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VESELĪBAS AIZSARDZĪBA 
 
1. Kādas, Jūsuprāt, būs lielākās ES veselības aizsardzības politikas problēmas turpmākajos 

piecos gados? Ko Jūs kā komisārs darītu, lai tās risinātu, ņemot vērā pienākumu 
sadalījumu starp ES un dalībvalstīm? 

 
 
2. ES tiešā kompetence sabiedrības veselības aizsardzības jomā ir diezgan ierobežota. ES var 

papildināt dalībvalstu politiku un veicināt sadarbību starp tām, bet veselības aizsardzības 
pamatelementi, piemēram, veselības aizsardzības pakalpojumu organizācija un sniegšana, 
ir vienīgi dalībvalstu ziņā. Tomēr daudzas problēmas ir kopīgas visām dalībvalstīm, un 
vairāki veselības aizsardzības pakalpojumu sniegšanas aspekti attiecas uz Kopienas 
politiku. Vai, Jūsuprāt, sabiedrības veselības aizsardzības jomā būtu jāievieš atklātās 
koordinācijas metode, ja nav tālāku likumdošanas pilnvaru? 

 
 
3. ES tiešā kompetence veselības aizsardzības jomā ir diezgan ierobežota. Tomēr ES ir 

zināmas pilnvaras sabiedrības veselības aizsardzības un veselības veicināšanas jomā. 
ES var papildināt dalībvalstu politiku un veicināt sadarbību starp tām, bet (svītrots) 
veselības aizsardzības pakalpojumu organizācija un sniegšana ir vienīgi dalībvalstu ziņā. 
Tomēr daudzas problēmas ir kopīgas visām dalībvalstīm, un vairāki veselības aizsardzības 
pakalpojumu sniegšanas aspekti attiecas uz Kopienas politiku. Vai, Jūsuprāt, sabiedrības 
veselības aizsardzības jomā būtu jāievieš atklātās koordinācijas metode, ja nav tālāku 
likumdošanas pilnvaru?  

 
(John Bowis priekšlikums 2. jautājuma aizstāšanai) 

 
4. Vai Jūs uzskatāt par lietderīgu veikt salīdzinošu analīzi par dalībvalstu veselības aprūpes 

sistēmām, lai izceltu katras dalībvalsts veselības aizsardzības politikas galvenos elementus 
un sekmētu to integrāciju, vienlaicīgi arī veicinot pastāvīga kontakta izveidi starp 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm un izplatot labu praksi? 

(Amalia Sartori priekšlikums) 
 
 
5. Cik drīz Jūs nāksiet klajā ar pamatnostādnēm par pacientu mobilitāti? 
 

(John Bowis priekšlikums) 
 
 
6. Saskaņā ar Līgumu, “nosakot un īstenojot visu Kopienas politiku un darbības, ir 

jānodrošina augsts cilvēku veselības aizsardzības līmenis”. Kā Jūs nodrošinātu, lai šo 
principu pareizi piemēro praksē, jo īpaši tiesību aktos par iekšējo tirgu? 

 
7. Kā Jūs nodrošināsiet, ka Komisija pievērš uzmanību psihiskajām slimībām atbilstoši to 

augošajam īpatsvaram pasaules slimību slogā?  Kā Jūs esat iecerējis virzīt tālāk ietekmes 
uz veselību novērtējumu īstenošanu? 

 
(John Bowis priekšlikums 6. jautājuma papildināšanai) 
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Budžets 
 
8. Vai, Jūsuprāt, Eiropas Savienības darbībai sabiedrības veselības aizsardzības jomā ir 

atbilstošs finansējums un personāls? Vai, Jūsuprāt, tos atbilstoši izmanto un izvērtē?  
 
 
9. Kā Jūs nodrošināsiet, lai Eiropas Centram slimību profilaksei un kontrolei un Eiropas 

Medikamentu novērtēšanas aģentūrai tiktu piešķirts pienācīgs finansējums? 
 

(John Bowis priekšlikums) 
 

Zinātnisko komiteju locekļu neatkarība 

10. Prof. Ragnar Rylander nesenā iecelšana amatā jaunajā Veselības un vides risku 
zinātniskajā komitejā — neņemot vērā to, ka 2003. gada decembrī Šveices krimināllietu 
apelācijas tiesa konstatējusi, ka viņš melojis par slepeniem kontaktiem ar tabakas 
izstrādājumu ražotājiem un finansiālus ieguvumus sev vērtējis augstāk nekā sabiedrības 
veselības intereses un īstu zinātni, — likusi apšaubīt visas tās amatos iecelšanas sistēmas 
integritāti, ko izmanto ES ar veselības, vides un patērētāju aizsardzības jautājumiem 
saistītās zinātniskās komitejas, un it īpaši attiecībā uz šo komiteju neatkarību un sniegto 
konsultāciju kvalitāti. Kādus pasākumus Jūs veiktu, lai atjaunotu sabiedrības un 
profesionāļu uzticēšanos šo komiteju neatkarībai un zinātniskajai izcilībai? Vai Jūs 
piekristu prof. Ragnar Rylander iecelšanas pārskatīšanai? Kā Jūs nodrošinātu, lai šāda 
situācija neatkārtojas? 

