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EGÉSZSÉGÜGY 
 
1. Véleménye szerint melyek lesznek az egészségügyi politika legnagyobb kihívásai a 

következő öt évben az Európai Unióban? Biztosként mit tenne kezelésükre, tekintettel az EU 
és a tagállamok közötti hatáskörmegosztásra? 

 
 
2. Az Európai Unió közvetlen hatáskörei meglehetősen korlátozottak a közegészségügy 

területén. Az EU kiegészítheti a nemzeti politikákat és ösztönözheti a tagállamok közötti 
együttműködést, de az egészségügyi politikák központi elemei, mint az egészségügyi 
szolgáltatások megszervezése és azok biztosítása kizárólag a tagállamokra van bízva. 
Azonban számos probléma közös valamennyi tagállamban, és az egészségügyi szolgáltatások 
szabályozása számos tekintetben érinti a közösségi politikákat. Véleménye szerint be 
kellene-e vezetni a nyílt koordinációs módszert a közegészségügy területén az egyéb 
jogalkotói hatáskörök hiányában? 

 
 
3. Az Európai Unió közvetlen hatáskörei meglehetősen korlátozottak a közegészségügy 

területén. Az EU azonban rendelkezik bizonyos hatáskörökkel a közegészségügy és az 
egészséges élet előmozdítása terén. Az EU kiegészítheti a nemzeti politikákat és 
ösztönözheti a tagállamok közötti együttműködést, de (törölve) az egészségügyi 
szolgáltatások megszervezése és azok biztosítása kizárólag a tagállamokra van bízva. 
Azonban számos probléma közös valamennyi tagállamban, és az egészségügyi szolgáltatások 
szabályozása számos tekintetben érinti a közösségi politikákat. Véleménye szerint be 
kellene-e vezetni a nyílt koordinációs módszert a közegészségügy területén az egyéb 
jogalkotói hatáskörök hiányában?  

 
(John Bowis javaslata a 2. kérdés helyett) 

 
4. Hasznosnak találná-e egy összehasonlító elemzés készítését a tagállamok nemzeti 

egészségügyi rendszereiről azzal a céllal, hogy kiemeljék mindegyik tagállam egészségügyi 
politikájának legfőbb elemeit és ösztönözzék azok integrációját, illetve hogy előmozdítsák a 
tagállamok illetékes hatóságai közötti tartós kapcsolatok kialakítását, valamint a bevált 
gyakorlatok elterjesztését? 

(Amalia Sartori javaslata) 
 
 
5. Milyen gyorsan fog javaslatot tenni a betegmobilitásra vonatkozó útmutatásokra? 
 

(John Bowis javaslata) 
 
 
6. A Szerződés szerint „valamennyi közösségi politika és tevékenység meghatározása és 

végrehajtása során biztosítani kell az emberi egészségvédelem magas szintjét”. Hogyan 
biztosítaná ezen alapelv megfelelő átültetését a gyakorlatba, különösen a közös piaci 
szabályozásokon belül? 
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7. Hogyan fogja biztosítani, hogy a lelki betegségek kellő – a betegségek összességében 
képviselt növekvő súlyukkal arányos – figyelemben részesüljenek a Közösség részéről?  
Milyen előrelépéseket tart valószínűnek az egészségi hatásvizsgálatok megvalósításában? 

 
(John Bowis javaslata a 6. kérdés kiegészítéseként) 

 
 
Költségvetés 
 
8. Ön szerint rendelkeznek-e az Unió tevékenységei megfelelő pénzügyi és emberi 

erőforrásokkal a közegészségügy területén? Véleménye szerint megfelelően hajtják végre és 
értékelik ki e tevékenységeket?  

 
 
9. Hogyan fogja biztosítani, hogy kellő finanszírozásban részesüljön az Európai 

Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ, valamint az Európai Gyógyszerértékelő 
Ügynökség? 

 
(John Bowis javaslata) 

 

Tudományos bizottságok tagjainak függetlensége 

10. Prof. Ragnar Rylander közelmúltbeli kinevezése az egészségügyi és környezeti kockázatok 
új tudományos bizottságába – amely annak ellenére történt, hogy a svájci fellebbviteli 
büntetőbíróság 2003 decemberében úgy találta, hogy a professzor hazudott a dohányiparral 
való titkos kapcsolatairól, illetve személyes anyagi hasznát a közegészségügy és a 
tisztességes tudomány érdekei elé helyezte – megkérdőjelezte az EU egészségügyért, 
környezetvédelemért és fogyasztóvédelmi ügyekért felelős tudományos bizottságaiba történő 
kinevezések egész rendszerének feddhetetlenségét, különösen a tagok függetlenségét és az 
általuk nyújtott tanácsok minőségét illetően. Milyen lépéseket tenne annak érdekében, hogy 
visszaállítsa a nyilvánosság és a szakma  ezen bizottságok függetlenségébe és tudományos 
kiválóságába vetett bizalmát? Egyetértene-e Prof. Ragnar Rylander kinevezésének 
felülvizsgálatával? Hogyan szándékozik biztosítani, hogy ez az eset ne ismétlődjön meg? 

