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ZDROWIE 
 
1. Jakie są, Pana zdaniem, największe wyzwania dla polityki ochrony zdrowia na następne 

pięć lat? Jakie kroki zaproponowałby Pan jako Komisarz, aby stawić im czoła, 
uwzględniając podział kompetencji między UE a Państwa Członkowskie? 

 
2. Bezpośrednie kompetencje Unii Europejskiej są dość ograniczone w dziedzinie zdrowia 

publicznego. UE może uzupełniać polityki krajowe i zachęcać Państwa Członkowskie do 
wzajemnej współpracy, jednak ustalanie zasadniczych elementów polityki zdrowia, takich 
jak organizacja i dostarczanie usług zdrowotnych, leży wyłącznie w gestii państw 
członkowskich. Niemniej wiele problemów jest wspólnych dla wszystkich państw 
członkowskich, a liczne aspekty dostępności usług zdrowotnych odnoszą się do polityk 
wspólnotowych. Czy, Pana zdaniem, otwarte metody koordynacji powinny zostać 
wprowadzone do dziedziny zdrowia publicznego, przy jednoczesnym braku dodatkowej 
uprawnień legislacyjnych?  

 
 
3. Bezpośrednie kompetencje Unii Europejskiej są dość ograniczone w dziedzinie zdrowia 

publicznego. UE ma jednakże pewne uprawnienia w dziedzinie zdrowia publicznego i 
promocji zdrowia. UE może uzupełniać polityki krajowe i zachęcać Państwa 
Członkowskie do wzajemnej współpracy, jednak (usunięto) organizacja i dostarczanie 
usług zdrowotnych leżą wyłącznie w gestii państw członkowskich. Niemniej wiele 
problemów jest wspólnych dla wszystkich państw członkowskich, a liczne aspekty 
dostępności usług zdrowotnych odnoszą się do polityk wspólnotowych. Czy, Pana 
zdaniem, otwarte metody koordynacji powinny zostać wprowadzone do dziedziny 
zdrowia publicznego, przy jednoczesnym braku dodatkowej władzy ustawodawczej? 

 
(propozycja Johna Bowisa zamiast pytania 2.) 

 
4. Czy uważa Pan za przydatne podjęcie się analizy narodowych systemów ochrony zdrowia 

państw członkowskich mającej na celu uwydatnienie głównych elementów polityki 
zdrowia każdego z państw członkowskich i zachęcenie do integracji tych elementów, 
sprzyjając przy tym ustanowieniu stałego związku pomiędzy kompetentnymi organami 
państw członkowskich i rozpowszechnianiu najkorzystniejszych praktyk? 

 
(propozycja Amalii Sartori) 

 
5. Ile czasu zajmie Panu sporządzenie wytycznych związanych z mobilnością pacjentów? 
 

(Propozycja Johna Bowisa) 
 
6. Zgodnie z Traktatem „Przy określaniu i urzeczywistnianiu wszystkich polityk i działań 

Wspólnoty zapewnia się wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego”. Jak zapewniłby Pan 
właściwe wprowadzenie w życie tej zasady, uwzględniając w szczególności przepisy 
regulujące funkcjonowanie Rynku Wewnętrznego? 

 
7. W jaki sposób sprawi Pan, aby problem zdrowia psychicznego był poruszany przez 

Komisję z częstotliwością współmierną do wzrastających rozmiarów tego zjawiska na 
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tle innych globalnych chorób? Jakich postępów spodziewa się Pan w związku z 
wprowadzniem kryteriów i metodologii ewaluacji projektów legislacyjnych pod kątem 
zgodności z priorytetami zdrowia publicznego? 

 
(propozycja Johna Bowisa jako uzupełnienie pytania 6) 

 
 
Budżet  
 
8. Czy sądzi Pan, że działania Unii w dziedzinie zdrowia publicznego są właściwie 

finansowane, a stanowiska należycie obsadzone? Czy, Pana zdaniem, działania te są 
odpowiednio wdrażane i oceniane? 

 
9. Jak zapewni Pan właściwe finansowanie działań Europejskiego Ośrodka Zapobiegania i 

Kontroli Chorób oraz Europejskiej Agencji ds. Oceny Produktów Medycznych? 
 

