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SUNDHED 
 
• 1. Hvad bliver efter Deres mening de største sundhedspolitiske udfordringer i de næste 

fem år i EU? Hvad ville De som kommissær gøre for at tackle dem under hensyn til 
ansvarsfordelingen mellem EU og medlemsstaterne? 

 
• 2. EU's direkte kompetencer er ret begrænsede på folkesundhedsområdet. EU kan 

supplere de nationale politikker og tilskynde til samarbejde mellem medlemsstaterne, men 
kerneelementerne i sundhedspolitikken, som f.eks. organisationen og ydelsen af 
sundhedstjenester, er udelukkende overladt til medlemsstaterne. Mange problemer deles 
imidlertid af alle medlemsstaterne, og flere aspekter i ydelsen af sundhedstjenester 
vedrører EU-politikker. Bør man efter Deres mening indføre den åbne 
koordinationsmetode på folkesundhedsområdet i mangel af yderligere 
lovgivningsbeføjelser?  

 
 
• 3. EU's direkte kompetencer er ret begrænsede på folkesundhedsområdet. EU har 

imidlertid en række beføjelser på folkesundhedsområdet og med hensyn til fremme af 
sundheden.  EU kan supplere de nationale politikker og tilskynde til samarbejde mellem 
medlemsstaterne, men (tekst udgår) organisationen og ydelsen af sundhedstjenester er 
udelukkende overladt til medlemsstaterne. Mange problemer deles imidlertid af alle 
medlemsstaterne, og flere aspekter i ydelsen af sundhedstjenester vedrører EU-politikker. 
Bør man efter Deres mening indføre den åbne koordinationsmetode på 
folkesundhedsområdet i mangel af yderligere lovgivningsbeføjelser?  

 
            (Forslag af John Bowis i stedet for spørgsmål 2)                                      
 
 
• 4. Mener De, at det vil være hensigtsmæssigt at foretage en komparativ analyse af 

medlemsstaternes nationale sundhedssystemer med henblik på at fremhæve de vigtigste 
elementer af hver enkelt medlemsstats sundhedspolitik og fremme integreringen heraf, 
samtidig med at der tilskyndes til etablering af permanente forbindelser mellem 
medlemsstaternes kompetente myndigheder og udbredelse af den bedste praksis? 

 
(Forslag af Amalia Sartori) 
 
 

• 5. Hvor hurtigt påtænker De at forelægge retningslinjer for patientmobilitet? 
 
            (Forslag af John Bowis) 
 
 
• 6. Det hedder i EF-traktaten: "Der skal sikres et højt sundhedsbeskyttelsesniveau ved 

fastlæggelsen og gennemførelsen af alle Fællesskabets politikker og aktiviteter". 
Hvorledes ville De sikre, at dette princip omsættes korrekt i praksis, navnlig inden for 
lovgivningen vedrørende det indre marked? 

 
• 7. Hvordan vil De sikre, at mental sundhed af Kommissionen tillægges den grad af 
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opmærksomhed, som områdets andel af den globale sygdomsbyrde kræver? Hvilke 
fremskridt forventer De at gøre med hensyn til vurdering af indvirkningen på sundheden? 

 
            (Forslag af John Bowis som tilføjelse til spørgsmål 6) 
 
 
Budget   
 
• 8. Mener De, at EU-virksomheden på folkesundhedsområdet får tildelt tilstrækkeligt med 

finansielle midler og personale? Implementeres og evalueres de efter Deres opfattelse i 
tilstrækkelig grad? 

  
• 9. Hvordan vil De sikre, at der afsættes tilstrækkelige bevillinger til Det Europæiske 

Center for Sygdomsforebyggelse og Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering? 
 
