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EIROPAS TIESĪBU AKTU VESELĪBAS JOMĀ ĪSTENOŠANA

VIDES KOMITEJAS SANĀKSME 2006. GADA 3. UN 4. OKTOBRĪ

VISPĀRĒJIE JAUTĀJUMI

1. Novērtējumi par ietekmi uz veselību (John Bowis)                            

Kad Komisija plāno izstrādāt norādījumus par veselības ietekmes novērtējumu 
metodoloģiju, ko izmantot visās nozīmīgākajās ES un dalībvalstu politikās?

2. Sabiedrības veselība 2003–2008 (Antonios Trakatellis)

Rīcības programma sabiedrības veselības jomā (2003–2008) tiek īstenota ceturto gadu, bet 
jaunā programma par veselību Eiropas Savienībā (2007–2013)1 ir apsvēršanas stadijā 
pirms Padomes kopējās nostājas.

Kādas programmas/priekšlikumi ir apstiprināti Komisijas līdzfinansējumam saskaņā ar 
prioritātēm, kas noteiktas 2006. gada darba programmā, un pēdējo aicinājumu iesniegt 
priekšlikumus (2006. g.)? Kas tika noraidīts un kādēļ, un kas ir atstāts rezervē (ar pozitīvu 
novērtējumu, bet bez finansējuma piešķiršanas finanšu resursu trūkuma dēļ; lūdzu 
sagatavot detalizētu sarakstu)? Kādus pasākumus Komisija ir veikusi, lai pārtrauktu 
tradīciju zagt priekšlikumus un intelektuālo īpašumu no priekšlikumiem, kas jau ir 
iesniegti? Vai Komisija var ziņot par paveikto Padomē saistībā ar jaunās veselības 
programmas (2007–2013) pieņemšanu? Kāda ir Komisijas nostāja jautājumā par jaunās 
programmas budžetu? Vai Komisija piekritīs apropriāciju pielikumam jaunajai 
programmai, ņemot vērā, ka Komisijas sākotnējā priekšlikumā paredzētā summa bija 
EUR 968 miljoni, bet Parlamenta pirmajā lasījumā EUR 1,5 miljardi?

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

3. Smēķēšanas atmešana (Miroslav Mikolášik)

Iepriekšējā reizē, kad komisārs piedalījās Vides komitejas sanāksmē 2006. gada jūnijā, 
tika uzdots jautājums par PVO Pamatkonvencijas par smēķēšanas kontroli īstenošanu, it 
īpaši par to, vai Eiropas Komisija strādā pie 14. panta īstenošanas, tas ir, vai dalībvalstīs 
smēķēšanas atmešanas terapijas ir pieejamas un vai tās var atļauties.

Komisārs 2006. gada jūnija sanāksmē arī apņēmās iespējamās iniciatīvas apspriest ar 
dalībvalstīm. Vai Jums ir izdevies mudināt dalībvalstis atvieglināt smēķētāju piekļuvi 
inovatīvajām smēķēšanas atmešanas terapijām, kā norādīts PVO pamatdirektīvas 
14. pantā.

Mēs arī esam informēti, ka nesen ir notikušas neoficiālas konsultācijas ar ieinteresētajām 
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pusēm no visām dalībvalstīm saistībā ar Zaļo grāmatu par nesmēķētāju zonām. Saistībā ar 
nesmēķētāju zonu nozīmi smēķēšanas kontrolēšanā un ES lēmumu pieņemšanas 
pārredzamību (jautājumā, kurš skar miljoniem Eiropas pilsoņu), vai komisārs var mums 
apliecināt, ka atbildes būs publiski pieejamas?

4. Audzēji (Miroslav Mikolášik)

1. Vai veselības komisārs ir informēts par audzēju, piemēram, kolorektālā audzēja 
radītajām sekām un par to, ka laicīga diagnostika ievērojami samazina šīs slimības 
izraisītu nāves gadījumu skaitu?

2. Vai veselības komisārs mudina dalībvalstis ieviest atbilstošas izmeklēšanas 
programmas?

3. Kāda palīdzība tiek sniegta dalībvalstīm, lai izveidotu konsultāciju atbalsta grupas?


