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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere aldine cursive. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice în cauză, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică).  Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziţia comună adoptată de Consiliu în vederea adoptării unei decizii a 
Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui al doilea Program de 
acţiune comunitară în domeniul sănătăţii (2007-2013)
(16369/2/2006 – C6-0100/2007 – 2005/0042A(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere poziţia comună a Consiliului (16369/2/2006 – C6-0100/2007),

– având în vedere poziţia sa în primă lectură1 referitoare la propunerea Comisiei înaintată 
Parlamentului European şi Consiliului (COM(2005)0115)2,

– având în vedere propunerea modificată a Comisiei (COM(2006)0234)3,

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

– având în vedere articolul 62 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică şi siguranţă alimentară (A6-0000/2007),

1. aprobă poziţia comună astfel cum a fost modificată;

2. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Poziţia comună a Consiliului Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Considerentul 25

(25) Prezenta decizie instituie, pe întreaga 
durată a programului, un pachet financiar 
care reprezintă prima referinţă în înţelesul 
punctului 37 din Acordul Interinstituţional 
din 17 mai 2006 între Parlamentul 
European, Consiliu şi Comisie privind 
disciplina bugetară şi buna gestiune 
financiară , pentru autoritatea bugetară pe 
durata procedurii bugetare anuale.

(25) Prezenta decizie instituie, pe întreaga 
durată a programului, un pachet financiar 
care reprezintă prima referinţă în înţelesul 
punctului 37 din Acordul Interinstituţional 
din 17 mai 2006 între Parlamentul 
European, Consiliu şi Comisie privind 
disciplina bugetară şi buna gestiune 
financiară, pentru autoritatea bugetară pe 
durata procedurii bugetare anuale.

  
1 JO C 291 E, 30.11.2006, p. 372.
2 Nepublicată încă în JO.
3 Nepublicată încă în JO.
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Autoritatea bugetară şi Comisia, la 
întocmirea proiectului preliminar de 
buget, se angajează să nu se abată cu mai 
mult de 5% de la valoarea în cauză pe 
întreaga durată a programului avut în 
vedere, cu excepţia cazului în care 
intervin circumstanţe noi şi obiective, pe 
termen lung, care sunt justificate explicit 
şi exact, ţinându-se seama de rezultatele 
obţinute în cursul realizării programului, 
în special pe baza evaluărilor. Orice 
majorare generată de o astfel de variaţie 
ar trebui să se încadreze în plafonul liniei 
bugetare în cauză. 

Justification

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.

Amendamentul 2
Considerentul 25a (nou)

(25a) Autoritatea bugetară ar putea 
decide să modifice programarea anuală 
prevăzută de Comisie, care este pur 
orientativă, şi să majoreze creditele de 
angajament şi de plată  în primii doi sau 
trei ani ai perioadei, eventual cu o clauză 
de monitorizare, în conformitate cu 
dispoziţiile acordului interinstituţional 
(AII).

Justification

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

Amendamentul 3
Considerentul 25b (nou)

(25b) Punctul 27 din AII prevede că 
Instrumentul de flexibilitate, cu un plafon 
anual de 200 milioane EUR (la preţurile 
actuale) este destinat să permită, pentru 
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un anumit exerciţiu financiar şi în limita 
cuantumului indicat, finanţarea unor 
cheltuieli clar identificate care nu ar 
putea fi finanţate în limitele plafoanelor 
disponibile pentru una sau mai multe linii 
bugetare.

Justification

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

Amendamentul 4
Articolul 2 alineatul (2) a doua liniuţă

- să promoveze sănătatea; - să promoveze politici care conduc la un 
mod de viaţă mai sănătos şi contribuie la 
eliminarea inegalităţilor din domeniul 
sănătăţii;

Justification

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

Amendamentul 5
Articolul 3 alineatul (1)

(1) Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a programului în perioada 
menţionată la articolul 1 este stabilit la 
365 600 000 EUR.

(1) Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a programului în perioada 
menţionată la articolul 1 este stabilit la 
402 160 000 EUR.

Justification

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.

Amendamentul 6
Articolul 3 alineatul (2)
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2. Creditele anuale sunt autorizate de către 
autoritatea bugetară, în limitele cadrului 
financiar.

2. Creditele anuale sunt autorizate de către 
autoritatea bugetară, în limitele cadrului 
financiar, în funcţie de flexibilitatea 
legislativă permisă în temeiul punctului 
37 din AII şi în conformitate cu 
Instrumentul de flexibilitatea prevăzut la 
punctul 27 din AII şi revizuirea la 
jumătatea perioadei prevăzută în 
Declaraţia nr. 3 la AII.

Justification

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.

