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PR_COD_2am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção da decisão do 
Parlamento Europeu e do Conselho que institui um segundo Programa de Acção 
Comunitária no domínio da saúde (2007-2013)
(16369/2/2006 – C6-0100/2007 –2005/0042A (COD))

(Processo de co-decisão: segunda leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a posição comum do Conselho (16369/2/2006 – C6-0100/2007),

– Tendo em conta a sua posição em primeira leitura1 sobre a proposta da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho (COM(2005)0115)2,

– Tendo em conta a proposta alterada da Comissão (COM(2006)0234)3,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º do Tratado CE,

– Tendo em conta o artigo 62º do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação para segunda leitura da Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A6-0000/2007),

1. Aprova a posição comum com as alterações nela introduzidas;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Posição comum do Conselho Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 25

(25) A presente decisão estabelece, para a 
totalidade da vigência do programa, um 
enquadramento financeiro que constitui 
para a autoridade orçamental a referência 
privilegiada, na acepção do ponto 37 do 
Acordo Interinstitucional de 17 de Maio de 
2006 entre o Parlamento Europeu, o 
Conselho e a Comissão, sobre a disciplina 
orçamental e a boa gestão financeira, no 

(25) A presente decisão estabelece, para a 
totalidade da vigência do programa, um 
enquadramento financeiro que constitui 
para a autoridade orçamental a referência 
privilegiada, na acepção do ponto 37 do 
Acordo Interinstitucional de 17 de Maio de 
2006 entre o Parlamento Europeu, o 
Conselho e a Comissão, sobre a disciplina 
orçamental e a boa gestão financeira, no 

  
1 JO C 291 E de 30.11.2006, p. 372.
2 Ainda não publicada em JO.
3 Ainda não publicada em JO.
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decurso do processo orçamental. decurso do processo orçamental. Na 
elaboração do anteprojecto de orçamento,
a autoridade orçamental e a Comissão
comprometem-se a não se afastarem desse 
montante em mais de 5% no respeitante a 
toda a duração do programa, salvo novas 
circunstâncias objectivas e duradouras 
que sejam objecto de uma justificação 
explícita e precisa, tomando em 
consideração os resultados alcançados na 
execução do programa, nomeadamente 
com base em avaliações. Qualquer 
aumento resultante da referida variação
terá que permanecer dentro do limite 
máximo existente para a rubrica em 
questão.

Justificação

Dada a exiguidade dos meios orçamentais disponíveis, impõe-se explorar e aproveitar todas 
as vias previstas no AII para assegurar mais recursos para o financiamento do programa no 
processo orçamental anual. 

Alteração 2
Considerando 25 bis (novo)

(25 bis) A autoridade orçamental pode 
decidir alterar a programação anual 
prevista pela Comissão, que tem um
carácter meramente indicativo, e 
aumentar as dotações para autorizações e 
para pagamentos nos dois ou três 
primeiros anos do período, eventualmente 
com uma cláusula de acompanhamento, 
nos termos das disposições do AII.

Justificação

Dada a exiguidade dos meios orçamentais disponíveis, impõe-se explorar e aproveitar todas 
as vias previstas no AII para assegurar mais recursos para o financiamento do programa no 
processo orçamental anual.

Alteração 3
Considerando 25 ter (novo)
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(25 ter) O AII estabelece no seu ponto 27 
que o Instrumento de Flexibilidade, cujo
limite máximo anual é de 200 milhões 
de euros (a preços correntes), se destina a 
permitir o financiamento, num exercício 
orçamental determinado e dentro do
limite dos montantes indicados, de 
despesas especificamente identificadas 
que não possam ser financiadas dentro 
dos limites máximos disponíveis de uma
ou várias das outras rubricas.

Justificação

Dada a exiguidade dos meios orçamentais disponíveis, impõe-se explorar e aproveitar todas 
as vias previstas no AII para assegurar mais recursos para o financiamento do programa no 
processo orçamental anual.

