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ZDRAVJE 
 
1. Kateri so po vašem mnenju največji izzivi za zdravstveno politiko Evropske unije v 

naslednjih petih letih? Kako bi jih vi kot komisar reševali, z ozirom na delitev pristojnosti 
med EU in državami članicami? 

 
 
2. Na področju javnega zdravja so neposredne pristojnosti Evropske unije precej omejene. EU 

lahko dopolnjuje nacionalne politike in spodbuja sodelovanje med državami članicami, 
vendar so osrednji elementi zdravstvene politike, kot sta organizacija in zagotavljanje 
zdravstvenih storitev, v izključni pristojnosti držav članic. Večina držav članic pa se spopada 
z enakimi problemi, več vidikov zdravstvenih storitev se dotika politik Skupnosti. Ali bi 
morali po vašem mnenju v odsotnosti nadaljnjih zakonodajnih pristojnosti na področje 
javnega zdravja uvesti odprto metodo usklajevanja? 

 
 
3. Na področju javnega zdravja so neposredne pristojnosti Evropske unije precej omejene. 

Vendar pa EU ima pristojnosti na področjih javnega zdravja in promocije zdravja. EU 
lahko dopolnjuje nacionalne politike in spodbuja sodelovanje med državami članicami, 
vendar sta organizacija in zagotavljanje zdravstvenih storitev v izključni pristojnosti držav 
članic. Večina držav članic pa se spopada z enakimi problemi, več vidikov zdravstvenih 
storitev se dotika politik Skupnosti. Ali bi morali po vašem mnenju v odsotnosti nadaljnjih 
zakonodajnih pristojnosti na področje javnega zdravja uvesti odprto metodo usklajevanja?  

 
(predlog vložil John Bowis namesto vprašanja številka 2) 

 
4. Menite, da bi bilo smiselno opraviti primerjalno analizo nacionalnih zdravstvenih sistemov 

držav članic z namenom, da se izpostavijo najpomembnejši elementi zdravstvene politike 
posameznih držav članic in se spodbudi njihova integracija ob pospeševanju vzpostavitve 
stalne povezave med pristojnimi organi držav članic in širjenja najboljših rešitev? 

5.  
(predlog vložila Amalia Sartori) 

 
 
6. Boste kmalu predlagali smernice glede mobilnosti bolnikov? Kdaj? 
 

(predlog vložil John Bowis) 
 
 
7. Pogodba določa, da se "pri opredeljevanju in izvajanju vseh politik in dejavnosti Skupnosti 

zagotavlja visoka raven varovanja zdravja ljudi". Kako bi vi zagotovili ustrezen prenos tega 
načela v prakso, še posebej pri zakonodaji o notranjem trgu? 

 
8. Kako boste zagotovili, da bo Komisija duševnemu zdravju posvetila zadostno pozornost 

glede na njegov vse večji prispevek h globalnemu bolezenskemu bremenu? Kakšen napredek 
pričakujete na področju ocenjevanja vplivov na zdravje? 

 
(predlog vložil John Bowis kot dopolnilo k vprašanju 6) 
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Proračun 
 
9. Ali menite, da so dejavnosti EU na področju javnega zdravja ustrezno financirane in da imajo 

dovolj osebja? Ali se po vašem mnenju ustrezno izvajajo in ocenjujejo?  
 
 
10. Kako boste zagotovili primerno financiranje Evropskega centra za preprečevanje in nadzor 

bolezni ter Evropske agencije za ocenjevanje zdravil? 
 

(predlog vložil John Bowis) 
 

Neodvisnost članov znanstvenih odborov 

11. Nedavno imenovanje prof. Ragnarja Rylanderja na funkcijo v novem Znanstvenem odboru 
za tveganja za zdravje in okoljska tveganja - kljub temu, da je švicarsko prizivno sodišče 
decembra 2003 ugotovilo, da je lagal o tajnih povezavah s tobačno industrijo in da je osebno 
finančno korist postavil pred interese javnega zdravja in poštene znanosti - je postavilo pod 
vprašaj integriteto celotnega sistema imenovanj v znanstvene odbore EU za zdravje, okolje in 
potrošniško politiko, še posebej glede njihove neodvisnosti in kakovosti svetovanja. Katere 
ukrepe bi vi sprejeli za ponovno vzpostavitev javnega in strokovnega zaupanja v neodvisnost 
in znanstveno odličnost teh odborov? Bi se strinjali s ponovnim premislekom o imenovanju 
prof. Ragnarja Rylanderja? Kako bi zagotovili, da se take situacije ne bi ponavljale? 

