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GENOMFÖRANDE AV DEN EUROPEISKA HÄLSOLAGSTIFTNINGEN
MILJÖUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE DEN 3–4 OKTOBER 2006

ALLMÄNNA FRÅGOR

1. Hälsokonsekvensbeskrivningar (John Bowis)

När räknar kommissionen med att ta fram riktlinjer för vilka metoder som skall tillämpas 
vid hälsokonsekvensbeskrivningar inom alla större politikområden i EU och 
medlemsstaterna?

2. Folkhälsa 2003–2008 (Antonios Trakatellis)

Handlingsprogrammet på folkhälsoområdet (2003–2008) är inne på sitt 
fjärde genomförandeår, medan EU:s nya hälsoprogram (2007–2013)(1) är under 
behandling inför en gemensam ståndpunkt från rådet.

Vilka program/förslag har kommissionen godkänt för samfinansiering i enlighet med 
prioriteringarna i arbetsprogrammet för 2006 och den senaste förslagsinfordran (2006), 
vilka har fått avslag och av vilka skäl, och vilka har placerats i reserven (positiv 
bedömning men ingen finansiering på grund av bristande budgetmedel) (en utförlig 
förteckning efterfrågas)? Vilka åtgärder har kommissionen vidtagit för att förhindra stöld 
av förslag och immateriella rättigheter i inlämnade förslag? Kan kommissionen redogöra 
för hur rådets arbete med att anta det nya hälsoprogrammet 2007–2013 fortskrider och vad 
den anser om budgetanslagen till det nya programmet? Tänker kommissionen ge sitt 
samtycke till höjda anslag för det nya programmet i enlighet med sin ståndpunkt i det 
ursprungliga förslaget (968 miljoner euro) och Europaparlamentets ståndpunkt vid 
första behandlingen (1,5 miljarder euro)?

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

3. Tobaksavvänjning (Miroslav Mikolášik)

Vid kommissionsledamotens senaste besök i miljöutskottet i juni 2006 togs frågan om 
genomförandet av WHO:s ramkonvention om tobakskontroll upp, i synnerhet huruvida 
kommissionen arbetade med att genomföra dess artikel 14 om lättillgängliga och 
ekonomiskt överkomliga behandlingsformer för tobaksavvänjning i medlemsstaterna.

Vid sammanträdet i juni 2006 åtog sig kommissionsledamoten även att diskutera 
eventuella initiativ med medlemsstaterna. Har det gjorts några framsteg med att få 
medlemsstaterna att underlätta rökares tillgång till innovativa behandlingsformer för 
rökavvänjning i enlighet med artikel 14 i WHO:s ramkonvention om tobakskontroll?

Vi har även blivit uppmärksammade på att det nyligen hölls informella samråd om 
grönboken om rökfria zoner med berörda parter i medlemsstaterna. Med tanke på hur 
viktiga rökfria zoner är för tobakskontroll och med hänsyn till genomsiktligheten i EU:s 
beslutsfattande (inte minst i en fråga som berör miljoner européer) undrar vi även: Kan 
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kommissionsledamoten garantera att dessa svar kommer att göras allmänt tillgängliga?
4. Cancer (Miroslav Mikolášik)

1) Känner kommissionsledamoten med ansvar för hälsa till vilken börda cancerformer 
som kolorektal cancer utgör och att tidig upptäckt drastiskt minskar dödligheten i 
denna sjukdom?

2) Utövar kommissionsledamoten med ansvar för hälsa påtryckningar på 
medlemsstaterna för att se till att adekvata screeningprogram införs?

3) Vilket stöd får medlemsstaterna för att uppmuntra utvecklingen av intresse- och 
stödgrupper?


