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UPLATŇOVÁNÍ EVROPSKÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI
ZDRAVÍ

SCHŮZE VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE DNECH 3.–4. ŘÍJNA
2006

OBECNÉ OTÁZKY

1. Hodnocení vlivu na zdraví (John Boris)

Kdy Komise předpokládá, že připraví pokyny pro metodiku hodnocení vlivu na zdraví, 
kterou bude možno použít se všemi hlavními politikami EU a členských států?

2. Veřejné zdraví 2003–2008 (Antonios Trakatellis)

Akční program v oblasti veřejného zdraví (2003–2008) je uplatňován již čtvrtým rokem, 
zatímco nový program týkající se zdraví v Evropské unii (2007–2013) se dosud zvažuje, 
nežli k němu Rada zaujme společné stanovisko.

Jaké programy/návrhy byly schváleny pro spolufinancování Komisí v souladu s prioritami 
stanovenými v pracovním programu pro rok 2006 a ve výzvě k předložení návrhů (2006)?
Které byly zamítnuty a na jakém základě a které byly zapsány do rezervy (příznivé 
hodnocení ovšem bez finančních prostředků z důvodu nedostatku finančních zdrojů –
poskytněte prosím podrobný seznam)? Jaká opatření přijala Komise k tomu, aby se zamezilo 
zcizování návrhů a duševního vlastnictví z předložených návrhů? Může Komise podat zprávu 
o pokroku, jakého dosáhlo jednání Rady v souvislosti s přijetím nového programu v oblasti 
zdraví pro období 2007–2013? Jaké zaujímá Komise stanovisko k rozpočtu pro tento nový 
program? Má Komise v úmyslu souhlasit se zvýšením prostředků pro nový program 
v souladu se svým postojem, který vyjádřila ve svém původním návrhu (968 milionů €), 
a s postojem Evropského parlamentu z prvního čtení (1.5 miliard €)?

(1) KOM(2005)0115 – C6 0097/2005 – 2005/0042A(COD)

3. Léčba závislosti na tabáku (Miroslav Mikolášik)

Během komisařova posledního vystoupení na schůzi Výboru pro životní prostředí v červnu 
2006 byla vznesena otázka týkající se uplatňování Rámcové úmluvy Světové zdravotnické 
organizace o kontrole tabáku, a to zda Evropská Komise pracuje na uplatnění článku 14, 
který se týká přístupnosti a dostupnosti terapií pro léčbu závislosti na tabáku v členských 
zemích.

Na schůzi v červnu 2006 se komisař vyjádřil, že případné iniciativy budou prodiskutovány 
s členskými státy. Podařilo se povzbudit členské státy k tomu, aby kuřákům zajistili snazší 
přístup k inovativním terapiím pro léčbu závislosti na kouření, jak je stanoveno v článku 14 
Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku?
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Byli jsme rovněž informováni o tom, že se nedávno uskutečnila neformální porada se 
zúčastněnými stranami členských států týkající se zelené knihy o nekuřáckých prostorách. 
Vzhledem k významu nekuřáckých prostor pro kontrolu tabáku a k významu průhlednosti 
v přijímání rozhodnutí EU (přinejmenším v problematice postihující miliony evropských 
občanů), poskytne komisař ujištění o tom, že tyto odpovědi budou veřejně dostupné?

4. Rakovina (Miroslav Mikolášik)

1) Je si komisař pro zdraví vědom toho, jak velké břemeno představuje rakovina (například 
rakovina tračníku a konečníku) a toho, jak může včasný nález dramaticky snížit míru 
úmrtnosti na tuto nemoc?

2) Vyvíjí komisař pro zdraví  tlak na členské státy k zavedení programu provádění 
odpovídajících vyšetřovacích programů?

3) Jaká je členským státům poskytována podpora pro povzbuzení rozvoje podpůrných skupin 
hájících určité ideje?


