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SVEIKATA 
 
1. Kokie, Jūsų manymu, bus svarbiausi Europos Sąjungos sveikatos politikos uždaviniai per 

ateinančius penkerius metus? Kaip Jūs, būdamas(-a) Komisijos nariu(-e), spręsite šiuos 
uždavinius, atsižvelgdamas(-a) į ES ir valstybių narių įsipareigojimų pasidalijimą? 

 
 
2. Tiesioginės Europos Sąjungos kompetencijos sfera visuomenės sveikatos srityje yra gana 

ribota. ES gali papildyti nacionalines politikas ir skatinti valstybių narių bendradarbiavimą, 
tačiau pagrindiniai sveikatos politikos aspektai, pvz., sveikatos priežiūros paslaugų 
organizavimas ir teikimas, paliekami vien tik valstybių narių kompetencijai. Vis dėlto visose 
valstybėse narėse iškyla daug panašių sunkumų ir kai kurie sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimo aspektai paliečia Bendrijos politiką. Ar manote, kad visuomenės sveikatos srityje, 
nesant papildomų teisės aktų leidybos įgaliojimų, reikia taikyti atvirą koordinavimo metodą? 

 
 
3. Tiesioginės Europos Sąjungos kompetencijos sfera visuomenės sveikatos srityje yra gana 

ribota. Vis dėlto ES yra kompetentinga visuomenės sveikatos ir sveikatos rėmimo srityse. 
ES gali papildyti nacionalines politikas ir skatinti valstybių narių bendradarbiavimą, tačiau 
sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas paliekamas vien tik valstybių narių 
kompetencijai. Vis dėlto visose valstybėse narėse iškyla daug panašių sunkumų ir kai kurie 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo aspektai paliečia Bendrijos politiką. Ar manote, kad 
visuomenės sveikatos srityje, nesant papildomų teisės aktų leidybos įgaliojimų, reikia taikyti 
atvirą koordinavimo metodą?  

 
(Pasiūlė Johnas Bowisas, vietoje 2 klausimo)     

 
4. Ar manote, kad naudinga atlikti valstybių narių nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų 

palyginamąją analizę, siekiant akcentuoti kiekvienos valstybės narės pagrindinius sveikatos 
politikos aspektus ir skatinti jų integravimą, taip pat remti nuolatinio ryšio tarp valstybių 
narių kompetentingų valdžios įstaigų kūrimą bei dalijimąsi sėkmingiausia veiklos patirtimi? 

(Pasiūlė Amalia Sartori) 
 
 
5. Kada ketinate teikti pasiūlymus dėl ligonių mobilumo? 
 

(Pasiūlė Johnas Bowisas) 
 
 
6. EB sutartyje numatyta, kad „nustatant ir įgyvendinant visas Bendrijos politikos ir veiklos 

kryptis, būtina žmonėms užtikrinti aukšto lygio sveikatos apsaugą“. Kaip užtikrinsite, kad šis 
principas būtų tinkamai taikomas praktikoje, ypač leidžiant vidaus rinką reglamentuojančius 
teisės aktus? 

 
7. Kaip užtikrinsite, kad psichinei sveikatai skiriamas Komisijos dėmesys būtų proporcingas 

didėjančiai psichinių ligų daliai nuo visų ligų skaičiaus? Kaip ketinate paskatinti Poveikio 
sveikatai įvertinimo procedūros įgyvendinimą? 



 

DT\539769LT.doc 3/8 PE 347.020 

 LT 

 
(Pasiūlė Johnas Bowisas, 6 klausimo papildymas)     

 
 
Biudžetas 
 
8. Ar manote, kad Sąjungos veikla visuomenės sveikatos srityje yra tinkamai finansuojama ir 

jai vykdyti užtenka darbuotojų?  Ar manote, kad ši veikla yra tinkamai vykdoma ir 
vertinama?  

 
 
9. Kokiomis priemonėmis sieksite užtikrinti tinkamą Europos ligų prevencijos ir kontrolės 

centro bei Europos vaistų vertinimo agentūros finansavimą? 
 