 
(predlog vložila skupina Zeleni/ALE) 

 
 
Smrtne žrtve in poškodbe na cestah 
 
12. Smrtne žrtve in poškodbe na cestah EU so velik problem javnega zdravja. Prometne nesreče 

so dejansko najpogostejši vzrok prezgodnje smrti otrok in odraslih, mlajših kot 35 let. Kljub 
temu zadevo le redko obravnavamo kot problem javnega zdravja. V resnici so smrt ali 
poškodbe v prometnih nesrečah najširše sprejete ko "usoda", kot da so oblikovalci politike 
nemočni pri reševanju problema. Vendar to ni res, saj lahko za izboljšanje cestne varnosti 
storijo veliko in to tudi morajo storiti. Prav ta nedejavnost je spodbudila Svetovno 
zdravstveno organizacijo, da je letošnji svetovni dan zdravja posvetila preprečevanju smrtnih 
žrtev in poškodb na cestah.  

 
Boste kot komisar za zdravje sledili nasvetu Svetovne zdravstvene organizacije in boste v 
okviru Komisije "borec" za varnost na cestah? 

 
 

Boste dali prometni politiki Komisije močno perspektivo zdravstvene politike, še zlasti pri 
pregledu 3. akcijskega programa cestne varnosti prihodnje leto? 

 
 

Boste pritisnili na svoje kolege, da se, kolikor je mogoče, uporabi priporočila evropskega 
poročila WHO o preprečevanju poškodb v cestnem prometu? 

 
(predlog vložil Anders Wijkman) 
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13. Smrtne žrtve in poškodbe na cestah EU so velik problem javnega zdravja. Prometne nesreče 

so dejansko najpogostejši vzrok prezgodnje smrti otrok in odraslih, mlajših kot 35 let. Kljub 
temu zadevo le redko obravnavamo kot problem javnega zdravja. Namesto tega se rešitev 
problema prepušča oblikovalcem prometne politike, ki imajo poleg varnosti pogosto še 
veliko drugih prednostnih nalog. Prav ta nedejavnost je spodbudila Svetovno zdravstveno 
organizacijo, da je letošnji svetovni dan zdravja posvetila preprečevanju smrtnih žrtev in 
poškodb na cestah, in povzročila objavo evropskega poročila o preprečevanju smrtnih žrtev 
in poškodb v cestnem prometu.  

 
Boste kot komisar za zdravje sledili priporočilom Svetovne zdravstvene organizacije in v 
okviru Komisije postali "borec" za varnost na cestah? 

 
 

Boste dali poudarek temu, da bo varnost v cestnem prometu osrednja točka trajnostne 
prometne politike in trajnostne politike javnega zdravja? 

 
 

Boste dali poudarek izvedbi priporočil glede varnosti v cestnem prometu, še zlasti pri 
pregledu 3. akcijskega programa varnosti v cestnem prometu? 

 
(predlog vložila Ewa Hedkvist Petersen) 

 
 
Tobak 
 
14. V zadnjih petnajstih letih je bilo sprejetih več evropskih priporočil glede boja proti tobaku. V 

novejšem času se uspešno izvaja prepoved oglaševanja in sponzorstva, kot tudi zakonodaja o 
proizvodnji in označevanju tobačnih izdelkov. Boste zdaj kot komisar pričeli z naslednjo 
stopnjo boja proti tobaku: z zakonodajo, ki bo urejala kajenje na javnih in/ali delovnih mestih 
(vključno z restavracijami in bari)? 

