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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. είναι της άποψης ότι η δημογραφική εξέλιξη και η προοδευτική παράταση του 
προσδόκιμου ζωής συνεπάγονται ότι κάθε στρατηγική στον τομέα της δημόσιας υγείας 
πρέπει να θέτει ως πρωταρχικό στόχο την πρόληψη των ασθενειών, την αποτελεσματική 
καταπολέμησή τους και τη βελτίωση, κατά τον τρόπο αυτόν, της ποιότητας ζωής των 
Ευρωπαίων· 

2. καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την ανάγκη και να καταβάλουν προσπάθειες 
βελτίωσης της πρόσβασης σε περίθαλψη ποιότητας για όλα τα στρώματα του πληθυσμού 
και για όλες τις γενιές, συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο ευνοημένων, ως βασική 
προϋπόθεση για την ενεργό ένταξή τους στην κοινωνία·

3. εκφράζει, συνεπώς, την ανησυχία του για τις ραγδαία αυξανόμενες δαπάνες και τα 
ελλείμματα που απειλούν τους προϋπολογισμούς της υγείας και της δημόσιας περίθαλψης 
στα κράτη μέλη, τα οποία μπορούν να περιοριστούν αισθητά όχι μόνο με την εξάλειψη 
της υπερκατανάλωσης φαρμάκων και υπηρεσιών περίθαλψης και την εισαγωγή 
γενόσημων φαρμάκων, αλλά και με τη μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ γενεών και 
οικογενειών και με δράσεις αλληλεγγύης σε τοπικό επίπεδο·

4. ενθαρρύνει την Επιτροπή να εκμεταλλευθεί την ευρωπαϊκή διάσταση για να προωθήσει 
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών, τις επιδοτήσεις, τις 
στοχευμένες ενημερωτικές εκστρατείες για τη διατροφή και τη σωματική άσκηση και 
άλλα μέσα, στόχους που η ίδια έχει θέσει στη λευκή βίβλο σχετικά με μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος και 
την παχυσαρκία (COM(2007)0279) που πλήττουν κατά τρόπο δυσανάλογο τα λιγότερο 
ευνοημένα στρώματα του πληθυσμού·

5. αντιλαμβάνεται ότι η πολιτική σε θέματα οινοπνευματωδών και καταπολέμησης του 
καπνίσματος εμπίπτει κατά μεγάλο μέρος στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να διαδραματίσει ενεργό ρόλο συγκεντρώνοντας και 
δημοσιοποιώντας όλες τις εμπειρίες που αποκτώνται στα διάφορα κράτη μέλη, όπως 
προτείνει στην ανακοίνωσή της για μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
στήριξη των κρατών μελών στην προσπάθειά τους να μειώσουν τις βλάβες που 
προκαλούνται από το οινόπνευμα (COM(2006)0625) και να ξεκινήσει μια διαδικασία 
διαβούλευσης και ανοικτής δημόσιας συζήτησης σχετικά με τον καλύτερο τρόπο 
προώθησης της καταπολέμησης του παθητικού καπνίσματος, όπως προτείνει στην 
πράσινη βίβλο με τίτλο «Για μια Ευρώπη απαλλαγμένη από το κάπνισμα: στρατηγικές 
επιλογές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης» (COM(2007)0027)·

6. επαναλαμβάνει τις απόψεις που διατύπωσε στο ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 2005 
σχετικά με το νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 
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20061, ιδίως σχετικά με τις απειλές για τη δημόσια υγεία, όπως οι καρδιαγγειακές 
παθήσεις, ο διαβήτης, ο καρκίνος, οι ψυχικές διαταραχές και το AIDS/HIV, καθώς και 
σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στα αστικά κέντρα·

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον ρόλο που διαδραματίζουν στην προστασία της 
ευρωπαϊκής δημόσιας υγείας, μεταξύ άλλων, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και 
Ελέγχου Νόσων (CEPCM) και το ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και 
αντίδρασης (SAPR) έναντι απειλών για τη δημόσια υγεία στο πλαίσιο της εφαρμογής του 
διεθνούς υγειονομικού κανονισμού·

8. επιμένει ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να 
επιβάλλουν την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να
μεριμνήσει για την ορθή εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, κυρίως όσον αφορά την 
ποιότητα του ύδατος, του αέρα και του εδάφους.

  
1 ΕΕ C 286 E της 23.11.2006, σελ. 487.
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