
BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM

17 03. ALCÍM — KÖZEGÉSZSÉGÜGY

Cím
Alcím

Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés PK

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

17 03. KÖZEGÉSZSÉGÜGY

17 03 01. Intézkedések a közegészségvéde-
lem területén

17 03 01 01. Közegészségügyi program
(2003–2008) lezárása 3.2 p.m. 49 880 000 51 690 000 51 647 644 53 821 487,55 33 810 842,75

17 03 01. jogcímcsoport –
Részösszeg p.m. 49 880 000 51 690 000 51 647 644 53 821 487,55 33 810 842,75

17 03 02. Közösségi Dohányalap – Az
Európai Unió által teljesített
közvetlen fizetések 2 13 500 000 13 500 000 14 600 000 14 600 000 14 271 438,84 14 271 438,84

17 03 03. Európai Betegségmegelőzési és
-ellenőrzési Központ

17 03 03 01. Európai Betegségmegelőzési és
-ellenőrzési Központ – Az 1. és 2.
címre szóló támogatás 3.2 11 421 000 (1) 11 421 000 (1) 7 020 000 7 020 000 3 360 440,10 3 334 578,17

17 03 03 02. Európai Betegségmegelőzési és
-ellenőrzési Központ – A 3. címre
szóló támogatás 3.2 12 649 000 (2) 12 649 000 (2) 9 780 000 9 780 000 1 492 848,20 1 492 848,20

17 03 03. jogcímcsoport –
Részösszeg 24 070 000 24 070 000 16 800 000 16 800 000 4 853 288,30 4 827 426,37

17 03 04. Közegészségügy – Előkészítő
intézkedés 3.2 p.m. 956 000 2 000 000 1 044 000

17 03 05. Nemzetközi megállapodások és
nemzetközi szervezetekben való
részvétel a közegészségügy és
dohányellenőrzés területén 4 160 000 160 000 192 750 200 000

17 03 06. Közösségi fellépés az egészségügy
és a fogyasztóvédelem területén –
Közegészségügy 3.2 38 800 000 1 612 211

17 03. Alcím – Összesen 76 530 000 90 178 211 85 282 750 84 291 644 72 946 214,69 52 909 707,96

(1) 1 144 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(2) 1 286 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
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BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM

17 03. ALCÍM — KÖZEGÉSZSÉGÜGY (folytatás)

17 03 01. Intézkedések a közegészségvédelem területén

17 03 01 01. Közegészségügyi program (2003–2008) lezárása

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. 49 880 000 51 690 000 51 647 644 53 821 487,55 33 810 842,75

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

122 358 455 36 140 644 34 373 000 25 922 406 20 737 924 5 184 481

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2005-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

3 280 000 1 640 000 1 640 000

2006. évi előirányzatok 51 690 000 13 867 000 13 867 000 15 507 000 8 449 000

2007. évi előirányzatok p.m. p.m.

Összesen 177 328 455 51 647 644 49 880 000 41 429 406 29 186 924 5 184 481

Megjegyzések

2007-ben ezen előirányzat célja a közegészségügy területén történő közösségi fellépés programja (2003–2008) keretében az
előző évekre vonatkozó kötelezettségek fedezése.

A program célja az volt, hogy hozzájáruljon az egészségvédelem magas szintjének eléréséhez azzal, hogy lépéseket tesz a köz-
egészség javítására, az emberi betegségek megelőzésére és az egészségi veszélyforrások kiküszöbölésére.

