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PR_COD_2am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimą dėl antrosios Bendrijos veiksmų programos sveikatos srityje (2007−2013 m.)
(16369/2/2006 – C6-0100/2007 – 2005/0042A(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (16369/2/2006 – C6-0100/2007),

– atsižvelgdamas į savo poziciją per pirmąjį svarstymą1 dėl Komisijos pasiūlymo Europos 
Parlamentui ir Tarybai (COM(2005)0115)2,

– atsižvelgdamas į iš dalies pakeistą Komisijos pasiūlymą (COM(2006)0234)3,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto antrajam 
svarstymui pateiktas rekomendacijas (A6-0000/2007),

1. pritaria bendrajai pozicijai su pakeitimais;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Tarybos bendroji pozicija Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
25 konstatuojamoji dalis

(25) Šiuo sprendimu visai programos 
įgyvendinimo trukmei nustatomas 
finansinis paketas, kuris yra pagrindinis 
biudžeto valdymo institucijos orientyras 
metinės biudžetinės procedūros metu, kaip 
apibrėžta 2006 m. gegužės 17 d. Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstituciniame susitarime dėl 
biudžetinės drausmės ir patikimo finansų 
valdymo 37 punkte.

(25) Šiuo sprendimu visai programos 
įgyvendinimo trukmei nustatomas 
finansinis paketas, kuris yra pagrindinis 
biudžeto valdymo institucijos orientyras 
metinės biudžetinės procedūros metu, kaip 
apibrėžta 2006 m. gegužės 17 d. Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstituciniame susitarime dėl 
biudžetinės drausmės ir patikimo finansų 
valdymo 37 punkte. Biudžeto valdymo 
institucija ir Komisija, sudarydamos 

  
1 OL C 291 E, 2006 11 30, p. 372.
2 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
3 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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negalutinį biudžeto projektą, įsipareigoja 
per visą svarstomos programos trukmę 
nukrypti ne daugiau kaip 5 proc. nuo 
sumos, nebent kiltų naujos, objektyvios 
ilgalaikės aplinkybės, kurios būtų aiškiai 
ir tiksliai pagrįstos atsižvelgiant į 
rezultatus, pasiektus įgyvendinant 
programą, ypač vadovaujantis 
įvertinimais. Bet koks padidėjimas, 
atsiradęs dėl šio nukrypimo neturėtų 
viršyti svarstomos išlaidų kategorijos 
eilutės ribų.  

Pagrindimas

Dėl sumažinto biudžeto būtina išnagrinėti ir išnaudoti visas tarpinstitucinio susitarimo 
teikiamas galimybes siekiant, kad metinio biudžeto procedūroje programai būtų numatyta 
daugiau išteklių.

Pakeitimas  2
25a konstatuojamoji dalis (nauja)

(25a) Biudžeto valdymo institucija galėtų 
nuspręsti pataisyti Komisijos numatytą 
metinę programą, kuri yra tik 
nurodomojo pobūdžio, ir padidinti  
įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus 
per pirmuosius dvejus arba trejus 
laikotarpio metus, galbūt įtraukiant 
straipsnį dėl stebėsenos, vadovaujantis 
tarpinstitucinio susitarimo nuostatomis.

Pagrindimas

Dėl sumažinto biudžeto būtina išnagrinėti ir išnaudoti visas tarpinstitucinio susitarimo 
teikiamas galimybes siekiant, kad metinio biudžeto procedūroje programai būtų numatyta 
daugiau išteklių. 

Pakeitimas  3
104a konstatuojamoji dalis (nauja)

(25b) Tarpinstitucinio susitarimo 27 
punkte nustatyta, kad lankstumo 
priemone, kurios kasmetinė maksimali 
riba yra 200 mln. EUR (galiojusiomis 
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kainomis), siekiama sudaryti galimybę 
atitinkamais finansiniais metais, 
neviršijant nustatytos sumos, finansuoti 
aiškiai nurodytas išlaidas, kurios negalėtų 
būti finansuojamos laikantis vienai arba 
kelioms kitoms išlaidų kategorijoms 
nustatytų maksimalių ribų.

Pagrindimas

Kadangi sumažintas programai skirtas biudžetas, reikėtų išnagrinėti visas TIS siūlomas 
galimybes.