Alteração 4
Artigo 2, nº 2, travessão 2

- a promoção da saúde, - a promoção de políticas que conduzam à 
adopção de um estilo de vida mais 
saudável e contribuam para a redução das 
desigualdades em matéria de saúde, 

Justificação

Esta alteração repõe a proposta original da Comissão e incorpora um elemento da 
alteração 50 da primeira leitura.

Alteração 5
Artigo 3, nº 1

1. O enquadramento financeiro para a 
execução do programa, para o período 
fixado no artigo 1.º, é de EUR 
365 600 000.

1. O enquadramento financeiro para a 
execução do programa, para o período 
fixado no artigo 1.º é de EUR 402 160 000.

Justificação

O aumento de 10% proposto tem em vista atenuar ligeiramente a redução drástica 
introduzida no orçamento. Na primeira leitura o Parlamento propôs um orçamento de 
EUR 1 500 000 000. A exemplo do que se fez no caso do programa LIFE+, em que o 
Parlamento aprovou igualmente um aumento do orçamento em segunda leitura, os fundos 
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necessários devem ser obtidos através da mobilização da margem da rubrica 3b.

Alteração 6
Artigo 3, nº 2

2. As dotações anuais são autorizadas pela 
autoridade orçamental, nos limites do 
quadro financeiro.

2. As dotações anuais são autorizadas pela 
autoridade orçamental, nos limites do 
quadro financeiro e nos termos da 
flexibilidade legislativa prevista no 
ponto 37 do AII, no Instrumento de 
Flexibilidade estabelecido no ponto 27 e 
na avaliação intercalar prevista na 
Declaração nº3 do mesmo AII.

Justificação

Dada a assimetria que caracteriza a afectação de fundos comunitários ao Programa de 
Acção Comunitária no domínio da saúde e aos demais programas plurianuais, o 
financiamento do programa de saúde deve ser aumentado nos termos da flexibilidade 
legislativa, do instrumento de flexibilidade e da avaliação intercalar do quadro financeiro.

Alteração 7
Artigo 4, nº 3

3. As contribuições financeiras da 
Comunidade podem, quando apropriado 
atendendo à natureza do objectivo a 
alcançar, incluir o co-financiamento pela 
Comunidade e um ou mais 
Estados-Membros, ou pela Comunidade e 
as autoridades competentes de outros 
países participantes. Neste caso, a 
contribuição comunitária não excede 50%, 
excepto em casos de utilidade excepcional, 
nos quais a contribuição comunitária não 
excede 70%. Estas contribuições 
comunitárias podem ser concedidas a um 
organismo público ou a um organismo sem 
fins lucrativos, designado, através de um 
procedimento transparente, pelo 
Estado-Membro ou pela autoridade 
competente em causa e com o acordo da 
Comissão.

3. As contribuições financeiras da 
Comunidade podem, quando apropriado 
atendendo à natureza do objectivo a 
alcançar, incluir o co-financiamento pela 
Comunidade e um ou mais 
Estados-Membros, ou pela Comunidade e 
as autoridades competentes de outros 
países participantes. Neste caso, a 
contribuição comunitária não excede 50%, 
excepto em casos de utilidade excepcional, 
nos quais a contribuição comunitária não 
excede 70%. Estas contribuições 
comunitárias podem ser concedidas a um 
organismo público ou a um organismo sem 
fins lucrativos, designado, através de um 
procedimento transparente, pelo 
Estado-Membro ou pela autoridade 
competente em causa e com o acordo da 
Comissão. A concessão destas 
contribuições deve obedecer aos critérios 
estabelecidos pela Agência Europeia de 
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Avaliação dos Medicamentos para as 
organizações de pacientes e de 
consumidores.

Justificação

Reposição da alteração 54 da primeira leitura.

Alteração 8
Anexo, ponto 2.1.2.