 
(predlog vložil Jules Maaten) 

 
 
15. V strokovnem poročilu, ki bo kmalu objavljeno v imenu Komisije, so ugotovili, da je tobak 

zdaj kriv za 660.000 smrti v EU na leto, kar pomeni gospodarsko izgubo 100 milijard evrov 
oziroma 1% BDP Skupnosti. Menite, da Skupnost trenutno naredi dovolj za boj proti 
epidemiji kajenja? Kako nameravate zmanjšati te izgube? 

 
(predlog vložila skupina Zeleni/ALE) 
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Kemikalije 

16. Mnogi gledajo na novo politiko za področje kemikalij poimenovano REACH kot na "največji 
izziv, s katerim se je Komisija soočila pri doseganju ciljev na področju trajnostnega razvoja". 
Možno je, da bo pomembno vplivala na javno zdravje. Bivša komisarka za okolje, Margot 
Wallstroem, je menila, da je REACH "prelomnica", ki bo "ustvarila zmagovite pogoje tako 
za industrijo kot za delavce, državljane in naš ekosistem". Sicer pa smo o politiki REACH 
malo slišali od bivšega komisarja za zdravje Davida Byrnea. Ali se glede REACHA strinjate 
z Margot Wallstroem? Kako močno se zavzemate za REACH? Glede na pomembno vlogo, 
ki naj bi jo REACH igrala pri boljši zaščiti javnega zdravja, ali ste pripravljeni zahtevati 
večjo dejavnost GD SANCO? 

 
(predlog vložila skupina Zeleni/ALE) 

 
Okolje in zdravje 
 
17. Junija je Svetovna zdravstvena organizacija objavila pomembno študijo, ki kaže, da okolje v 

evropski regiji pomembno škodljivo vpliva na zdravje otrok. Evropski ministri za zdravje in 
okolje so sprejeli akcijski načrt za zmanjšanje teh nevarnosti. Komisija je na srečanju WHO 
predstavila Akcijski načrt, ki je popolnoma osredotočen na raziskave, namesto da bi 
predstavila jasne zakonodajne ukrepe. Zdi se, da je eden od glavnih vzrokov za to 
nedejavnost pomanjkanje politične volje v Komisiji, ob tem pa še neustrezno usklajevanje 
med različnimi GD. Ali boste dali večjo prednost reviziji in izvajanju trenutne zakonodaje 
EU, da bi zagotovili ustreznost standardov za zaščito zdravja otrok in ostalih izpostavljenih 
skupin? Ali bi bili pripravljeni zagovarjati oblikovanje posebne delovne skupine v Komisiji, 
ki bi usklajevala dejavnosti Komisije na področju varstva okolja in zdravja, da bi se otroke in 
ostale izpostavljene skupine bolje zaščitilo pred okoljskimi tveganji? 

 
(predlog vložila skupina Zeleni/ALE) 

 
 
Financiranje zdravstvenega varstva 

 
18. Obstaja ogromen in dobro dokumentiran razkorak med vzhodno in zahodno Evropo v 

financiranju zdravstvenega varstva. Čas je, da ustanovimo "kohezijski sklad za zdravje". Ali 
menite, da bi za zasnovo sklada lahko uporabili sredstva iz poravnave v primeru Phillip 
Morris (Phillip Morris je privolil v plačilo Komisiji 1,2 bilijona evrov, odtujenih s prevaro iz 
evropskega proračuna) kot "začetno glavnico" za podporo financiranja zdravja in se tako 
izognili načelu "pravičnega povračila", po katerem se tovrstna sredstva vrača državam 
članicam? 

 
(predlog vložil Jules Maaten) 

 
Zdravje in informacije 
 
19. Kako nameravate kot komisar(-ka) zagotoviti, da se bolnikom in potrošnikom nudijo najbolj 

kakovostne informacije o zdravju? 
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(predlog vložil Jules Maaten) 
 

Poceni zdravila, ki rešujejo življenja 
 
20. Kako nameravate ukrepati, da bi zaustavili pretok poceni zdravil, ki rešujejo življenja in se 

uporabljajo za zdravljenje bolezni, kot je HIV Aids, iz vzhodne Evrope v ostalo Evropo? Ali 
menite, da ste vi odgovorni za zagotavljanje potrebnih zdravil bolnikom ter da se jih ne 
preusmerja izključno zaradi koristi posrednikov? 