             (Forslag af John Bowis)   
 
Medlemmer af videnskabelige udvalg - uafhængighed                  
 
• 10. Den kendsgerning, at professor Ragnar Rylander for nylig er blevet udnævnt til 

medlem af den nye Videnskabelige Komité for Sundheds- og Miljørisici - og det på trods 
af at han ifølge den sweiziske strafferetlige appeldomstols kendelse i december 2003 
havde løjet om hemmelige forbindelser med tobaksindustrien og havde prioriteret 
personlig økonomisk vinding frem for hensynet til folkesundheden og forsvarlig 
videnskabelig oplysning - har sat spørgsmålstegn ved integriteten  i hele ordningen for 
udnævnelser til EU's videnskabelige komiteer for sundhed, miljø og forbrugerspørgsmål, 
især med hensyn til uafhængighed og kvaliteten af deres rådgivning. Hvilke skridt agter 
De at tage for at genoprette offentlighedens og virksomhedernes tillid til disse komiteers 
uafhængighed og videnskabelig ekspertise? Vil De være rede til at tage professor Ragnar 
Rylanders udnævnelse op til fornyet overvejelse? Hvorledes agter De at sikre, at en sådan 
situation ikke gentager sig? 

 
            (Forslag af Verts/ALE-Gruppen) 
 
Trafikdrab og -ulykker  
 
• 11. Trafikdrab og -ulykker i EU er et enormt problem for folkesundheden. Trafikdrab er i 

virkeligheden den vigtigste, enkeltstående årsag til tidlig død blandt børn og voksne under 
35 år. Spørgsmålet behandles imidlertid aldrig som et folkesundhedsproblem. Der er 
faktisk stadig en tendens til i stor udstrækning at betragte trafikdrab og -ulykker som 
noget skæbnebestemt, som politikerne står magtesløse over for . Dette er imidlertid ikke 
tilfældet, da de har adgang til mange foranstaltninger, som de både kan og bør iværksætte 
for at forbedre vejsikkerheden. Det er denne passivitet, som fik 
Verdenssundhedsorganisationen til at vie verdenssundhedsdagen til forebyggelse af 
trafikdrab og -ulykker. 

 
Vil De i Deres egenskab af kommissær for sundhed følge 
Verdenssundhedsorganisationens råd og føre an i Kommissionen i bestræbelserne på at 
forbedre vejsikkerheden? 
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Vil De tilføre Kommissionens transportpolitik et markant sundhedspolitisk perspektiv, 
især i forbindelse med 2005-revisionen af det tredje handlingsprogram om vejsikkerhed? 
 
 
Vil De lægge pres på Deres kolleger for i videst mulig udstrækning at få gennemført 
henstillingerne i Verdenssundhedsorganisationens europæiske rapport om forebyggelse af 
trafikulykker? 
 
     (Forslag af Anders Wijkman) 
 
 

• 12.  Trafikdrab og -ulykker i EU er et enormt problem for folkesundheden. Trafikdrab er i 
virkeligheden den vigtigste, enkeltstående årsag til tidlig død blandt børn og voksne under 
35 år. Spørgsmålet behandles imidlertid aldrig som et folkesundhedsproblem. I stedet 
forventes problemet løst inden for rammerne af transportpolitikken, hvis prioriteter ofte 
omfatter mange andre elementer end sikkerhed. Det er denne passivitet, som fik 
Verdenssundhedsorganisationen til at vie verdenssundhedsdagen til forebyggelse af 
trafikdrab og -ulykker og til at offentliggøre en europæisk rapport om forebyggelse af 
trafikdrab og -ulykker. 

 
        

Vil De i Deres egenskab af kommissær for sundhed følge 
Verdenssundhedsorganisationens henstillinger og føre an i Kommissionen i 
bestræbelserne på at forbedre vejsikkerheden? 
 
 
Vil De presse på for at få bragt vejsikkerhed i fokus for politikken til fremme af  
bæredygtig transport og folkesundhed? 
 
Vil De presse på for at få gennemført Verdenssundhedsorganisationens henstillinger 
vedrørende vejsikkerhed, især i forbindelse med revisionen af det tredje handlingsprogram 
om vejsikkerhed? 
 
     (Forslag af Ewa Hedkvist Petersen) 

 
 

Tobak 
 

13. I de seneste femten år er der vedtaget en række henstillinger på europæisk plan om 
bekæmpelse af tobak. I den seneste tid er forbud mod reklame og sponsorering, samt 
love vedrørende fremstilling og mærkning blevet gennemført med held. Agter De i 
Deres egenskab af kommissær at indlede næste skridt i kampen mod tobak, dvs. 
vedtagelse af lovgivningsbestemmelser til regulering af rygning på offentlige steder 
og/eller arbejdspladser (herunder restauranter og barer)? 