 
(A Verts/Ale képviselőcsoport javaslata) 

 
 
Közúti halálesetek és sérülések 
 
11. Az EU közútjain előforduló halálesetek és sérülések fontos közegészségügyi problémát 

jelentenek. Tulajdonképpen a közúti halálozások a legfőbb okai a gyermekek és 35 év alatti 
felnőttek korai halálának. A kérdést ennek ellenére ritkán kezelik közegészségügyi 
problémaként. A közúti haláleseteket és sérüléseket valójában továbbra is nagyrészt 
„sorscsapásként” fogadják el, mintha a politikai döntéshozók képtelenek lennének bármit is 
tenni ezzel a problémával kapcsolatban. A helyzet azonban nem ez, hiszen számos 
intézkedést lehetne és kellene hozni a közúti biztonság növelése érdekében. Ez a tétlenség 
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késztette az Egészségügyi Világszervezetet idén arra, hogy az Egészségügyi Világnapot a 
közúti halálesetek és sérülések megelőzésének szentelje.  

 
Egészségügyi biztosként követni fogja-e az Egészségügyi Világszervezet tanácsát és a 
közúti biztonság pártfogójává fog-e válni a Bizottságon belül? 

 
 

A Bizottság közlekedéspolitikájához gondoskodni fog-e határozott egészségügyi politikai 
tervről, különösen a 3. közúti biztonsági cselekvési program jövő évi felülvizsgálatakor? 

 
 

Nyomást fog-e gyakorolni kollégáira, hogy – amennyire lehetséges – hajtsák végre a WHO 
közúti közlekedési sérülések megelőzéséről szóló európai jelentésének ajánlásait? 

 
(Anders Wijkman javaslata) 

 
 
12. Az EU közútjain előforduló halálesetek és sérülések fontos közegészségügyi problémát 

jelentenek. Tulajdonképpen a közúti halálozások a legfőbb okai a gyermekek és 35 év alatti 
felnőttek korai halálának. A kérdést ennek ellenére ritkán kezelik közegészségügyi 
problémaként. Ehelyett a probléma megoldását a közlekedéspolitikai döntéshozókra hagyják, 
akiknek prioritásai gyakran sok dolgot magukban foglalnak a biztonságon kívül. Ez a 
tétlenség késztette az Egészségügyi Világszervezetet idén arra, hogy az Egészségügyi 
Világnapot a közúti halálesetek és sérülések megelőzésének, valamint a közúti halálesetek és 
sérülések megelőzéséről szóló európai jelentés kiadásának szentelje.  

 
Egészségügyi biztosként követni fogja-e az Egészségügyi Világszervezet ajánlásait és a 
közúti biztonság pártfogója lesz-e a Bizottságon belül? 

 
 

Munkálkodni fog-e azon, hogy a közúti biztonság a fenntartható közlekedési és 
közegészségügyi politikák egyik központi eleme legyen? 

 
 

Szorgalmazni fogja-e a WHO közúti biztonságra vonatkozó ajánlásainak végrehajtását, 
különösen a 3. közúti biztonsági cselekvési program felülvizsgálatakor? 

 
(Ewa Hedkvist Petersen javaslata) 

 
 
Dohányáruk 
 
13. Az elmúlt tizenöt évben számos európai ajánlást fogadtak el a dohány elleni küzdelemmel 

kapcsolatban. A közelmúltban sikeresen végrehajtották a reklámozás és a szponzorálás 
tilalmára, valamint a gyártásra és címkézésre vonatkozó jogszabályokat. Biztosként 
kezdeményezni fogja-e a dohányzás elleni küzdelem következő fázisát: a (bárokat és 
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éttermeket is magukban foglaló) nyilvános helyeken és/vagy munkahelyeken való 
dohányzást szabályozó jogszabályokat? 

