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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
zaměstnanost a sociální věci jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

1. domnívá se, že vzhledem k demografickému vývoji a k postupnému prodlužování 
lidského života musí být prvořadým cílem veškeré strategie v oblasti veřejného zdraví 
ochrana před nemocemi a účinný boj proti nim, čímž se zlepší kvalita života Evropanů;

2. vyzývá členské státy, aby uznaly a usilovaly o lepší dostupnost kvalitní zdravotní péče pro 
všechny vrstvy obyvatelstva a pro všechny generace, včetně nejvíce znevýhodněných, což 
je nezbytná podmínka pro jejich aktivní začlenění do společnosti;

3. je proto znepokojen rychle rostoucími výdaji a deficity, které ohrožují rozpočty na 
zdravotnictví a veřejnou péči v členských státech a které mohou být výrazně sníženy nejen 
odstraněním nadměrné spotřeby léků a nadužívání zdravotní péče a zavedením 
generických léčivých přípravků, ale také lepší soudržností mezi generacemi a rodinami a 
solidárními akcemi na místní úrovni;

4. vybízí Komisi, aby využila evropského rozměru s cílem podporovat výměnu osvědčených 
postupů mezi členskými státy, subvence, specificky zaměřené informační kampaně 
o výživě a tělesné aktivitě a další prostředky, cíle, které si stanovila v bílé knize o strategii 
pro Evropu týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou 
(KOM(2007)0279), které nepřiměřeně postihují znevýhodněné vrstvy obyvatelstva;

5. je si vědom toho, že politika v oblasti alkoholu a boje proti kouření spadá převážně do 
vnitrostátní pravomoci, vybízí však Komisi, aby hrála proaktivní úlohu tím, že bude 
shromažďovat a sdělovat veškeré zkušenosti získané v jednotlivých členských státech, jak 
to Komise navrhuje ve svém sdělení o strategii Evropské unie na podporu členských států 
při snižování škod souvisejících s alkoholem (KOM(2006)0625), a aby zahájila proces 
konzultace a otevřenou veřejnou diskusi o nejlepším způsobu pokračování boje proti 
pasivnímu kouření, jak navrhuje ve své zelené knize „K Evropě bez tabákového kouře: 
možnosti politiky na úrovni EU“ (KOM(2007)0027);

6. opakuje svá vyjádření z usnesení ze dne 15. prosince 2005 o legislativním a pracovním 
programu Komise pro rok 20061, zejména ohrožení veřejného zdraví, které představují 
kardiovaskulární choroby, diabetes, rakovina, mentální poruchy a HIV/AIDS, a také 
ohrožení kvality ovzduší v městském prostředí;

7. vítá úlohu, již v ochraně evropského veřejného zdraví hraje zejména Evropské středisko 
pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a evropský systém včasného varování a reakce na 
ohrožení veřejného zdraví (EWRS) při uplatňování Mezinárodního zdravotního řádu;

8. zdůrazňuje význam, který členské státy i evropské orgány musí přikládat dodržování 
platných právních předpisů, a vyzývá proto Komisi, aby dbala na řádné uplatňování 
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evropské legislativy týkající se zejména kvality vody, vzduchu a půdy.


