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HÄLSOFRÅGOR 
 
1. Vilka anser ni att de största hälsopolitiska utmaningarna kommer att vara under de 

kommande fem åren? Vad skulle ni som kommissionsledamot göra för att tackla dem, 
med beaktande av ansvarsfördelningen mellan EU och medlemsstaterna? 

 
2. Europeiska unionens direkta befogenheter är ganska begränsade på folkhälsoområdet. EU 

kan komplettera den nationella politiken och uppmuntra till samarbete mellan 
medlemsstaterna, men kärnbeståndsdelarna i hälsopolitiken, till exempel ansvaret för 
organiseringen och tillhandahållandet av hälsotjänster, vilar uteslutande på 
medlemsstaterna själva. Ändå är många problem gemensamma för alla medlemsstater 
och flera aspekter av tillhandahållandet av hälsotjänster har beröringspunkter med 
gemenskapens politik. Anser ni att den öppna metoden för samordning bör införas på 
området för hälsa, eftersom mer omfattande rättsliga befogenheter saknas? 

3. Europeiska unionens direkta befogenheter är ganska begränsade på folkhälsoområdet. EU 
har emellertid befogenheter på området för folkhälsa och hälsofrämjande. EU kan 
komplettera den nationella politiken och uppmuntra till samarbete mellan 
medlemsstaterna, men (text utgår) organiseringen och tillhandahållandet av hälsotjänster, 
vilar uteslutande på medlemsstaterna själva. Ändå är många problem gemensamma för 
alla medlemsstater och flera aspekter av tillhandahållandet av hälsotjänster har 
beröringspunkter med gemenskapens politik. Anser ni att den öppna metoden för 
samordning bör införas på området för hälsa, eftersom mer omfattande rättsliga 
befogenheter saknas? 

 
(förslag från John Bowis i stället för fråga 2.) 

 
4. Anser ni att det vore nyttigt att utföra en jämförande undersökning av de nationella 

hälsovårdssystemen i medlemsstaterna, i syfte att lyfta fram centrala beståndsdelar i varje 
medlemsstats hälsopolitik och uppmuntra till integration, och samtidigt även främja 
skapandet av en stadigvarande länk mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter och 
spridande av bästa metod?      (förslag från Amalia Sartori) 

 
 
5. Hur snabbt kommer ni att lägga fram riktlinjer för patientrörlighet? 
 

(förslag från John Bowis) 
 
6. Enligt fördraget skall en hög hälsoskyddsnivå för människor ”säkerställas vid utformning 

och genomförande av all gemenskapspolitik och alla gemenskapsåtgärder”. På vilket sätt 
skulle ni säkerställa att den här principen på vederbörligt sätt omsätts i praktiken, i 
synnerhet inom lagstiftningen för den inre marknaden? 

7. På vilket sätt kommer ni att garantera att kommissionen fäster uppmärksamhet vid mental 
hälsa i proportion till dess växande andel av den totala sjukdomsbördan? Vilka framsteg 
hoppas ni göra i samband med genomförandet av vårdkonskevensanalyserna? 

 
(förslag från John Bowis som tillägg till fråga 6.) 
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Budget 

 
8. Anser ni att unionens verksamhet på folkhälsoområdet förfogar över tillräckligt med 

finanser och personal? Anser ni att verksamheten realiseras och utvärderas på ett adekvat 
sätt?  

9. På vilket sätt kommer ni att säkra att adekvata medel anslås för det europeiska centrumet 
för förebyggande och kontroll av sjukdomar och för den europeiska byrån för 
läkemedelsgranskning? 

(förslag från John Bowis) 
 

Vetenskapliga kommittémedlemmars oberoende ställning 

10. Utnämningen av professor Ragnar Rylander för en tid sedan till en position inom den nya 
vetenskapliga kommittén för hälsa och miljörisker - trots att en schweizisk domstol i 
december 2003 funnit att han hade ljugit om sina hemliga förbindelser med 
tobaksindustrin och ställt personlig vinning framom folkhälsans intressen och före rent 
vetenskapliga intressen - har gjort att man ifrågasatt integriteten i hela systemet med 
utnämningar till EU:s vetenskapliga kommittéer för hälso-, miljö- och konsumentfrågor, 
vad deras självständighet och rådgivningskvalitet angår. Vilka åtgärder skulle ni vidta för 
att återupprätta allmänhetens och yrkeskårens förtroende för dessa kommittéers  
oberoende och vetenskapliga excellens? Skulle ni gå med på att ta upp utnämningen av 
professor Ragnar Rylander till ny behandling? På vilket sätt tänker ni garantera att den 
här situationen inte upprepas? 

