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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по заетост и социални въпроси да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. изразява становище, че в резултат на демографското развитие и прогресивното 
увеличаване на продължителността на живота, всяка стратегия в областта на 
общественото здраве трябва на първо място да си поставя за цел да предотвратява 
болестите,  да се бори с тях ефикасно и по този начин да подобрява качеството на 
живот на европейците; 

2. приканва държавите-членки да работят за по-добър достъп до качествени здравни 
услуги за всички прослойки на населението и за всички поколения, включително за 
тези в най-неравностойно положение, и да признаят това за необходимо условие за 
активното им включване в обществото; 

3. по тази причина изразява загриженост относно галопиращите разходи и дефицити, 
които заплашват бюджетите за здравеопазване и обществени грижи на държавите-
членки и които могат значително да бъдат облекчени не само чрез премахването на 
свръхпотреблението на лекарства и грижи, и чрез въвеждането на генерични 
лекарствени средства, но също и чрез по-добро сплотяване на семействата и 
поколенията и чрез действия, изразяващи солидарност на местно равнище;

4. насърчава Комисията да използва европейското измерение, за да усъвършенства 
обмена на най-добри практики между държавите-членки, чрез субсидии, чрез добре 
насочени информационни кампании относно храненето и физическата активност, и 
чрез други средства, както и целите, които си е поставила в Бялата книга относно 
Стратегия за Европа по отношение на храненето, наднорменото тегло и 
здравословните проблеми, свързани с наднорменото тегло и със затлъстяването  
(COM(2007)0279), проблеми, които по нееднакъв начин засягат слоевете от 
населението в неравностойно положение;  

5. отчита, че политиката в областта на борбата срещу употребата на алкохол и 
тютюнопушенето в по-голямата си част спада към националните правомощия, но 
насърчава Комисията да играе активна роля, като събира и оповестява цялостния 
опит, събран от различните държави-членки, както Комисията предлага в 
съобщение относно Стратегия на Европейския съюз за подпомагане на държавите-
членки да намалят щетите, произтичащи от употребата на алкохол COM(2006)0625),
и да започне процес на консултация и открит обществен дебат относно най-добрия 
начин за продължаване на борбата срещу пасивното тютюнопушене, съгласно 
предложението на Комисията в Зелената книга, озаглавена "Към Европа без 
тютюнев дим: стратегически решение на равнището на Европейския 
съюз"(COM(2007)0027); 

6. поддържа становището си, изразено в резолюция от 15 декември 2005 г., относно 
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законодателната програма и работата на Комисията през 2006 г.1, по-специално 
относно заплахите за общественото здраве, като например сърдечносъдовите 
заболявания, диабета, рака, умствените увреждания и ХИВ/СПИН, както и относно 
качеството на въздуха в градска среда; 

7. приветства ролята, която Европейският център за профилактика и контрол върху 
заболяванията (ЕЦПКБ) и европейската система за ранно предупреждение и 
реагиране на заплахите за общественото здраве (SAPR) играят за защита на 
общественото здраве при прилагане на Международен здравен регламент;

8. подчертава сериозността, с която държавите-членки, както и европейските 
институции трябва да се отнасят към спазването на действащото законодателство, и 
приканва Комисията да бди за доброто прилагане на европейското законодателство, 
най-вече относно качеството на водата, въздуха и почвите.  

  
1 OВ C 286 E от 23.11.2006 г, стр. 487.
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