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TERVEYS 

1. Mitkä ovat Teidän mielestänne Euroopan unionin terveyspolitiikan suurimmat 
haasteet seuraavien viiden vuoden aikana? Miten käsittelisitte näitä haasteita 
komission jäsenenä, kun otetaan huomioon velvollisuuksien jakautuminen EU:n ja 
jäsenvaltioiden välille? 

2. Euroopan unionin toimivaltuudet ovat melko rajalliset kansanterveyden alalla. EU voi 
täydentää kansallisia politiikkoja ja rohkaista jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, mutta 
terveyspolitiikan keskeiset elementit, kuten terveyspalvelujen järjestäminen ja 
toteuttaminen, kuuluvat yksinomaan jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin. Monet 
ongelmista ovat kuitenkin kaikkien jäsenvaltioiden yhteisiä ja monet terveyspalvelujen 
toteuttamiseen liittyvät aspektit koskettavat yhteisön politiikkoja. Olisiko Teidän 
mielestänne kansanterveyden alalla otettava käyttöön avoin koordinointimenetelmä 
täydentämään vähäisiä lainsäädäntövaltuuksia? 

3. Euroopan unionin toimivaltuudet ovat melko rajalliset kansanterveyden alalla. EU:lla 
on kuitenkin toimivaltaa kansanterveyden ja terveyden edistämisen alalla. EU voi 
täydentää kansallisia politiikkoja ja rohkaista jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, mutta 
(poistetaan) terveyspalvelujen järjestäminen ja toteuttaminen kuuluvat yksinomaan 
jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin. Monet ongelmista ovat kuitenkin kaikkien 
jäsenvaltioiden yhteisiä ja monet terveyspalvelujen toteuttamiseen liittyvät aspektit 
koskettavat yhteisön politiikkoja. Olisiko Teidän mielestänne kansanterveyden alalla 
otettava käyttöön avoin koordinointimenetelmä täydentämään vähäisiä 
lainsäädäntövaltuuksia? 

(John Bowisin ehdottama kysymys, joka korvaa kysymyksen 2) 

4. Olisiko mielestänne hyödyllistä laatia vertaileva analyysi jäsenvaltioiden kansallisista 
terveydenhuoltojärjestelmistä, jotta voitaisiin korostaa kunkin jäsenvaltion 
terveyspolitiikan keskeisiä kohtia ja edistää niiden integrointia sekä edistää samalla 
pysyvän yhteyden luomista jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välille sekä 
parhaiden käytäntöjen levittämistä? 

(Amalia Sartorin ehdottama kysymys) 

5. Miten nopeasti ottaisitte esiin ohjeita potilaiden liikkuvuudesta? 

(John Bowisin ehdottama kysymys) 

6. Perustamissopimuksen mukaan "kaikkien yhteisön politiikkojen ja toimintojen 
määrittelyssä ja toteuttamisessa varmistetaan ihmisten terveyden korkeatasoinen 
suojelu". Miten varmistaisitte, että tätä periaatetta sovelletaan käytännössä ja 
erityisesti sisämarkkinalainsäädännössä? 

7. Miten varmistatte, että mielenterveys saa komissiolta ansaitsemansa huomion, kun 
otetaan huomioon sen kasvava osuus sairauksien joukossa? Millaista edistystä oletatte 
saatavan aikaan terveysvaikutusten arvioinnin täytäntöönpanosta? 

(John Bowisin ehdottama kysymys) 
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Talousarvio 

8. Katsotteko, että kansanterveyteen liittyvillä unionin toimilla on riittävästi rahoitusta ja 
henkilöstöä? Onko näiden toimien täytäntöönpano ja arviointi mielestänne riittävää? 

9. Miten varmistatte, että tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus ja 
Euroopan lääkearviointivirasto saavat riittävästi rahoitusta? 

(John Bowisin ehdottama kysymys) 

Tieteellisten komiteoiden jäsenten riippumattomuus 

10. Professori Ragnar Rylanderin nimittäminen hiljattain uuteen terveys- ja 
ympäristöriskejä käsittelevään tiedekomiteaan siitä huolimatta, että sveitsiläinen 
muutoksenhakutuomioistuin oli todennut joulukuussa 2003, että kyseinen henkilö oli 
valehdellut salaisista yhteyksistä tupakkateollisuuteen ja asettanut henkilökohtaisen 
taloudellisen edun kansanterveyden ja tieteen edelle, on asettanut kyseenalaiseksi 
koko EU:n terveys-, ympäristö- ja kuluttajansuoja-alan tieteellisiä komiteoita 
koskevan nimitysjärjestelmän integriteetin etenkin niiden riippumattomuuden ja 
esitysten laadun kannalta. Mihin toimiin aiotte ryhtyä palauttaaksenne julkisen ja 
ammatillisen luottamuksen näiden komiteoiden riippumattomuuteen ja tieteellisiin 
ansioihin? Olisitteko valmis harkitsemaan professori Ragnar Rylanderin nimitystä 
uudelleen? Miten aiotte varmistaa, ettei tällainen tilanne pääse toistumaan? 

