky umožnit financování 
přesně určených výdajů, které nebylo 
možné financovat v mezích stropů 
dostupných pro jeden nebo více jiných 
okruhů.

Odůvodnění

Due to the reduced budget allocated to the programme, all possibilities provided by IIA 
should be explored.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 2 odst. 2 odrážka 2

- podporovat zdraví, - podporovat politiky, které směřují ke 
zdravějšímu způsobu života a vypořádání 
se s nerovnostmi v oblasti zdraví,

Odůvodnění

This amendment reinstates the original Commission proposal and incorporates an element at 
amendment 50 of first reading.

Pozměňovací návrh 5
Čl. 1 odst. 1

1. Finanční krytí pro provádění programu v 
období uvedeném v článku 1 se stanoví na 
365 600 000 EUR.

1. Finanční krytí pro provádění programu v 
období uvedeném v článku 1 se stanoví na 
402 160 000 EUR.

Odůvodnění

The proposed 10% increase is to slightly rectify the drastic cut of the budget. In first reading, 
Parliament proposed a budget of  € 1 500 million. Following the example of LIFE+, where 
Parliament also adopted an increase to the budget in second reading, the necessary funds 
should be made available by deploying the margin of Heading 3b.

Pozměňovací návrh 6
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Čl. 3 odst. 2

2. Roční rozpočtové prostředky schvaluje 
rozpočtový orgán v mezích finančního 
rámce.

2. Roční rozpočtové prostředky schvaluje 
rozpočtový orgán v mezích finančního 
rámce a v souladu s legislativní pružností 
na základě bodu 37 IID, s nástrojem 
pružnosti podle bodu 27 IID a 
s přezkumem v polovině období, který 
stanoví prohlášení č. 3 IID.

Odůvodnění

Due to the asymmetry in the allocation of Community funding to the Health Programme and 
the other multi-annual programmes, the funding to the Health Programme should be 
increased in accordance with the legislative flexibility, the flexibility instrument and the mid-
term review of the Financial Framework.

Pozměňovací návrh 7
Čl. 4 odst. 3

3. Pokud to odůvodňuje povaha cíle, jehož 
má být dosaženo, mohou finanční 
příspěvky Společenství zahrnovat společné 
financování Společenstvím a jedním nebo 
více členskými státy či Společenstvím a 
příslušnými orgány dalších účastnících se 
zemí. V takovém případě nepřekročí 
příspěvek Společenství 50 %, kromě 
případů výjimečné prospěšnosti, kdy 
příspěvek Společenství nepřekročí 70 %. 
Tyto příspěvky Společenství lze 
poskytnout veřejnému nebo neziskovému 
subjektu, určenému na základě 
transparentního postupu členským státem 
či příslušným orgánem a schválenému 
Komisí.

3. Pokud to odůvodňuje povaha cíle, jehož 
má být dosaženo, mohou finanční 
příspěvky Společenství zahrnovat společné 
financování Společenstvím a jedním nebo 
více členskými státy či Společenstvím a 
příslušnými orgány dalších účastnících se 
zemí. V takovém případě nepřekročí 
příspěvek Společenství 50 %, kromě 
případů výjimečné prospěšnosti, kdy 
příspěvek Společenství nepřekročí 70 %. 
Tyto příspěvky Společenství lze 
poskytnout veřejnému nebo neziskovému 
subjektu, určenému na základě 
transparentního postupu členským státem 
či příslušným orgánem a schválenému 
Komisí. Tyto příspěvky Společenství by se 
měly poskytovat na základě kritérií 
pro organizace pacientů a spotřebitelů, 
které schválila Evropská agentura 
pro léčivé přípravky (září 2005).

Odůvodnění

Reinstating amendment 54 of first reading.
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Pozměňovací návrh 8
Příloha Bod 2.1.2.

2.1.2. Podporovat iniciativy k rozpoznání 
případů nerovností v oblasti zdraví v 
členských státech i mezi nimi, včetně 
případů týkajících se rozdílů mezi muži a 
ženami, a usilovat o jejich řešení a 
zmírňování s cílem přispět k prosperitě a 
soudržnosti; podporovat investice do 
zdraví ve spolupráci s dalšími politikami a 
fondy Společenství; zlepšit solidaritu mezi 
vnitrostátními zdravotními systémy 
podporou spolupráce v oblastech 
přeshraniční péče.

2.1.2. Podporovat iniciativy k rozpoznání 
případů nerovností v oblasti zdraví v 
členských státech i mezi nimi, včetně 
případů týkajících se rozdílů mezi muži a 
ženami, a usilovat o jejich řešení a 
zmírňování s cílem přispět k prosperitě a 
soudržnosti; podporovat investice do 
zdraví ve spolupráci s dalšími politikami a 
fondy Společenství; zlepšit solidaritu mezi 
vnitrostátními zdravotními systémy 
podporou spolupráce v oblastech 
přeshraniční péče a mobility pacientů.

Odůvodnění

The Annex should contain an explicit reference to patient mobility. Reinstates partly 
amendment 114 of first reading. 

Pozměňovací návrh 9
Příloha Bod 2.2.3

2.2.3. Podporovat akce týkající se účinků 
na zdraví vyplývajících z širších 
environmentálních a sociálně-
ekonomických faktorů..