A program három fő prioritása a következő volt:

– az információk és ismeretek javítása a közegészségügy fejlesztése, valamint a hatékony egészségvédelmi intervenciók és
egészségügyi rendszerek erősítése és fenntartása érdekében egy jól strukturált, átfogó rendszernek az egészségügyi infor-
mációk és ismeretek gyűjtése, elemzése, értékelése és az érintett hatóságokhoz, valamint az egészségügyi szakemberekhez
és a nagyközönséghez történő továbbítása terén történő kialakításával és működtetésével, továbbá az egészségügyi helyzet
elemzésével és az egészségügyi vonatkozású politikákról, rendszerekről és intézkedésekről szóló jelentések készítésével,

– az egészséget fenyegető veszélyekre történő gyors és koordinált reagálás készségének az előmozdítása az egészségügyi koc-
kázatokat lefedő megfigyelés, korai riasztás és gyors reagálás mechanizmusai tevékenységének a kialakítása, erősítése és segí-
tése, valamint ezeknek a mechanizmusoknak az összekapcsolása révén,

– az egészségügyet meghatározó tényezőkkel való foglalkozás az egészségügy érdekeit előmozdító és a betegségek megaka-
dályozására irányuló intézkedések, továbbá az egészségügy fejlesztésére irányuló átfogó tevékenységek és a betegségek
megelőzését célzó akciók támogatása és fejlesztése, valamint különleges kockázatcsökkentő és megelőző eszközök révén.

2007-ben új jogalap lép hatályba és annak fedezete az új 17 03 06. jogcímcsoportban fog szerepelni.

II/884 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.3.16.



BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM

17 03. ALCÍM — KÖZEGÉSZSÉGÜGY (folytatás)

17 03 01. (folytatás)

17 03 01 01. (folytatás)

Az e jogcím alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak
82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a
bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-tagállamoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek
a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban célhoz kötött bevételnek minősülnek; azok meg-
felelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimutatás ezen részének V.
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

A tagjelölt országok által a közösségi programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból eredő, a bevételkimutatás
6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban további
előirányzatok nyújthatók.

Jogalap

A 786/2004/EK határozattal (HL L 138., 2004.4.30., 7. o.) módosított, a közegészségügyre vonatkozó közösségi cselekvési pro-
gram (2003–2008) elfogadásáról szóló, 2002. szeptember 23-i 1786/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat
(HL L 271., 2002.10.9., 1. o.).

17 03 02. Közösségi Dohányalap – Az Európai Unió által teljesített közvetlen fizetések

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

13 500 000 14 600 000 14 271 438,84

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Tanács 2075/92/EGK rendeletének 13. cikke alapján felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

Jogalap

A legutóbb az 1679/2005/EK rendelettel (HL L 271., 2005.10.15., 1. o.) módosított, a nyersdohány piaca közös szervezésének
létrehozásáról szóló, 1992. június 30-i 2075/92/EGK tanácsi rendelet (HL L 215., 1992.7.30., 70. o.).

2007.3.16. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja II/885



BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM

17 03. ALCÍM — KÖZEGÉSZSÉGÜGY (folytatás)

17 03 03. Európai Betegségmegelőzési és -ellenőrzési Központ

17 03 03 01. Európai Betegségmegelőzési és -ellenőrzési Központ – Az 1. és 2. címre szóló támogatás

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

11 421 000 (1) 11 421 000 (2) 7 020 000 7 020 000 3 360 440,10 3 334 578,17

(1) 1 144 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(2) 1 144 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

25 862 (1)

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2005-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2006. évi előirányzatok 7 020 000 7 020 000

2007. évi előirányzatok 12 565 000 12 565 000

Összesen 19 610 862 7 020 000 12 565 000

(1) Egy 25 862 euro összegű előirányzat visszavonásra kerül.

Megjegyzések

Ennek az előirányzatnak az a célja, hogy fedezze a Központ személyzeti és igazgatási kiadásait. Az utóbbi leginkább a számí-
tógépes és telematikai berendezések – beleértve az installálás és a szoftverek, az épületek és az infrastruktúra – költségeit, vala-
mint az értekezletek költségeit fedezi.

A Központ köteles tájékoztatni a költségvetési hatóságot az előirányzatoknak a működési és az igazgatási kiadások közötti
átcsoportosításáról.

A Központ kérése esetén a Bizottság vállalja, hogy a működési és igazgatási előirányzatok közötti átcsoportosításokról értesíti
a költségvetési hatóságot.