(Verts/ALE-ryhmän ehdottama kysymys) 

Kuolemantapaukset ja loukkaantumiset tieliikenteessä 

11. Kuolemantapaukset ja loukkaantumiset tieliikenteessä ovat huomattava 
kansanterveysongelma. Itse asiassa liikenneonnettomuudet ovat suurin yksittäinen 
ennenaikainen kuolinsyy lasten ja alle 35-vuotiaiden keskuudessa. Silti tämä asia on 
vain harvoin esillä kansanterveysongelmana. Kuolemantapaukset ja loukkaantumiset 
tieliikenteessä hyväksytään edelleen "kohtalona" – aivan kuin niille ei politiikan 
keinoin voitaisi tehdä mitään. Asia ei kuitenkaan ole näin, koska on olemassa monia 
toimia, joihin voidaan ja pitäisi ryhtyä liikenneturvallisuuden parantamiseksi. 
Toimettomuus on johtanut siihen, että WHO nimesi tänä vuonna maailman 
terveyspäivän teemaksi näiden kuolemantapausten ja loukkaantumisten estämisen. 

 Aiotteko terveysasioista vastaavana komission jäsenenä noudattaa WHO:n ohjetta ja 
ryhtyä komissiossa liikenneturva-asioiden ajajaksi? 

 Aiotteko esittää komission liikennepolitiikkaan vahvaa terveyspolitiikkanäkökulmaa 
etenkin ensi vuonna tarkasteltaessa kolmatta liikenneturvallisuuden toimintaohjelmaa? 

 Aiotteko painostaa kollegojanne panemaan mahdollisimman paljon täytäntöön 
tieliikenneloukkaantumisten välttämistä koskevan WHO:n Eurooppa-raportin 
suosituksia? 

(Anders Wijkmanin ehdottama kysymys) 
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12. Kuolemantapaukset ja loukkaantumiset tieliikenteessä ovat huomattava 
kansanterveysongelma. Itse asiassa liikenneonnettomuudet ovat suurin yksittäinen 
ennenaikainen kuolinsyy lasten ja alle 35-vuotiaiden keskuudessa. Silti tämä asia on 
vain harvoin esillä kansanterveysongelmana. Sen sijaan se jätetään liikennepolitiikan 
laatijoille, joiden prioriteetit koskevat usein muita asioita kuin turvallisuutta. 
Toimettomuus on johtanut siihen, että WHO nimesi tänä vuonna maailman 
terveyspäivän teemaksi näiden kuolemantapausten ja loukkaantumisten estämisen ja 
julkaisi aiheesta Eurooppa-raportin. 

 Aiotteko terveysasioista vastaavana komission jäsenenä noudattaa WHO:n suosituksia 
ja ryhtyä komissiossa liikenneturva-asioiden ajajaksi? 

 Aiotteko ajaa sitä, että liikenneturvallisuus on kestävää liikennettä ja kansanterveyttä 
koskevien politiikkojen painopiste? 

 Aiotteko ajaa WHO:n liikenneturvallisuussuositusten täytäntöönpanemista etenkin 
tarkasteltaessa kolmatta liikenneturvallisuuden toimintaohjelmaa? 

(Ewa Hedkvist Petersenin ehdottama kysymys) 

Tupakka 

13. Viimeksi kuluneiden 15 vuoden aikana on hyväksytty lukuisia eurooppalaisia 
suosituksia tupakoinnin vastaisessa toiminnassa. Hiljattain on menestyksekkäästi 
kielletty tupakkamainonta ja -sponsorointi sekä pantu täytäntöön tuotantoa ja 
merkintöjä koskeva lainsäädäntö. Aiotteko komission jäsenenä nyt aloittaa uuden 
vaiheen tupakoinnin vastaisessa toiminnassa eli ehdottaa lainsäädäntöä tupakoinnin 
sääntelemiseksi julkisissa tiloissa ja/tai työpaikoilla (mukaan lukien ravintolat ja 
baarit)? 

