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EUROOPA TERVISHOIUALASE ÕIGUSLOOME RAKENDAMINE

KESKKONNAKOMISJONI KOOSOLEK 3.–4. OKTOOBRIL 2006

ÜLDKÜSIMUSED

1. Tervisemõju hindamine (John Bowis)

Millal esitab komisjon juhised tervisemõju hindamise metoodika kohta, mida hakatakse 
kasutama kõigis peamistes ELi ja liikmesriikide poliitikates?

2. Rahvatervis 2003–2008 (Antonios Trakatellis)

Rahvatervise tegevusprogrammi (2003–2008) rakendatakse neljandat aastat, samas kui 
uus Euroopa Liidu terviseprogramm (2007–2013)(1) on nõukogus enne ühise seisukoha 
esitamist kaalumisel. 

Millised programmid/ettepanekud on komisjon vastavalt 2006. aasta tööprogrammis 
esitatud prioriteetidele ja viimasele kutsele esitada ettepanekuid (2006) kaasrahastamiseks 
heaks kiitnud? Millised neist lükati tagasi ja mille alusel ning mis on arvatud reservi 
(pooldav hinnang, kuid rahaliste vahendite nappuse tõttu ei rahastata. Palun esitage 
üksikasjalik nimekiri)? Milliseid meetmeid on komisjon võtnud, et juurida välja tava 
varastada ettepanekuid ja esitatud ettepanekute intellektuaalset omandit? Kas komisjon 
võib teada anda uue terviseprogrammi (2007–2013) vastuvõtmise menetluse edust 
nõukogus? Mis on komisjoni seisukoht seoses uue programmi eelarvega? Kas komisjon 
kavatseb nõustuda eraldiste kasvuga uue programmi jaoks, mis on kooskõlas tema algses 
ettepanekus esitatud seisukohaga (968 miljonit eurot) ja Euroopa Parlamendi seisukohaga 
esimesel lugemisel (1,5 miljardit eurot)?

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

3. Tubakatoodete tarbimise lõpetamine (Miroslav Mikolášik)

Voliniku seni viimasel külastusel keskkonnakomisjonis juunis 2006 tõstatati küsimus 
Maailma Tervishoiuorganisatsiooni tubakatoodete tarbimise piiramist käsitleva 
raamkonventsiooni rakendamise kohta, eelkõige, kas Euroopa Komisjon tegutseb selle 
nimel, et rakendada artiklit 14, mis on seotud suitsetamise võõrutusravi kättesaadavuse ja 
taskukohasusega liikmesriikides. 

Ka võttis volinik juunis 2006 peetud koosolekul endale kohustuseks arutada 
liikmesriikidega võimalikke algatusi. Kuidas on edenenud liikmesriikide ergutamine, et 
lihtsustada suitsetajate juurdepääsu Maailma Tervishoiuorganisatsiooni tubakatoodete 
tarbimise piiramist käsitleva raamkonventsiooni artiklis 14 välja toodud uuenduslikule 
võõrutusravile?
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Samuti on meid teavitatud, et hiljuti leidis liikmesriikide sidusrühmadega aset 
mitteametlik nõupidamine suitsuvabu piirkondi käsitleva rohelise raamatu üle. Kas volinik 
kinnitab meile, et need vastused tehakse üldsusele kättesaadavaks, arvestades 
suitsuvabade piirkondade olulisust tubakatoodete tarbimise piiramisel ja ELi 
otsustusprotsessi läbipaistvust (eeskätt miljoneid Euroopa kodanikke mõjutavas 
küsimuses)? 

4. Vähktõbi (Miroslav Mikolášik)

1) Kas tervishoiu volinik on teadlik vähktõve, näiteks pärasoolevähi põhjustatud 
koormusest ning sellest, kuidas haiguse avastamine varajases staadiumis vähendab 
märgatavalt surmajuhtumite hulka?

2) Kas tervishoiu volinik avaldab liikmesriikidele survet, et tagada piisavate sõeluuringute 
rakendamine?

3) Missugune toetus tehakse liikmesriikidele kättesaadavaks, et ergutada toetusrühmade 
arengut?
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