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IMPLEMENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EUROPEIA SOBRE SAÚDE

REUNIÃO DA COMISSÃO DO AMBIENTE, DA SAÚDE PÚBLICA E DA 
SEGURANÇA ALIMENTAR DE 3-4 DE OUTUBRO DE 2006

QUESTÕES GERAIS

1. Avaliação do impacto sobre a saúde  (John Bowis)

Quando espera a Comissão apresentar linhas de orientação sobre a metodologia a 
aplicar nos estudos de impacto das principais políticas comunitárias e dos Estados-
Membros sobre a saúde ?

2 Saúde pública 2003-2008  (Antonios Trakatellis)

A implementação do programa de acção no sector da saúde pública (2003-2008) está no 
seu quarto ano de aplicação enquanto o novo programa para a saúde da União Europeia 
(2007-2013)1 está em apreciação para publicação da posição comum no Conselho.

Que programas/propostas foram aprovou a Comissão para co-financiamento de acordo 
com as prioridades do programa de trabalho 2006 e com o mais recente convite à 
apresentação de propostas (2006); quais foram recusadas e com que justificação e quais 
foram postas em reserva (avaliação positiva mas sem financiamento por falta de verbas) 
(lista detalhada)? Que medidas tomou a Comissão para combater a prática do roubo de 
propostas e da propriedade intelectual das propostas apresentadas? Pode a Comissão 
informar sobre o andamento dos trabalhos no Conselho para a adopção do novo 
programa para a saúde 2007-2013 e qual a sua posição sobre o envelope financeiro para 
o novo programa? Tenciona a Comissão acordar um aumento das dotações para o novo 
programa de modo a respeitar a posição que a própria assumiu na sua proposta inicial 
(968 milhões de euros) assim como o Parlamento Europeu em primeira leitura para um 
aumento das dotações (1.500 milhões de euros)?

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

3. Luta contra o tabagismo  (Miroslav Mikolášik)

Na última vez que o Comissário esteve presente na Comissão do Ambiente, em Junho 
de 2006, foi levantada a questão da implementação da Convenção Quadro da OMS para 
o Controlo do Tabagismo (FCTC), em particular, se a Comissão estava a trabalhar para 
implementar o Artigo 14° relativo à acessibilidade e preço das terapias antitabagistas 
nos Estados-Membros. 
Na reunião de Junho de 2006, o Comissário  comprometeu-se também a discutir 
potenciais iniciativas dos Estados-Membros. Deram-se alguns passos para encorajar os 
Estados-Membros a facilitar o acesso dos fumadores a terapias inovadoras para 
abandonar o tabagismo como salientado no artigo 14° da FCTC da OMS?
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Fomos também informados que foi recentemente realizada uma consulta informal sobre 
o Livro Verde sobre áreas sem tabaco com participantes de todos os Estados-Membros. 
Considerando a importância das zonas sem tabaco para o controlo do tabagismo e a 
transparência do processo de decisão da UE (sem falar de um tema que afecta milhões 
de cidadãos europeus), irá o Comissário garantir que essas respostas serão tornadas 
públicas?

4. Cancro  (Miroslav Mikolášik)

1. Está o Comissário para a Saúde consciente do peso de cancros tais como o cancro 
colo rectal e do facto que uma detecção precoce reduz drasticamente a taxa de 
mortalidade desta doença?

2. Está o Comissário para a Saúde a pressionar os Estados-Membros para garantir que 
sejam adoptados programas de rastreio adequados?

3. Que apoio está a ser dado aos Estados-Membros para encorajar o desenvolvimento de 
grupos de apoio?
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