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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. mener, at enhver strategi på folkesundhedsområdet som følge af den demografiske 
udvikling og den stadig længere levetid først og fremmest bør sigte mod at undgå 
sygdomme, at bekæmpe dem på en effektiv måde og at forbedre europæernes livskvalitet;

2. opfordrer medlemsstaterne til at anerkende og arbejde for en bedre adgang til 
sundhedsydelser af høj kvalitet for alle samfundslag og for alle generationer, herunder de 
dårligst stillede, som en uundværlig betingelse for, at de aktivt kan integreres i samfundet;

3. er således foruroliget over de galopperende udgifter og de underskud, der truer de 
offentlige sundhedsbudgetter i medlemsstaterne, og som kan nedbringes væsentligt ikke 
blot ved at fjerne overforbruget af medicin og behandling og ved at indføre generiske 
lægemidler, men også gennem en bedre samhørighed mellem generationer og familier og 
gennem solidariske foranstaltninger på lokalt plan;

4. opfordrer Kommissionen til at udnytte den europæiske dimension til at fremme en 
udveksling af bedste praksis mellem medlemsstaterne, subventioner, meget målrettede 
informationskampagner om ernæring og fysisk aktivitet og andre midler, som er de 
målsætninger, den har fastsat i hvidbogen om en EU-strategi om sundhedsproblemer i 
relation til ernæring, overvægt og fedme (KOM(2007)0279), der i uforholdsvis stor grad 
rammer de dårligst stillede samfundslag;

5. er klar over, at ansvaret for alkoholpolitikken og bekæmpelse af rygning for en stor dels 
vedkommende ligger hos de nationale myndigheder, men opfordrer Kommissionen til at 
spille en proaktiv rolle ved at samle og kommunikere alle de erfaringer, der er indhøstet i 
de enkelte medlemsstater, som den foreslog det i sin meddelelse om en EU-strategi til 
støtte for medlemsstaterne i deres bestræbelser på at reducere alkoholrelaterede skader 
(KOM(2006)0625), og til at lancere en høringsprocedure og en åben offentlig debat om, 
hvordan bekæmpelse af passiv rygning bedst kan gennemføres, sådan som den foreslog 
det i sin grønbog "Mod et Europa uden tobaksrøg: politiske valgmuligheder på EU-plan" 
(KOM(2007)0027);

6. gentager endnu en gang de forslag, der blev fremsat i dets beslutning af 15. december 
2005 om Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 20061, navnlig truslerne 
mod folkesundheden såsom hjerte-kar-sygdomme, diabetes, kræft, mentale lidelser, 
hiv/aids samt luftkvaliteten i bymiljøet;

7. glæder sig over den rolle, som især Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol 
med Sygdomme (ECDC) og EU's system for tidlig varsling og reaktion (EWRS) spiller i 
beskyttelsen af den europæiske folkesundhed i overensstemmelse med de internationale 
sundhedsregulativer;
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8. understreger på det kraftigste den betydning, som medlemsstaterne og EU-institutionerne
bør tillægge overholdelsen af gældende lovgivning, og opfordrer derfor Kommissionen til 
at sørge for en korrekt anvendelse af den europæiske lovgivning, navnlig om kvaliteten af 
vand, luft og jord.