 
(förslag från Verts/ALE-gruppen) 

 
Dödsfall och personskador i trafiken 
 
11. Dödsfallen och skadorna på vägarna i EU  är ett stort folkhälsoproblem. Trafikdöden är 

de facto den största enskilda orsaken till att barn och vuxna under 35 år går en för tidig 
död till mötes. Ändå är det sällan som frågan tacklas som ett folkhälsoproblem. Dödsfall 
och skador på vägarna uppfattas i vida kretsar som något som är förbundet med ”ödet”, 
som om politiker vore maktlösa när det gäller att göra något åt problemet. Men så är det 
inte, och det finns många åtgärder som kan och bör vidtas för att förbättra säkerheten på 
vägarna. Det är den här handlingspassiviteten som lett Världshälsoorganisationen till att 
under Världshälsodagen i år fästa uppmärksamhet vid förebyggande av dödsfall och 
personskador i trafiken. 

 
Kommer ni, i egenskap av kommissionsledamot med ansvar för hälsofrågor att följa 
Världshälsoorganisationens råd och bli en vägsäkerhetens ”förkämpe” inom 
kommissionen?  

 
Kommer ni att tillföra kommissionens transportpolitik ett gediget hälsopolitiskt 
perspektiv, i synnerhet under nästa års översyn av det tredje handlingsprogrammet för 
vägsäkerhet? 
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Kommer ni att trycka på era kolleger för att få till stånd ett så långt gående genomförande 
som möjligt  av rekommendationerna i Världshälsoorganisationens europeiska rapport 
om förebyggande av trafikskador på vägarna? 

 
 

(förslag från Anders Wijkman) 
 

 
12. Dödsfallen och skadorna på vägarna i EU är ett stort folkhälsoproblem. Trafikdöden är de 

facto den största enskilda orsaken till att barn och vuxna under 35 år går en för tidig död 
till mötes. Ändå är det sällan som frågan tacklas som ett folkhälsoproblem. Dödsfall och 
skador på vägarna uppfattas i vida kretsar som något som beror på ”ödet”, som om 
politiker vore maktlösa när det gäller att göra något åt problemet. Men detta är inte fallet, 
och det finns många åtgärder som kan och bör vidtas för att förbättra säkerheten på 
vägarna. Det är denna handlingspassivitet som lett Världshälsoorganisationen till att 
under årets Världshälsodag fästa uppmärksamhet vid förebyggande av dödsfall och 
personskador i trafiken. 

 
Kommer ni, i egenskap av kommissionsledamot med ansvar för hälsofrågor att följa 
Världshälsoorganisationens råd och bli en vägsäkerhetens ”förkämpe” inom 
kommissionen? 

 
Kommer ni att idka påtryckningar för att ställa vägsäkerheten i fokus för en hållbar 
politik på områdena för transporter och folkhälsa? 
 

 
Kommer ni att pressa fram ett så långtgående genomförande som möjligt av  
Världshälsoorganisationens rekommendationer för vägsäkerhet, i synnerhet i samband 
med översynen av det tredje handlingsprogrammet om vägsäkerhet? 
 

 
(Förslag från Ewa Hedkvist Petersen) 

 
Tobak 
 
13. Under de senaste femton åren har ett antal europeiska rekommendationer om 

bekämpningen av tobak antagits. På senare tid har förbudet om reklam och sponsorering, 
liksom även lagstiftningen om tillverkning och märkning genomförts med framgång. 
Kommer ni, som kommissionsledamot, nu att initiera nästa fas i kampen mot tobaken: 
lagstiftning för att reglera rökning på allmänna ställen och/eller på arbetsplatser  
(inklusive restauranger och barer)? 