(Pasiūlė Johnas Bowisas) 
 

Mokslinio tyrimo komitetų narių nešališkumas 

10. Prof. Ragnaris Rylanderis neseniai buvo paskirtas į postą naujame Pavojaus sveikatai ir 
aplinkai mokslinio tyrimo komitete, nepaisant to, kad 2003 m. gruodžio mėn. Šveicarijos  
apeliacinis teismas nustatė, jog šis asmuo nuslėpė tiesą apie slaptus ryšius su tabako pramone 
ir, pažeisdamas visuomenės sveikatos ir nuodugnaus mokslo interesus, teikė pirmenybę 
asmeninei finansinei naudai. Dėl šio paskyrimo buvo suabejota, ar į pareigas ES sveikatos, 
aplinkos ir vartotojų reikalų mokslinio tyrimo komitetus skiriama sąžiningai, ypač šių 
komitetų nešališkumu ir patarimų patikimumu.  Kokiomis priemonėmis sieksite atkurti 
visuomenės ir specialistų pasitikėjimą šių komitetų nešališkumu ir kompetentingumu 
mokslinių tyrimų srityje? Ar pritartumėte iš naujo svarstyti prof. Ragnario Rylanderio 
skyrimą į pareigas? Kaip užtikrintumėte, kad tokia situacija nepasikartotų? 

 
(Pasiūlė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas) 

 
 
Mirties ir traumų keliuose atvejai 
 
11. Mirties ir traumų ES keliuose atvejai yra labai svarbi visuomenės sveikatos problema. 

Mirties keliuose atvejai yra pagrindinė vaikų ir jaunesnių nei 35 metų suaugusiųjų 
priešlaikinės mirties priežastis. Vis dėlto šis klausimas labai retai priskiriamas visuomenės 
sveikatos problemoms. Mirties ir traumų keliuose atvejai labai dažnai priskiriami „likimui“, 
tarsi visuomenės sveikatos politika nesugebėtų išspręsti šios problemos. Šis požiūris yra 
neteisingas, nes yra daug priemonių, kuriomis galima ir būtina pagerinti saugumą keliuose. 
Būtent šis pasyvumas paskatino Pasaulio sveikatos organizaciją šiais metais Pasaulio 
sveikatos dieną paskirti veiklai, kuri padėtų išvengti mirties ir traumų keliuose atvejų.  

 
Ar Jūs, būdamas(-a) už sveikatos apsaugą atsakingas(-a) Komisijos narys(-ė), atsižvelgsite į 
Pasaulio sveikatos organizacijos patarimus ir tapsite Komisijos „kovotoju dėl saugumo 
keliuose“? 
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Ar pateiksite aiškų sveikatos politikos požiūrį į Komisijos transporto politiką, ypač 
ateinančių metų  III-iosios Saugumo keliuose veiksmų programos apžvalgoje? 

 
 

Ar griežčiau reikalausite, kad Jūsų kolegos visais įmanomais būdais įgyvendintų PSO 
Europos šalyse ataskaitos pasiūlymus, kaip išvengti traumų keliuose? 

 
(Pasiūlė Andersas Wijkmanas) 

 
 
12. Mirties ir traumų ES keliuose atvejai yra labai svarbi visuomenės sveikatos problema. 

Mirties keliuose atvejai yra pagrindinė vaikų ir jaunesnių nei 35 metų suaugusiųjų 
priešlaikinės mirties priežastis. Vis dėlto šis klausimas labai retai priskiriamas visuomenės 
sveikatos problemoms. Šios problemos sprendimas paliktas transporto politikos kūrėjams, 
kurie dažnai teikia pirmenybę daugeliui kitų, su saugumu nesusijusių klausimų. Būtent šis 
pasyvumas paskatino Pasaulio sveikatos organizaciją šiais metais Pasaulio sveikatos dieną 
paskirti veiklai, kuri padėtų išvengti mirties ir traumų keliuose atvejų, ir paskelbti Europos 
pranešimą, kaip keliuose išvengti mirties ir traumų.  

 
Ar Jūs, būdamas(-a) už sveikatos apsaugą atsakingas(-a) Komisijos narys(-ė), atsižvelgsite į 
Pasaulio sveikatos organizacijos patarimus ir tapsite Komisijos „kovotoju dėl saugumo 
keliuose“? 

 
 

Ar griežčiau reikalausite, kad saugumui keliuose būtų skiriamas pagrindinis aplinką 
tausojančio transporto ir visuomenės sveikatos politikos dėmesys? 

 
 

Ar griežčiau reikalausite, kad būtų įgyvendintos PSO rekomendacijos dėl saugumo keliuose, 
ypač peržiūrint III-iąją Saugumo keliuose veiksmų programą? 

 
(Pasiūlė Ewa Hedkvist Petersen) 

 
Tabako gaminiai 
 
13. Per pastaruosius penkiolika metų priimta nemažai Europos rekomendacijų dėl kovos su 

tabako vartojimu. Neseniai sėkmingai įvestas draudimas dėl reklamos ir subsidijavimo, taip 
pat įsigaliojo teisės aktai, reglamentuojantys gamybą ir ženklinimą. Ar Jūs, būdamas(-a) 
Komisijos nariu(-e), pradėsite kitą kovos su tabako vartojimu etapą – rengsite teisės aktus, 
reglamentuojančius rūkymą viešose ir (arba) darbo vietose (taip pat restoranuose ir baruose)? 