2.1.2. Apoiar iniciativas para detectar as 
causas, combater e reduzir as 
desigualdades em termos de saúde nos 
Estados-Membros e entre eles, incluindo as 
desigualdades ligadas às diferenças entre 
os sexos, a fim de contribuir para a 
prosperidade e a coesão; promover o 
investimento na saúde em cooperação com 
outras políticas e fundos comunitários; 
melhorar a solidariedade entre sistemas 
nacionais de saúde, apoiando a cooperação 
em questões de cuidados de saúde 
transfronteiriços. 

2.1.2. Apoiar iniciativas para detectar as 
causas, combater e reduzir as 
desigualdades em termos de saúde nos 
Estados-Membros e entre eles, incluindo as 
desigualdades ligadas às diferenças entre 
os sexos, a fim de contribuir para a 
prosperidade e a coesão; promover o 
investimento na saúde em cooperação com 
outras políticas e fundos comunitários; 
melhorar a solidariedade entre sistemas 
nacionais de saúde, apoiando a cooperação 
em questões de cuidados de saúde 
transfronteiriços e de mobilidade dos 
pacientes.

Justificação

O Anexo deve conter uma referência explícita à mobilidade dos pacientes. Repõe 
parcialmente a alteração 114 da primeira leitura. 

Alteração 9
Anexo, ponto 2.2.3.

2.2.3. Apoiar acções no domínio dos
efeitos sobre a saúde das grandes 
determinantes ambientais e 
socioeconómicas.

2.2.3. Abordar os efeitos sobre a saúde das 
grandes determinantes ambientais, e em 
particular da qualidade do ar nos espaços 
fechados e da exposição a substâncias 
químicas tóxicas, e socioeconómicas.

Justificação

Em matéria de ambiente e saúde deve utilizar-se uma formulação mais forte, na linha da 
alteração 93 da primeira leitura.
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Alteração 10
Anexo, Ponto 3.1.1.bis (novo)

3.1.1. bis. Estabelecer um sistema 
comunitário de cooperação entre centros 
de referência com o objectivo de fomentar 
a aplicação das melhores práticas nos 
Estados-Membros;

Justificação

Ainda que o objectivo de uma cooperação mais ampla entre sistemas de saúde haja sido
retirado do texto, o apoio à cooperação entre os centros referência existentes deve figurar no
anexo. A presente alteração retoma a proposta original da Comissão e elementos da
alteração 116 da primeira leitura.

Alteração 11
Anexo, ponto 3.2.1.

3.2.1. Continuar a desenvolver um sistema 
sustentável de monitorização da saúde 
assente em mecanismos de recolha de 
dados e informações; recolher dados sobre 
o estado da saúde e das políticas nesse 
domínio; desenvolver com o Programa 
Estatístico Comunitário o elemento 
estatístico desse sistema.

3.2.1. Continuar a desenvolver um sistema 
sustentável de monitorização da saúde 
assente em mecanismos de recolha de 
dados e informações; criar um registo à 
escala europeia, no mínimo, para o 
cancro do colo do útero, o cancro da 
mama e o cancro colo-rectal, com base
nos dados coligidos aquando da aplicação 
da recomendação do Conselho sobre o 
rastreio do cancro; recolher dados sobre o 
estado da saúde e das políticas nesse 
domínio; o elemento estatístico desse 
sistema será desenvolvido conjuntamente 
com o Programa Estatístico Comunitário.

Justificação

Reintrodução parcial da alteração 126 da primeira leitura.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Antecedentes

Na primavera de 2005 a Comissão apresentou uma proposta de programa conjunto de saúde e 
defesa do consumidor para o período 2007-2013, alegando que a agregação de dois programas 
relativamente pequenos num grande programa geraria sinergias tanto em termos de 
administração como de elaboração de políticas. O programa deveria dispor dos recursos 
adequados, 1 203 milhões de euros, para a aplicação de medidas nos domínios da saúde 
pública e da política do consumidor.

