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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I. Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egészségügyre vonatkozó második közösségi cselekvési program (2007-2013) 
létrehozásáról szóló .../2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadásáról 
szóló tanácsi közös álláspontról
(16369/2/2006 – C6-0100/2007 – 2005/0042A(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (16369/2/2006 – C6-0100/2007),

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz az első olvasat során1 intézett 
javaslatára (COM(2005)0115)2 vonatkozó álláspontjára,

– tekintettel a módosított bizottsági javaslatra(COM(2006)0234)3,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
ajánlására második olvasatra (A6-0000/2007),

1. jóváhagyja a módosított közös álláspontot;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Tanács közös álláspontja A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(25) preambulumbekezdés

(25) Ez a határozat a program teljes 
időtartamára megállapítja a pénzügyi 
keretet, amely az Európai Parlament, a 
Tanács és a Bizottság közötti, a 
költségvetési fegyelemről és a 
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és 
eredményességéről szóló, 2006. május 17-
i intézményközi megállapodás 37. pontja 
értelmében az elsődleges hivatkozási pont 

(25) Ez a határozat a program teljes 
időtartamára megállapítja a pénzügyi 
keretet, amely az Európai Parlament, a 
Tanács és a Bizottság közötti, a 
költségvetési fegyelemről és a 
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és 
eredményességéről szóló, 2006. május 17-
i intézményközi megállapodás 37. pontja 
értelmében az elsődleges hivatkozási pont 

  
1 HL C 291. (E), 2006.11.30., 372. o.
2 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
3 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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a költségvetési hatóság számára az éves 
költségvetési eljárás során.

a költségvetési hatóság számára az éves 
költségvetési eljárás során. A költségvetési 
hatóság és a Bizottság az előzetes 
költségvetési tervezet elkészítésekor 
vállalja, hogy 5%-nál nagyobb mértékben 
nem tér el az adott program teljes 
időtartamára vonatkozó összegtől, hacsak 
nem merülnek fel új, objektív, hosszú 
távra vonatkozó körülmények, amelyeket 
kifejezetten és pontosan megindokolnak, 
figyelembe véve a program végrehajtása 
során kapott eredményeket, különösen az 
értékelések alapján. Az ilyen 
változtatásból eredő emelkedésnek az 
adott tételre megszabott felső határ alatt 
kell maradnia.

Indokolás

A csökkentett költségvetés miatt az intézményközi megállapodás által biztosított valamennyi 
lehetőséget fel kell mérni és hasznosítani kell, hogy az éves költségvetési eljárásban a 
program számára több forrást lehessen biztosítani.

Módosítás: 2
(25a) preambulumbekezdés (új)

(25a) A költségvetési hatóság dönthet a 
Bizottság által előírt éves programozás 
módosításáról, mivel ez tisztán indikatív 
jellegű, és az időszak első két vagy három 
évében növelheti a kötelezettségvállalási 
és a kifizetési előirányzatokat, lehetőség 
szerint ellenőrzési záradékkal ellátva, az 
intézményközi megállapodás 
rendelkezéseivel összhangban.

Indokolás

A csökkentett költségvetés miatt az intézményközi megállapodás által biztosított valamennyi 
lehetőséget fel kell mérni és hasznosítani kell, hogy az éves költségvetési eljárásban a 
program számára több forrást lehessen biztosítani.

Módosítás: 3
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(25b) preambulumbekezdés (új)

(25b) Az intézményközi megállapodás 27. 
pontja előírja, hogy a 200 millió EUR 
(jelenlegi áron) éves felső határral 
rendelkező rugalmassági eszköz célja egy 
adott pénzügyi évre és a megadott összegig 
olyan, egyértelműen meghatározott 
kiadások finanszírozása, amelyek az egy 
vagy több egyéb tételnél rendelkezésre álló 
határok keretein belül nem 
finanszírozhatók.

Indokolás

A programra szánt csökkentett költségvetés miatt az intézményközi megállapodás által 
biztosított összes lehetőséget fel kell mérni.

Módosítás: 4
2. cikk, (2) bekezdés, második francia bekezdés

- az egészség elősegítése, - olyan politikák elősegítése, amelyek 
egészségesebb életmódhoz vezetnek, és 
segítik az egészségügyi egyenlőtlenségek 
megszüntetését,

Indokolás

Ez a módosítás visszaállítja az eredeti bizottsági javaslatot, és tartalmazza az első olvasat 50. 
módosításának egy elemét.