Pakeitimas  4
2 straipsnio 2 dalies 2 įtrauka

- skatinti sveikatingumą; - skatinti sveiką gyvenimo būdą 
lemiančias ir sveikatos priežiūros 
skirtumus mažinančias priemones,

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atkuriamas pradinis Komisijos pasiūlymas ir įtraukiamas per pirmąjį 
svarstymą svarstyto 50 pakeitimo aspektas.

Pakeitimas  5
3 straipsnio 1 dalis

1. 1 straipsnyje nurodytam programos 
įgyvendinimo laikotarpiui finansinį paketą 
sudaro 365 600 000 EUR.

1. 1 straipsnyje nurodytam programos 
įgyvendinimo laikotarpiui finansinį paketą 
sudaro 402 160 000 EUR.

Pagrindimas

Siūlomu 10 proc. padidinimu siekiama truputį sušvelninti drastišką biudžeto sumažinimą. Per 
pirmąjį svarstymą Parlamentas siūlė 1500 mln. biudžetą. Atsižvelgdamas į programos LIFE+ 
pavyzdį,  kai Parlamentas per antrąjį svarstymą  taip pat patvirtino didesnį biudžetą, 
reikalingos lėšos turėtų būti gautos panaudojant 3b kategorijos atsargas.

Pakeitimas  6
3 straipsnio 2 dalis

2. Metinius asignavimus tvirtina biudžeto 2. Metinius asignavimus tvirtina biudžeto 
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valdymo institucija, neviršydama 
finansinės programos ribų.

valdymo institucija, neviršydama 
finansinės programos ribų ir 
vadovaudamasi TIS 37 punkte numatytu 
teisiniu lankstumu, TIS 27 punkte 
numatyta lankstumo priemone ir TIS 
deklaracijoje Nr. 3 numatyta peržiūra 
įpusėjus įgyvendinimo laikotarpiui.

Pagrindimas

Dėl Bendrijos lėšų asimetrinio paskirstymo sveikatos programai ir kitoms daugiametėms 
programoms, sveikatos programai skirtos lėšos turėtų būti padidintos vadovaujantis teisės 
aktų lankstumu, lankstumo priemone ir finansinės programos peržiūra įpusėjus jos 
įgyvendinimo laikotarpiui.

Pakeitimas  7
4 straipsnio 3 dalis

3. Prireikus ir atsižvelgiant į siekiamo 
uždavinio pobūdį, Bendrijos finansinį įnašą 
gali sudaryti bendras Bendrijos ir vienos ar 
daugiau valstybių narių teikiamas 
finansavimas arba Bendrijos ir kitų 
dalyvaujančių šalių kompetentingų 
valdžios institucijų teikiamas finansavimas. 
Tokiu atveju Bendrijos parama neturi 
viršyti 50 % išlaidų, išskyrus ypatingo 
naudingumo atvejus, kai Bendrijos parama 
neturi viršyti 70 % išlaidų. Tokia Bendrijos 
parama gali būti suteikta valstybės narės 
arba susijusios kompetentingos valdžios 
institucijos laikantis skaidrios tvarkos 
paskirtai viešajai įstaigai arba pelno 
nesiekiančiai organizacijai, jei tam pritaria 
Komisija.

3. Prireikus ir atsižvelgiant į siekiamo 
uždavinio pobūdį, Bendrijos finansinį įnašą 
gali sudaryti bendras Bendrijos ir vienos ar 
daugiau valstybių narių teikiamas 
finansavimas arba Bendrijos ir kitų 
dalyvaujančių šalių kompetentingų 
valdžios institucijų teikiamas finansavimas. 
Tokiu atveju Bendrijos parama neturi 
viršyti 50 % išlaidų, išskyrus ypatingo 
naudingumo atvejus, kai Bendrijos parama 
neturi viršyti 70 % išlaidų. Tokia Bendrijos 
parama gali būti suteikta valstybės narės 
arba susijusios kompetentingos valdžios 
institucijos laikantis skaidrios tvarkos 
paskirtai viešajai įstaigai arba pelno 
nesiekiančiai organizacijai, jei tam pritaria 
Komisija. Ši Bendrijos parama turi būti 
skiriama atsižvelgiant į Europos vaistų 
vertinimo agentūros priimtus ir ligonių ir 
vartotojų organizacijoms taikomus 
kriterijus.