O Parlamento Europeu não apoiou a ideia de um programa conjunto para dois domínios de 
acção política completamente distintos e decidiu cindi-lo em duas partes, o programa de saúde 
e o programa de defesa do consumidor. A partilha do orçamento pelas duas áreas foi feita de 
acordo com a proporção tradicionalmente estabelecida. Ao adoptar os programas em primeira 
leitura, o Parlamento manteve o orçamento original do Programa de Defesa do Consumidor e 
aumentou consideravelmente o orçamento do Programa de Saúde (de 969 milhões para
1 500 milhões de euros). Com isso, pretendia-se deixar bem claro aos olhos do Conselho e da 
Comissão quais eram as prioridades do Parlamento.

Os orçamentos dos novos programas plurianuais em todas as áreas de política foram 
abordados na negociação do novo Quadro Financeiro da UE para 2007-2013. O compromisso 
alcançado pelos Estados-Membros em Dezembro de 2005 reduziu o financiamento de uma 
série de áreas de política para níveis muito inferiores aos originalmente propostos pela
Comissão. O Parlamento Europeu logrou corrigir parcialmente essa situação nas negociações 
com o Conselho levadas a cabo na Primavera de 2006, mas as consequências do acordo foram 
mais graves para algumas áreas de política que para outras. 

Um dos domínios mais afectados foi o da saúde pública, e o programa de saúde converteu-se 
na maior vítima. O orçamento original proposto pela Comissão, de 969 milhões de euros, 
aumentado pelo Parlamento para 1 500 milhões, foi reduzido para 365,6 milhões apenas. 
Consequentemente, a Comissão teve de reformular o programa ao apresentar a sua proposta 
revista após a primeira leitura do Parlamento e o acordo sobre o enquadramento financeiro. 

O relator, com o apoio dos relatores-sombra, explorou todas os meios possíveis de rectificar a 
situação. O Conselho repeliu todas as tentativas, embora a Presidência finlandesa tenha 
demonstrado alguma boa-vontade na negociação com o Parlamento. O Conselho chegou a um 
acordo político sobre o Programa de Saúde 2007-2013 no fim de Novembro de 2006, 
adoptando em larga medida o texto da proposta revista da Comissão, incluindo o orçamento.

Questões para a segunda leitura

O relator reconhece que a margem de manobra no que diz respeito ao orçamento é escassa. 
Observa, porém, que o quadro financeiro encerra alguma flexibilidade em termos de margens 
de cada rubrica, tal como o processo orçamental anual. Atendendo à importância do programa 
de saúde, as oportunidades deveriam ser activamente exploradas e utilizadas. 
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É necessário reequacionar o próprio texto. É evidente que, nas actuais circunstâncias, com um 
orçamento reduzido, já não se justifica adoptar uma lista minuciosa de acções do programa. 
Porém, continua a ser necessário corrigir diversas questões que o Parlamento reputou
importantes na primeira leitura. Uma delas prende-se com o objectivo do programa. Na 
primeira leitura o Parlamento considerou muito importante que o programa abordasse 
explicitamente as desigualdades em matéria de saúde. Consequentemente, esse ponto deve ser 
inscrito nos fins e objectivos do programa. Reclamou também critérios de elegibilidade das 
ONG em sede de financiamento directo ao abrigo do programa, uma redacção mais precisa no 
tocante às acções em matéria de ambiente e saúde, um sistema comunitário de cooperação 
entre centros de referência e a criação de um registo à escala europeia dos tipos de cancro 
abrangidos pela recomendação do Conselho relativa ao rastreio do cancro. O relator 
incorporou as correspondentes alterações no seu projecto de recomendação. Tendo em conta o 
amplo consenso que estas modificações concitam no Parlamento, o Conselho deve dar 
mostras de flexibilidade, se deseja evitar um processo de conciliação.

.
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