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ZDRAVIE 
 
1. Čo budú, podľa Vášho názoru, najväčšie výzvy pre politiku Európskej únie v oblasti 

verejného zdravia v najbližších piatich rokoch? Čo by ste ako člen Komisie uskutočnili na 
to, aby ste pri zohľadnení rozdelenia právomocí medzi EÚ a členské štáty dokázali čeliť 
týmto výzvam? 

 
 
2. Priame právomoci európskej politiky v oblasti verejného zdravia sú dosť obmedzené. EÚ 

síce môže doplniť národné opatrenia a podporovať spoluprácu medzi členskými štátmi, 
kľúčové oblasti politiky verejného zdravia, ako napríklad organizácia a poskytovanie 
zdravotníckych služieb, však spadajú výlučne do kompetencie členských štátov. Mnohé 
problémy sa však týkajú všetkých členských štátov a určité oblasti poskytovania 
zdravotníckych služieb sa dotýkajú politík spoločenstva. Mal by sa, podľa Vášho názoru, 
pri absencii rozsiahlejších zákonodarných právomocí v oblasti verejného zdravia zaviesť 
postup koordinácie? 

 
 
3. Priame právomoci európskej politiky v oblasti verejného zdravia sú dosť obmedzené. EÚ 

však má právomoci v oblastiach verejného zdravia a podpory zdravia. EÚ síce môže 
doplniť národné opatrenia a podporovať spoluprácu medzi členskými štátmi, ale (vypúšťa 
sa) organizácia a poskytovanie zdravotníckych služieb, spadajú výlučne do kompetencie 
členských štátov. Mnohé problémy sa však týkajú všetkých členských štátov a určité 
oblasti pri poskytovaní zdravotníckych služieb sa dotýkajú politík spoločenstva. Mal by 
sa, podľa Vášho názoru, pri absencii rozsiahlejších zákonodarných právomocí v oblasti 
verejného zdravia zaviesť postup koordinácie? 

 
(Návrh, ktorý predkladá John Bowis, namiesto otázky 2) 

 
 
4. Považujete za užitočné vypracovanie porovnávacej analýzy národných zdravotníckych 

systémov členských štátov s cieľom zvýrazniť hlavné prvky zdravotníctva každého 
členského štátu, podporiť ich integráciu, a súčasne podporovať vytvorenie stáleho 
prepojenia medzi zodpovednými orgánmi členských štátov a šírenie najlepších 
skúseností? 

(Návrh, ktorý predkladá Amalia Sartori) 
 
 
5. Ako rýchlo môžete predložiť odporúčania o mobilite pacientov? 
 

(Návrh, ktorý predkladá John Bowis) 
 
 
6. Podľa zmluvy sa „pri vymedzení a uskutočňovaní všetkých politík a činností spoločenstva 

zabezpečí vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia“. Ako by ste zabezpečili, aby sa táto 
zásada primerane uskutočňovala v praxi, najmä v rámci právnych predpisov vnútorného 
trhu? 
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7. Ako chcete zabezpečiť, že duševné zdravie získa pozornosť Komisie, ktorá bude rovnako 
veľká ako jeho čoraz väčší podiel na bremene globálnych onemocnení?  Aký pokrok 
očakávate pri uplatňovaní Hodnotení vplyvu na zdravie? 

 
(Návrh, ktorý predkladá John Bowis ako doplnok otázky 6) 

 
 
Rozpočet 
 
8. Myslíte si, že je objem finančných prostriedkov určených pre aktivity únie v oblasti 

ochrany životného prostredia, ako aj počet pracovníkov, dostatočný? Sú podľa Vás tieto 
aktivity primerane realizované a vyhodnocované? 

 
 
9. Ako zabezpečíte, že finančné prostriedky sa v primeranej výške pridelia Európskemu 

centru pre prevenciu a kontrolu chorôb a Európskej agentúre pre hodnotenie liekov? 
 

(Návrh, ktorý predkladá John Bowis) 
 

Nezávislosť členov vedeckých výborov 

10. Nedávne menovanie prof. Ragnara Rylandera do funkcie v novom Vedeckom výbore pre 
zdravotné a ekologické riziká - a to napriek tomu, že švajčiarsky trestný odvolací súd v 
decembri 2003 uznal, že klamal o tajných kontaktoch s tabakovým priemyslom a osobný 
finančný prospech kládol pred záujmy verejného zdravia a dôveryhodnej vedy - vyvolalo 
pochybnosti o integrite celého systému menovania do vedeckých výborov EÚ pre zdravie, 
životné prostredie a spotrebiteľské veci, najmä z hľadiska ich nezávislosti a kvality 
poradenstva. Aké kroky by ste podnikli na to, aby sa obnovila dôvera verejnosti a 
odborníkov voči nezávislosti a vedeckej spôsobilosti týchto výborov? Súhlasili by ste s 
prehodnotením menovania prof. Ragnara Rylandera? Čo chcete urobiť na zabezpečenie 
toho, aby sa takáto situácia neopakovala? 

