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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de 
aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van 
een tweede communautair actieprogramma op het gebied van gezondheid (2007-2013)
(16369/2/2006 – C6-0100/2007 – 2005/0042A(COD))

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (16369/2/2006 – C6-0100/2007),

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt1 inzake het voorstel van de 
Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2005)0115)2,

– gezien het gewijzigde voorstel van de Commissie (COM(2006)0234)3,

– gelet op artikel 251, lid 2 van het EG-Verdrag,

– gelet op artikel 62 van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid (A6-0000/2007),

1. hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt, als geamendeerd door het 
Parlement;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 25

(25) Dit besluit stelt voor de gehele duur 
van het programma de financiële middelen 
vast die in het kader van de jaarlijkse 
begrotingsprocedure voor de 
begrotingsautoriteit het voornaamste 
referentiepunt vormen in de zin van punt 
37 van het Interinstitutioneel Akkoord van 
17 mei 2006 tussen het Europees 

(25) Dit besluit stelt voor de gehele duur 
van het programma de financiële middelen 
vast die in het kader van de jaarlijkse 
begrotingsprocedure voor de 
begrotingsautoriteit het voornaamste 
referentiepunt vormen in de zin van punt 
37 van het Interinstitutioneel Akkoord van 
17 mei 2006 tussen het Europees 

  
1 PB C 291E van 30.11.2006, blz. 372.
2 Nog niet in het PB gepubliceerd.
3 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Parlement, de Raad en de Commissie 
betreffende de begrotingsdiscipline en een 
goed financieel beheer.

Parlement, de Raad en de Commissie 
betreffende de begrotingsdiscipline en een 
goed financieel beheer. De 
begrotingsautoriteit en de Commissie, 
wanneer deze laatste haar voorontwerp 
van begroting opstelt, verbinden zich ertoe 
voor de gehele looptijd van het betrokken 
programma niet meer dan 5 % van dit 
bedrag af te wijken, behalve in het geval 
van nieuwe objectieve en duurzame 
omstandigheden die uitdrukkelijk en 
nauwkeurig moeten worden 
gerechtvaardigd, waarbij rekening moet 
worden gehouden met de verkregen 
resultaten die bij de tenuitvoerlegging van 
het programma zijn verwezenlijkt, met 
name op de grondslag van evaluaties. Uit 
dergelijke afwijkingen voortvloeiende 
verhogingen mogen niet leiden tot 
overschrijding van het voor de betrokken 
rubriek geldende maximum.

Motivering

De verlaging van het budget brengt met zich mee dat alle door het IIA geboden mogelijkheden 
moeten worden onderzocht en benut, zodat er in het kader van de jaarlijkse 
begrotingsprocedure meer middelen voor het programma kunnen worden uitgetrokken.

Amendement 2
Overweging 25 bis

(25 bis) De begrotingsautoriteit kan 
overeenkomstig de bepalingen van het 
Interinstitutioneel Akkoord (IIA) 
besluiten de door de Commissie 
voorgestelde jaarlijkse programmering -
die louter indicatief is - te wijzigen en de 
vastleggings- en betalingskredieten voor 
de eerste twee of drie jaar van de 
programmaperiode te verhogen, en 
daaraan eventueel een monitoring-
clausule te verbinden.

Motivering

De verlaging van het budget brengt met zich mee dat alle door het IIA geboden mogelijkheden 
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moeten worden onderzocht en benut, zodat er in het kader van de jaarlijkse 
begrotingsprocedure meer middelen voor het programma kunnen worden uitgetrokken.

Amendement 3
Overweging 25 ter

(25 ter) Punt 27 van het IIA bepaalt dat 
het flexibiliteitsinstrument, welks jaarlijks 
maximum 200 miljoen EUR (in lopende 
prijzen) bedraagt, is bestemd om voor een 
gegeven begrotingsjaar en binnen het 
maximum van de aangegeven bedragen, 
de financiering mogelijk te maken van 
nauwkeurig bepaalde uitgaven die niet 
binnen de voor een of meer andere 
rubrieken beschikbare maxima zouden 
kunnen worden gefinancierd.

Motivering

De verlaging van het budget brengt met zich mee dat alle door het IIA geboden mogelijkheden 
moeten worden onderzocht.

Amendement 4
Artikel 2, lid 2, streepje 2

– de gezondheid bevorderen; – beleid bevorderen dat tot een betere 
levenswijze leidt en ongelijkheden op 
gezondheidsgebied helpt te overbruggen;

Motivering

Dit amendement strekt tot herstel van het oorspronkelijke Commissievoorstel en grijpt voor 
een deel terug op amendement 50 uit de eerste lezing.