 
(Pasiūlė Julesas Maatenas) 

 
 
14. Netrukus bus išleista ekspertų ataskaita, paruošta Komisijos vardu, kurios duomenimis ES 

nuo tabako vartojimo miršta 660 000 žmonių per metus, o nuostoliai Bendrijos ekonomikai 
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sudaro 100 milijardų eurų arba 1 proc. nuo BVP.  Ar manote, kad šiuo metu užtenka 
Bendrijos pastangų pažaboti tabako vartojimo epidemijai? Kaip ketinate sumažinti šiuos 
nuostolius? 

 
(Pasiūlė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas) 

 

Cheminės medžiagos 

15. Visuotinai pripažįstama, kad nauja cheminių medžiagų politika REACH yra „didžiausias 
Komisijos uždavinys, įgyvendinant tvariosios plėtros tikslus“. Ši politika gali turėti žymios 
įtakos visuomenės sveikatai. Komisijos narė Margot Wallstroem, kuri buvo atsakinga už 
aplinkos apsaugą, REACH politiką laikė novatorišku pasiūlymu, kurį įgyvendinus „laimėtų 
gamintojai, darbuotojai, piliečiai ir mūsų ekosistema“. Tačiau komisijos narys Davidas 
Byrne'as, kuris buvo atsakingas už sveikatos apsaugą, iki šiol  nepateikė nuomonės apie 
REACH. Ar pritariate Margot Wallstroem požiūriui į REACH? Ar labai įsipareigojate 
vykdyti REACH politiką? Ar atsižvelgdamas(-a) į REACH svarbą visuomenės sveikatos 
apsaugai, esate pasiruošęs(-usi) į šią veiklą labiau įtraukti sveikatos ir vartotojų teisių 
apsaugos generalinį direktoratą (DG SANCO)? 

 
(Pasiūlė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas) 

 
Aplinka ir sveikatos apsauga 
 
16. Birželio mėnesį Pasaulinė sveikatos organizacija paskelbė pagrindinius tyrimų rezultatus, 

kurie įrodo, kad Europos regiono aplinka labai pakenkė vaikų sveikatai.   Europos aplinkos ir 
sveikatos apsaugos ministrai patvirtino veiklos planą šiai grėsmei sumažinti. PSO posėdyje 
Komisija pristatė veiklos planą, kuris, užuot pateikęs aiškių teisinių priemonių, pagrindinį 
dėmesį sutelkia į mokslinius tyrimus. Regis, kad pagrindinė šio neveiklumo priežastis yra 
Komisijos politinės valios stoka ir netinkamas generalinių direktoratų veiklos koordinavimas. 
Ar manote, kad visų pirma svarbu peržiūrėti esamus ES teisės aktus ir jų įgyvendinimą, kad 
būtų užtikrinta, jog priimti standartai deramai saugotų vaikų ir kitų pažeidžiamų gyventojų 
grupių sveikatą? Ar ketinate pritarti iniciatyvai Komisijoje įkurti specialią darbo grupę, 
koordinuojančią Komisijos veiklą aplinkos ir sveikatos apsaugos srityje, kuri padėtų geriau 
apsaugoti vaikus ir kitas pažeidžiamas gyventojų grupes nuo žalingo aplinkos poveikio? 

 
(Pasiūlė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas) 

 
 
Sveikatos apsaugos finansavimas 

 
17. Tarp sveikatos apsaugos finansavimo Rytų Europoje ir Vakarų Europoje yra didžiulis ir 

dokumentais įrodytas skirtumas. Dabar yra tinkamas laikas pradėti „Sanglaudos fondas 
sveikatai“ (angl. Cohesion fund for Health) projektą. Ar manote, kad, pradedant kaupti 
fondą, „Phillip Morris“ grąžintos lėšos („Phillip Morris“ sutiko sumokėti Komisijai 1,2 mlr. 
eurų, kuriuos neteisėtai gavo iš Europos Sąjungos biudžeto) gali būti panaudotos kaip 
pradinės lėšos sveikatos apsaugos finansavimui, nepaisant teisingo grąžinimo (pranc. juste 
retour) principo, pagal kurį šios lėšos turi būti grąžinamos valstybėms narėms? 
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(Pasiūlė Julesas Maatenas) 

 
Informacija sveikatos klausimais 
 
18. Kaip, būdamas(-a) Komisijos nariu(-e), užtikrinsite, kad ligoniai ir vartotojai gautų 

patikimiausią informaciją sveikatos klausimais? 
 