Pagrindimas

Atkuriamas per pirmąjį svarstymą svarstytas 54 pakeitimas.
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Pakeitimas  8
Priedas, 2.1.2. punktas

2.1.2. Remti iniciatyvas, skirtas nustatyti 
sveikatos skirtumų priežastis, spręsti ir 
mažinti šiuos skirtumus atskirose 
valstybėse narėse ir tarp valstybių narių, 
įskaitant susijusius su lyčių skirtumais, 
siekiant prisidėti prie gerovės ir 
sanglaudos, skatinti investicijas į sveikatos 
sritį atsižvelgiant į kitas Bendrijos politikos 
sritis ir fondus, stiprinti nacionalinių 
sveikatos sistemų solidarumą remiant 
bendradarbiavimą tarpvalstybinės 
sveikatos priežiūros klausimais.

2.1.2. Remti iniciatyvas, skirtas nustatyti 
sveikatos skirtumų priežastis, spręsti ir 
mažinti šiuos skirtumus atskirose 
valstybėse narėse ir tarp valstybių narių, 
įskaitant susijusius su lyčių skirtumais, 
siekiant prisidėti prie gerovės ir 
sanglaudos, skatinti investicijas į sveikatos 
sritį atsižvelgiant į kitas Bendrijos politikos 
sritis ir fondus, stiprinti nacionalinių 
sveikatos sistemų solidarumą remiant 
bendradarbiavimą tarpvalstybinės 
sveikatos priežiūros ir ligonių judumo
klausimais. 

Pagrindimas

Priede turėtų būti pateikta aiški nuoroda į ligonių judumą. Iš dalies atkuriamas per pirmąjį 
svarstymą svarstytas 114 pakeitimas. 

Pakeitimas  9
Priedas, 2.2.3. punktas

2.2.3. Remti veiksmus dėl įvairesnių 
aplinkos ir socialinių bei ekonominių 
veiksnių poveikio sveikatai.

2.2.3. Spręsti problemas dėl įvairesnių 
aplinkos veiksnių, ypač vidaus patalpų oro 
kokybės ir toksinių cheminių medžiagų, 
socialinių bei ekonominių veiksnių 
poveikio sveikatai. 

Pagrindimas

Formuluotė dėl aplinkos apsaugos ir sveikatos turėtų būti griežtesnė atsižvelgiant į per 
pirmąjį svarstymą svarstytą 93 pakeitimą. 

Pakeitimas  10
Priedas, 3.1.1a. punktas (naujas)

3.1.1a. Parengti informacijos centrų
bendradarbiavimo Bendrijos sistemą 
siekiant, kad valstybėse narėse kuo 
dažniau būtų taikoma geriausia praktika;
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Pagrindimas

Net jei iš priedo buvo išbrauktas tikslas dėl sveikatos sistemos, į jį turėtų būti įtraukta parama 
veikiančių informacijos centrų bendradarbiavimui. Šiuo pakeitimu atkuriamas pradinis 
Komisijos pasiūlymas ir įtraukiami per pirmąjį svarstymą svarstyto 116 pakeitimo aspektai.

Pakeitimas  11
Priedas, 3.2.1. punktas

3.2.1. Toliau plėtoti tvarią sveikatos 
stebėsenos sistemą ir priemones, skirtas 
duomenims ir informacijai rinkti, su 
atitinkamais rodikliais; duomenų apie 
sveikatos būklę ir politikos sritis rinkimas; 
šios sistemos statistinė dalis bus plėtojama
pagal Bendrijos statistikos programą.

3.2.1. Toliau plėtoti tvarią sveikatos 
stebėsenos sistemą ir priemones, skirtas 
duomenims ir informacijai rinkti, su 
atitinkamais rodikliais; remiantis 
duomenimis, surinktais įgyvendinant 
Tarybos rekomendaciją dėl vėžio 
profilaktikos, Europos lygmeniu įsteigti 
registrą, skirtą registruoti bent gimdos 
kaklelio, krūties, kolorektalinio vėžio 
susirgimus; duomenų apie sveikatos būklę 
ir politikos sritis rinkimas; statistinė šios 
sistemos dalis bus plėtojama kartu su 
Bendrijos statistikos programa.

Pagrindimas

Iš dalies atkuriamas per pirmąjį svarstymą svarstytas 126 pakeitimas.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

2005 m. pavasarį Komisija pateikė pasiūlymą dėl bendros Sveikatos ir vartotojų apsaugos 
programos 2007–2013 m., pagal kurį sujungus dvi gana mažas programas į vieną, būtų 
pasiekta administravimo ir politikos formavimo sinergija. Programai turėtų būti skiriama 
atitinkamai lėšų (1 203 mln. eurų) siekiant įgyvendinti priemones visuomenės sveikatos ir 
vartotojų politikos srityse. 