 
(Návrh, ktorý podáva skupina Verts/ALE) 

 
 
Úmrtia a zranenia v cestnej premávke 
 
11. Úmrtia a zranenia v cestnej premávke predstavujú veľký problém v oblasti verejného 

zdravia. Úmrtia na cestách sú v skutočnosti najčastejšou príčinou predčasnej smrti detí a 
dospelých mladších ako 35 rokov. Napriek tomu sa o tejto otázke len zriedka hovorí ako o 
probléme verejného zdravia. Úmrtia a zranenia v cestnej premávke sa stále považujú za 
„osud“, akoby politici boli bezmocní urobiť čokoľvek s týmto problémom. Nie je to však 
pravdou, pretože existuje veľa krokov, ktoré možno a ktoré by sa mali podniknúť na 
zvýšenie bezpečnosti na cestách. Bola to práve táto situácia nečinnosti, ktorá viedla 
Svetovú zdravotnícku organizáciu tento rok venovať Svetový deň zdravia predchádzaniu 
úmrtiam a zraneniam na cestách. 

 
Budete sa ako člen Komisie zodpovedný za zdravotníctvo pridržiavať rady Svetovej 
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zdravotníckej organizácie a stanete sa „bojovníkom“ za bezpečnosť cestnej premávky v 
rámci Komisie? 

 
 

Budete sa snažiť o to, aby dopravné politiky Komisie zohľadnili aj otázky zdravia, najmä 
pri budúcoročnej revízii 3. akčného programu pre bezpečnosť cestnej premávky? 

 
 

Budete na svojich kolegov vyvíjať tlak, aby v čo najväčšej miere uplatňovali odporúčania 
Európskej správy WHO o prevencii zranení v cestnej premávke? 

 
(Návrh, ktorý predkladá Anders Wijkman) 

 
 
12. Úmrtia a zranenia v cestnej premávke predstavujú veľký problém v oblasti verejného 

zdravia. Úmrtia na cestách sú v skutočnosti najčastejšou príčinou predčasnej smrti detí a 
dospelých mladších ako 35 rokov. Napriek tomu sa o tejto otázke len zriedka hovorí ako o 
probléme verejného zdravia. Problém, namiesto vyriešenia, zostal v rukách politikov v 
oblasti dopravy, ktorých priority často zahrňujú okrem bezpečnosti aj množstvo iných 
vecí. Práve táto situácia nečinnosti viedla Svetovú zdravotnícku organizáciu venovať tento 
rok  Svetový deň zdravia predchádzaniu úmrtiam a zraneniam na cestách a uverejniť 
Európsku správu o prevencii úmrtí a ujem na zdraví v cestnej premávke. 

 
Budete sa ako člen Komisie zodpovedný za zdravotníctvo pridržiavať odporúčaní WHO a 
stanete sa „bojovníkom“ za bezpečnosť cestnej premávky v rámci Komisie? 

 
 

Budete vyvíjať tlak na to, aby sa bezpečnosť cestnej premávky dostala do hlavnej 
pozornosti trvalo udržateľnej dopravnej politiky a politiky verejného zdravia? 

 
 

Budete vyvíjať tlak na uplatňovanie odporúčaní WHO v oblasti bezpečnosti cestnej 
premávky, najmä v súvislosti s hodnotením 3. akčného programu pre bezpečnosť cestnej 
premávky? 

 
(Návrh, ktorý predkladá Ewa Hedkvist Petersen)  

 
 
Tabak 
 
13. Za uplynulých pätnásť rokov sa prijalo množstvo európskych odporúčaní o boji proti 

fajčeniu. Nedávno sa podaril úspešne uplatniť zákaz reklamy a sponzorovania, ako aj 
legislatívu o výrobe a označovaní. Budete ako člen Komisie teraz iniciovať ďalšiu fázu v 
boji proti fajčeniu: legislatívu na úpravu pravidiel fajčenia na verejných a/alebo 
pracovných miestach (vrátane reštaurácií a barov)? 