Módosítás: 5
3. cikk, (1) bekezdés

(1) A program végrehajtásának pénzügyi 
keretösszege az 1. cikkben meghatározott 
időszakra 365 600 000 EUR.

(1) A program végrehajtásának pénzügyi 
keretösszege az 1. cikkben meghatározott 
időszakra 402 160 000 EUR.

Indokolás

A javasolt 10%-os emelés célja a költségvetés drasztikus csökkentésének kismértékű 
mérséklése. Az első olvasat során a Parlament 1 500 millió EUR költségvetésre tett javaslatot. 
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A LIFE+ példáját követve, ahol a Parlament második olvasatban szintén a költségvetés 
emelését fogadta el, a szükséges finanszírozást a 3b. tétel korlátjának alkalmazásával kell 
lehetővé tenni.

Módosítás: 6
3. cikk, (2) bekezdés

(2) Az éves előirányzatokat a pénzügyi 
keret határain belül a költségvetési hatóság 
engedélyezi.

(2) Az éves előirányzatokat a pénzügyi 
keret határain belül a költségvetési hatóság 
engedélyezi, összhangban az 
intézményközi megállapodás 37. 
pontjában előírt jogalkotási 
rugalmassággal, az intézményközi 
megállapodás 27. pontjában előírt 
rugalmassági eszközzel és az 
intézményközi megállapodás 3. 
nyilatkozatában előírt időközi 
felülvizsgálattal.

Indokolás

Az egészségügyi program és más többéves programok számára biztosított közösségi 
finanszírozás elosztásában mutatkozó aszimmetria miatt az egészségügyi program 
finanszírozását a jogalkotási rugalmassággal, a rugalmassági eszközzel és a pénzügyi keret 
időközi felülvizsgálatával összhangban növelni kell.

Módosítás: 7
4. cikk, (3) bekezdés

3. Amennyiben azt a megvalósítandó cél 
jellege indokolja, a közösségi pénzügyi 
hozzájárulás nyújtható a Közösség és egy 
vagy több tagállam, vagy a Közösség és 
más résztvevő országok illetékes hatóságai 
által közösen nyújtott finanszírozás 
részeként. Ebben az esetben a közösségi 
hozzájárulás nem haladhatja meg az 50%-
ot, a kivételesen hasznos fellépések 
esetében a 70%-ot. Az ilyen közösségi 
hozzájárulás a tagállam vagy az érintett 
illetékes hatóság által átlátható eljárás 
keretében kijelölt és a Bizottság által 
jóváhagyott közjogi testületnek vagy nem 

3. Amennyiben azt a megvalósítandó cél 
jellege indokolja, a közösségi pénzügyi 
hozzájárulás nyújtható a Közösség és egy 
vagy több tagállam, vagy a Közösség és 
más résztvevő országok illetékes hatóságai 
által közösen nyújtott finanszírozás 
részeként. Ebben az esetben a közösségi
hozzájárulás nem haladhatja meg az 50%-
ot, a kivételesen hasznos fellépések 
esetében a 70%-ot. Az ilyen közösségi 
hozzájárulás a tagállam vagy az érintett 
illetékes hatóság által átlátható eljárás 
keretében kijelölt és a Bizottság által 
jóváhagyott közjogi testületnek vagy nem 
profitorientált szervnek ítélhető oda. 
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profitorientált szervnek ítélhető oda. Ezeket a közösségi hozzájárulásokat az 
Európai Gyógyszerügynökség által 
jóváhagyott, a betegek és fogyasztók 
szervezeteire vonatkozó kritériumok 
alapján kell odaítélni.

Indokolás

Az első olvasat 54. módosításának visszaállítása.

Módosítás: 8
Melléklet, 2.1.2. pont

2.1.2. A tagállamokon belüli és azok 
közötti – többek között a nemek közötti 
egyenlőtlenségekhez kapcsolódó –
egészségügyi egyenlőtlenségek okainak 
meghatározására, azok kezelésére és az 
egyenlőtlenségek csökkentésére irányuló 
kezdeményezések támogatása a jóléthez és 
a kohézióhoz való hozzájárulás érdekében; 
az egészségügyi beruházások előmozdítása 
az egyéb közösségi politikákkal és 
pénzügyi alapokkal együttműködésben; a 
nemzeti egészségügyi rendszerek közötti 
szolidaritás javítása a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátással kapcsolatos 
együttműködés támogatása révén. 