(Jules Maatenin ehdottama kysymys) 

14. Komission tilaamassa piakkoin julkaistavassa asiantuntijaraportissa on laskettu, että 
tupakointi aiheuttaa nykyisin 660 000 kuolemantapausta vuodessa EU:ssa ja aiheuttaa 
yhteisössä 100 miljardin euron (1 prosentti BKT:sta) taloudellisen vahingon. 
Katsotteko, että yhteisö tekee tätä nykyä tarpeeksi tupakkaepidemian kitkemiseksi? 
Mitä aiotte tehdä näiden vahinkojen vähentämiseksi? 

(Verts/ALE-ryhmän ehdottama kysymys) 

Kemikaalit 

15. Uusi kemikaalipolitiikka, jotka kutsutaan nimellä REACH, katsotaan laajalti 
komission tärkeimmäksi haasteeksi kestävän kehityksen tavoitteiden ylläpitämisen 
kannalta. Sillä on potentiaalisesti merkittävä vaikutus kansanterveyteen. Entinen 
ympäristökomissaari Margot Wallström katsoi, että REACH on uraauurtava ehdotus, 
joka saa aikaan tilanteen, jossa voittajia ovat sekä teollisuus, työntekijät, kansalaiset 
että ekosysteemi. Entinen terveysasioista vastaava komission jäsen David Byrne ei 
kuitenkaan ole ottanut REACHia usein esille. Oletteko Margot Wallströmin kanssa 
samaa mieltä REACHista? Miten vakaasti olette sitoutunut REACHiin? Oletteko 
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valmis siihen, että terveysasioiden pääosasto on laajemmin asiassa mukana ottaen 
huomioon sen merkityksen, mikä REACHilla pitäisi olla kansanterveyden 
paremmassa suojelemisessa? 

(Verts/ALE-ryhmän ehdottama kysymys) 

Ympäristö ja terveys 

16. WHO julkaisi kesäkuussa merkittävän tutkimuksen, josta ilmenee, että 
ympäristötekijät vahingoittavat lasten terveyttä Euroopassa huomattavasti. Euroopan 
terveys- ja ympäristöministerit hyväksyivät toimintasuunnitelman näiden uhkien 
vähentämiseksi. Komissio esitteli toimintasuunnitelman WHO:n kokouksessa. 
Suunnitelma keskittyy täysin tutkimukseen eikä sisällä selviä lainsäädäntötoimia. 
Vaikuttaa siltä, että toimettomuuden merkittävä taustasyy on poliittisen tahdon puute 
komissiossa ja riittämätön koordinointi eri pääosastojen välillä. Aiotteko antaa etusijan 
EU:n nykyisen lainsäädännön tarkistamiselle ja täytäntöönpanolle sen 
varmistamiseksi, että standardit saadaan tasolle, joka suojaa lasten ja muiden alttiiden 
ryhmien terveyttä? Olisitteko valmis edistämään sellaisen erityisen työryhmän 
perustamissa komissiossa, joka koordinoisi komission toimia ympäristön ja terveyden 
alalla, jotta lasten ja muiden alttiiden ryhmien terveyttä suojattaisiin paremmin 
ympäristöriskeiltä? 

(Verts/ALE-ryhmän ehdottama kysymys) 

Terveydenhuollon rahoitus 

17. Itä- ja Länsi-Euroopan välillä on huomattava ja hyvin dokumentoitu kuilu 
terveydenhuollon rahoituksessa. Nyt on aika ottaa käyttöön terveysalan 
koheesiorahasto. Voisitteko ajatella, että rahaston toiminnan käynnistämiseksi 
käytettäisiin Philip Morris -korvausta (Philip Morris myöntyi maksamaan komissiolle 
takaisin 1,2 miljardia euroa, jotka se sai petoksen kautta yhteisön talousarviosta) 
terveysasioiden rahoittamiseksi, jotta vältettäisiin oikeudenmukaisten palautusten 
periaatteen soveltaminen, jonka mukaan tällainen rahoitus palautetaan jäsenvaltioille? 

(Jules Maatenin ehdottama kysymys) 

Terveystiedotus 

18. Miten aiotte komission jäsenenä varmistaa, että potilaat ja kuluttajat saavat 
korkealaatuista terveystietoa? 

(Jules Maatenin ehdottama kysymys) 

Edulliset elintärkeät lääkkeet 

19. Mihin toimiin aiotte ryhtyä, jotta lopetetaan esim. aidsin hoitoon käytettävien 
edullisten elintärkeiden lääkkeiden siirtäminen Itä-Euroopasta muualle Eurooppaan? 
Ettekö olekin velvollinen varmistamaan, että potilaat saavat tarvitsemansa lääkkeet ja 
että niitä ei ohjata muualle vain siksi, että välikädet saisivat voittoa? 

