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IMPLEMENTÁCIA EURÓPSKYCH PRÁVNYCH PREDPISOV V OBLASTI ZDRAVIA

SCHÔDZA VÝBORU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE V DŇOCH 3. – 4. OKTÓBRA 2006

VŠEOBECNÉ OTÁZKY

1. Hodnotenie vplyvov na zdravie (John Bowis)                                       

Kedy Komisia zamýšľa vypracovať usmernenia k metodikám hodnotenia vplyvov na 
zdravie pre všetky hlavné politiky EÚ a členských štátov?

2. Verejné zdravie 2003-2008 (Antonios Trakatellis)

Akčný program v oblasti verejného zdravia (2003-2008)  sa implementuje už štvrtý rok, 
Nový program o zdraví v Európskej únii (2007-2013))(1) je vo fáze preskúmania predtým, 
než Rada predloží spoločnú pozíciu.

Aké programy/návrhy Komisia schválila a bude spolufinancovať v súlade s prioritami 
vytýčenými v pracovnom programe v roku 2006 a v poslednej výzve na predkladanie 
návrhov (2006)?  Aké programy boli zamietnuté a z akého dôvodu? Aké programy boli 
presunuté do rezervy (pre priaznivé hodnotenie, ale nedostatok finančných prostriedkov -
prosím uveďte plný zoznam)?Aké opatrenia Komisia prijala s cieľom odstrániť praktiky 
prisvojovania si návrhov, ktoré boli predložené a ich duševného vlastníctva? Môže 
Komisia podať správu o aktuálnom stave rokovaní v Rade v súvislosti s novým 
programom o zdraví na roky 2007– 2013? Aký rozpočet pre nový program Komisia 
navrhuje? Hodlá Komisia schváliť zvýšenie finančných prostriedkov na nový program v 
súlade s jej pozíciou uvedenou v jej pôvodnom návrhu (968 miliónov eur) a s pozíciou 
Európskeho parlamentu v prvom čítaní (1,5 miliardy eur)?

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

3. Zanechanie používania tabaku (Miroslav Mikolášik)

Počas poslednej návštevy komisára vo Výbore pre životné prostredie v júni 2006 bola 
nastolená otázka o implementácii rámcového dohovoru Svetovej zdravotníckej 
organizácie o kontrole tabaku, predovšetkým v súvislosti s tým, či Európska komisia 
prijala opatrenia na implementáciu článku 14, ktorý sa vzťahuje na prístupnosť a cenovú 
dostupnosť liečby závislosti od tabaku v členských štátoch.

Na júnovom stretnutí sa komisár zaviazal prerokovať prípadné iniciatívy s členskými 
štátmi. Podarilo sa vám aspoň sčasti presvedčiť členské štáty, aby uľahčili prístup 
fajčiarov k inovatívnym metódam liečby závislosti od tabaku, tak ako je uvedené v článku 
14 rámcového dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku?
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Boli sme takisto informovaní, že sa nedávno konala neformálna konzultácia k Zelenej 
knihe o nefajčiarskych zónach, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia z mnohých členských 
štátov. Vzhľadom na význam, aký majú nefajčiarske zóny pre kontrolu tabaku a na 
transparentnosť rozhodovacieho procesu EÚ (o to viac, ak ide o otázku, ktorá sa týka 
miliónov európskych občanov), môže nás komisár ubezpečiť, že tieto odpovede budú 
verejne dostupné.

4. Rakovina (Miroslav Mikolášik)

1) Vie komisár o probléme rakovinových ochorení, konkrétne o rakovine hrubého čreva a 
konečníka a je si vedomý skutočnosti, že skorá diagnóza dokáže v tomto prípade 
dramaticky znížiť úmrtnosť na toto ochorenie?

2) Vyvíja komisár tlak na členské štáty, aby zabezpečili vhodné skríningové programy?

3) Akú podporu poskytuje EÚ členským štátom na rozvoj  lobistických skupín v tejto 
oblasti?