Amendement 5
Artikel 3, lid 1

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van dit programma voor de in 
artikel 1 bedoelde periode worden 
vastgesteld op 365 600 000 EUR.

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van dit programma voor de in 
artikel 1 bedoelde periode worden 
vastgesteld op 402 160 000 EUR.
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Motivering

De voorgestelde verhoging met 10% is bedoeld om de drastische budgetreductie enigszins te 
helpen rechtzetten. In eerste lezing had het Parlement een budget van 1500 miljoen EUR
voorgesteld. Naar het voorbeeld van LIFE+, waar het Parlement in tweede lezing ook een 
hoger budget goedkeurde, moeten de nodige middelen beschikbaar worden gesteld door 
gebruikmaking van de marge van rubriek 3b.

Amendement 6
Artikel 3, lid 2

2. De jaarlijkse kredieten worden door de 
begrotingsautoriteit toegestaan binnen de 
grenzen van het financieel kader.

2. De jaarlijkse kredieten worden door de 
begrotingsautoriteit toegestaan binnen de 
grenzen van het financieel kader en in 
overeenstemming met de door punt 37 van 
het IIA geboden wetgevingsmarge, met 
het flexibiliteitsinstrument als bedoeld in 
punt 27 van het IIA en met de in 
Verklaring nr. 3 van het IIA bedoelde 
tussentijdse herziening.

Motivering

De asymmetrische verdeling van de communautaire middelen tussen het 
gezondheidsprogramma en de andere meerjarenprogramma's brengt met zich mee dat het 
budget voor het gezondheidsprogramma moet worden verhoogd in overeenstemming met de 
geboden wetgevingsmarge, het flexibiliteitsinstrument en de tussentijdse herziening van het 
financieringskader.

Amendement 7
Artikel 4, lid 3

3. De financiële bijdrage van de 
Gemeenschap mag, indien dat gezien de 
aard van de doelstelling gepast is, 
gemeenschappelijke financiering door de 
Gemeenschap en een of meer lidstaten of 
door de Gemeenschap en de bevoegde 
autoriteiten van andere deelnemende 
landen omvatten. In dat geval bedraagt de 
bijdrage van de Gemeenschap ten hoogste 
50%, behalve in gevallen van uitzonderlijk 
nut, waarin de bijdrage van de 
Gemeenschap ten hoogste 70% bedraagt. 
De bijdragen van de Gemeenschap kunnen 

3. De financiële bijdrage van de 
Gemeenschap mag, indien dat gezien de 
aard van de doelstelling gepast is, 
gemeenschappelijke financiering door de 
Gemeenschap en een of meer lidstaten of 
door de Gemeenschap en de bevoegde 
autoriteiten van andere deelnemende 
landen omvatten. In dat geval bedraagt de 
bijdrage van de Gemeenschap ten hoogste 
50%, behalve in gevallen van uitzonderlijk 
nut, waarin de bijdrage van de 
Gemeenschap ten hoogste 70% bedraagt. 
De bijdragen van de Gemeenschap kunnen 
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worden toegekend aan overheidsinstanties 
of non-profitorganisaties die via een 
transparante procedure door de betrokken 
lidstaat of bevoegde autoriteit worden 
aangewezen en door de Commissie worden 
aanvaard.

worden toegekend aan overheidsinstanties 
of non-profitorganisaties die via een 
transparante procedure door de betrokken 
lidstaat of bevoegde autoriteit worden 
aangewezen en door de Commissie worden 
aanvaard. Deze bijdragen van de 
Gemeenschap moeten worden toegekend 
op basis van de criteria voor patiënten- en 
consumentenorganisaties zoals die door 
het Europees Geneesmiddelenagentschap 
zijn vastgesteld.

Motivering

Herstel van amendement 54 uit de eerste lezing.

Amendement 8
Bijlage, punt 2.1.2.

2.1.2. Steun voor initiatieven om de 
oorzaken van ongelijkheden op 
gezondheidsgebied op te sporen en die 
ongelijkheden binnen en tussen de lidstaten 
aan te pakken en te verminderen, met 
inbegrip van de ongelijkheden in verband 
met genderverschillen, als bijdrage tot 
welvaart en cohesie; bevordering van 
investeringen in gezondheid in 
samenwerking met andere communautaire 
beleidsmaatregelen en middelen; 
verbetering van de solidariteit tussen 
nationale gezondheidsstelsels door 
samenwerking rond kwesties van 
grensoverschrijdende gezondheidszorg te 
steunen.