 
(Förslag från Jules Maaten) 

 
 
14. I en rapport, som snart kommer att läggas fram, utarbetad av experter på uppdrag av 

kommissionen, har man räknat ut att tobaken för närvarande ansvarar för 
660 000 dödsfall per år i EU och att gemenskapens ekonomiska förlust av detta uppgår 
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till 100 miljarder euro eller 1 procent av dess BNP. Anser ni att gemenskapen i dag gör 
tillräckligt för att tackla tobaksepidemin? Vad ämnar ni göra för att minska dessa 
förluster?  

 
(Förslag från Verts/ALE-gruppen) 

 

Kemikalier 

15. Den nya kemikaliepolitiken som kallas Reach har i breda kretsar ansetts som den största 
utmaning kommissionen ställts inför när det gäller att uppnå mål för hållbar utveckling. 
Den rymmer en potential som kan få ansenlig inverkan på folkhälsan. Förra 
kommissionsledamoten för miljö, Margot Wallström, ansåg att Reach är ett ”banbrytande 
förslag” som kommer att skapa en förmånlig situation för industri, arbetstagare och 
medborgare och för vårt ekosystem. Emellertid har det inte hörts mycket om Reach från 
David Byrne, den förre kommissionsledamoten med ansvar för hälsa. Delar ni Margot 
Wallströms uppfattning om Reach?  Hur starkt engagerad i Reach är ni ? Är ni beredd att 
involvera generaldirektorat SANCO mer än tidigare, med tanke på den betydelsefulla roll  
Reach bör ha när det gäller att stärka skyddet av folkhälsan?   

 
(Förslag från Verts/ALE-gruppen) 

 
Miljö och hälsa 
 
16. I juni offentliggjorde Världshälsoorganisationen en stor undersökning som visade att 

miljön på ett ansenligt sätt skadar barnens hälsa i Europa. De europeiska hälso- och 
miljöministrarna antog en handlingsplan för att minska dessa miljörisker. Kommissionen 
lade vid WHO:s möte fram en handlingsplan helt och hållet fokuserad på forskning, i 
stället för att presentera tydliga lagstiftningsåtgärder. Det verkar som om en viktig orsak 
för de uteblivna åtgärderna är brist på politisk vilja inom kommissionen och otillbörlig 
samordning mellan olika generaldirektorat. Kommer ni att prioritera en översyn av 
nuvarande EU-lagstiftning och dess genomförande, för att säkra adekvata normer när det 
gäller skydd av barns och andra känsliga gruppers hälsa? Skulle ni vara beredd att förorda 
att en särskild arbetsgrupp bildas inom kommissionen, med uppgift att samordna 
kommissionens verksamhet på området för miljö och hälsa, för att bättre skydda barn och 
andra känsliga grupper mot miljöfaror?   

 
(Förslag från Verts/ALE-gruppen) 

 
 
Finansiering av hälsovård 
 
17. Det råder en väldig och välomvittnad klyfta i finansieringen av hälsovård mellan Öst- och 

Västeuropa. Det är nu dags att lansera en ”sammanhållningsfond för hälsa”. Anser ni att 
betalningen från Philip Morris (Philip Morris har gått med på att betala kommissionen 
1,2 miljarder som förskingrats ur EU:s budget) skulle kunna användas för att hjälpa 
fonden att komma i gång och användas som ”startfinansiering” för att bidra till 
hälsofinansiering och att man på det sättet skulle kunna undvika ”juste retour”-principen, 
enligt vilken denna typ av finansiering återbördas till medlemsstaterna? 
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(Förslag från Jules Maaten) 

 
Hälsoinformation 
 
18. På vilket sätt kommer ni, som kommissionsledamot, att garantera att patienter och 

konsumenter får hälsoinformation av bästa kvalitet? 
 

(Förslag från Jules Maaten) 
 

Förmånliga läkemedel som räddar liv 
 
19. Vilka åtgärder ämnar ni vidta för att sätta stopp för det faktum att förmånliga mediciner 

som räddar liv och som används för att behandla sjukdomar som bland annat hiv/aids förs 
ut ur Östeuropa till det övriga Europa? Anser ni att ni har ett ansvar när det gäller att 
garantera att patienter får de läkemedel de behöver och att se till att läkemedlen inte 
dirigeras iväg någon annanstans bara för att mellanhänderna skall kunna göra vinst? 