 
(Verts/ALE grupas priekšlikums) 

 
 
Nāves gadījumi un miesas bojājumi ceļu satiksmes negadījumos 
 
11. Bojāeja un miesas bojājumu gūšana ceļu satiksmes negadījumos ES ir liela sabiedrības 

veselības problēma. Patiesībā ceļu satiksmes negadījumi ir lielākais atsevišķais bērnu un 
pieaugušo vecumā zem 35 gadiem priekšlaicīgas nāves iemesls. Taču šim jautājumam reti 
kad pievēršas kā sabiedrības veselības problēmai. Bojāeja un miesas bojājumu gūšana 
ceļu satiksmes negadījumos joprojām lielākoties tiek uzskatīta par “likteni”, it kā politikas 
veidotāji būtu bezspēcīgi šīs problēmas priekšā. Bet tas tā nav, jo ir daudz pasākumu, ko 
iespējams un vajag veikt, lai uzlabotu drošību uz ceļiem. Tieši šī bezdarbība noveda pie tā, 
ka Pasaules veselības organizācija Pasaules veselības dienu šogad veltīja bojāejas un 
miesas bojājumu gūšanas ceļu satiksmes negadījumos novēršanai.  

 
Vai Jūs kā veselības aizsardzības komisārs sekosiet Pasaules veselības organizācijas 
ieteikumiem un kļūsiet par ceļu satiksmes drošības nodrošināšanas līderi šajā Komisijā? 

 
 

Vai Jūs nodrošināsiet veselības aizsardzības politikas perspektīvas iekļaušanu Komisijas 
transporta politikā, jo īpaši turpmākajos gados pārskatot Trešo rīcības programmu ceļu 
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satiksmes drošībai? 
 

 
Vai Jūs uzstāsiet, lai Jūsu kolēģi cik vien iespējams īsteno ieteikumus, kas sniegti PVO 
Eiropas ziņojumā par miesas bojājumu gūšanas ceļu satiksmes negadījumos novēršanu? 

 
(Anders Wijkman priekšlikums) 

 
 
12. Bojāeja un miesas bojājumu gūšana ceļu satiksmes negadījumos ES ir liela sabiedrības 

veselības problēma. Patiesībā ceļu satiksmes negadījumi ir lielākais atsevišķais bērnu un 
pieaugušo vecumā zem 35 gadiem priekšlaicīgas nāves iemesls. Taču šim jautājumam reti 
kad pievēršas kā sabiedrības veselības problēmai. Tā vietā problēmas risināšanu atstāj 
transporta politikas veidotājiem, kuru prioritātes bieži vien ietver ko citu, nevis drošību. 
Tieši šīs bezdarbības dēļ Pasaules veselības organizācija Pasaules veselības dienu šogad 
veltīja bojāejas un miesas bojājumu gūšanas ceļu satiksmes negadījumos novēršanai un 
tika publicēts Eiropas ziņojums par bojāejas un miesas bojājumu gūšanas ceļu satiksmes 
negadījumos novēršanu.  

 
Vai Jūs kā veselības aizsardzības komisārs sekosiet Pasaules veselības organizācijas 
ieteikumiem un kļūsiet par ceļu satiksmes drošības nodrošināšanas līderi šajā Komisijā? 

 
 

Vai Jūs uzstāsiet, lai ceļu satiksmes drošība būtu ilgtspējīgas transporta un sabiedrības 
veselības politikas uzmanības centrā? 

 
 

Vai Jūs uzstāsiet uz PVO ieteikumu ceļu satiksmes drošībai īstenošanu, it īpaši pārskatot 
Trešo rīcības programmu ceļu satiksmes drošībai? 

 
(Ewa Hedkvist Petersen priekšlikums) 

 
 
Tabakas izstrādājumi 
 
13. Pēdējos 15 gados ir pieņemta virkne ES ieteikumu saistībā ar cīņu pret smēķēšanu. Nesen 

veiksmīgi ieviests reklāmas un sponsorēšanas aizliegums, kā arī tiesību akti par ražošanu 
un marķējumu. Vai Jūs kā komisārs tagad ierosināsiet nākamo soli cīņā ar smēķēšanu —  
tiesību aktus, kas reglamentē smēķēšanu sabiedriskās vietās un/vai darba vietās (tai skaitā 
restorānos un bāros)? 