(Jules Maatenin ehdottama kysymys) 
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Eurooppalaiset potilasryhmät 

20. Aiotteko rahoittaa eurooppalaisia potilasryhmiä? 

(Jules Maatenin ehdottama kysymys) 

ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUS 

21. Mitkä ovat mielestänne Euroopan unionin elintarvikkeiden turvallisuutta koskevan 
politiikan suurimmat haasteet seuraavien viiden vuoden aikana? Miten Te komission 
jäsenenä varmistaisitte näkyvien tulosten aikaansaamisen toimikautenne loppuun 
mennessä? 

22. Elintarvikkeiden turvallisuutta käsittelevän valkoisen kirjan perusteella laadittu 
lainsäädäntöohjelma on saatettu lähes loppuun. Miten Te komission jäsenenä 
varmistaisitte tämän lainsäädännön noudattamisen? 

23. Oletteko samaa mieltä siitä, että elintarvikkeiden turvallisuuden varmistamisen lisäksi 
EU:n pitäisi edistää elintarvikkeiden laatua ja terveellistä ravintoa? Mitä toimia 
ehdotatte näiden tavoitteiden saavuttamiseksi? 

(Verts/ALE-ryhmän ehdottama kysymys, joka on lisäys kysymykseen 22) 

24. Miten aiotte varmistaa, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen saa 
riittävästi rahoitusta kasvavien tehtäviensä täyttämiseksi? 

(John Bowisin ehdottama kysymys, joka on lisäys kysymykseen 22) 

25. Mitä toimenpiteitä toteuttaisitte korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi tehostamalla 
EU:n uusilla ulkorajoilla tehtäviä tarkastuksia? Onko Teillä asianmukainen 
henkilöstö? 

26. Miten aiotte parantaa elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston kapasiteettia ja 
tehokkuutta? 

(John Bowisin ehdottama kysymys, joka on lisäys kysymykseen 25) 

27. Perustamissopimuksen mukaan "kaikkien yhteisön politiikkojen ja toimintojen 
määrittelyssä ja toteuttamisessa varmistetaan ihmisten terveyden korkeatasoinen 
suojelu". Miten varmistaisitte, että tätä periaatetta sovelletaan käytännössä 
elintarvikkeiden turvallisuuden alalla ja erityisesti sisämarkkinalainsäädännössä? 

Elintarvikkeiden merkintä 

28. Kuluttajien pitäisi voida tehdä tietoisia valintoja elintarvikkeita ostaessaan. 
Elintarvikkeiden merkintöjä koskeva yhteisön lainsäädäntö on keskeisessä asemassa 
näiden valintojen osalta, etenkin mitä tulee ravintosisältöä koskeviin merkintöihin, 
terveysväittämiin sekä ruuan laatua ja tuotantoprosessia koskeviin merkintöihin (esim. 
GMO:iden käyttö). Mihin toimiin aiotte ryhtyä kuluttajien informoimiseksi 
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asianmukaisesti ja markkinoinnin harhaanjohtavuuden estämiseksi erityisesti lasten 
osalta? 

(Verts/ALE-ryhmän ehdottama kysymys) 

 

TERVEYS JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUS 

Täytäntöönpano 

29. Ympäristöasioiden alalla on vakiintunut käytäntö järjestää 
"täytäntöönpanokokouksia", joissa komission edustaja vastaa parlamentin jäsenten 
esittämiin lainsäädännön täytäntöönpanoa koskeviin kysymyksiin. Olisiko mielestänne 
hyödyllistä laajentaa tämä käytäntö kattamaan myös elintarvikkeiden turvallisuutta 
koskeva ala? 

Suhteet erillisvirastoihin 

30. Viimeksi kuluneina vuosina on yleistynyt suuntaus perustaa erillisvirastoja, 
elintarvikkeiden turvallisuutta koskeva ala mukaan lukien. Millaisena näette tämän 
kehityksen ja millainen suhde komissiolla ja näillä virastoilla olisi oltava? 

Yhteisen tutkimuskeskuksen rooli 

31. Millainen rooli Isprassa sijaitsevalla yhteisellä tutkimuskeskuksella pitäisi olla 
kansanterveyden ja elintarviketurvallisuuden alalla EU:ssa? 

(Erna Hennicot-Schoepgesin ehdottama kysymys) 
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