Europos Parlamentas nepritarė bendros dviejų visiškai skirtingų politikos sričių programos 
įdėjai, tačiau nusprendė suskirstyti ją į dvi dalis – sveikatos programą ir vartotojų apsaugos 
programą. Biudžetas buvo paskirstytas atsižvelgiant į tradicinį šių sričių pasidalijimą. Per 
pirmąjį svarstymą Parlamentui priėmus programas, buvo išlaikytas pradinio dydžio Vartotojų 
apsaugos programos biudžetas ir gerokai padidintas Sveikatos programos biudžetas (nuo 969 
mln. eurų iki 1500 mln. eurų). Tai buvo daroma siekiant aiškiai parodyti Tarybai ir Komisijai 
Parlamento prioritetus.

Dėl naujų visų politikos sričių daugiamečių programų biudžetų buvo deramasi rengiant 
finansinę programą  2007–2013 m. 2005 m. gruodžio mėn. valstybės narės pasiekė 
kompromisą, pagal kurį daugelio politikos sričių lėšos buvo dar daugiau sumažintos negu 
siūlė Komisija. Europos Parlamentas turėjo galimybę ištaisyti padėtį 2006 m. pavasarį per 
derybas su Taryba, tačiau susitarimas turėjo blogesnių padarinių vienoms politikos sritims nei 
kitoms.  

Labiausiai dėl to nukentėjusi politikos sritis – visuomenės sveikata, o Sveikatos programa 
nukentėjo daugiausiai. Iš pradžių Komisijos siūlytas 969 mln. eurų biudžetas,  kurį 
Parlamentas padidino iki 1500 mln. eurų, sumažėjo iki 365, 5 mln. eurų. Taigi Komisija, prieš 
teikdama apsvarstytą pasiūlymą po Parlamento pirmojo svarstymo ir susitarimo dėl finansinės 
programos, turėjo supaprastinti programą. 

Pranešėjas kartu su pagalbiniais pranešėjais išnagrinėjo visas galimybes siekdami ištaisyti 
padėtį. Taryba nereagavo į visas pastangas, nors Tarybai vadovavusi Suomija ir rodė 
geranoriškumą derėdamasi su Parlamentu. 2006 m. lapkričio pabaigoje Taryba pasiekė 
politinį susitarimą dėl Sveikatos programos 2007–2013 m. priimdama didelę dalį Komisijos 
siūlyto teksto dalį, taip pat biudžetą.

Antrojo svarstymo klausimai

Pranešėjas pripažįsta, kad kalbant apie biudžetą sąlygos laviruoti yra ribotos. Tačiau jis 
pažymi, kad finansinėje programoje numatytas šioks toks kiekvienos išlaidų kategorijų ir 
metinio biudžeto procedūros ribų lankstumas. Turint mintyje Sveikatos programos svarbą 
esamos galimybės turi būti aktyviai išnagrinėtos ir panaudotos.  

Taip pat būtina iš naujo apsvarstyti patį tekstą. Aišku, kad naujomis aplinkybėmis, t. y.  
sumažinus biudžetą, nėra prasmės priimti labai išsamaus programos veiksmų sąrašo. Tačiau 
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vis dar būtina ištaisyti kai kuriuos klausimus, kurie buvo svarbūs Parlamentui per pirmąjį 
svarstymą. Vienas iš jų susijęs su programos tikslu. Per pirmąjį svarstymą Parlamentui buvo 
labai svarbu, kad įgyvendinant programą būtų tikrai sprendžiami klausimai dėl sveikatos 
priežiūros skirtumo.  Taigi tai turėtų būti įtraukta į programos tikslą ir siekius. Taip pat 
raginama taikyti kriterijus NVO, tiesiogiai gaunančioms programos lėšas, tikslesnį veiklos 
aplinkos apsaugos ir sveikatos srityse apibrėžimą, Bendrijos informacijos centrų 
bendradarbiavimo sistemą ir steigti registrą tų vėžio susirgimų, kuriuos apima Tarybos 
rekomendacija dėl vėžio profilaktikos Europos masto registrą. Pranešėjas į rekomendacijos 
projektą įtraukė atitinkamus pakeitimus. Turėdama mintyje, kad Parlamente daug narių pritarė 
šiems pakeitimams, Taryba turėtų būti lankstesnė, jei ji nori išvengti taikinimo. 
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