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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΤΙΣ  3-4  ΩΚΤΟΒΡΙΟΥ 2006

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Εκτιμήσεις επιπτώσεων στην υγεία (John Bowis)                                                            

Πότε σκοπεύει η Επιτροπή να παράσχει οδηγίες σχετικά με τη μεθοδολογία που θα
χρησιμοποιείται για την εκτίμηση επιπτώσεων στην υγεία στο πλαίσιο των 
σημαντικότερων τομέων πολιτικής της ΕΕ  και των κρατών  μελών; 

2. Δημόσια υγεία 2003-2008 (Antonios Trakatellis)

Η εφαρμογή του προγράμματος δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας (2003-2008) 
βρίσκεται στο τέταρτο έτος εφαρμογής του ενώ το νέο πρόγραμμα για την Υγεία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007-2013)(1) βρίσκεται υπό εξέταση για έκδοση κοινής θέσης στο 
Συμβούλιο.

Ποιά προγράμματα/προτάσεις εγκρίθηκαν για συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή σύμφωνα με τις προτεραιότητες του προγράμματος εργασίας 2006 και της 
τελευταίας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων (2006), ποια απορρίφτηκαν και με πιο 
αιτιολογικό και ποιά τέθηκαν στο αποθεματικό (θετική αξιολόγηση αλλά μη 
χρηματοδότηση λόγω έλλειψης δημοσιονομικών πόρων) (να δοθεί ο αναλυτικός 
κατάλογος); Ποια μέτρα έλαβε η Επιτροπή ώστε να παταχθεί η πρακτική κλοπής των 
προτάσεων και πνευματικής ιδιοκτησίας από υποβληθείσες προτάσεις; Μπορεί η 
Επιτροπή να αναφέρει την πρόοδο των εργασιών στο Συμβούλιο για την υιοθέτηση του 
νέου προγράμματος για την Υγεία 2007-2013 και ποιά η θέση της σχετικά με το 
δημοσιονομικό φάκελο του νέου προγράμματος; Προτίθεται η Επιτροπή να συναινέσει σε 
αύξηση των πιστώσεων για το νέο πρόγραμμα ώστε να σεβαστεί την θέση που εξέφρασε 
η ίδια στην αρχική της πρόταση (968 εκατ. €) καθώς και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σε 1η ανάγνωση για αύξηση των πιστώσεων (1,5 δισ. €);

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

3. Διακοπή του καπνίσματος (Miroslav Mikolášik)

Κατά την τελευταία φορά που ο αρμόδιος Επίτροπος είχε παραστεί σε συνεδρίαση της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος τον Ιούνιο 2006, είχε θιγεί το ζήτημα της εφαρμογής της 
Σύμβασης Πλαισίου του ΠΟΥ για τον Έλεγχο του Καπνού (ΣΠΕΚ) και ιδίως εάν η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέβαλε προσπάθειες για την εφαρμογή του άρθρου 14 όσον 



PE 378.554v01-00 2/2 DT\629549EL.doc

EL

αφορά την προσπελασιμότητα και τη διαθεσιμότητα θεραπειών διακοπής του 
καπνίσματος στα κράτη μέλη.

Κατά την εν λόγω συνεδρίαση του Ιουνίου 2006, ο Επίτροπος δεσμεύθηκε επίσης να 
εξετάσει πιθανές πρωτοβουλίες με τα κράτη μέλη. έχουν από τότε ευοδωθεί οι 
προσπάθειές του να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση των 
καπνιστών σε καινοτόμους θεραπείες διακοπής του καπνίσματος όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 14 της ΣΠΕΚ του ΠΟΥ; 

Έχουμε επίσης ενημερωθεί σχετικά με τη διεξαγωγή ανεπίσημης διαβούλευσης με 
ενδιαφερομένους από τα κράτη μέλη σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για ζώνες μή 
καπνιζόντων. Λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα ύπαρξης των ζωνών αυτών για τον 
έλεγχο του καπνίσματος και τη διαφάνεια των διαδικασιών λήψεως αποφάσεων της ΕΕ 
(ιδίως για ένα θέμα που αφορά εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες), προτίθεται ο αρμόδιος 
Επίτροπος να διαβεβαιώσει ότι τα αποτελέσματα των ενεργειών αυτών θα διατεθούν στο 
ευρύ κοινό; 

4. Καρκίνος (Miroslav Mikolášik)

1) Γνωρίζει ο αρμόδιος για την Υγεία Επίτροπος πόσο επιβαρυντικές είναι μορφές
καρκίνου, όπως ο καρκίνος του παχέως/ορθού εντέρου και ότι η έγκαιρη διάγνωση
μειώνει σε μεγάλο βαθμό το ποσοστό θνησιμότητας που οφείλεται στην ασθένεια αυτή; 

2) Ασκεί ο αρμόδιος Επίτροπος πιέσεις στα κράτη μέλη ώστε να διασφαλισθεί η 
εφαρμογή επαρκών προγραμμάτων συστηματικής ανίχνευσης; 

3) Τί υποστήριξη παρέχεται στα κράτη μέλη για την προώθηση της δημιουργίας ομάδων 
εκπροσώπησης συμφερόντων; 


