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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir 
socialinių reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad, atsižvelgiant į demografinius pokyčius ir laipsnišką vidutinės gyvenimo 
trukmės ilgėjimą, visomis visuomenės sveikatos srities strategijomis visų pirma turi būti 
stengiamasi užkirsti kelią ligoms, veiksmingai su jomis kovoti ir taip pagerinti Europos 
gyventojų gyvenimo kokybę;

2. ragina valstybes nares pripažinti, kad geresnė visų sluoksnių ir visų kartų gyventojų, 
įskaitant esančius nepalankiausioje padėtyje, prieiga prie kokybiškos sveikatos priežiūros 
– tai būtina aktyvios jų integracijos į visuomenę sąlyga, ir jos siekti;

3. todėl yra susirūpinęs dėl stipriai didėjančių valstybių narių sveikatos priežiūros srities ir 
viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų biudžeto išlaidų ir deficito pavojaus, kuriuos būtų 
galima žymiai sumažinti ne tik panaikinus per didelį vaistų ir sveikatos priežiūros 
paslaugų vartojimą bei pradėjus naudoti generinius vaistus, bet ir užtikrinus geresnę kartų 
ir šeimų sanglaudą bei ėmusis solidarumo veiksmų vietos mastu;

4. ragina Komisiją pasitelkus Europos dimensiją skatinti valstybių narių keitimąsi gerąja 
patirtimi, teikti subsidijas, rengti konkrečias informavimo apie mitybą ir fizinį aktyvumą 
kampanijas bei įgyvendinti kitas priemones ir taip siekti tikslų, kuriuos ji užsibrėžė 
Baltojoje knygoje dėl Europos strategijos su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusioms 
sveikatos problemoms (su kuriomis susiduria neproporcingai daug nepalankioje padėtyje 
esančių sluoksnių gyventojų) spręsti (COM(2007)0279);

5. supranta, kad su alkoholiu ir rūkymu susijusi politika daugiausia priklauso valstybių narių 
kompetencijos sričiai, bet ragina Komisiją atlikti iniciatyvų vaidmenį kaupiant ir 
skleidžiant skirtingų valstybių narių patirtį, kaip ji siūlo savo komunikate pavadinimu „ES 
strategija remti valstybes nares mažinant alkoholio daromą žalą“ (COM(2006)0625), ir 
pradėti konsultacijų procesą bei atviras viešąsias diskusijas dėl geriausio būdo toliau 
kovoti su pasyviu rūkymu, kaip ji siūlo savo Žaliojoje knygoje pavadinimu „Europa be 
tabako dūmų: politikos alternatyvos ES mastu“ (COM(2007)0027); 

6. dar kartą pabrėžia savo tikslus, išdėstytus Europos Parlamento rezoliucijoje dėl 2006 m. 
Komisijos teisės aktų leidybos ir darbo programos1, ypač susijusius su pavojais, 
gresiančiais visuomenės sveikatai, kaip antai širdies ir kraujagyslių ligos, diabetas, vėžys, 
psichiniai sutrikimai ir ŽIV/AIDS, bei su miestų oro kokybe;

7. džiaugiasi vaidmeniu, kurį Europos visuomenės sveikatos apsaugos srityje atlieka 
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ELPKC) bei Europos skubaus įspėjimo ir 
reagavimo sistema užkrečiamųjų ligų prevencijai ir kontrolei, taikydami tarptautines 
sveikatos taisykles (nuostatus?);

8. pabrėžia, kad valstybės narės ir Europos institucijos turi teikti didelę svarbą galiojantiems 

  
1 OL C 286E, 2006 11 23, p. 487.
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teisės aktams, todėl ragina Komisiją užtikrinti tinkamą Europos teisės aktų, ypač susijusių 
su vandens, oro ir dirvožemio kokybe, taikymą.
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