2.1.2. Steun voor initiatieven om de 
oorzaken van ongelijkheden op 
gezondheidsgebied op te sporen en die 
ongelijkheden binnen en tussen de lidstaten 
aan te pakken en te verminderen, met 
inbegrip van de ongelijkheden in verband 
met genderverschillen, als bijdrage tot 
welvaart en cohesie; bevordering van 
investeringen in gezondheid in 
samenwerking met andere communautaire 
beleidsmaatregelen en middelen; 
verbetering van de solidariteit tussen 
nationale gezondheidsstelsels door 
samenwerking rond kwesties van 
grensoverschrijdende gezondheidszorg en 
mobiliteit van patiënten te steunen.

Motivering

In de bijlage moet specifiek gewag worden gemaakt van de mobiliteit van patiënten. Het 
amendement strekt tot gedeeltelijk herstel van amendement 114 uit de eerste lezing.

Amendement 9
Bijlage, punt 2.2.3.

2.2.3. Acties ondersteunen die gericht 2.2.3. Het vinden van oplossingen voor
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zijn op de gezondheidseffecten van bredere 
sociaal-economische en 
milieudeterminanten.

de gezondheidseffecten van bredere 
sociaal-economische en 
milieudeterminanten, in het bijzonder de 
luchtkwaliteit in gesloten ruimten en de 
blootstelling aan giftige chemische 
stoffen.

Motivering

De formulering omtrent de gezondheidseffecten van het milieu moet worden aangescherpt 
conform de tekst van amendement 93 uit de eerste lezing. 

Amendement 10
Bijlage, punt 3.1.1 bis. (nieuw)

3.1.1 bis. Instelling van een 
communautair systeem voor 
samenwerking tussen referentiecentra, 
zodat beste praktijken binnen de lidstaten 
effectiever worden toegepast.

Motivering

Zelfs al is het beoogde gezondheidsstelsel uit de tekst verwijderd, dan nog moet in de bijlage 
niettemin de samenwerking tussen bestaande referentiecentra worden vermeld. Dit 
amendement beoogt het oorspronkelijke Commissievoorstel en bepaalde elementen van 
amendement 116 uit de eerste lezing te herstellen.

Amendement 11
Bijlage, punt 3.2.1.

3.2.1. Verdere ontwikkeling van een 
duurzaam systeem voor 
gezondheidsbewaking met mechanismen 
voor het verzamelen van gegevens en 
informatie, met passende indicatoren; 
verzameling van gegevens over de 
gezondheidstoestand en het 
gezondheidsbeleid; het onderdeel statistiek 
van dit systeem zal worden ontwikkeld met 
het communautair statistisch programma.

3.2.1. Verdere ontwikkeling van een 
duurzaam systeem voor 
gezondheidsbewaking met mechanismen 
voor het verzamelen van gegevens en 
informatie, met passende indicatoren; 
samenstelling van een geheel Europa 
bestrijkend register voor op zijn minst 
baarmoederhalskanker, borstkanker en 
colorectale kanker, dat gebaseerd is op de 
gegevens die worden verzameld in het 
kader van de toepassing van de 
aanbeveling van de Raad inzake 
kankerscreening; verzameling van
gegevens over de gezondheidstoestand en 
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het gezondheidsbeleid; het onderdeel 
statistiek van dit systeem zal worden 
ontwikkeld met behulp van het 
communautair statistisch programma.

Motivering

Dit amendement strekt tot gedeeltelijk herstel van amendement 126 uit de eerste lezing. 
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TOELICHTING

Achtergrondsituatie

In het voorjaar van 2005 kwam de Commissie met een voorstel tot vaststelling van een 
communautair actieprogramma op het gebied van gezondheid en consumentenbescherming 
voor de periode 2007-2013, met als argument dat samenvoeging van twee relatief kleine 
programma's tot één enkel groot programma wellicht synergievoordelen zou opleveren, zowel 
in termen van administratief beheer als van beleidsvorming. Ook was het de bedoeling dat het 
programma de beschikking zou krijgen over voldoende middelen - in casu 1 203 miljoen EUR
- om de maatregelen op het gebied van volksgezondheid en consumentenbeleid concreet 
gestalte te kunnen geven.