Amendamentul 7
Articolul 4 alineatul (3)

(3) Contribuţiile financiare comunitare pot 
include, în cazul în care este adecvat dată 
fiind natura obiectivului urmărit, o 
finanţare comună din partea Comunităţii şi 
a unuia sau mai multor state membre sau 
din partea Comunităţii şi a autorităţilor 
competente sau a altor ţări participante. În 
acest caz, contribuţia comunitară nu 
depăşeşte 50%, cu excepţia cazurilor de 
utilitate excepţională, în care contribuţia 
comunitară nu depăşeşte 70%. Aceste 
contribuţii comunitare pot fi atribuite unui 
organ public sau unui organism non-profit 
desemnat printr-o procedură transparentă 
de către statul membru sau de către 
autoritatea competentă în cauză şi 
acceptată de către Comisie.

(3) Contribuţiile financiare comunitare pot 
include, în cazul în care este adecvat dată 
fiind natura obiectivului urmărit, o 
finanţare comună din partea Comunităţii şi 
a unuia sau mai multor state membre sau 
din partea Comunităţii şi a autorităţilor 
competente sau a altor ţări participante. În 
acest caz, contribuţia comunitară nu 
depăşeşte 50%, cu excepţia cazurilor de 
utilitate excepţională, în care contribuţia 
comunitară nu depăşeşte 70%. Aceste 
contribuţii comunitare pot fi atribuite unui 
organ public sau unui organism non-profit 
desemnat printr-o procedură transparentă 
de către statul membru sau de către 
autoritatea competentă în cauză şi 
acceptată de către Comisie. Aceste 
contribuţii comunitare ar trebui să fie 
atribuite pe baza unor criterii pentru 
organizaţiile de pacienţi şi consumatori 
adoptate de Agenţia Europeană pentru 
Medicamente.

Justification

Reinstating amendment 54 of first reading.
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Amendamentul 8
Anexă punctul 2.1.2

2.1.2. Sprijinirea iniţiativelor de 
identificare a cauzelor, de abordare şi de 
reducere a inegalităţilor în materie de 
sănătate în şi între statele membre, inclusiv 
a celor legate de diferenţele dintre sexe, cu 
scopul de a contribui la o stare de 
prosperitate şi coeziune; promovarea 
investiţiilor în sănătate în cooperare cu alte 
politici şi fonduri comunitare; 
îmbunătăţirea solidarităţii între sistemele 
naţionale de sănătate prin sprijinirea 
cooperării pe teme de îngrijire 
transfrontalieră. 

2.1.2. Sprijinirea iniţiativelor de 
identificare a cauzelor, de abordare şi de 
reducere a inegalităţilor în materie de 
sănătate în şi între statele membre, inclusiv 
a celor legate de diferenţele dintre sexe, cu 
scopul de a contribui la o stare de 
prosperitate şi coeziune; promovarea 
investiţiilor în sănătate în cooperare cu alte 
politici şi fonduri comunitare; 
îmbunătăţirea solidarităţii între sistemele 
naţionale de sănătate prin sprijinirea 
cooperării pe teme de îngrijire 
transfrontalieră şi mobilitate a pacienţilor. 

Justification

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

Amendamentul 9
Anexă punctul 2.2.3

2.2.3. Acţiuni de sprijinire privind efectele
în materie de sănătate ale factorilor socio-
economici şi de mediu în context mai larg.

2.2.3. Abordarea efectelor în materie de 
sănătate ale unor factori de mediu, în 
special calitatea aerului interior şi 
expunerea la substanţe chimice toxice, şi 
a unor factori socio-economici. 

Justification

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

Amendamentul 10
Anexă punctul 3.1.1a (nou)

3.1.1a. Instituirea unui sistem comunitar 
pentru cooperarea între centrele de 
referinţă pentru intensificarea aplicării 
celor mai bune practici în statele membre;
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Justification

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.

Amendamentul 11
Anexă punctul 3.2.1

3.2.1. Dezvoltarea unui sistem viabil de 
monitorizare a stării de sănătate folosind 
mecanisme de colectare a datelor şi a 
informaţiilor, cu indicatori adecvaţi; 
colectarea de date privind starea de 
sănătate şi politicile în materie de sănătate; 
elaborarea, împreună cu Programul 
statistic comunitar, al componenţei 
statistice a acestui sistem.

3.2.1. Dezvoltarea unui sistem viabil de 
monitorizare a stării de sănătate folosind 
mecanisme de colectare a datelor şi a 
informaţiilor, cu indicatori adecvaţi; 
instituirea unui registru la nivel european 
privind cel puţin cancerul de colon, 
cancerul de sân şi cancerul colorectal, pe 
baza datelor colectate la punerea în 
aplicare a recomandării Consiliului
privind testările pentru cancer; colectarea 
de date privind starea de sănătate şi 
politicile în materie de sănătate; 
componenta statistică a acestui sistem va 
fi dezvoltată împreună cu Programul 
statistic comunitar.

Justification

Reinstating partly amendment 126 of first reading.
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EXPUNERE DE MOTIVE

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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