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SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ REGLAMENTUOJANČIŲ EUROPOS TEISĖS AKTŲ 
ĮGYVENDINIMAS

APLINKOS, VISUOMENĖS SVEIKATOS IR MAISTO SAUGOS KOMITETO POSĖDIS 
2006 M. SPALIO 3–4 D.

BENDRIEJI KLAUSIMAI

1. Poveikio sveikatai vertinimai (John Bowis)                             

Kada Komisija tikisi parengti rekomendacijas dėl Poveikio sveikatai vertinimo metodikos, 
kuriomis galima būtų remtis numatant svarbiausias ES ir valstybių narių politikos kryptis?

2. Visuomenės sveikata (20032008) (Antonios Trakatellis)

Eina ketvirtieji veiksmų programos visuomenės sveikatos srityje (2003–2008) 
įgyvendinimo metai ir, kol Taryba rengia bendrąją poziciją, svarstoma nauja Europos 
Sąjungos sveikatos programa (2007–2013). 

Kokias programas (pasiūlymus) Komisija, atsižvelgdama į 2006 m. darbo programoje 
numatytus prioritetus ir į paskutinį kvietimą teikti paraiškas (2006), patvirtino bendram 
finansavimui?  Kurios iš jų buvo atmestos ir kuo remiantis, kurios iš jų pateko į rezervinį 
sąrašą (palankus įvertinimas, tačiau finansavimas neskirtas dėl finansinių išteklių 
trūkumo)? Prašome pateikti detalų sąrašą. Kokių priemonių ėmėsi Komisija, kad 
panaikintų paraiškų ir intelektinės nuosavybės iš jau pateiktų paraiškų vogimo praktiką? 
Ar Komisija gali pateikti naujosios sveikatos programos 2007–2013 m. priėmimo eigos 
Taryboje ataskaitą. Kokia jos pozicija dėl naujosios programos biudžeto? Ar Komisija 
ketina sutikti su asignavimų naujajai programai padidinimu, atsižvelgiant į jos pirminiame 
pasiūlyme išdėstytą poziciją (968 mln. eurų) ir į tą poziciją, kurią Europos Parlamento 
pateikė pirmajame svarstyme (1,5 mlrd. eurų)?

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

3. Liovimasis rūkyti (Miroslav Mikolášik)

Kai paskutinį kartą komisaras dalyvavo Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komiteto posėdyje 2006 m. birželio mėn. buvo iškeltas Pasaulinės sveikatos organizacijos 
(PSO) Tabako kontrolės pagrindų konvencijos (angl. FCTC) įgyvendinimo klausimas, 
ypač domintis, ar Europos Komisija dirbo įgyvendindama 14 straipsnį, kuriame kalbama 
apie galimybę gauti rūkymo priklausomybės gydymą ir prieinamą jo kainą valstybėse 
narėse.

Per 2006 m. birželio mėn. posėdį komisaras taip pat įsipareigojo aptarti su valstybėmis 
narėmis galimas iniciatyvas. Ar kiek nors pasistūmėta į priekį skatinant valstybes nares 
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sudaryti palankesnes sąlygas rūkantiems asmenims naudotis novatoriško rūkymo 
priklausomybės gydymo paslaugomis, kaip pabrėžiama PSO Tabako kontrolės pagrindų 
konvencijos (angl. FCTC) 14 straipsnyje? 

Be to, mums buvo pranešta, kad neseniai vyko neformalios konsultacijos su valstybių 
narių suinteresuotomis šalimis Žaliosios knygos dėl nerūkymo zonų klausimais. Ar 
komisaras, atsižvelgdamas į nerūkymo zonų svarbą tabako kontrolei ir į ES sprendimų 
priėmimo skaidrumą (jis daro pakankamai svarų poveikį milijonams Europos piliečių), 
užtikrins, kad šie pasiūlymai būtų viešai prieinami?

4. Vėžys (Miroslav Mikolášik)

1) Ar už sveikatos apsaugą atsakingas komisaras žino, kiek sunkumų sukelia vėžys, 
pavyzdžiui, tiesiosios žarnos vėžys, ir  kaip smarkiai ankstyvas diagnozavimas sumažina 
mirtingumą nuo šios ligos?

2) Ar už sveikatos apsaugą atsakingas komisaras daro spaudimą valstybėms narėms, 
siekdamas užtikrinti, kad būtų įgyvendintos atitinkamos sveikatos tikrinimo programos?

3) Kokią paramą ruošiamasi teikti valstybėms narėms, skatinant palaikymo ir paramos 
grupių vystymąsi?
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