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AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGÜGYI JOGSZABÁLYOK VÉGREHAJTÁSA

A KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG 2006. OKTÓBER 3–4-I ÜLÉSE

ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK

1. Egészségügyi hatások értékelése (John Bowis)                                                                                  

A Bizottság szerint mikorra várható, hogy olyan iránymutatás készüljön az egészségügyi 
hatások értékelésének módszertanáról, amely az EU és a tagállamok összes jelentősebb 
politikájában felhasználható?

2. Közegészségügy 2003–2008 (Antonios Trakatellis)

A közegészségügyi cselekvési program (2003– 2008) végrehajtásának negyedik évében 
járunk, míg az EU új egészségügyi programjának(1) vitája jelenleg zajlik, mielőtt a Tanács 
közös álláspontot fogalmazna meg a kérdésben.

Milyen programokat/javaslatokat fogadott el a Bizottság társfinanszírozásra a 2006. évi 
munkaprogramban és az utolsó ajánlattételi felhívásban (2006) megfogalmazott 
prioritásokkal összhangban?  Milyen programok/javaslatok kerültek elutasításra, milyen 
indokkal és melyeket helyezték tartalékba (az értékelés kedvező eredménnyel zárult, de 
nem volt lehetőség a támogatásra a pénzügyi források szűkössége miatt – kérjük, adjanak 
részletes listát)? A Bizottság milyen intézkedéseket tett a már benyújtott javaslatokban 
található szellemi tulajdon és javaslatok eltulajdonításának gyakorlata ellen? Megtenné a 
Bizottság, hogy jelentést készít a Tanácsban folyó, a 2007–2013-as új egészségügyi 
program elfogadásával kapcsolatos eljárások állásáról? Mi a Bizottság álláspontja az új 
program költségvetéséről? Hozzá kíván-e járulni a Bizottság az új program 
előirányzatainak bővítéséhez a saját eredeti javaslatában (968 millió euró) és az Európai 
Parlament által az első olvasat során elfogadott javaslatban (1,5 milliárd euró) 
megfogalmazott állásfoglalásának megfelelően?

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

3. A dohányzás elhagyása (Miroslav Mikolášik)

Az európai biztosnak a környezetvédelmi bizottság előtti utolsó, 2006. júniusi 
megjelenése óta felmerült a WHO Dohányzás ellenőrzéséről szóló keretegyezménye 
(FCTC) végrehajtásának, és különösen annak a kérdése, hogy az Európai Bizottság tett-e 
valamit a minden tagállamban elérhető és megfizethető, a dohányzás elhagyását segítő 
terápiákról szóló 14. cikk végrehajtása érdekében.

A 2006. júniusi ülésen az európai biztos elkötelezte magát amellett, hogy a lehetséges 
kezdeményezéseket megvitatja a tagállamokkal. Sikerült-e közelebb jutni ahhoz, hogy a 
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WHO keretegyezményének 14. cikkével összhangban ösztönözzék a tagállamokat a 
dohányosok a dohányzásról való leszokást segítő innovatív terápiákhoz való 
hozzáférésének megkönnyítésére?

Emellett arról értesültünk, hogy nemrégiben konzultációra került sor a dohányfüstmentes 
területekről szóló zöld könyvvel kapcsolatban az érintettekkel a különböző tagállamokból. 
A dohányfüstmentes területeknek a dohányzás ellenőrzése szempontjából való 
fontosságának és az EU döntéshozatali eljárásainak átláthatóságának (különösen egy, az 
európai polgárok millióit érintő kérdésben) figyelembevételével biztosítani fogja-e az 
európai biztos, hogy ezek a reakciók nyilvánosságra kerüljenek?

4. Rákos megbetegedések (Miroslav Mikolášik)

1. Tisztában van-e az egészségügyi biztos a rákos megbetegedések, például a bélrák 
okozta terhekkel és azzal, hogy a korai felismerés jelentős mértékben csökkenti az ilyen 
megbetegedések halálozási arányát?

2. Nyomást gyakorol-e az egészségügyi biztos a tagállamokra annak érdekében, hogy 
indítsanak megfelelő szűrési programokat?

3. Milyen támogatás áll a tagállamok rendelkezésére jogi képviseleti támogató csoportok 
fejlesztésére?