2.1.2. A tagállamokon belüli és azok 
közötti – többek között a nemek közötti 
egyenlőtlenségekhez kapcsolódó –
egészségügyi egyenlőtlenségek okainak 
meghatározására, azok kezelésére és az 
egyenlőtlenségek csökkentésére irányuló 
kezdeményezések támogatása a jóléthez és 
a kohézióhoz való hozzájárulás érdekében; 
az egészségügyi beruházások előmozdítása 
az egyéb közösségi politikákkal és 
pénzügyi alapokkal együttműködésben; a 
nemzeti egészségügyi rendszerek közötti 
szolidaritás javítása a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátással és a betegek 
mobilitásával kapcsolatos együttműködés 
támogatása révén. 

Indokolás

A mellékletben kifejezetten hivatkozni kell a betegek mobilitására. Részben visszaállítja az 
első olvasat 114. módosítását. 

Módosítás: 9
Melléklet, 2.2.3. pont

2.2.3. A tágabb értelemben vett környezeti 
és társadalmi-gazdasági tényezőknek az 
egészségre gyakorolt hatásával 
kapcsolatos fellépések támogatása.

2.2.3. A tágabb értelemben vett környezeti 
tényezők, különösen a beltéri levegő 
minősége és a mérgező vegyi anyagoknak 
való kitettség, illetve társadalmi-gazdasági 
tényezők által az egészségre gyakorolt 
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hatás kezelése

Indokolás

A környezetre és az egészségre vonatkozó szövegezésnek az első olvasat 93. módosítása 
értelmében konkrétabbnak kell lennie.

Módosítás: 10
Melléklet, 3.1.1a. pont (új)

3.1.1a. Közösségi rendszer létrehozása a 
referenciaközpontok közötti 
együttműködéshez, a tagállamok között a 
bevált gyakorlat alkalmazásának 
előmozdítása céljából;

Indokolás

Még ha az egészségügyi rendszerre vonatkozó célkitűzést törölték is, a mellékletben 
szerepeltetni kell a meglévő referenciaközpontok közötti együttműködés támogatását. Ez a 
módosítás visszaállítja az eredeti bizottsági javaslatot, és tartalmazza az első olvasat 116. 
módosításának elemeit.

Módosítás: 11
Melléklet, 3.2.1. pont

3.2.1. A fenntartható egészségügyi 
nyomonkövetési rendszer továbbfejlesztése 
az adat- és információgyűjtést célzó 
mechanizmusok, valamint megfelelő 
mutatók kidolgozásával; az egészségügyi 
állapotra és politikákra vonatkozó adatok 
gyűjtése; a rendszer statisztikai részének 
kidolgozása a közösségi statisztikai 
program igénybevételével.

3.2.1. A fenntartható egészségügyi 
nyomonkövetési rendszer továbbfejlesztése 
az adat- és információgyűjtést célzó 
mechanizmusok, valamint megfelelő 
mutatók kidolgozásával; európai 
nyilvántartás létrehozása legalább a 
méhnyakrák, az emlőrák, illetve a vastag-
és végbélrák tekintetében, a rákszűrésről 
szóló tanácsi ajánlás végrehajtása során 
gyűjtött adatokra alapozva; az 
egészségügyi állapotra és politikákra 
vonatkozó adatok gyűjtése; a rendszer 
statisztikai részének (törlés) a közösségi 
statisztikai programmal együtt történő 
kidolgozása.
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Indokolás

Részben visszaállítja az első olvasat 126. módosítását.
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INDOKOLÁS

Háttér

A Bizottság 2005 tavaszán javaslatot nyújtott be egy 2007–2013-ra vonatkozó közös 
egészség- és fogyasztóvédelmi programra, azzal érvelve, hogy a két, viszonylag kis program 
egyetlen nagyobb programmá történő alakítása szinergiákat teremthet mind az igazgatás, 
mind a döntéshozatal tekintetében. A programnak emellett megfelelő, 1 203 millió euró 
összegű forrásokkal kell rendelkeznie a közegészségügy és a fogyasztóvédelmi politika 
területét érintő intézkedések végrehajtására.