 
(Forslag af Jules Maaten) 

 
14. Ifølge en forestående rapport udarbejdet af eksperter på vegne af Kommissionen vil 
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660.000 dødsfald om året i EU nu være forårsaget af tobak, hvilket koster Fællesskabet 
100 mia. euro eller 1 % af dets BNP. Mener De, at Fællesskabet gør nok for at komme 
tobakssvøben til livs? Hvad agter De at gøre for at reducere disse tab? 

 
(Forslag af Verts/ALE-Gruppen) 

 
Kemikalier 
 
15. Den nye kemikaliepolitik, kaldet REACH, betragtes i vide kredse som "Kommissionens 

største udfordring i forbindelse med opfyldelsen af målsætningen om en bæredygtig 
udvikling". Denne politik vil kunne få stor indvirkning på folkesundheden. Den tidligere 
miljøkommissær, Margot Wallström, betragtede REACH som et "banebrydende 
forslag", som vil "skabe en win-win-situation for industrien, arbejdstagerne og 
borgerne, samt for vort økosystem". Det er imidlertid ikke meget, man har hørt fra den 
tidligere sundhedskommissær, David Byrne, om REACH. Deler De Margot Wallströms 
synspunkt om REACH? I hvilken udstrækning føler De Dem forpligtet til at fremme 
REACH? Er De indstillet på i højere grad at inddrage Generaldirektoratet om Sundhed 
og Forbrugerbeskyttelse i lyset af den betydning, som REACH må formodes at kunne få 
med hensyn til at fremme beskyttelsen af folkesundheden? 

 
(Forslag af Verts/ALE-Gruppen) 

 
Miljø og sundhed 
 
16. I juni offentliggjorde Verdenssundhedsorganisationen en omfattende analyse, hvoraf det 

fremgår, at børns sundhed i den europæiske region i væsentlig grad skades af miljøet. 
De europæiske sundheds- og miljøministre vedtog en handlingsplan til begrænsning af 
disse risici. Kommissionen forelagde en handlingsplan på 
Verdenssundhedsorganisationens møde, der udelukkende fokuserer på forskning i stedet 
for klare lovgivningsmæssige foranstaltninger. Denne mangel skyldes tilsyneladende 
først og fremmest manglende politisk vilje i Kommissionen og utilstrækkelig 
koordinering mellem de forskellige generaldirektorater. Vil De prioritere revisionen af 
den eksisterende fællesskabsret og dens gennemførelse for at sikre, at de fastsatte 
normer bliver tilstrækkelige til at beskytte børns og andre sårbare gruppers sundhed? Vil 
De være indstillet på at fremme etableringen af en særlig taskforce i Kommissionen, 
som koordinerer Kommissionens aktiviteter på miljø- og sundhedsområdet med henblik 
på en bedre beskyttelse af børn og andre sårbare grupper mod miljørisici? 

 
(Forslag af Verts/ALE-Gruppen) 

 
Finansiering af sundhedsvæsenet 
 
17. Der er en enorm og veldokumenteret forskel i finansieringen af sundhedsvæsenet 

mellem Øst- og Vesteuropa. Det er nu på høje tid at få etableret en "samhørighedsfond 
for sundhed". Mener De, at midlerne fra Philip Morris-forliget (Phillip Morris 
indvilligede i at betale 1,2 mia. euro til Kommissionen, som Fællesskabernes budget 
blev "snydt" for) kunne anvendes som "startkapital" for denne nye fond til finansiering 
af udgifterne til sundhedsområdet, hvorved man kunne undgå "juste retour"-princippet, 
hvor denne form for midler returneres til medlemsstaterne? 
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(Forslag af Jules Maaten) 

 
Sundhedsinformation 
 
18. Hvorledes vil De i Deres egenskab af kommissær sikre, at patienter og forbrugere får 

den bedst mulige sundhedsinformation? 
 