 
(Jules Maaten javaslata) 

 
 
14. Egy, a Bizottság megbízásából készült, rövidesen megjelenő szakértői jelentés kiszámította, 

hogy a dohány ma már évente 660 000 halálesetért felelős az EU-ban, és a Közösség ebből 
eredő gazdasági veszteségét 100 milliárd euróra, illetve GDP-jének 1%-ára teszi. Úgy véli-e, 
hogy a Közösség jelenleg eleget tesz a „dohányjárvány” leküzdése érdekében? Mit 
szándékozik tenni ezen veszteségek csökkentése érdekében? 

 
(A Verts/Ale képviselőcsoport javaslata) 

 

Vegyi anyagok 

15. A REACH elnevezésű új, vegyi anyagokra vonatkozó politika tekinthető „a legnagyobb 
kihívásnak, amivel a Bizottság szembesült a fenntartható fejlődés célkitűzéseinek 
megvalósítása során”. Benne rejlik annak lehetősége, hogy jelentős hatást gyakoroljon a 
közegészségügyre. A korábbi környezetvédelmi biztos, Margot Wallström a REACH-et 
„úttörő kezdeményezésnek” tekintette, amely „nyer-nyer helyzetet fog teremteni az ipar, a 
dolgozók, az állampolgárok és ökoszisztémánk számára”. Az előző egészségügyi biztostól, 
David Byrne-től azonban keveset lehetett hallani a REACH-ről. Osztja-e Margot Wallström 
REACH-ről vallott nézetét? Mennyire határozottan elkötelezett a REACH iránt? Kész-e arra, 
hogy a DG SANCO-t (Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóságot) jobban bevonja, 
tekintettel arra, hogy a REACH fontos szerepet tölthet be a közegészség jobb védelmében? 

 
(A Verts/Ale képviselőcsoport javaslata) 

 
Környezet és egészség 
 
16. Júniusban az Egészségügyi Világszervezet egy fontos tanulmányt publikált, melyben 

megmutatta, hogy az európai térségben a gyermekek egészségi állapotát jelentős mértékben 
károsítja a környezet. Az európai egészségügyi és környezetvédelmi miniszterek elfogadtak 
egy cselekvési tervet e veszélyek csökkentése céljából. A Bizottság a WHO tanácskozásán 
bemutatott egy cselekvési tervet, amely teljes egészében a kutatásra összpontosít ahelyett, 
hogy világos jogalkotási intézkedéseket tartalmazna. Úgy tűnik, hogy e tétlenség egyik fő 
oka a politikai akarat hiánya a Bizottságban, illetve a nem megfelelő koordináció a 
különböző főigazgatóságok között. Elsődleges fontosságúként fogja-e kezelni a jelenlegi 
uniós jogszabályok felülvizsgálatát és végrehajtását annak biztosítása érdekében, hogy a 
normák alkalmassá váljanak a gyermekek és más veszélyeztetett csoportok egészségének 
védelmére? Kész lenne-e szót emelni egy olyan speciális munkacsoport Bizottságon belüli 
létrehozása mellett, amely koordinálná a Bizottság tevékenységeit a környezetvédelem és az 
egészségügy terén annak érdekében, hogy a gyermekek és más veszélyeztetett csoportok 
nagyobb védelemben részesüljenek a környezeti kockázatokkal szemben? 
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(A Verts/Ale képviselőcsoport javaslata) 
 
 
Az egészségügy finanszírozása 

 
17. Hatalmas szakadék létezik az egészségügy kelet-európai és nyugat-európai finanszírozása 

között, amelyet jól dokumentáltak. Itt az ideje egy „egészségügyi kohéziós alap” 
elindításának. Az alap elindításának elősegítése érdekében úgy véli-e, hogy a Philip Morris 
elszámolást (a Philip Morris beleegyezett abba, hogy 1,2 mrd eurót fizessen a Bizottságnak, 
amivel megkárosította az uniós költségvetést) „induló forrásként” lehetne használni az 
egészségügy finanszírozásához, és ezáltal elkerülhető lenne a „juste retour” elve, mely 
szerint az ilyen típusú pénzeszközöket vissza kell juttatni a tagállamok részére? 

 
(Jules Maaten javaslata) 

 
Egészségügyi tájékoztatás 
 
18. Biztosként hogyan fog gondoskodni arról, hogy a betegek és a fogyasztók a lehető legjobb 

minőségű egészségügyi tájékoztatásban részesüljenek? 
 

