
PA\677964HU.doc PE 392.191v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

IDEIGLENES
2007/2104(INI)

17.7.2007

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
részéről

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

a szociális valóság felméréséről
(2007/2104(INI))

A vélemény előadója: Miroslav Mikolášik



PE 392.191v01-00 2/4 PA\677964HU.doc

HU

PA_NonLeg



PA\677964HU.doc 3/4 PE 392.191v01-00

HU

JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra 
irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. úgy gondolja, hogy a demográfiai változások és a várható élettartam fokozatos 
meghosszabbodása folytán a közegészségüggyel kapcsolatos minden stratégiának 
elsősorban a betegségek elkerülésére, az ellenük folytatott hatékony harcra és ily módon 
az európaiak életminőségének javítására kell irányulnia;

2. felkéri a tagállamokat, hogy ismerjék fel és segítsék elő a minőségi egészségügyi 
ellátáshoz való jobb hozzáférést a népesség minden rétege és minden generáció számára, 
beleértve a leghátrányosabb helyzetűeket, a társadalomba való aktív beilleszkedésük 
elengedhetetlen feltételeként;

3. aggodalmát fejezi ki az egyre növekvő kiadások és a deficit miatt, amelyek a 
tagállamokban az egészségvédelemre és közegészségügyi ellátásra fordított költségvetést 
fenyegetik, és amelyeket nemcsak a túlzott gyógyszerfogyasztás és az ellátás mértéktelen 
igénybevételének megszüntetése, valamint a generikus gyógyszerek bevezetése révén, 
hanem a generációk és családok közötti jobb kohézió és a helyi szintű szolidaritás révén is 
jelentősen tehermentesíteni lehetne;

4. ösztönzi a Bizottságot, hogy aknázza ki az európai dimenziót a tagállamok közötti bevált 
gyakorlatok cseréjének, továbbá a támogatások, a táplálkozásra és a testmozgásra irányuló 
célzott tájékoztatási kampányok és más eszközök, valamint a táplálkozással, túlsúllyal és 
elhízással kapcsolatos egészségügyi kérdésekre (amely problémák aránytalanul sújtják a 
hátrányos helyzetű rétegeket) vonatkozó európai stratégiáról szóló fehér könyvben 
(COM(2007)0027) kitűzött célkitűzések előmozdítása érdekében;, 

5. számol azzal, hogy az alkohol és a dohányzás elleni küzdelemmel kapcsolatos politika 
nagy mértékben nemzeti hatáskörbe tartozik, ugyanakkor ösztönzi a Bizottságot, hogy 
játsszon proaktív szerepet a tagállamokban szerzett tapasztalatok összegyűjtésében és 
terjesztésében, ahogyan azt a tagállamokat az alkohollal kapcsolatos károk 
csökkentésében támogató uniós stratégiáról szóló közleményében (COM(2006)0625) 
javasolja, és kezdeményezzen konzultációs folyamatot és nyitott, nyilvános vitát a passzív 
dohányzás elleni fellépés továbbfejlesztéséről az „A dohányfüstmentes Európáért: Az 
Európai Unió politikai lehetőségei” című zöld könyvében (COM(2007)0027) 
javasoltaknak megfelelően; 

6. megismétli a Bizottság 2006-ra szóló jogalkotási és munkaprogramjáról szóló 2005. 
december 15-i közleményében1 kifejtett javaslatait, különösen a városi környezetben a 
levegőminőséget és a közegészségügyet veszélyeztető fenyegetések tekintetében, mint 
például a szívbetegségek, a cukorbetegség, a rák, az elmebetegségek és a HIV/AIDS;

7. üdvözli a többek között az Európai Járványmegelőzési és Ellenőrzési Központnak az 

  
1 HL C 286., 2006.11.23., 487. o.
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európai közegyészségügy védelmében, valamint az európai korai előrejelzési és a 
közegészségügyet érintő fenyegetésekre történő reagálási rendszernek a nemzetközi 
egészségügyi előírások végrehajtását illetően betöltött szerepét; 

8. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a tagállamok és az európai intézmények 
tiszteletben tartsák a hatályban levő jogszabályokat, következésképpen felhívja a 
Bizottságot, hogy ügyeljen az európai jogszabályok – különösképpen a víz, a levegő és a 
talaj minőségével foglalkozók – megfelelő alkalmazására.
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