 
(Jules Maaten priekšlikums) 

 
 
14. Topošā ekspertu ziņojumā, kas sagatavots pēc Komisijas pieprasījuma, ir aprēķināts, ka 

smēķēšana vainojama 660 000 nāves gadījumos gadā ES, un tā sagādā Kopienas 
ekonomikai zaudējumus 100 miljardu eiro jeb 1% no IKP apmērā. Vai Jūs uzskatāt, ka 
Kopiena pašlaik dara pietiekoši daudz, lai cīnītos ar smēķēšanas epidēmiju? Kā Jūs 
domājat rīkoties, lai mazinātu šos zaudējumus? 
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(Verts/ALE grupas priekšlikums) 

 

Ķimikālijas 

15. Jaunā politika saistībā ar ķimikālijām, saukta REACH, tiek uzskatīta par “lielāko 
izaicinājumu, ar ko Komisija saskārusies, īstenojot ilgtspējīgas attīstības mērķi”. Tai ir 
iespējams ievērojami ietekmēt sabiedrības veselību. Iepriekšējā vides komisāre Margot 
Wallstroem uzskatīja REACH par “revolucionāru priekšlikumu”, kas “būs vienlīdz 
izdevīgs gan rūpniecībai, gan darbiniekiem, gan pilsoņiem un mūsu ekosistēmai”. Tomēr 
no iepriekšējā vides komisāra David Byrne maz kas dzirdēts par REACH. Vai Jūs esat 
vienās domās ar Margot Wallstroem par REACH? Cik stingri Jūs esat apņēmies ņemt vērā 
REACH? Vai Jūs esat gatavs vairāk iesaistīt Veselības un patērētāju aizsardzības ĢD, 
ņemot vērā to nozīmi, kāda REACH būtu labākai sabiedrības veselības aizsardzībai? 

 
(Verts/ALE grupas priekšlikums) 

 
Vide un veselība 
 
16. Jūnijā Pasaules veselības organizācija publicēja apjomīgu pētījumu, kas parādīja, ka bērnu 

veselību Eiropas reģionā ievērojami apdraud apkārtējā vide. Eiropas valstu veselības 
aizsardzības un vides ministri pieņēma rīcības plānu šo draudu mazināšanai. Komisija 
PVO sanāksmē iesniedza rīcības plānu, kas pilnībā vērsts uz pētniecību, tā vietā, lai 
nosauktu konkrētus tiesiskus instrumentus. Šķiet, ka būtisks šī rīcības trūkuma cēlonis ir 
politiskās gribas trūkums Komisijā un neatbilstoša koordinācija starp dažādiem 
ģenerāldirektorātiem. Vai Jūs prioritēsiet pašreizējo ES tiesību aktu pārskatīšanu un to 
īstenošanu, lai nodrošinātu, ka noteiktie standarti ir pietiekoši bērnu un citu mazaizsargātu 
grupu veselības aizsardzībai? Vai Jūs būtu gatavs atbalstīt tādas īpašas darba grupas 
izveidi Komisijā, kas koordinētu Komisijas darbības vides un veselības aizsardzības jomā 
ar mērķi labāk aizsargātu bērnus un citas mazaizsargātas grupas no riskiem, kas saistīti ar 
vidi? 

 
(Verts/ALE grupas priekšlikums) 

 
 
Veselības aprūpes finansēšana 

 
17. Pastāv milzīga un dokumentāli pierādīta plaisa starp veselības aprūpes finansējumu 

Austrumeiropā un Rietumeiropā. Ir pienācis laiks ieviest “Kohēzijas fondu veselības 
aizsardzībai”. Lai palīdzētu fondam uzsākt darbību, vai Jūs uzskatāt, ka Phillip Morris 
maksājumu (Phillip Morris piekrita iemaksāt Komisijai 1,2 miljardus eiro, kas ir izkrāpti 
no ES budžeta) varētu izmantot kā “starta kapitālu”, kas palīdzētu finansēt veselības 
aizsardzību, un tādējādi varētu izvairīties no juste-retour principa, kad šāda veida 
finansējums nonāk atpakaļ dalībvalstīs? 

 
(Jules Maaten priekšlikums) 

 
Informācija par veselību 
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18. Kā Jūs kā komisārs gatavojaties nodrošināt, ka pacienti un patērētāji saņem visaugstākās 

kvalitātes ar veselību saistītu informāciju? 
 