(Forslag af Jules Maaten) 
 
Billig livsvigtig medicin 
 
19. Hvilke foranstaltninger agter De at iværksætte for at forhindre, at billig livsvigtig 

medicin fra Østeuropa til behandling af sygdomme som f.eks. aids oversvømmer resten 
af Europa? Føler De ikke, at det er Deres ansvar at sikre, at patienter får den medicin, de 
har brug for, og at den ikke omdirigeres udelukkende med mellemmændenes profit for 
øje? 

 
(Forslag af Jules Maaten) 

 
Europæiske patientgrupper 
 
20. Overvejer De at finansiere europæiske patientgrupper? 
 

(Forslag af Jules Maaten) 
 



DT\539769DA.doc 7/8 PE 347.020 

 DA 

FØDEVARESIKKERHED 
 
21.  Hvad bliver efter Deres mening de største udfordringer for europæisk 

fødevaresikkerhedspolik i de næste fem år i EU? Hvad ville De som kommissær gøre 
for at sikre synlige resultater ved afslutningen af Deres mandat? 

 
22.  Det lovgivningsprogram, som er baseret på hvidbogen om fødevaresikkerhed, er 

næsten færdigt. Hvad ville De som kommissær gøre for at sikre håndhævelse af denne 
lovgivning? 

 
23.  Er De enig i, at EU udover at stå som garant for fødevaresikkerheden bør fremme 

fødevarekvaliteten og et sundt ernæringsindhold? Hvilke foranstaltninger foreslår De 
for at få opfyldt disse mål? 

 
24.  Hvordan vil De sikre, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet gives 

tilstrækkelige midler til at varetage sine stadig større opgaver? 
   
 
25.  Hvilke foranstaltninger ville De træffe for at sikre et højt beskyttelsesniveau med 

henblik på at styrke kontrollen ved EU's nye eksterne grænser? Råder De over 
tilstrækkeligt personale? 

 
 
26.  Hvad agter De at gøre for at øge Levnedsmiddel- og Veterinærkontorets kapacitet og 

effektivitet? 
 
27.  Det hedder i EF-traktaten: "Der skal sikres et højt sundhedsbeskyttelsesniveau ved 

fastlæggelsen og gennemførelsen af alle Fællesskabets politikker og aktiviteter". 
Hvorledes ville De sikre, at dette princip omsættes korrekt i praksis på 
fødevaresikkerhedsområdet og i forbindelse med lovgivningen vedrørende det indre 
marked? 

 
Mærkning af fødevarer 
 
28.  Forbrugerne bør gives mulighed for at foretage et valg på basis af et grundigt 

kendskab til de fødevarer, som de køber. Fællesskabsretten vedrørende mærkning af 
fødevarer spiller en vigtig rolle i denne forbindelse, især hvad angår oplysning om 
varernes ernæringsindhold, sundhedsanprisninger, kvalitet og fremstillingsmetoder, 
herunder anvendelsen af genmodificerede organismer. Hvilke foranstaltninger vil De 
iværksætte for at informere forbrugerne på behørig vis og for at undgå misvisende 
markedsføring, især over for børn? 

 
SUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED 
 
Implementering 
 
29.  På miljøområdet er der blevet indført en praksis med afholdelse af 

"implementeringsmøder", hvor medlemmers spørgsmål vedrørende implementeringen 
af særlige bestemmelser besvares af en repræsentant fra Kommissionen. Ville det efter 
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Deres mening være nyttigt at udvide denne praksis til at omfatte sundheds- og 
fødevaresikkerhedsområdet? 

 
Forbindelser til særorganisationer 
 
30.  I de seneste år er tendensen til at oprette særorganisationer, herunder på 

fødevaresikkerheds- og sundhedsområdet, taget til. Hvorledes vurderer De denne 
udvikling, og hvad bør arten af forholdet mellem Kommissionen og sådanne 
organisationer være? 

 
Det Fælles Forskningscenters rolle 
 
31.  Hvilken rolle bør Det Fælles Forskningscenter i Ispra spille med hensyn til 

folkesundhed og fødevaresikkerhed i Den Europæiske Union? 
 

(Forslag af Erna Hennicot-Schoepges) 
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