(Propozycja Johna Bowisa) 
 

Niezależność członków komitetów naukowych 

10. Niedawne mianowanie Prof. Ragnara Rylandera na stanowisko członka nowego Komitetu 
Naukowego ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska - pomimo uznania go przez Wydział 
Karny szwajcarskiego Sądu Apelacyjnego w grudniu 2003 r. za winnego kłamstw na 
temat tajnych powiązań z przemysłem tytoniowym i przedkładania prywatnych korzyści 
majątkowych ponad interes zdrowia publicznego i pozytywny wymiar nauki - przywołało 
kwestię wymierności całego systemu mianowania członków naukowych komitetów ds. 
zdrowia, ochrony środowiska i spraw konsumentów, w szczególności z uwagi na 
niezależność i wartość roli doradczej takich osób. Jakie kroki może Pan zaproponować w 
celu odzyskania publicznego i zawodowego zaufania w dziedzinie niezależności i jakości 
naukowej tych komitetów? Czy nie miałby Pan nic przeciwko ponownemu mianowaniu 
Prof. Ragnara Rylandera?W jaki sposób zamierza Pan sprawić, aby taka sytuacja się nie 
powtórzyła? 

  
 

(propozycja Grupy Verts/ALE) 
 
Obrażenia i wypadki śmiertelne na drogach 
 
11. Obrażenia i wypadki śmiertelne na drogach Unii Europejskiej są jednym z najbardziej 

ważkich problemów zdrowia publicznego. Tego typu wypadki śmiertelne zajmują 
czołowe miejsce na liście przyczyn przedwczesnej śmierci dzieci i osób dorosłych poniżej 
35 roku życia, mimo to jednak rzadko są one postrzegane w kategoriach zdrowia 
publicznego. W rozumieniu społecznym są one powszechnie pojmowane jako losowy 
element, przeznaczenia”, zupełnie tak, jakby władze zajmujące się odnośną polityką były 
w tym zakresie całkowicie bezsilne. Tymczasem istnieje wiele rodzajów działań 
zaradczych i powinny one zostać podjęte w celu poprawienia bezpieczeństwa na drogach. 
To właśnie ze względu na brak zdecydowanych działań Światowa Organizacja Zdrowia 
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postanowiła poświęcić tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia promowaniu zapobiegania 
urazom i wypadkom śmiertelnym na drogach. 

 
Czy jako Komisarz ds. Zdrowia weźmie Pan pod uwagę zalecenia Światowej Organizacji 
Zdrowia i stanie się Pan w obrębie Komisji „królem" bezpiecznych szos? 

 
 

Czy zapewni Pan, w postaci odpowiedniej polityki zdrowotnej, zaplecze dla polityki 
transportowej Komisji, szczególnie w kontekście przyszłorocznego przeglądu Trzeciego 
Programu Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego? 

 
 

Czy będzie Pan wpływał na swoich współpracowników, aby w jak najszerszym zakresie 
wprowadzali w życie zalecenia zawarte w europejskim raporcie WHO w sprawie 
zapobiegania obrażeniom w ruchu drogowym? 

 
(propozycja Andersa Wijkmana) 

 
 
12.  Tego typu wypadki śmiertelne zajmują czołowe miejsce na liście przyczyn 

przedwczesnej śmierci dzieci i osób dorosłych poniżej 35 roku życia, mimo to jednak 
rzadko są one postrzegane w kategoriach zdrowia publicznego. Zamiast podejmowania 
konkretnych działań problem ten pozostawia się władzom zajmującym się polityką 
transportową, których zadania priorytetowe obejmują często zagadnienia inne niż 
bezpieczeństwo na drogach. To właśnie ze względu na brak zdecydowanych działań 
Światowa Organizacja Zdrowia postanowiła poświęcić tegoroczny Światowy Dzień 
Zdrowia promowaniu zapobiegania urazom i wypadkom śmiertelnym na drogach oraz 
opublikować „europejski raport w sprawie zapobiegania obrażeniom i wypadkom 
śmiertelnym na drogach”.  

 
Czy jako Komisarz ds. Zdrowia weźmie Pan pod uwagę zalecenia Światowej Organizacji 
Zdrowia i stanie się Pan w obrębie Komisji „królem" bezpiecznych szos? 

 
 

Czy będzie Pan wpływał na uznawanie bezpieczeństwa na drogach za punkt odniesienia 
w zakresie zrównoważonej polityki transportowej i polityki zdrowotnej? 
 
Czy będzie Pan wpływał na wprowadzanie w życie zaleceń WHO w zakresie 
bezpieczeństwa na drogach, szczególnie w kontekście przeglądu Trzeciego Programu 
Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego? 

 
(propozycja Ewy Hedkvist Petersen) 

 
Tytoń 
 
13. Na przestrzeni ostatnich piętnastu lat przyjęto znaczną liczbę zaleceń związanych z walką 

z produktami tytoniowymi. Niedawno z powodzeniem wprowadzono w życie 
uregulowania dotyczące ich wytwarzania i etykietowania oraz zakaz reklamy i 
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sponsoringu. Czy jako Komisarz zainicjuje Pan kolejny etap wspomnianej polityki, tj. 
wprowadzenie uregulowań dotyczących palenia tytoniu w miejscach publicznych i/lub 
zakładach pracy (w tym również restauracjach i barach)? 

