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TERVIS 
 
1. Missugused on Teie arvates järgmise viie aasta suurimad probleemid Euroopa Liidu 

tervishoiupoliitikas? Mida teeksite Teie kui volinik nende lahendamiseks, pidades silmas 
kohustuste jagunemist ELi ja liikmesriikide vahel? 

 
 
2. Rahvatervise valdkonnas on Euroopa Liidu otsesed volitused üsna piiratud. EL võib 

täiendada rahvuslikku poliitikat ja julgustada koostööd liikmesriikide vahel, kuid 
tervishoiupoliitika peamised komponendid nagu tervishoiuteenuste korraldamine ja 
pakkumine on täielikult liikmesriikide pädevuses. Kuid siiski on paljud probleemid ühised 
kõikidele liikmesriikidele ja mitmed tervishoiuteenuste osutamise aspektid kattuvad 
ühenduse poliitikaga. Kas Teie arvates peaks edasiste, õigusloomega seotud volituste 
puudumise korral avalikku tervishoiusüsteemi sisse viima avatud koordineerimismeetodi? 

 
 
3. Rahvatervise valdkonnas on Euroopa Liidu otsesed volitused üsna piiratud. ELil on 

sellegipoolest volitused rahvatervise ja terviseedendamise valdkonnas. EL võib täiendada 
rahvuslikku poliitikat ja julgustada koostööd liikmesriikide vahel, kuid tervishoiuteenuste 
korraldamine ja pakkumine on täielikult liikmesriikide pädevuses. Kuid siiski on paljud 
probleemid ühised kõikidele liikmesriikidele ja mitmed tervishoiuteenuste osutamise 
aspektid kattuvad ühenduse poliitikaga. Kas Teie arvates peaks edasiste, õigusloomega 
seotud volituste puudumise korral avalikku tervishoiusüsteemi sisse viima avatud 
koordineerimismeetodi?  

 
(John Bowise ettepanek 2. küsimuse asendamiseks) 

 
4. Kas Te peate vajalikuks liikmesriikide tervishoiusüsteemide võrdleva analüüsi algatamist, 

et rõhutada iga liikmesriigi tervishoiupoliitika põhielemente ja anda tõuge nende 
elementide integreerimisele, edendades samal ajal ka püsiva sideme loomist liikmesriikide 
pädevate võimuorganite vahel ning parimate toimimisviiside levikut? 

 
(Amalia Sartori ettepanek) 

 
 
5. Kui kiiresti suudate alustada patsientide liikuvuse juhtimist? 
 

(John Bowise ettepanek) 
 
 
6. Euroopa Ühenduse asutamislepingus öeldakse: "Kogu ühenduse poliitika ja meetmete 

määratlemisel ja rakendamisel tagatakse inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse." Kuidas 
tagate selle põhimõtte õige rakendamise, eriti siseturgu reguleerivatest õigusaktidest 
lähtuvalt? 
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7. Kuidas tagate Euroopa Komisjoni tähelepanu vaimse tervise küsimusele, et muuta see 
võrreldavaks Euroopa Komisjoni kasvava panusega globaalsete mõõtmetega haigustesse? 
Missugust arengut loodate tervise mõju hindamiste rakendamises? 

 
(John Bowise ettepanek kui 6. küsimuse lisa) 

 
 
Eelarve 
 
8. Kas arvate, et liidu rahvatervise valdkonda on kaasatud piisavalt rahalisi vahendeid ja 

personali? Kas Teie arvates rakendatakse ja hinnatakse neid adekvaatselt? 
 
9. Kuidas tagaksite Euroopa haiguste tõrje ja ennetamise keskuse ning Euroopa 

Meditsiinihindamise Agentuuri adekvaatse rahastamise? 
 

(John Bowise ettepanek) 
 

Teaduskomiteede liikmete sõltumatus 

10. Professor Ragnar Rylanderi hiljutine nimetamine uue tervise ja keskkonnariskide 
teaduskomitee koosseisu – hoolimata Šveitsi kriminaalkohtu 2003. aasta detsembri 
otsusest, mis mõistis Ragnar Rylander süüdi valetamises salajaste sidemete kohta 
tubakatööstusega ning isiklike finantshuvide asetamises rahvatervisest ja veatust 
teadustegevusest ettepoole – on muutnud küsitavaks kogu ametisse nimetamise süsteemi 
ELi tervise-, keskkonna- ja tarbijapoliitika teaduskomiteede osas, pidades eriti silmas 
nende sõltumatust ja arvamuste kvaliteeti. Missuguseid samme astuksite, et taastada 
avalik ja erialane usaldusväärsus nende komiteede sõltumatuse ja teadusliku 
eeskujulikkuse suhtes? Kas oleksite nõus professor Ragnar Rylanderi ametisse nimetamise 
uuesti üle vaatama? Kuidas tagaksite, et selline olukord ei korduks? 