(Pasiūlė Julesas Maatenas) 
 

Pigūs gyvybiškai būtini vaistai 
 
19. Kokias būdais ketinate užkirsti kelią, kad pigūs gyvybiškai būtini vaistai, skirti kai kurioms 

ligoms, pvz., AIDS, gydyti, nebūtų išvežami iš Rytų Europos į kitas Europos šalis? Ar 
nemanote, jog jūsų pareiga yra užtikrinti, kad ligoniai gautų reikiamus vaistus ir kad šie 
vaistai netaptų vien tik tarpininkų pasipelnymo šaltiniu? 

 
(Pasiūlė Julesas Maatenas) 

 
Ligonių grupės Europoje 
 
20. Ar numatote finansuoti ligonių grupes Europoje? 
 

(Pasiūlė Julesas Maatenas) 
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MAISTO SAUGA 
 
21. Koks, Jūsų manymu, bus svarbiausias Europos Sąjungos maisto saugos politikos ES 

uždavinys per kitus penkerius metus? Kaip, būdamas(-a) Komisijos nariu(-e), užtikrinsite, 
kad šioje srityje Jūsų kadencijos pabaigoje būtų pasiekta akivaizdžių rezultatų? 

 
22. Teisėkūros programa, numatyta Baltojoje knygoje dėl maisto saugos, yra beveik užbaigta. 

Kaip, būdamas(-a) Komisijos nariu(-e), užtikrinsite, kad būtų vykdomi šie teisės aktai?  
 
23. Teisėkūros programa, numatyta Baltojoje knygoje dėl maisto saugos, yra beveik užbaigta. 

Kaip, būdamas(-a) Komisijos nariu(-e), užtikrinsite, kad būtų vykdomi šie teisės aktai?  
 

(Pasiūlė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas, 22 klausimo papildymas)     
 
 
24. Kaip užtikrinsite, kad Europos maisto saugos direkcija gautų deramą finansavimą savo vis 

besiplečiančioms pareigoms atlikti? 
 

(Pasiūlė Johnas Bowisas, 22 klausimo papildymas)     
 
 
25. Kokiomis priemonėmis ketinate užtikrinti aukšto lygio apsaugą, kad būtų sustiprinta naujų 

išorinių ES sienų kontrolė? Ar turite atitinkamų darbuotojų? 
 
26. Kaip padidinsite Maisto ir veterinarijos tarnybos darbo našumą ir veiksmingumą? 

(Pasiūlė Johnas Bowisas, 25 klausimo papildymas)     
 
 
27. ES sutartyje nurodoma, kad „nustatant ir įgyvendinant visas Bendrijos politikos kryptis ir 

veiklą, būtina užtikrinti aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį“. Kaip užtikrinsite tinkamą 
šio principo taikymą maisto saugos srityje ir leidžiant vidaus rinką reglamentuojančius teisės 
aktus? 

 
 
Maisto produktų ženklinimas 
 
28. Vartotojams būtina suteikti žinojimu pagrįstą galimybę rinktis, kokius maisto produktus 

pirkti. Bendrijos teisės aktai dėl maisto produktų ženklinimo yra labai svarbūs šiam žinojimu 
pagrįstam pasirinkimui, ypač teisės aktai, reglamentuojantys, kaip etiketėje turi būti 
nurodomas produkto maistingumas, atitikimas sveikatos reikalavimams, produkto kokybė ir 
gamybos technologija, pvz. GMO naudojimas. Kokiomis priemonėmis ketinate tinkamai 
informuoti vartotojus ir vengti klaidinančios rinkodaros, ypač vaikų atžvilgiu? 

(Pasiūlė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas) 
 
 
 
SVEIKATOS IR MAISTO SAUGA 
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Teisės aktų įgyvendinimas 
 
29. Aplinkos apsaugos srityje rengiamos specialios „teisės aktų įgyvendinimo sesijos“, kurių 

metu Komisijos atstovai atsako į narių klausimus apie tam tikrų teisės aktų dalių 
įgyvendinimą. Ar manote, kad ši praktika praverstų sveikatos apsaugos ir maisto saugos 
srityse?  

 
Ryšiai su specializuotomis agentūromis 
 
30. Pastaraisiais metais sustiprėjo tendencija kurti specializuotas agentūras, taip pat ir maisto 

saugos bei sveikatos apsaugos srityse. Kaip vertinate šią tendenciją? Kokie turėtų būti 
Komisijos ir tokių agentūrų tarpusavio santykiai? 

 
 
Jungtinio tyrimų centro vaidmuo 
 
31. Kokio vaidmens turėtų imtis Jungtinis tyrimų centras Isproje ES visuomenės sveikatos ir 

maisto saugos srityje? 
 

(Pasiūlė Erna Hennicot-Schoepges) 
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