 
(propozycja Jules’a Maatena) 

 
 
14. Najnowszy raport ekspercki przygotowany w imieniu Komisji podaje, iż 660 tysięcy 

zgonów rejestrowanych rocznie na terenie UE powodowanych jest paleniem tytoniu i 
szacuje związane z tym straty finansowe Wspólnoty na 100 miliardów euro, czyli 1% jej 
PKB. Czy uważa Pan, że Wspólnota podejmuje obecnie wystarczające kroki w celu 
przeciwdziałania epidemii tytoniowej? W jaki sposób zamierza Pan ograniczać 
wspomniane straty? 

 
 

(propozycja grupy Verts/ALE) 
 

Substancje chemiczne 

15. Nowa polityka zarządzania chemikaliami, tzw. polityka REACH, jest dość powszechnie 
uważana za „największe wyzwanie dla Komisji na drodze ku realizacji wyznaczonych 
celów rozwoju zrównoważonego”. Polityka ta może w znaczący sposób wpłynąć na 
zdrowie publiczne. Była Komisarz ds. Środowiska, Margot Wallstroem, uznawała 
REACH za „propozycję przełomową”, która doprowadzi do „wygranej zarówno 
przemysłu oraz pracowników, jak i obywateli oraz ekosystemu”. Jednakże były Komisarz 
ds. Zdrowia, David Byrne, nie wypowiadał się szerzej w sprawie tejże polityki. Czy 
podziela Pan pogląd Margot Wallstroem na temat REACH? Jak dalece jest Pan 
przywiązany do REACH? Czy biorąc po uwagę znaczenie, jakie REACH winna mieć dla 
zdrowia publicznego jest Pan przygotowany do doprowadzenia do większego 
zaangażowania ze strony DG ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów? 

 
 

(propozycja grupy Verts/ALE) 
 
 
Środowisko i zdrowie 
 
16. Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała w czerwcu wyniki szczegółowych badań 

wskazujących, iż na zdrowie dzieci w Europie bardzo negatywnie wpływa środowisko. 
Europejscy ministrowie Zdrowia i Środowiska przyjęli plan działań mający na celu 
zmniejszenie istniejącego zagrożenia. Plan przedstawiony przez Komisję w trakcie obrad 
WHO w całości skupia się na badaniach i nie podaje jasnych propozycji uregulowań. 
Wydaje się, że głównym powodem braku działań jest brak woli politycznej w Komisji, a 
także nieodpowiednia koordynacja między poszczególnymi Dyrekcjami Generalnymi. 
Czy uzna Pan za priorytet przegląd unijnych uregulowań obowiązujących w tym zakresie, 
a także ich implementację, tak, by wprowadzone zostać mogły adekwatne standardy 
ochrony zdrowia dzieci i innych szczególnie wrażliwych grup? Czy byłby Pan gotów do 
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działań na rzecz utworzenia w obrębie Komisji specjalnej grupy zadaniowej 
koordynującej prace Komisji, z zakresu środowiska oraz zdrowia, służące ochronie dzieci 
i innych grup szczególnie wrażliwych przed zagrożeniami środowiskowymi? 

 
(propozycja grupy Verts/ALE) 

 
Finansowanie służby zdrowia 
 
17. Istnieje ogromna i dobrze udokumentowana przepaść między systemami finansowania 

służby zdrowia w Europie Zachodniej i Wschodniej. Nadszedł czas na utworzenie 
„Funduszu Spójności na rzecz Zdrowia”. Czy myśli Pan, że, w kontekście konieczności 
zapewnienia środków na działanie Funduszu, ugoda z przedsiębiorstwem Phillip Morris 
(gdzie firma ta zgodziła się na zapłacenie Komisji 1,2 miliarda euro z tytułu sum 
zdefraudowanych w obrębie budżetu Wspólnoty) mogłaby stać się „wyjściowym punktem 
finansowania”, którego celem byłaby pomoc w finansowaniu ochrony zdrowia i 
uniknięcie tzw. zwrotu należnego, przy którym tego rodzaju sumy przekazywane są z 
powrotem do Państw Członkowskich? 

 
(propozycja Jules’a Maatena) 

 
Informacja z zakresu zdrowia 
 
18. W jaki sposób zagwarantuje Pan, że pacjenci i konsumenci będą mieli dostęp do rzetelnej 

informacji z zakresu zdrowia? 
 