Het Europees Parlement was geen voorstander van het idee om twee volstrekt verschillende 
beleidsterreinen tot één gezamenlijk programma samen te voegen, maar besloot het in tweeën 
te splitsen, namelijk een gezondheidsprogramma en een programma voor 
consumentenbescherming. Ook het daarvoor bestemde budget werd in tweeën gesplitst 
overeenkomstig de traditionele scheidslijn tussen de beide beleidsterreinen. Toen het 
Parlement de programma's in eerste lezing goedkeurde, werd het oorspronkelijke budget voor 
het consumentenbeschermingsprogramma gehandhaafd en het budget voor het 
gezondheidsprogramma fors verhoogd (van 969 miljoen tot 1 500 miljoen EUR). Een en 
ander was bedoeld om de Raad en Commissie een duidelijk signaal te geven omtrent de 
prioriteiten van het Parlement.

De budgetten voor de nieuwe meerjarenprogramma's op de respectieve beleidsterreinen 
maakten deel uit van de onderhandelingen over het nieuwe financieringskader voor de periode 
2007-2013. Het in december 2005 door de lidstaten bereikte compromis kwam voor de 
financiering van een aantal beleidsterreinen echter op veel lagere bedragen uit dan de 
Commissie oorspronkelijk had voorgesteld. Het Europees Parlement slaagde erin de situatie 
ten dele recht te zetten tijdens de in het voorjaar van 2006 met de Raad gevoerde 
onderhandelingen, maar de gevolgen van het bereikte akkoord pakten voor sommige 
beleidsterreinen veel ongunstiger uit dan voor andere.

Een van de ergst getroffen beleidsterreinen was de volksgezondheid, en vooral het 
gezondheidsprogramma kreeg het zwaar te verduren. Het oorspronkelijk door de Commissie 
voorgestelde budget beliep 969 miljoen EUR, een bedrag dat door het Parlement werd 
verhoogd tot 1 500 miljoen, maar vervolgens werd teruggeschroefd tot slechts 365,6 miljoen 
EUR. De Commissie zag zich daardoor gedwongen het programma te stroomlijnen toen zij na 
de eerste lezing in het Parlement en het akkoord over het financieringskader met haar herziene 
voorstel kwam.

Uw rapporteur ging vervolgens, daarin gesteund door de schaduwrapporteurs,  op zoek naar 
mogelijkheden om de situatie recht te zetten. Alle pogingen ketsten echter af op de onwil van 
de Raad, zelfs al trad het Finse voorzitterschap het Parlement tijdens de onderhandelingen met 
een zekere welwillendheid tegemoet. Eind november 2006 bereikte de Raad politieke 
overeenstemming over het gezondheidsprogramma voor de periode 2007-2013, waarbij de 
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tekst van het herziene voorstel van de Commissie, inclusief het budget, grotendeels werd 
overgenomen.

Punten voor de tweede lezing

Uw rapporteur erkent dat de budgettaire manoeuvreerruimte beperkt is, maar wijst erop dat 
het financieringskader in termen van de marges die bij de respectieve rubrieken en voor de 
jaarlijkse begrotingsprocedure overblijven een zekere flexibiliteit biedt. Gezien het belang van 
het gezondheidsprogramma moeten de bestaande mogelijkheden actief worden bestudeerd en 
benut. 

Daarnaast moet ook de tekst zelf opnieuw worden bekeken. Het is duidelijk dat het gezien de 
nieuwe omstandigheden en met een beperkt budget niet meer zinvol is om een extreem 
gedetailleerde lijst van maatregelen voor het programma vast te stellen. Maar wel is het nog 
steeds noodzakelijk om een aantal punten welke het Parlement in eerste lezing als belangrijk 
beschouwde, recht te zetten. Een daarvan betreft het doel van het programma. In eerste lezing 
beschouwde het Parlement het als bijzonder belangrijk dat via het programma expliciet wordt 
getracht een aantal ongelijkheden op gezondheidsgebied recht te zetten. Een en ander moet 
dan ook in het doel en de oogmerken van het programma worden aangegeven. Voorts moeten 
er ook criteria worden vastgesteld voor de NGO's die voor rechtstreekse financiering uit het 
programma in aanmerking komen, moeten de milieu- en gezondheidsprojecten nauwkeuriger 
worden gedefinieerd, moet er een communautair systeem voor samenwerking tussen 
referentiecentra worden ingevoerd en moet er een geheel Europa bestrijkend register worden 
aangelegd voor de soorten kanker die onder de aanbeveling van de Raad inzake 
kankerscreening vallen. Uw rapporteur heeft in zijn ontwerpaanbeveling een aantal daartoe 
strekkende amendementen opgenomen. Gezien de brede consensus die er in het Parlement 
bestaat ten aanzien van deze wijzigingen, zou de Raad er goed aan doen de nodige flexibiliteit 
aan de dag te leggen indien hij wil voorkomen dat het tot een bemiddelingsprocedure moet 
komen.
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