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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. katsoo, että väestönkehityksen muuttumisen ja eliniän vähittäisen pitenemisen johdosta 
kaikissa kansanterveyden alan strategioissa on pyrittävä ensisijaisesti estämään sairauksia, 
torjumaan niitä tehokkaasti ja näin parantamaan eurooppalaisten elämänlaatua;

2. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan kaikkien väestöryhmien ja sukupolvien, ja erityisesti 
heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten, mahdollisuuksia saada laadukkaita 
terveydenhoitopalveluja, mikä on aktiivisen sosiaalisen osallisuuden ehdoton edellytys; 

3. on näin ollen huolestunut nopeasti kasvavista kustannuksista ja jäsenvaltioiden 
terveydenhoitoalan ja julkisen terveydenhoidon talousarvioita uhkaavista alijäämistä, joita 
voidaan pienentää huomattavasti paitsi poistamalla lääkkeiden ja hoitojen liikakäyttö ja 
ottamalla käyttöön rinnakkaislääkkeitä myös lisäämällä sukupolvien ja perheiden välisiä 
yhteyksiä ja paikallistason yhteisvastuutoimilla; 

4. kehottaa komissiota hyödyntämään eurooppalaista ulottuvuutta jäsenvaltioiden välisten 
parhaiden toimintatapojen vaihdon edistämiseksi ja tarkoin suunnattujen tukien sekä 
ravitsemusta ja liikuntaa koskevien tiedotuskampanjoiden ja muiden keinojen lisäämiseksi 
valkoisessa kirjassa ravitsemukseen, ylipainoon ja lihavuuteen (joka koskee 
suhteettomasti heikoimmassa asemassa olevia väestönosia) liittyviä terveyskysymyksiä 
koskevasta eurooppalaisesta strategiasta (KOM(2007)0279) esitettyjen tavoitteiden 
mukaisesti;

5. huomauttaa, että alkoholipolitiikka ja tupakoinnin torjuntaan tähtäävä politiikka kuuluvat 
jäsenvaltioiden toimivaltaan, mutta kehottaa komissiota toimimaan aktiivisesti keräten eri 
jäsenvaltioissa saadut kokemukset ja ilmoittaen niistä kuten se ehdottaa tiedonannossaan 
EU:n strategiasta jäsenvaltioiden tukemiseksi alkoholiin liittyvien haittojen 
vähentämisessä (KOM(2006)0625) ja käynnistämään kuulemisprosessin ja avoimen 
julkisen keskustelun siitä, miten parhaiten voitaisiin puuttua passiiviseen tupakointiin 
kuten se ehdottaa vihreässä kirjassaan ”Tavoitteena savuton Eurooppa: EU:n 
toimintavaihtoehdot” (KOM(2007)0027);

6. toistaa 15. joulukuuta 2005 hyväksymässään päätöslauselmassa komission lainsäädäntö-
ja työohjelmasta vuodeksi 20061 esittämänsä kannan erityisesti kansanterveyttä uhkaavista 
seikoista kuten sydänsairauksista, syövästä, mielenterveysongelmista ja HIV/aidsista sekä 
kaupunkien ilmanlaadusta;

7. ilmaisee tyytyväisyytensä etenkin tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen 
keskuksen (ECDC) ja EU:n kansanterveysuhkia koskevan varhaisvaroitus- ja 
reagointijärjestelmän (EWRS) rooliin kansanterveyden suojelussa Euroopassa ja 
kansainvälisen terveyssäännöstön soveltamisessa;
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8. korostaa, että jäsenvaltioiden ja unionin toimielinten on pidettävä tärkeänä voimassa 
olevan lainsäädännön noudattamista ja kehottaa siksi komissiota huolehtimaan siitä, että 
etenkin veden, ilman ja maaperän laatua koskevaa EU:n lainsäädäntöä sovelletaan 
asianmukaisesti.