 
(predlog vložil Jules Maaten) 

 
Evropske skupine bolnikov 
 
21. Ali nameravate financirati evropske skupine bolnikov? 
 

(predlog vložil Jules Maaten) 
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VARNOST HRANE 
 
22. Kateri so po vašem mnenju največji izzivi za evropsko politiko za varnost hrane v naslednjih 

petih letih v Evropski uniji? Kako bi vi kot komisar(-ka) zagotovili vidne rezultate do konca 
vašega mandata? 

 
23. Zakonodajni program, ki izvira iz Bele knjige o varni hrani, je skoraj zaključen. Kako bi vi 

kot komisar(-ka) zagotovili izvrševanje te zakonodaje?  
 
24. Ali se strinjate, da bi morala EU, poleg zagotavljanja varnosti hrane, podpirati tudi kakovost 

hrane in zdravo prehrano? Katere ukrepe predlagate za dosego teh ciljev?  
 

(predlog vložila skupina Zeleni/ALE kot dopolnilo k vprašanju 22) 
 
 
25. Kako boste zagotovili ustrezno financiranje Evropske agencije za varnost hrane, da bi ta 

izpolnjevala svoje naraščajoče obveznosti? 
 

(predlog vložil John Bowis kot dopolnilo k vprašanju 22) 
 
 
26. S kakšnimi ukrepi bi zagotovili visoko raven zaščite za okrepitev nadzora na novih zunanjih 

mejah EU? Ali imate ustrezno osebje? 
 
27. Kaj bi naredili za povečanje zmogljivosti in učinkovitosti Evropskega urada za prehrano in 

veterino? 
(predlog vložil John Bowis kot dopolnilo k vprašanju 25) 

 
 
28. Pogodba določa, da se "pri opredeljevanju in izvajanju vseh politik in dejavnosti Skupnosti 

zagotavlja visoka raven varovanja zdravja ljudi". Kako bi vi zagotovili ustrezen prenos tega 
načela v prakso na področju varnosti hrane in v povezavi z zakonodajo o notranjem trgu? 

 
 
Označevanje hrane 
 
29. Potrošniki naj bi, ko kupujejo prehrambene izdelke, imeli možnost izbire na osnovi 

informacij. Zakonodaja Skupnosti o označevanju hrane ima ključno vlogo pri tej izbiri, še 
posebej v zvezi z označevanjem prehrambnih vrednosti, zdravstvenimi zahtevami, 
označevanjem kakovosti hrane in proizvodnimi postopki kot je uporaba GSO. Kako boste 
ukrepali, da bi se ustrezno obveščalo potrošnike in da bi se izognili zavajajočemu trženju, še 
posebej v odnosu do otrok? 

(predlog vložila skupina Zeleni/ALE) 
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ZDRAVJE IN VARNOST HRANE 
 
Izvajanje 
 
30. Na področju okoljske problematike se je uveljavila praksa "zasedanj o izvajanju", kjer na 

vprašanja poslancev o izvajanju specifičnih predpisov odgovarja predstavnik Komisije. Ali bi 
se vam zdela uvedba te prakse na področjih varovanja zdravja in varnosti hrane uporabna?  

 
Odnosi s specializiranimi agencijami 
 
31. V zadnjih letih se je trend ustanavljanja specializiranih agencij povečal, med drugim tudi na 

področjih varovanja zdravja in varnosti hrane. Kako ocenjujete ta razvoj in kakšni naj bi bili 
odnosi med Komisijo in takimi agencijami? 

 
 
Vloga Skupnega raziskovalnega centra 
 
Kakšno vlogo naj bi imel Skupni raziskovalni center v Ispri v zvezi javnim zdravjem in varnostjo 
hrane v Evropski uniji? 

(predlog vložila Erna Hennicot-Schoepges)  
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