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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. on arvamusel, et demograafilise arengu ja keskmise eluea järk-järgulise suurenemise järel 
peab iga rahvatervist puudutava strateegia esmane eesmärk olema haiguste vältimine, 
tõhus haigustevastane võitlemine ning seeläbi eurooplaste elukvaliteedi parandamine;

2. kutsub liikmesriike üles tunnustama ja parandama kvaliteetsete tervishoiuteenuste 
juurdepääsu kõikidele elanikkonnakihtidele ning kõikidele põlvkondadele, sealhulgas 
kõige enam puudust kannatavatele elanikkonnakihtidele, mis on nende aktiivse ühiskonda 
hõlmamise vaieldamatu eeltingimus; 

3. on seetõttu mures üha suurenevate kulutuste ja defitsiidi pärast, mis ähvardavad tervishoiu 
ning rahvatervise teenuste eelarvet liikmesriikides ning mida võib tunduvalt kergendada 
mitte ainult ravimite ja teenuste ületarbimise kaotamise ning geneeriliste ravimite 
sisseviimisega, vaid ka põlvkondade ja perekondade parema ühtekuuluvuse ning 
solidaarse tegevusega kohalikul tasandil;

4. julgustab komisjoni kasutama Euroopa dimensiooni parimate tavade vahetamise 
edendamiseks liikmesriikide vahel, samuti toetuste, toitumise ja füüsilise tegevuse alaste 
eesmärgistatud teabekampaaniate ja muude vahendite edendamiseks, mis on määratletud 
toitumise, ülekaalulisuse ja rasvumisega seotud terviseküsimustega tegelemise Euroopa 
strateegia (KOM(2007)0279) eesmärkidena, mis puudutab ebaproportsionaalselt puudust 
kannatavaid elanikkonnakihte;

5. mõistab, et alkoholi- ja suitsetamisvastane poliitika kuulub suures osas riikide pädevusse, 
kuid julgustab komisjoni mängima ennetavat rolli, kogudes ja teavitades kõikidest 
erinevates liikmesriikides saadud kogemustest vastavalt komisjoni teatisele, milles 
käsitletakse Euroopa Liidu strateegiat liikmesriikide toetamiseks alkoholist põhjustatud 
kahju vähendamisel (KOM(2006)0625) ning algatama nõuandeprotsessi ja avalikku 
arutelu passiivse suitsetamise vastase võitluse jätkamise parima viisi üle vastavalt 
komisjoni rohelisele raamatule „Suund Euroopa vabastamisele tubakasuitsust: 
poliitikavalikud ELi tasandil” (KOM(2007)0027);

6. kordab oma 15. detsembri 2005. aasta resolutsioonis väljendatud seisukohta komisjoni 
2006. aasta õigusloome- ja tööprogrammi kohta1, eriti rahvatervisele avalduvate ohtude 
kohta, nagu näiteks südame-veresoonkonna haigused, diabeet, vähk, vaimuhaigused ja 
HIV/AIDS ning linnakeskkonna õhukvaliteedile avalduvate ohtude kohta;

7. tervitab rolli, mida mängivad Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus ning 
rahvatervisega seotud varase teavitamise ja rahvatervisele avalduvatele ohtudele 
reageerimise Euroopa süsteem rahvusvahelise tervisemääruse kohaldamisel; 

  
1 1 ELT C 286 E, 23.11.2006, lk 487.
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8. rõhutab, et liikmesriigid ja Euroopa institutsioonid peavad austama jõus olevaid õigusakte 
ja kutsub seetõttu komisjoni üles tagama Euroopa õigusloome hea kohaldamine, eriti mis 
puudutab vee, õhu ja maapinna kvaliteeti.