 
(Fraktsiooni Verts/ALE ettepanek) 

 
 
Liiklusõnnetuste tagajärjel toimunud surmajuhtumid ja vigastused 
 
11. Surmad ja vigastused ELi teedel on üks suuremaid rahvatervise probleeme. 

Liiklusõnnetuste tagajärjel toimunud surmajuhtumid on suurim enneaegse surma põhjus 
laste ja alla 35-aastaste täiskasvanute seas. Seda teemat ei käsitleta veel tihti kui 
rahvatervisega seonduvat probleemi. Liiklusõnnetuste tagajärjel toimunud 
surmajuhtumitesse ja vigastustesse suhtutakse jätkuvalt kui "saatusesse", justkui 
poliitikategijad oleksid võimetud antud probleemi suhtes midagi ette võtma. Kuid 
tegelikkuses saab ja peaks liiklusohutuse parandamise nimel tegutsema. Tegutsematuse 
tõttu pühendas Maailma Terviseorganisatsioon sel aastal maailma tervisepäeva 
liiklusõnnetustest tingitud surmade ja vigastuste ennetamisele.  

 
Kas Teie kui tervisevolinik järgiksite Maailma Terviseorganisatsiooni arvamust ja 
hakkaksite Euroopa Komisjoni poolseks liiklusohutuse "edendajaks"? 
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Kas Te näeksite Euroopa Komisjoni transpordipoliitikas ette tugeva tervisepoliitika 
perspektiivi, eriti järgmise aasta kolmanda liiklusohutuse tegevuskava ülevaates? 

 
 

Kas Te õhutaksite oma kolleege rakendama nii palju kui võimalik Maailma 
Terviseorganisatsiooni Euroopa aruandes tehtud soovitusi liiklusõnnetustest tingitud 
vigastuste ennetamiseks? 

 
(Anders Wijkmani ettepanek) 

 
 
12. Surmad ja vigastused ELi teedel on üks suuremaid rahvatervise probleeme. 

Liiklusõnnetuste tagajärjel toimunud surmad on suurim enneaegse surma põhjus laste ja 
alla 35-aastaste täiskasvanute seas. Seda teemat ei käsitleta veel tihti kui rahvatervisega 
seonduvat probleemi. Lahendamise asemel on probleem jäetud transpordipoliitika 
suunajatele, kelle eelistused hõlmavad sageli ohutusest hoopis erinevaid valdkondi. 
Tegutsematuse tõttu pühendas Maailma Terviseorganisatsioon sel aastal maailma 
tervisepäeva liiklusõnnetustest tingitud surmajuhtumite ja vigastuste ennetamisele ning 
liiklusõnnetustest tingitud surmade ja vigastuste teemalise Euroopa aruande avaldamisele.  

 
Kas Teie kui tervisevolinik järgiksite Maailma Terviseorganisatsiooni soovitusi ja 
hakkaksite Euroopa Komisjoni poolseks liiklusohutuse "edendajaks"? 

 
 

Kas Te tähtsustaksite liiklusohutust kui säästva transpordi ja rahvatervisega seotud 
poliitika eesmärki? 

 
 

Kas te õhutaksite Maailma Terviseorganisatsiooni liiklusohutust puudutavate soovituste 
rakendamist, eriti kolmanda liiklusohutuse tegevusprogrammi ülevaates? 

 
(Ewa Hedkvist Peterseni ettepanek) 

 
 
Tubakas 
 
13. Viimase 15 aasta jooksul on vastu võetud rida Euroopa Liidu soovitusi tubakavastaseks 

võitluseks. Viimasel ajal on edukalt rakendatud reklaami- ja sponsorluskeeldu ning 
tootmise ja märgistamisega seotud õigusakte. Kas Teie kui volinik algataksite nüüd 
tubakavastase võitluse järgmise etapi – õigusaktid suitsetamise reguleerimiseks avalikes 
ja/või töökohtades (sealhulgas restoranides ja baarides)? 