Az Európai Parlament nem támogatta a két teljesen különálló politikai területre vonatkozó 
közös program létrehozását, hanem annak két részre, egészségügyi, illetve fogyasztóvédelmi 
programra történő bontása mellett döntött. A költségvetést a két terület közötti hagyományos 
lebontást tiszteletben tartva megosztották. Amikor a Parlament első olvasatban elfogadta a 
programokat, megtartotta a fogyasztóvédelmi program eredeti költségvetését, és az 
egészségügyi program költségvetését jelentős mértékben növelte (969 millió euróról 1 500 
millió euróra). Ennek célja az volt, hogy egyértelmű üzenetet közvetítsen a Tanács és a 
Bizottság felé a Parlament prioritásait illetően.

Az új többéves programok költségvetései minden politikai területen a 2007–2013 közötti új 
pénzügyi keretről szóló tárgyalások részét képezték. A tagállamok 2005. decemberi 
kompromisszuma alapján számos szakpolitikai terület finanszírozása jóval alatta maradt a 
Bizottság által eredetileg javasolt szintnek. Az Európai Parlament a Tanáccsal 2006 tavaszán 
folytatott tárgyalások során részben korrigálni tudta a helyzetet, de a megállapodás 
következményei egyes szakpolitikai területek esetében kedvezőtlenebbek voltak, mint 
másoknál.

Az egyik leginkább sújtott szakpolitikai terület a közegészségügy volt, a legnagyobb áldozat 
pedig az egészségügyi program. A Bizottság által eredetileg javasolt, 969 millió euró összegű 
költségvetés, amelyet a Parlament 1 500 millió euróra emelt, mindössze 365,6 millió euróra 
zsugorodott. Ebből következően a Bizottságnak karcsúsítania kellett a programot, amikor a 
Parlament első olvasatát és a pénzügyi keretről szóló megállapodást követően benyújtotta 
felülvizsgált javaslatát.

Az előadó az árnyékelőadók támogatásával megvizsgálta a helyzet kiigazításának valamennyi 
lehetőségét. A Tanács az összes kísérletet visszadobta, bár a finn elnökség a Parlamenttel 
folytatott tárgyalások során némi jószándékról tett tanúságot. A Tanács a 2007–2013 közötti 
egészségügyi programról 2006 novemberének végén jutott politikai megállapodásra, 
nagyjából elfogadva a Bizottság felülvizsgált javaslatának szövegét, a költségvetést is 
ideértve.

A második olvasat szempontjai
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Az előadó elismeri, hogy a költségvetés tekintetében a mozgástér határai korlátozottak. 
Rámutat azonban arra, hogy a pénzügyi keret némi rugalmasságot tesz lehetővé az egyes 
tételek korlátai, illetve az éves költségvetési eljárás tekintetében. Az egészségügyi program 
fontosságából adódóan a meglévő lehetőségeket aktívan fel kell tárni és hasznosítani kell.

Emellett továbbá magának a szövegnek az átgondolására is szükség van. Nyilvánvaló, hogy a 
megváltozott helyzetben, csökkentett költségvetés mellett, ésszerűtlen túlzottan részletes 
intézkedéslistát elfogadni a program tekintetében. Még mindig kiigazításra vár azonban 
néhány olyan kérdés, amelyet a Parlament első olvasatban fontosnak ítélt. Ezek egyike a 
program céljára vonatkozik. A Parlament első olvasatban nagyon fontosnak ítélte, hogy a 
program kifejezetten foglalkozzon az egészségügyi egyenlőtlenségekkel. Kövektkezésképpen 
ezt a program céljai és célkitűzései között meg kell említeni. Emellett szükségesek továbbá a 
programból nyújtott közvetlen finanszírozásra jogosult nem kormányzati szervezetek 
meghatározásának kritériumai, a környezetvédelmi és egészségügyi intézkedések pontosabb 
szövegezése, a referenciaközpontok közötti együttműködés közösségi rendszere, illetve egy 
egész Európára kiterjedő nyilvántartás létrehozása azon daganatos betegségeket illetően, 
amelyekre a Tanács rákszűrésről szóló ajánlása vonatkozik. Az előadó az ajánlástervezetében 
szerepelteti a megfelelő módosításokat. Tekintettel arra, hogy a Parlamenten belül ezen 
módosításokat illetően széles körű az egyetértés, a Tanácsnak rugalmasságot kell tanúsítania, 
ha el akarja kerülni az egyeztetést.
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