 
(Návrh, ktorý predkladá Jules Maaten) 

 
 



DT\539769SK.doc  PE 347.020 

 SK 

5

14. Správa odborníkov, ktorá sa pripravuje v mene Komisie, vypočítala, že tabak v súčasnosti 
zodpovedá za 600 000 úmrtí ročne v EÚ a úroveň hospodárskych strát pre spoločenstvo 
dosahuje výšku 100 miliárd eur alebo 1% jeho HDP. Ste presvedčený, že spoločenstvo v 
súčasnosti robí dosť v zápase s tabakovou epidémiou? Čo chcete urobiť na zníženie týchto 
strát? 

 
(Návrh, ktorý podáva skupina Verts/ALE) 

 

Chemikálie 

15. Nová politika chemikálií, nazvaná REACH, sa do veľkej miery považuje za „najväčšiu 
výzvu, ktorej musí Komisia čeliť pri plnení zámerov trvalo udržateľného rozvoja“. Má 
potenciál značne vplývať na verejné zdravie. Bývalá členka Komisie zodpovedná za 
otázky životného prostredia Margot Wallstroem považovala REACH za „prevratný 
návrh“, ktorý „vytvorí vzájomne výhodnú situáciu pre priemysel, robotníkov, občanov a 
náš ekosystém“. Od bývalého člena Komisie zodpovedného za zdravie Davida Byrna však 
bolo o programe REACH počuť len málo. Zdieľate názor Margot Wallstroemovej na 
program REACH? Do akej miery sa chcete zasadzovať v REACH-i? Ste pripravený viac 
zainteresovať GR SANCO vzhľadom na to, aký význam by REACH mal mať pri lepšej 
ochrane verejného zdravia? 

 
(Návrh, ktorý podáva skupina Verts/ALE) 

 
Životné prostredie a zdravie 
 
16. Svetová zdravotnícka organizácia v júni zverejnila veľkú štúdiu, ktorá poukazuje na to, že 

zdravie detí v európskom regióne je značne poškodzované stavom životného prostredia. 
Európski ministri zdravotníctva a životného prostredia schválili akčný plán na zmenšenie 
týchto hrozieb. Komisia predložila na rokovaní WHO akčný plán, ktorý sa zameriava iba 
na výskum, namiesto toho, aby uvádzal jasné legislatívne opatrenia. Zdá sa, že hlavnou 
príčinou tejto nečinnosti je nedostatok politickej vôle v Komisii a nevhodná koordinácia 
medzi jednotlivými GR. Budete preferovať prehodnotenie súčasnej legislatívy EÚ a jej 
uplatňovania s cieľom zabezpečiť, aby sa normy stali primeranými na ochranu zdravia 
detí a ďalších zraniteľných skupín? Boli by ste pripravený obhajovať vytvorenie osobitnej 
pracovnej skupiny v Komisii, ktorá by koordinovala aktivity Komisie v oblasti životného 
prostredia a zdravia s cieľom lepšej ochrany detí a ďalších zraniteľných skupín pred 
rizikami životného prostredia? 

 
(Návrh, ktorý podáva skupina Verts/ALE) 

 
 
Financovanie zdravotníckej starostlivosti 

 
17. Vo financovaní zdravotníckej starostlivosti medzi východnou a západnou Európou 

existuje obrovská a dobre zdokumentovaná priepasť. Je najvyšší čas zriadiť „kohézny 
fond pre zdravie“. Myslíte si, že na to, aby sa pomohlo ustanoveniu fondu, by sa mohli 
použiť na začiatok finančné prostriedky pochádzajúce z dohody s firmou Phillip Morris 
(Phillip Morris súhlasila s tým, že Komisii zaplatí 1,2 miliardy eur, o ktoré bol 
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ukrátený európsky rozpočet) s cieľom pomôcť financovaniu zdravotníctva, a tak sa 
vyhnúť zásade „juste retour“, kde sa tento typ financovania vracia členským štátom? 

 
(Návrh, ktorý predkladá Jules Maaten) 

 
Zdravotnícke informácie 
 
18. Ako chcete zabezpečiť, ako člen Komisie, že pacienti a spotrebitelia dostanú zdravotné 

informácie najvyššej kvality? 
 