 
(Jules Maateni ettepanek) 

 
 
14. Euroopa Komisjoni poolt ette valmistatud ekspertaruandes on välja arvutatud, et tubaka 

tõttu sureb ELis 660 000 inimest aastas ning seetõttu on ühenduse majanduskaotus 100 
miljardit eurot või 1% sisemajanduse kogutoodangust aastas. Kas Teie arvates teeb 
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ühendus praegu piisavalt, et piirata tubakaepideemiat? Mida kavatsete teha nende kaotuste 
vähendamiseks? 

 
(Fraktsiooni Verts/ALE ettepanek) 

 

Kemikaalid 

15. Uut kemikaalipoliitikat REACH käsitletakse laialdaselt kui "suurimat väljakutset Euroopa 
Komisjonile seoses säästva arengu eesmärkidega". Kemikaalipoliitikal on oluline mõju 
rahvatervisele. Endise keskkonnavoliniku Margot Wallströmi arvates oli REACH 
"põhjapanev ettepanek", mis "loob tööstusele, töölistele, kodanikele ja meie 
ökosüsteemile olukorra, milles võidavad kõik ". Endine tervisevolinik David Byrne võttis 
REACHi kohta vähe sõna. Kas Te jagate Margot Wallströmi vaatenurka REACHi kohta? 
Kui tugevasti olete pühendunud REACHile? Kas olete valmis tervise ja tarbijakaitse 
peadirektoraadi suuremaks kaasahaaramiseks, võttes arvesse REACHi tähtsust 
rahvatervise parema kaitse osas? 

 
(Fraktsiooni Verts/ALE ettepanek) 

 
Keskkond ja tervis 
 
16. Juunis avaldas Maailma Terviseorganisatsioon suuremõõtmelise uurimuse, mis näitab, et 

keskkond on oluliselt kahjustanud laste tervist Euroopas. Euroopa riikide tervise- ja 
keskkonnaministrid on vastu võtnud tegevusplaani, et vähendada neid ohtusid. Euroopa 
Komisjon esitles Maailma Terviseorganisatsiooni koosolekul seda tegevusplaani, mis 
keskendub täielikult teadusuuringutele selle asemel, et kehtestada selged õigusloomega 
seotud meetmed. Näib, et tegutsematuse peamine põhjus on Euroopa Komisjoni poliitilise 
tahte puudumine ja erinevate peadirektoraatide vahelise töö sobimatu koordineerimine. 
Kas Teie seaksite esiplaanile ELi olemasoleva õigusloome ja selle rakendamise 
ülevaatamise, et muuta standardid laste ja teiste ohualdiste gruppide tervise kaitsele 
sobivaks? Kas Te olete valmis õhutama spetsiaalse tegevusgrupi loomist Euroopa 
Komisjonis, mis koordineeriks Euroopa Komisjoni keskkonna ja tervisega seotud 
tegevust, et kaitsta tõhusamalt lapsi ja teisi ohualteid gruppe keskkonnariskide eest? 

 
(Fraktsiooni Verts/ALE ettepanek) 

 
 
Tervishoiu finantseerimine 

 
17. Tervishoiu finantseerimises on suur ja dokumenteeritud lõhe Ida- ja Lääne-Euroopa vahel. 

Nüüd on aeg algatada "tervise ühtekuuluvusfondi" tegevus. Kas Teie arvates võiks fondi 
käivitamiseks kasutada Phillip Morrise arveldust (Phillip Morris on nõus maksma 
Euroopa Komisjonile 1,2 miljardit eurot, mis on pettuse teel Euroopa Liidu eelarvest 
eemaldatud) kui "rahastamise stardipaketti", et aidata rahastada tervist ja vältida sellega 
"lihtsa tagastamise" põhimõtet, mille järgi sellist laadi rahastamine antakse tagasi 
liikmesriikidele?  

 
(Jules Maateni ettepanek) 
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Tervist puudutav teave  
 
18. Kuidas Teie kui volinik tagaksite patsientidele ja tarbijatele edastatava tervist puudutava 

teabe parima kvaliteedi?  
 