A költségvetési eljárás során és még a pénzügyi év során is, amennyiben módosító jegyzéket nyújtanak be, a Bizottság előzete-
sen tájékoztatja a költségvetési hatóságot az ügynökségek költségvetését érintő bármilyen változásról, különösen a költségve-
tésben közzétett létszámtervekről, amelyekhez a költségvetési hatóság előzetes jóváhagyása szükséges. Az ilyen eljárás össz-
hangban van az 1995. november 17-i Intézményközi Nyilatkozat átláthatóságra vonatkozó rendelkezéseivel, és annak
végrehajtása olyan módon történik, amelyet az Európai Parlament, a Bizottság és az ügynökségek is elfogadnak.

A Központ létszámtervét az általános bevételkimutatás C. része „Személyzet” tartalmazza (1. könyv).

Az e jogcím alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak
82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a
bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-tagállamoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek
a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban célhoz kötött bevételnek minősülnek; azok meg-
felelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimutatás ezen részének V.
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

II/886 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.3.16.



BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM

17 03. ALCÍM — KÖZEGÉSZSÉGÜGY (folytatás)

17 03 03. (folytatás)

17 03 03 01. (folytatás)

A költségvetési rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretrendelet 16. cikke alapján visszafizetett
összegek célhoz kötött bevételt képeznek (a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének f) pontja), amelyet az általános
bevételkimutatás 6 6 0 0. jogcímében kell szerepeltetni.

Jogalap

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 851/2004/EK európai par-
lamenti és tanácsi rendelet (HL L 142., 2004.4.30., 1. o.).

17 03 03 02. Európai Betegségmegelőzési és -ellenőrzési Központ – A 3. címre szóló támogatás

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

12 649 000 (1) 12 649 000 (2) 9 780 000 9 780 000 1 492 848,20 1 492 848,20

(1) 1 286 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(2) 1 286 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2005-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2006. évi előirányzatok 9 780 000 9 780 000

2007. évi előirányzatok 13 935 000 13 935 000

Összesen 23 715 000 9 780 000 13 935 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a működési költségek, különösen pedig az együttes fellépés fedezésére szolgál. Egy vészhelyzetekre szolgáló
eszköz („válságszoba”) létrehozásának fedezését szolgálja, amely online módon kapcsolódik a fertőző betegségek kezelésének
nemzeti központjaihoz és a tagállami referencialaboratóriumokhoz fertőző vagy egyéb, ismeretlen eredetű betegségek jelentő-
sebb kitörésekor.

2007.3.16. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja II/887



BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM

17 03. ALCÍM — KÖZEGÉSZSÉGÜGY (folytatás)

17 03 03. (folytatás)

17 03 03 02. (folytatás)

A folyó évre meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok a következők:

Bevételek:

– 1. cím „Hozzájárulás az Európai Unió költségvetéséből” 26 500 000

– 2. cím: „Különféle bevételek” p.m.

Összesen 26 500 000

Kiadások:

– 1. cím „Személyi állománnyal kapcsolatos költségek” 10 415 000

– 2. cím: „Adminisztrációs kiadások” 3 185 000

– 3. cím: „Operatív kiadások” 12 900 000

Összesen 26 500 000

Az e jogcím alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak
82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a
bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-tagállamoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek
a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban célhoz kötött bevételnek minősülnek; azok meg-
felelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimutatás ezen részének V.
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

A költségvetési rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretrendelet 16. cikke alapján visszafizetett
összegek célhoz kötött bevételt képeznek (a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének f) pontja), amelyet az általános
bevételkimutatás 6 6 0 0. jogcímében kell szerepeltetni.

Jogalap

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 851/2004/EK európai par-
lamenti és tanácsi rendelet (HL L 142., 2004.4.30., 1. o.).

II/888 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.3.16.



BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM

17 03. ALCÍM — KÖZEGÉSZSÉGÜGY (folytatás)

17 03 04. Közegészségügy – Előkészítő intézkedés

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. 956 000 2 000 000 1 044 000

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2005-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2006. évi előirányzatok 2 000 000 1 044 000 956 000

2007. évi előirányzatok p.m. p.m.