(Návrh, ktorý predkladá Jules Maaten) 
 

Lacné, život zachraňujúce liečivá 
 
19. Aké kroky sa chystáte podniknúť na to, aby sa lacné, život zachraňujúce liečivá, 

používané na liečenie chorôb ako HIV/AIDS, prestali vo veľkom vyvážať z východnej 
Európy do iných častí Európy? Myslíte si, že máte zodpovednosť za to, že pacienti 
dostanú lieky, ktoré si zaslúžia, a že sa tieto lieky nepoužijú na iný účel iba pre zisk 
predajcu? 

 
(Návrh, ktorý predkladá Jules Maaten) 

 
Európske skupiny pacientov 
 
20. Predpokladáte financovanie európskych skupín pacientov? 
 

(Návrh, ktorý predkladá Jules Maaten) 
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BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN 
 
21. Čo bude podľa Vášho názoru predstavovať najväčšiu výzvu v rámci európskej politiky v 

oblasti bezpečnosti potravín v najbližších piatich rokoch? Čo by ste ako komisár urobili 
pre to, aby ste dosiahli viditeľné výsledky do konca Vášho funkčného obdobia? 

 
22. Legislatívny program, ktorý vychádza z Bielej knihy o bezpečnosti potravín, je už takmer 

zavŕšený. Ako by ste ako komisár postupovali pri zabezpečovaní uplatňovania tejto 
legislatívy? 

 
23. Súhlasíte s tým, že EÚ by popri zabezpečovaní bezpečnosti potravín mala podporovať 

kvalitu potravín a zdravú výživu? Aké opatrenia by ste navrhovali na dosiahnutie týchto 
cieľov? 

 
(Návrh, ktorý podáva skupina Verts/ALE ako doplnok otázky 22) 

 
 
24. Ako chcete zabezpečiť primerané financovanie Európskeho úradu pre bezpečnosť 

potravín, aby mohol plniť svoje čoraz náročnejšie a objemnejšie úlohy? 
 

(Návrh, ktorý predkladá John Bowis ako doplnok otázky 22) 
 
 
25. Aké opatrenia by ste uskutočnili, aby sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany na posilnenie 

kontroly nových vonkajších hraníc EÚ? Máte k dispozícii dostatočné množstvo 
pracovníkov? 

 
26. Čo chcete urobiť na zvýšenie kapacity a efektívnosti Úradu pre potraviny a veterinárnu 

medicínu? 
(Návrh, ktorý predkladá John Bowis ako doplnok otázky 25) 

 
 
27. Podľa Zmluvy sa „pri vymedzení a uskutočňovaní všetkých politík a činností spoločenstva 

zabezpečí vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia“. Ako by ste zabezpečili v záujme 
toho, aby sa táto zásada v oblasti bezpečnosti potravín a v súvislosti s legislatívou 
vnútorného trhu primerane uplatňovala v praxi? 

 
Označovanie potravín 
 
28. Spotrebitelia by mali mať možnosť informovane si vybrať pri nákupe potravinových 

výrobkov. Legislatíva spoločenstva o označovaní potravín má kľúčovú úlohu v tomto 
výbere, najmä čo sa týka potravinárskeho označovania, zdravotných požiadaviek, 
označovania kvality potravín a výrobných postupov ako použitie geneticky 
modifikovaných organizmov. Aké opatrenia podniknete s cieľom vhodne informovať 
spotrebiteľov a predchádzať zavádzajúcemu marketingu, najmä smerom k deťom? 

 
(Návrh, ktorý podáva skupina Verts/ALE) 
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ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN 
 
Uplatňovanie 
 
29. V oblasti životného prostredia sa presadilo konanie „schôdzí o uplatňovaní“, na ktorých 

zástupcovia Komisie odpovedajú na otázky poslancov týkajúce sa uskutočňovania 
určitých právnych predpisov. Považovali by ste za zmysluplné, aby sa tento postup rozšíril 
aj na oblasť zdravia a bezpečnosti potravín? 

 
Vzťahy so špecializovanými agentúrami 
 
30. V posledných rokoch stúpla tendencia zriaďovania špecializovaných agentúr, pričom 

mnohé z nich sú zodpovedné za oblasti súvisiace s bezpečnosťou potravín a zdravím. Ako 
vnímate tento vývoj a ako by podľa Vás mal fungovať vzťah medzi Komisiou a týmito 
agentúrami? 

 
 
Úloha Spoločného výskumného strediska 
 
31. Akú úlohu by malo mať Spoločné výskumné stredisko v Ispre v kontexte verejného 

zdravia a bezpečnosti potravín v Európskej únii? 
 

(Návrh, ktorý podáva Erna Hennicot Schoepges) 
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