(Jules Maaten javaslata) 
 

Olcsó életmentő gyógyszerek 
 
19. Milyen intézkedéseket fog hozni annak érdekében, hogy az olyan betegségek, mint például a 

HIV AIDS kezelésére használt olcsó életmentő gyógyszerek Kelet-Európából Európa többi 
részébe történő beáramlását megállítsa? Nem gondolja-e, hogy az Ön felelősségei közé 
tartozik annak biztosítása, hogy a betegek megkapják azokat a gyógyszereket, amelyeket 
megérdemelnek, illetve hogy ezek helyett ne kapjanak mást csupán a közvetítő kereskedő 
nyeresége érdekében? 

 
(Jules Maaten javaslata) 

 
Európai betegszervezetek 
 
20. Tervezi-e európai betegszervezetek finanszírozását? 
 

(Jules Maaten javaslata) 
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ÉLELMISZERBIZTONSÁG 
 
21. Véleménye szerint melyek lesznek az élelmiszerbiztonsági politika legnagyobb kihívásai a 

következő öt évben az Európai Unióban? Biztosként mit tenne annak érdekében, hogy 
megbízatása végére látható eredményeket érjen el? 

 
22. Az élelmiszerbiztonságról szóló fehér könyvből eredő jogalkotási program majdnem 

befejeződött. Biztosként mit tenne e jogszabály végrehajtásának biztosításáért?  
 
23. Egyetért-e azzal, hogy az élelmiszerbiztonság mellett az EU-nak elő kell mozdítania az 

élelmiszerminőséget és az egészséges táplálkozást is? Milyen intézkedéseket javasolna e 
célok elérése érdekében?  

 
(John Bowis javaslata a 22. kérdés kiegészítéseként) 

 
 
24. Hogyan fog gondoskodni arról, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal kellő 

finanszírozásban részesüljön bővülő feladatainak teljesítéséhez? 
 

(John Bowis javaslata a 22. kérdés kiegészítéseként) 
 
 
25. Milyen intézkedéseket tenne a magas szintű védelem biztosítása és az ellenőrzés 

megerősítése érdekében az EU új külső határain? Rendelkezik-e ehhez megfelelő 
alkalmazottakkal? 

 
26. Mit fog tenni az Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatal kapacitásának és 

hatékonyságának növelése érdekében? 
(John Bowis javaslata a 25. kérdés kiegészítéseként) 

 
 
27. A Szerződés szerint „valamennyi közösségi politika és tevékenység meghatározása és 

végrehajtása során biztosítani kell az emberi egészségvédelem magas szintjét”. Hogyan 
biztosítaná ezen alapelv megfelelő átültetését a gyakorlatba az élelmiszerbiztonság területén, 
és a közös piaci szabályozásokkal kapcsolatban? 

 
 
Élelmiszercímkézés 
 
28. A fogyasztók számára lehetővé kell tenni, hogy a megfelelő információk birtokában 

dönthessenek élelmiszertermékek vásárlásakor. Az élelmiszercímkézésre vonatkozó 
közösségi jogszabályok kulcsszerepet töltenek be e választási lehetőség biztosításában, 
különös tekintettel a tápértékjelölésre, az egészséggel kapcsolatos állításokra, az 
élelmiszerminőség és az előállítási eljárások – mint például a GMSz-ek (géntechnológiával 
módosított szervezetek) használatának – jelölésére.  Milyen intézkedéseket fog hozni a 
fogyasztók megfelelő tájékoztatása, illetve a – különösen a gyermekekkel szembeni – 
megtévesztő reklámozás elkerülése érdekében?  
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(A Verts/Ale képviselőcsoport javaslata) 
 
 
 
EGÉSZSÉG ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁG 
 
Végrehajtás 
 
29. A környezetvédelem területén az a gyakorlat alakult ki, hogy „végrehajtási üléseket” 

tartanak, melyen az egyes jogszabályok végrehajtására vonatkozó képviselői kérdésekre a 
Bizottság egy-egy képviselője válaszol. Hasznosnak tartaná-e e gyakorlat kiterjesztését az 
egészségügy és az élelmiszerbiztonság területére?  

 
Kapcsolatok a szakosodott ügynökségekkel 
 
30. Az elmúlt tíz évben az élelmiszerbiztonság és az egészségügy területén is erősödött a 

szakosodott ügynökségek létrehozására irányuló tendencia. Hogyan ítéli meg ezt a 
fejleményt, és mi legyen a Bizottság és az ilyen ügynökségek közötti viszony jellege? 

 
 
A Közös Kutatóközpont szerepe 
 
31. Milyen szerepet kell játszania az isprai Közös Kutatóközpontnak az európai uniós 

közegészségügy és élelmiszerbiztonság tekintetében? 
 

(Erna Hennicot-Schoepges javaslata) 
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