Összesen 2 000 000 1 044 000 956 000

Megjegyzések

2007-ben ez az előirányzat a 2006-ban a következőket előkészítő intézkedésekre vállalt kötelezettségekkel kapcsolatos kiadá-
sokat fedezi:

– közegészségügyi felkészültségi és válságkezelési kapacitás létrehozása egészségügyi vészhelyzeti műveletek infrastruktúrá-
jának kiépítése révén,

– a tagállamok közötti együttműködés fejlesztésének és a legjobb gyakorlatok cseréjének bátorítása a váratlan egészségi fenye-
getések kezelésére szolgáló közegészségügyi vészhelyzeti terveknek mind az elkészítését, mind a megvalósítását, kipróbá-
lását és interoperabilitásuk értékelését illetően.

Ez a jogcímcsoport 2007-ben nem jelenik meg újból. A vonatkozó cselekvések az új program keretében folytatódnak.

Jogalap

Előkészítő intézkedések az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosított, az Európai Közös-
ségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i, 1605/2002/EK, Euratom taná-
csi rendelet 49. cikkének (6) bekezdése értelmében (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM

17 03. ALCÍM — KÖZEGÉSZSÉGÜGY (folytatás)

17 03 05. Nemzetközi megállapodások és nemzetközi szervezetekben való részvétel a közegészségügy és dohányellenőrzés területén

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

160 000 160 000 192 750 200 000

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2005-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2006. évi előirányzatok 192 750 192 750

2007. évi előirányzatok 160 000 160 000

Összesen 352 750 192 750 (1) 160 000

(1) Egy 7 250 euro összegű előirányzat átvezetésre vagy visszavonásra kerül.

Megjegyzések

Ennek az előirányzatnak az a célja, hogy fedezze az Egészségügyi Világszervezet (WHO) dohányzás-ellenőrzési keretegyezmé-
nyéhez való közösségi hozzájárulást, amely keretegyezményt a Közösség ratifikált, és amelynek fele lesz a megerősítő okirat
letétbe helyezését követően.

Jogalap

A WHO dohányzás-ellenőrzési keretegyezményének elfogadásáról szóló, 2004. június 2-i 2004/513/EK tanácsi határozat
(HL L 213., 2004.6.15., 8. o.).
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BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM

17 03. ALCÍM — KÖZEGÉSZSÉGÜGY (folytatás)

17 03 06. Közösségi fellépés az egészségügy és a fogyasztóvédelem területén – Közegészségügy

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

38 800 000 1 612 211

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2005-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2006. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok 38 800 000 1 612 211 12 640 000 11 937 789 12 610 000

Összesen 38 800 000 1 612 211 12 640 000 11 937 789 12 610 000

Megjegyzések

Új jogcímcsoport

A Bizottság 2005. április 6-án javaslatot fogadott el egy új egészségügyi és fogyasztóvédelmi stratégiáról és programról
(2007–2013).

A Bizottság közleménye a következő közös célkitűzéseket javasolja az egészségügyre és fogyasztóvédelemre:

– a polgárok megvédése azon kockázatoktól és fenyegetésektől, amelyek az egyén szintjén nem befolyásolhatók, és amelye-
ket a tagállamok egyedül nem képesek hatékonyan kezelni,

– a polgárok döntéshozatali helyzetének javítása egészségügyi és fogyasztói érdekeik területén,

– az egészségügyi és a fogyasztóvédelmi célkitűzések figyelembevételének erősítése valamennyi közösségi politikában.

Ezenkívül mind az egészségügyi, mind a fogyasztóvédelmi politikához saját konkrét célkitűzések és cselekvések tartoznak.

Egészségügyi célkitűzések

– az egészségre vonatkozó információk és ismeretek javítása: a cél az egészségre vonatkozó információk gyűjtésének, elem-
zésének, cseréjének és terjesztésének erősítése Európában,

– az egészséget veszélyeztető fenyegetésekre történő gyors reagálás képességének javítása, a polgárok egészségét veszélyez-
tető fenyegetések elleni védelem céljából,

– a jó egészségi állapot elősegítése és a betegségek megelőzése az egészségre ártalmas tényezőkkel szembeni fellépés révén, a
jólét és a szolidaritás növelése céljából.