 
(Förslag från Jules Maaten) 

 
Europeiska patientgrupper 
 
20. Har ni planer på att inrätta europeiska patientgrupper? 
 

(Förslag från Jules Maaten) 
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LIVSMEDELSSÄKERHET 
 
21. Vilka anser ni att de fem kommande årens största utmaningarna när det gäller europeisk 

livsmedelssäkerhet kommer att vara inom Europeiska unionen? Vad skulle ni som 
kommissionsledamot göra för att säkerställa synliga resultat vid slutet av er 
mandatperiod? 

 
22. Lagstiftningsprogrammet som härletts ur vitboken om livsmedelssäkerhet är nu så gott 

som slutfört. Vad skulle ni i egenskap av kommissionsledamot göra för att säkerställa 
genomförande av den här lagstiftningen? 

23. Håller ni med om att EU, utöver att garantera livsmedelssäkerhet, även bör främja 
livsmedelskvalitet och hälsosam näring? Vilka åtgärder skulle ni föreslå för uppnåendet 
av  dessa mål ? 

 
(Förslag från Verts/ALE-gruppen som tillägg till fråga 22.) 

 
 
24. På vilket sätt kommer ni att säkra att den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet 

garanteras tillräcklig finansiering för att kunna utföra sina växande uppgifter? 
 

(Förslag från John Bowis som tillägg till fråga 22.) 
 

25. Vilka åtgärder skulle ni vidta för att säkerställa en hög skyddsnivå för att stärka 
kontrollerna vid EU:s nya yttre gränser? Förfogar ni över lämplig personal? 

26. Vad kommer ni att göra för att förbättra kapaciteten hos och effektiviteten vid byrån för 
livsmedels- och veterinärfrågor?  

(Förslag från John Bowis som tillägg till fråga 25.) 
 
 
27. Enligt fördraget skall en hög hälsoskyddsnivå för människor ”säkerställas vid utformning 

och genomförande av all gemenskapspolitik och alla gemenskapsåtgärder”. På vilket sätt 
skulle ni säkerställa att den här principen omsätts i praktiken på vederbörligt sätt på 
området för livsmedelssäkerhet och i samband med lagstiftningen för den inre 
marknaden? 

Märkning av livsmedel 
 
28. Konsumenter bör ha möjlighet att göra upplysta val när de handlar livsmedelsprodukter. 

Gemenskapens lagstiftning om märkning av livsmedel spelar en nyckelroll för detta val, 
särskilt när det gäller märkning av näringsvärden, påstådda hälsoeffekter, märkning av 
livsmedelskvalitet och framställningsprocesser, till exempel användning av genetiskt 
modifierade organsimer. Vilka åtgärder ämnar ni vidta för att på tillbörligt sätt förse  
konsumenterna med information och för att undvika vilseledande marknadsföring, i 
synnerhet sådan som riktas till barn? 

 
(Förslag från Verts/ALE-gruppen) 
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HÄLSOFRÅGOR OCH LIVSMEDELSSÄKERHET 
 
 
Genomförande 
 
29. På miljöområdet har man infört så kallade ”genomförandesessioner” där företrädare för 

kommissionen svarar på ledamöternas frågor om genomförande av särskilda delar av 
lagstiftningen. Anser ni att det vore ändamålsenligt att utvidga det här förfarandet till 
området för livsmedelssäkerhet? 

 
Förbindelser med specialiserade organ 
 
30. Under de senaste åren har tendenserna att inrätta specialiserade organ ökat, även på 

området för livsmedelssäkerhet. Hur ser ni på den här utvecklingen och av vilken 
karaktär bör förbindelserna mellan kommissionen och de här organen vara? 

Roll för det gemensamma forskningscentret 

31. Vilken roll bör Gemensamma forskningscentret i Ispra spela för folkhälsan och 
livsmedelssäkerheten i Europeiska unionen? 

 
(Förslag från Erna Hennicot-Schoepges) 
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