(propozycja Jules’a Maatena) 
 
 
Tanie leki ratujące życie 
 
19. Jakie działania zamierza Pan podjąć w celu zatrzymania napływu tanich leków ratujących 

życie, wykorzystywanych w leczeniu chorób takich jak HIV – AIDS, z Europy 
Wschodniej do pozostałej części Europy? Czy uważa Pan, że Pana obowiązkiem jest 
upewnienie się, iż pacjenci otrzymują leki, na jakie zasługują i że nie są one 
dystrybuowane dla wyłącznej korzyści pewnych jednostek? 

 
(propozycja Jules’a Maatena) 

 
Europejskie grupy pacjentów 
 
20. Czy zamierza Pan wspierać europejskie grupy pacjentów?  
 

(propozycja Jules’a Maatena) 
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BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI 
 
21. Jakie są, Pana zdaniem, największe wyzwania dla Unii Europejskiej w dziedzinie polityki 

zdrowia na najbliższe pięć lat? Jakie działanie podjąłby Pan jako Komisarz, aby rezultaty 
widoczne były pod koniec Pana kadencji? 

 
22.  Plan ustawodawczy z Białej Księgi na temat bezpieczeństwa żywności jest już prawie 

ukończony. Jakie działania podjąłby Pan jako Komisarz, aby zapewnić wprowadzanie w 
życie tych przepisów? 

 
23. Czy zgadza się Pan z tezą, że poza zapewnianiem bezpieczeństwa żywności Unia 

Europejska powinna również promować jakość żywności i zdrowy sposób żywienia? 
Jakie działania zaproponawałby Pan w celu spełnienia tych postulatów? 

 
(propozycja grupy Verts/ALE jako uzupełnienie do pytania 22) 

 
 
24. W jaki sposób zapewni Pan finansowanie Europejskiego Urzędu Bezpieczeństwa 

Żywności adekwatne do zwiększającej się ilości nałożonych na niego zadań? 
 
 

(propozycja Johna Bowisa jako uzupełnienie do pytania 22) 
 
 
25. Jakie środki podjąłby Pan w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony pozwalającej 

na wzmocnienie kontroli na nowych zewnętrznych granicach UE? Czy dysponuje Pan 
odpowiednią kadrą? 

 
26. Jakie kroki podejmie Pan w celu wzmocnienia wydolności i wydajności Biura ds. 

Żywności i Weterynarii? 
 

(propozycja Johna Bowisa jako uzupełnienie do pytania 25) 
 
 
27. Zgodnie z Traktatem „Przy określaniu i urzeczywistnianiu wszystkich polityk i działań 

Wspólnoty zapewnia się wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego”. Jak zapewniłby Pan 
właściwe wprowadzenie w życie tej zasady w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i w 
powiązaniu z przepisami regulującymi funkcjonowanie Rynku Wewnętrznego? 

 
 
Oznaczanie żywności 
 
28. Konsumentom powinno się umożliwić dokonywanie świadomego wyboru przy zakupie 

produktów żywnościowych. Uregulowania Wspólnoty w zakresie oznaczania żywności 
mają istotne znaczenie przy tego typu wyborze, szczególnie w przypadku składników 
pokarmowych, wymagań zdrowotnych, jakości żywności oraz procesu produkcyjnego 
związanego na przykład z wykorzystaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych. 
Jakie kroki podejmie Pan w celu zapewnienia konsumentom dostępu do 
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rzetelnej informacji oraz wyeliminowania wprowadzających w błąd treści reklamowych, 
szczególnie tych skierowanych do dzieci? 

 
(propozycja grupy Verts/ALE) 

 
 
 
ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI 
 
Wdrażanie 
 
29. W dziedzinie środowiska naturalnego przyjęła się praktyka przeprowadzania „sesji 

implementacyjnych”, podczas których na pytania posłów na temat wdrożenia określonych 
części przepisów odpowiadają przedstawiciele Komisji. Czy uważa Pan, że zwyczaj ten 
warto rozszerzyć także na dziedziny zdrowia i bezpieczeństwa żywności? 

 
Kontakty z wyspecjalizowanymi agencjami 
 
30. W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby wyspecjalizowanych agencji, działających 

także w sferze zdrowia i bezpieczeństwa żywności. Co sądzi Pan na temat rozwoju tych 
agencji oraz jak powinny wyglądać stosunki między nimi a Komisją? 

 
 
Rola Wspólnego Centrum Badawczego UE 
 
31. Jaką rolę powinno odgrywać Wspólne Centrum Badawcze w Isprze w kontekście zdrowia 

publicznego i bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej? 
 
 
       (propozycja Erny Hennicot-Schoepges) 
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