2007-re és az egészségügy területét illetően a 2007–2013-as program három olyan pillérre alapul, ahol elkerülhetetlen az euró-
pai szintű fellépés:

1. Egészségre vonatkozó információk

Ennek a pillérnek a célja, hogy erősítse Európában az egészségre vonatkozó olyan információk gyűjtését, elemzését, cseréjét és
terjesztését, amelyek szilárd alapot adhatnak az egészségügyi politikák kialakításához, továbbá amelyekre szüksége van a sza-
kembereknek a munkájukhoz, illetve a polgároknak ahhoz, hogy egészséges életmód mellett tudjanak dönteni.
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BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM

17 03. ALCÍM — KÖZEGÉSZSÉGÜGY (folytatás)

17 03 06. (folytatás)

2. Egészségbiztonság

Az átfogó cél a polgárok védelme az egészséget veszélyeztető fenyegetésekkel szemben.

A például a fertőző betegségek vagy kémiai vagy biológiai támadások által jelentett, közegészséget veszélyeztető fenyegetések
elkerülése céljából hatásos gyors reagálási képességre van szükség. Az ilyen fenyegetések leküzdését EU-szinten kell hatásosan
koordinálni. Az EU-nak a szabad mozgás elvén alapuló integrációja miatt nagyobb fokú elővigyázatosságra van szükség annak
érdekében, hogy reagálni lehessen a határokon átívelő, az egészséget súlyosan veszélyeztető fenyegetésekre, mint például a madá-
rinfluenzára vagy a biológiai terrorizmusra.

3. Az egészség javítása a jólét és a szolidaritás növelése céljából

Az átfogó cél az EU-ban a jóléthez való hozzájárulás az egészséges öregedésnek és az egyenlőtlenségek áthidalásának ösztön-
zése, valamint a nemzeti egészségügyi rendszerek közötti szolidaritás révén.

A cselekvések közé tartoznak az egészségben eltöltött évek számának növelését és az egészséges öregedést elősegítő kezdemé-
nyezések, az egészség által a termelékenységre és a munkaerő-piaci részvételre gyakorolt hatások felmérése, a tagállamok közötti
egyenlőtlenségek csökkentésének, valamint az egészségügybe való befektetések támogatása, ezzel járulva hozzá a lisszaboni
menetrendhez, a termelékenységhez és növekedéshez. A cselekvések továbbá várhatóan erősítik a szolidaritást az egészségügyi
rendszerek között, ideértve a közös kihívásokkal szembeni együttműködést, lehetővé téve így a biztonságos, jó minőségű és haté-
kony egészségügyi szolgáltatások közösségi keretének kialakítását.

Várhatóan lesznek cselekvések az egészség javítására a környezeti, függőségi és életmódbeli ártalmas tényezők kezelése révén.

A nem kormányzati szervezetek kulcsfontosságú szereplők a program végrehajtása terén. Részükre megfelelő alapokat kell ezért
biztosítani.

Az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és külö-
nösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen
összegek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-tagállamoktól származó hozzájárulások összegeit jelen-
tik, amelyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban célhoz kötött bevételnek minősülnek;
azok megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimutatás ezen
részének V. melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

A tagjelölt országok által a közösségi programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból eredő, a bevételkimutatás
6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban további
előirányzatok nyújthatók.

Jogalap

Az Európai Parlament és a Tanács 1926/2006/EK határozata (2006. december 18.) a fogyasztóvédelmi politika területén közös-
ségi cselekvési program (2007–2013) létrehozásáról (HL L 404, 2006.12.30., 39. o.).

Jogi hivatkozások

Az egészségügy területén egy második közösségi cselekvési program (2007–2013) létrehozásáról szóló európai parlamenti és
tanácsi határozatra irányuló, módosított, a Bizottság által 2006. május 24-én előterjesztett javaslat (COM(2006) 234 végleges).
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