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GENNEMFØRELSE AF DEN EUROPÆISKE LOVGIVNING OM SUNDHED

MILJØUDVALGETS MØDE DEN 3.-4. OKTOBER 2006

GENERELLE SPØRGSMÅL

1. Konsekvensvurderinger på sundhedsområdet (John Bowis)  

Hvornår forventer Kommissionen at udarbejde retningslinjer for fremgangsmåden 
ved udarbejdelse af konsekvensanalyser på sundhedsområdet i forbindelse med 
alle omfattende politikker på EU- og medlemsstatsplan?

2. Folkesundhed 2003-2008 (Antonios Trakatellis)

Vi befinder os i det fjerde år af gennemførelsesperioden for handlingsprogrammet 
for folkesundhed (2003-2008), mens Den Europæiske Unions nye program for 
sundhed (2007-2013)(1) er under behandling med henblik på fastlæggelse af 
Rådets fælles holdning.

Hvilke programmer/forslag er blevet godkendt til samfinansiering af 
Kommissionen i overensstemmelse med prioriteringerne i 2006-
arbejdsprogrammet og den seneste opfordring til indgivelse af forslag (2006), 
hvilke er blevet afslået og med hvilken begrundelse, og hvilke er blevet holdt i 
reserve (positiv vurdering, men ingen finansiering på grund af manglende 
finansielle midler) (der anmodes om en detaljeret liste)? Hvilke foranstaltninger 
har Kommissionen truffet for at forhindre, at der stjæles forslag og intellektuelle 
ejendomsrettigheder fra indgivne forslag? Kan Kommissionen oplyse, hvordan 
arbejdet i Rådet med henblik på vedtagelsen af det nye sundhedsprogram for 
2007-2013 skrider frem, og hvordan den forholder sig med hensyn til 
finansieringen af det nye program? Agter Kommissionen at acceptere en stigning i 
bevillingerne til det nye program i overensstemmelse med sin holdning i det 
oprindelige forslag (968 mio. EUR) og Europa-Parlamentets holdning ved 
førstebehandlingen (1,5 mia. EUR)?

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

3. Rygestop (Miroslav Mikolášik)

Under kommissærens sidste møde med Miljøudvalget i juni 2006 blev 
spørgsmålet om gennemførelsen af WHO's rammekonvention om tobakskontrol
(FCTC) rejst, navnlig om Kommissionen arbejdede for en gennemførelse af 
artikel 14 om adgang til behandlingstilbud til en overkommelig pris i alle 
medlemsstaterne.
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Under mødet i juni 2006 gav kommissæren også et tilsagn om at drøfte potentielle 
initiativer med medlemsstaterne. Er De kommet videre i bestræbelserne på at 
tilskynde medlemsstaterne til at give rygere bedre adgang til innovative 
behandlingsformer med henblik på rygestop som beskrevet i artikel 14 i WHO's 
FCTC?

Vi er også blevet gjort opmærksomme på, at der for nylig har været en uformel 
høring af interesserede parter fra alle medlemsstaterne vedrørende grønbogen om 
røgfri områder. Kan kommissæren forsikre os om, at svarene vil blive 
offentliggjort, under hensyntagen til røgfri områders betydning for tobakskontrol
og gennemsigtigheden i EU's beslutningsproces (ikke mindst når der er tale om et 
spørgsmål, der berører millioner af europæiske borgere)?

4. Kræft (Miroslav Mikolášik)

1) Er kommissæren for sundhed klar over udbredelsen af kræftformer som 
tyktarms- og endetarmskræft og det forhold, at dødeligheden reduceres 
drastisk, hvis sygdommen opdages tidligt?

2) Lægger kommissæren for sundhed pres på medlemsstaterne for at sikre, at der 
indføres passende screeningsprogrammer?

3) Hvilken form for bistand stilles der til rådighed for medlemsstaterne med 
henblik på at fremme oprettelsen af støttegrupper?