(Jules Maateni ettepanek) 
 

Madala hinnaga elupäästvad ravimid 
 
19. Mida kavatsete ette võtta, et peatada madala hinnaga elupäästvate ravimite, näiteks 

HIV/AIDSi ravimiseks kasutatavate ravimite väljavoolamist Ida-Euroopast mujale 
Euroopasse? Kas Teil on Teie arvates vastutus kindlustada patsientidele vajalike ravimite 
kättesaadavus, et ravimeid ei suunataks eemale vahendaja isikliku kasu eesmärgil? 

 
(Jules Maateni ettepanek) 

 
Euroopa patsientide grupid 
 
20. Kas Te plaanite rahastada Euroopa patsientide gruppe? 
 

(Jules Maateni ettepanek) 
 
TOIDUOHUTUS 
 
21. Mis on Teie arvates järgmise viie aasta suurimad probleemid Euroopa Liidu 

tervishoiupoliitikas? Mida Te teeksite volinikuna, et oma ametiaja lõpuks saavutada 
silmnähtavaid tulemusi selles valdkonnas? 

 
22. Õigusloome programm, mis põhineb Valgel raamatul toiduohutuse kohta, on 

valmimisjärgus. Kuidas Te volinikuna tagaksite antud õigusloome rakendamise?  
 
23. Kas olete nõus, et lisaks toiduohutuse tagamisele peaks EL edendama toidu kvaliteeti ja 

tervislikku toitumist? Missuguseid meetmeid soovitaksite nende eesmärkide 
saavutamiseks?  

 
(Verts/ALE fraktsiooni ettepanek kui 22. küsimuse lisa) 

 
 
24. Kuidas tagaksite Euroopa Toiduohutusameti adekvaatse rahastamise, et amet saaks täita 

laienevaid kohustusi? 
 

(John Bowise ettepanek kui 22. küsimuse lisa) 
 
 
25. Missuguseid meetmeid võtaksite, et tagada ELi välispiiride kõrgetasemeline kaitse ja 

kontrolli tugevdamine? Kas Teil on selleks vajaminev personal? 
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26. Mida teeksite Euroopa Toidu- ja Veterinaarameti suutlikkuse ja tõhususe parandamiseks? 
(John Bowise ettepanek kui 25. küsimuse lisa) 

 
 
27. Euroopa Ühenduse asutamislepingus öeldakse: "Kogu ühenduse poliitika ja meetmete 

määratlemisel ja rakendamisel tagatakse inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse." Kuidas 
tagate selle põhimõtte rakendamist toiduohutuse valdkonnas ja siseturgu reguleerivatest 
õigusaktidest lähtuvalt? 

 
 
Toiduainete märgistamine 
 
28. Tarbijatel peaks olema võimalik teha toiduaineid ostes teadlikku valikut. Ühenduse 

toiduainete märgistamisalased õigusaktid mängivad selle valiku juures põhirolli, eriti 
toitumist puudutav märgistamine, tervisenõuded, toiduainete kvaliteedi märgistamine ja 
tootmisprotsessid nagu geneetiliselt modifitseeritud organismide kasutamine. 
Missuguseid meetmeid võtaksite, et teavitada tarbijaid sobival viisil ja vältida eksitavat 
turustamist, eriti laste osas? 

(Fraktsiooni Verts/ALE ettepanek) 
 
 
 
TERVIS JA TOIDUOHUTUS 
 
Rakendamine 
 
29. Keskkonna valdkonnas on kasutusele võetud "rakendamisistungjärgud", mille käigus 

Euroopa Komisjoni esindaja vastab parlamendiliikmete küsimustele seoses õigusloome 
teatud osade rakendamisega. Kas oleks kasulik selle süsteemi kasutuselevõtt ka tervise ja 
toiduohutuse valdkonnas?  

 
Suhted allasutustega 
 
30. Viimastel aastatel on suurenenud allasutuste loomine, sealhulgas toiduohutuse ja tervise 

valdkonnas. Missuguse hinnangu annaksite sellele tendentsile ja missugused peaksid 
olema suhted Euroopa Komisjoni ja antud allasutuste vahel? 

 
 
Teadusuuringute Ühiskeskuse roll 
 
31. Missugust rolli peaks mängima Ispra Teadusuuringute Ühiskeskus Euroopa Liidu 

rahvatervise ja toiduohutuse puhul? 
 

(Erna Hennicot-Schoepgesi ettepanek) 
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