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WDRAŻANIE USTAWODAWSTWA W ZAKRESIE ZDROWIA PUBLICZNEGO 

POSIEDZENIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO W
DNIACH 3-4 PAŹDZIERNIKA 2006 R.

PYTANIA OGÓLNE

1. Ocena wpływu na zdrowie (John Boris)                                                          

Kiedy Komisja zamierza opracować wytyczne dotyczące metodologii oceny wpływu na 
zdrowie w celu wykorzystania ich we wszystkich głównych obszarach polityki UE i 
państw członkowskich? 

2. Zdrowie publiczne w latach 2003-2008 (Antonios Trakatellis)

Program działań w zakresie zdrowia publicznego na lata 2003-2008 jest wdrażany od 
czterech lat, na lata 2007-2013(1) analizowany jest nowy program dotyczący zdrowia w 
Unii Europejskiej przed określeniem wspólnego stanowiska przez Radę.

Jakie programy/wnioski w zakresie współfinansowania przez Komisję zostały przyjęte 
zgodnie z priorytetami określonymi w programie działań na 2006 rok i ostatnim 
zaproszeniem do składania wniosków (2006)? Które z nich zostały odrzucone i z jakiej 
przyczyny oraz które stanowią rezerwę (te, które uzyskały korzystną ocenę, ale jednak nie 
otrzymują funduszy z powodu niedostatku środków finansowych – proszę dostarczyć 
szczegółową listę)?Jakie kroki podjęła Komisja w celu wyeliminowania praktyk 
polegających na wykradaniu wniosków oraz własności intelektualnej z przedłożonych 
wniosków? Czy Komisja może złożyć sprawozdanie na temat postępu z zaawansowania 
prac w Radzie, które dotyczy przyjęcia nowego programu zdrowotnego na lata 2007-
2013? Jakie jest jej stanowisko w sprawie budżetu dla nowego programu?
Czy Komisja zamierza wyrazić zgodę na zwiększenie środków na nowy program zgodnie 
z jej stanowiskiem przedstawionym w pierwotnym wniosku (968 mln € ) oraz 
stanowiskiem Parlamentu Europejskiego podczas pierwszego czytania (1.5 bln €)? 

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

3. Zaprzestanie palenia papierosów (Miroslav Mikolášik)

Podczas ostatniego wystąpienia komisarza w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego 
w czerwcu 2006 roku podniesiona została kwestia wdrożenia Ramowej Konwencji 
Antytytoniowej Światowej Organizacji Zdrowia (FCTC), która dotyczyła w szczególności 
tego, czy Komisja podjęła działania w celu wdrożenia art. 14 odnoszącego się do 
dostępności terapii zmierzających do zaprzestania palenia tytoniu w państwach 
członkowskich i finansowych możliwości ich podjęcia.
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Na spotkaniu w czerwcu 2006 roku komisarz zobowiązał się do omówienia potencjalnych 
inicjatyw z państwami członkowskimi. Czy osiągnięto postęp we wspieraniu państw 
członkowskich w tworzeniu łatwiejszego dostępu palaczy do innowacyjnych terapii 
zmierzających do zaprzestania palenia, jak zostało to nakreślone w art.14 Konwencji 
Antytytoniowej Światowej Organizacji Zdrowia (FCTC)?

Poinformowano nas również o tym, że odbyły się ostatnio nieformalne konsultacje na 
temat Zielonej księgi dotyczącej obszarów dla niepalących z udziałem zainteresowanych 
stron z państw członkowskich. Czy komisarz, biorąc pod uwagę znaczenie, jakie mają 
obszary dla niepalących dla walki z nałogiem palenia oraz przejrzystości w podejmowaniu 
decyzji w UE (bynajmniej istotna kwestia dotycząca milionów obywateli europejskich), 
zapewni publiczną dostępność tych informacji? 

4. Zachorowania na raka (Miroslav Mikolášik)

Czy komisarz ds. zdrowia jest świadomy uciążliwości związanych z różnymi typami raka 
takimi jak rak jelita grubego oraz faktu, że wczesne wykrycie raka zmniejsza śmiertelność 
na tę chorobę? 

2) Czy komisarz ds. zdrowia wywiera nacisk na państwa członkowskie, aby zapewniły 
wprowadzenie odpowiednich programów badań przesiewowych? 

Jakiego wsparcia udziela się państwom członkowskim w celu promowania rozwoju grup 
wsparcia? 