2.2.3. Zabývat se problémy týkajícími se 
účinků na zdraví vyplývajících z širších 
environmentálních faktorů, zejména 
kvality vzduchu v uzavřených prostorách 
a expozice toxickým chemickým látkám, a 
ze sociálně-ekonomických faktorů.

Odůvodnění

The wording on the environment and health should be stronger along the line of amendment 
93 of first reading.

Pozměňovací návrh 10
Příloha Bod 3.1.1a. (nový)
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3.1.1a. Vytvořit systém Společenství pro 
spolupráci referenčních center , který by 
rozšířil využívání osvědčené praxe 
v členských státech;

Odůvodnění

Even if the objective on health system has been taken out, support for the cooperation 
between the existing centres of reference should be incorporated in the Annex. This 
amendment reinstates the original Commission proposal and elements from amendment 116 
of first reading.

Pozměňovací návrh 11
Příloha Bod 3.2.1.

3.2.1. Dále rozvíjet udržitelný zdravotní 
monitorovací systém s mechanismy pro 
sběr údajů a informací, s příslušnými 
ukazateli; sbírat údaje o zdravotním stavu a 
zdravotních politikách; za použití 
statistického programu Společenství 
rozvíjet statistické prvky tohoto systému.

3.2.1. Dále rozvíjet udržitelný zdravotní 
monitorovací systém s mechanismy pro 
sběr údajů a informací, s příslušnými 
ukazateli; založit celoevropský registr,
přinejmenším pro rakovinu děložního 
krčku, rakovinu prsu a kolorektální 
karcinom, založený na údajích, které byly 
získány při provádění doporučení Rady o
preventivních prohlídkách zaměřených na 
rakovinu; sbírat údaje o zdravotním stavu 
a zdravotních politikách; statistické prvky 
tohoto systému budou rozvinuty za použití 
statistického programu Společenství.

Odůvodnění

Reinstating partly amendment 126 of first reading.



PR\659335CS.doc 11/12 PE 386.560v01-00

CS

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Background

In spring 2005, the Commission presented a proposal for a joint Health and Consumer 
Protection programme for 2007-2013, arguing that combining two fairly small programmes 
into one big programme would bring about synergies both in terms of administration and 
policy-making. The programme should also have adequate resources, € 1 203 million, to 
implement measures in the fields of public health and consumer policy.

The European Parliament did not support the idea of a joint programme for two completely 
separate policy areas but decided to split it into two parts, the health programme and the 
consumer protection programme. The budget was split respecting the traditional breakdown 
between the two areas. When Parliament adopted the programmes in first reading, it 
maintained the original budget for the Consumer Protection Programme and considerably 
increased the budget for the Health Programme (from € 969 million to €1 500 million). This 
was to give a clear message to the Council and the Commission of Parliament's priorities.

The budgets of the new multi-annual programmes in all policy areas were part of the 
negotiations on the new Financial Framework for 2007-2013. Member States' compromise in 
December 2005 left the funding of a number of policy areas much below the level that the 
Commission had originally proposed. The European Parliament was partly able to correct the 
situation in the negotiations with the Council in spring 2006, but the consequences of the deal 
were worse for some policy areas than others. 

One of the policy areas to suffer most was public health, and the Health Programme became 
the biggest victim. The budget originally proposed by the Commission of €969 million, 
increased by Parliament to €1 500 million, shrank to just €365.6 million. Consequently, the 
Commission had to streamline the programme when it presented its revised proposal after 
Parliament's first reading and the deal on the Financial Framework. 

Your rapporteur, with the support of the shadow rapporteurs, explored all possibilities to 
rectify the situation. All the attempts rebounded from the Council, even if the Finnish 
Presidency did show some goodwill when negotiating with Parliament. The Council reached a 
political agreement on the Health Programme 2007-2013 in the end of November 2006, 
adopting largely the text of the Commission's revised proposal, including the budget.

Issues for second reading

Your rapporteur acknowledges that the margin for manouvre as regards the budget is limited. 
He points out, however, that the Financial Framework does offer some flexibility in terms of 
the margins of each heading as well as the annual budgetary procedure. Given the importance 
of the Health Programme, the existing opportunities should be actively explored and utilised. 

It is also necessary to revisit the text itself. It is clear that in the new circumstances, with a
reduced budget, it is no longer sensible to adopt an extremely detailed list of actions for the 
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programme. But it is still necessary to correct a few issues that Parliament considered 
important in first reading. One of them concerns the aim of the programme. In first reading, 
Parliament considered very important that the programme explicitly addresses health 
inequalities. Consequently, this should be mentioned in the aim and objectives of the 
programme. It also called for criteria for NGOs eligible for direct funding from the 
programme, more precise wording for actions on environment and health, a Community 
system for cooperation between centres of reference and the establishment of a Europe-wide 
register on those cancers which are covered by the Council recommendation on cancer 
screening. Your rapporteur has incorporated corresponding amendments in his draft 
recommendation. Given the wide consensus in Parliament on these modifications, the Council 
should show flexibility if it wants to avoid conciliation.
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