(Jules Maaten priekšlikums) 
 

Dzīvību glābjoši medikamenti par zemām cenām 
 
19. Kā Jūs rīkosieties, lai apturētu lētu dzīvību glābjošu medikamentu, ko izmanto tādu 

slimību kā HIV un AIDS ārstēšanai, aizplūšanu no Austrumeiropas uz pārējo Eiropu? Vai 
Jums nešķiet, ka Jūsu pienākums ir nodrošināt, ka pacienti saņem nepieciešamos 
medikamentus un ka šie medikamenti netiek novirzīti citur vienīgi tādēļ, lai sniegtu 
ienākumus starpniekam? 

 
(Jules Maaten priekšlikums) 

 
Eiropas pacientu aizsardzības grupas 
 
20. Vai Jūs plānojat finansēt Eiropas pacientu aizsardzības grupas? 
 

(Jules Maaten priekšlikums) 
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PĀRTIKAS NEKAITĪGUMS 
 
21. Kādas, Jūsuprāt, būs lielākās ES pārtikas nekaitīguma politikas problēmas turpmākajos 

piecos gados? Ko Jūs kā komisārs darītu, lai Jūsu pilnvaru laikā nodrošinātu redzamus 
rezultātus? 

 
22. Likumdošanas programma, ko izveidoja saskaņā ar Balto grāmatu par pārtikas 

nekaitīgumu, ir gandrīz pabeigta. Ko Jūs kā Komisārs darītu, lai nodrošinātu šo pieņemto 
tiesību aktu piemērošanu?  

 
23. Vai Jūs piekrītat, ka papildus pārtikas nekaitīguma nodrošināšanai ES būtu jāveicina 

pārtikas kvalitāte un veselīgs uzturs? Kādus pasākumus Jūs ieteiktu šo mērķu 
sasniegšanai?  

 
(Verts/ALE grupas priekšlikums 22. jautājuma papildināšanai) 

 
 
24. Kā Jūs nodrošināsiet pietiekamu finansējumu Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei tās 

aizvien plašāko pienākumu pildīšanai? 
 

(John Bowis priekšlikums 22. jautājuma papildināšanai) 
 
 
25. Kādus pasākumus Jūs veiktu, lai nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni ar mērķi 

pastiprināt kontroli uz jaunajām ES ārējām robežām? Vai Jums ir piemērots personāls? 
 
26. Ko Jūs darīsiet, lai uzlabotu Pārtikas un veterinārā biroja darba spējas un efektivitāti? 

(John Bowis priekšlikums 25. jautājuma papildināšanai) 
 
 
27. Saskaņā ar Līgumu, “nosakot un īstenojot visu Kopienas politiku un darbības, ir 

jānodrošina augsts cilvēku veselības aizsardzības līmenis”. Kā Jūs nodrošinātu, lai 
pārtikas nekaitīguma jomā šo principu pareizi piemēro praksē un saistībā ar tiesību aktiem 
par iekšējo tirgu? 

 
 
Pārtikas marķējums 
 
28. Patērētājiem jābūt iespējai izdarīt apzinātu izvēli, pērkot pārtikas produktus. Nozīmīga 

loma šīs izvēles izdarīšanā ir Kopienas tiesību aktiem pārtikas produktu marķējuma jomā, 
it īpaši attiecībā uz satura marķējumu, veselības marķējumu, pārtikas kvalitātes un 
ražošanas procesu, piemēram ĢMO izmantošanas, marķējumu. Kādus pasākumus Jūs 
veiksiet, lai piemērotā veidā informētu patērētājus un novērstu maldinošu reklāmu, īpaši, 
ja tā vēršas pie bērniem? 

(Verts/ALE grupas priekšlikums) 
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VESELĪBA UN PĀRTIKAS NEKAITĪGUMS 
 
Īstenošana 
 
29. Vides jomā ir izveidota prakse organizēt “īstenošanas sesijas”, kurās Komisijas pārstāvis 

atbild uz deputātu jautājumiem par konkrētu tiesību aktu īstenošanu. Vai, Jūsuprāt, šāda 
prakse būtu lietderīga arī veselības aizsardzības un pārtikas nekaitīguma jomās?  

 
Attiecības ar specializētām aģentūrām 
 
30. Pēdējos gados ir pieaugusi tendence dibināt specializētas aģentūras, tostarp nozarēs, kas 

saistītas ar veselības aizsardzību un pārtikas nekaitīgumu. Kā Jūs vērtējat šādu attīstību, 
un kādām ir jābūt attiecībām starp Komisiju un šādām aģentūrām? 

 
 
Kopējā pētniecības centra loma 
 
31. Kādai būtu jābūt Kopējā pētniecības centra Isprā lomai saistībā ar sabiedrības veselības un 

pārtikas nekaitīguma jautājumiem ES? 
 

(Erna Hennicot-Schoepges priekšlikums) 
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