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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. uzskata, ka saistībā ar  demogrāfisko attīstību un pakāpenisko dzīves ilguma 
palielināšanos jebkurai stratēģijai sabiedrības veselības jomā vispirms ir jāparedz izskaust 
saslimšanas gadījumus, tos efektīvi apkarot, kā arī uzlabot Eiropas iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti;

2. aicina dalībvalstis atzīt un rīkoties, lai nodrošinātu kvalitatīvu veselības aprūpi visiem 
sabiedrības slāņiem un visām paaudzēm, tostarp nelabvēlīgajām grupām, kā 
priekšnoteikumu to aktīvai iekļaušanai sabiedrībā;

3. tādēļ pauž bažas par strauji augošajām izmaksām un deficītu, kas apdraud veselības un 
sabiedrības aprūpes budžetu dalībvalstīs un ko var ievērojami samazināt, ne tikai novēršot 
pārmērīgu zāļu un aprūpes patēriņu un ieviešot nepatentētas zāles, bet arī ar labāku 
kohēziju starp paaudzēm un ģimenēm un ar solidaritātes pasākumiem vietējā līmenī;

4. mudina Komisiju izmantot Eiropas dimensiju, lai veicinātu apmaiņu ar labākajām 
praksēm starp dalībvalstīm, subsīdijas, informācijas kampaņas noteiktām mērķauditorijām 
par pārtiku un fiziskām aktivitātēm un citus līdzekļus, lai sekmētu to mērķu izpildi, ko tā 
ir noteikusi baltajā grāmatā Eiropas stratēģijai attiecībā uz uzturu, lieko svaru un veselības 
jautājumiem, kas saistīti ar aptaukošanos (COM(2007)0279) un kas neproporcionāli skar 
nelabvēlīgos sabiedrības slāņus;

5. apzinās, ka politika alkohola un tabakas lietošanas apkarošanas jomā lielākoties ir valstu 
kompetencē, taču mudina Komisiju aktīvi līdzdarboties, apkopojot un padarot pieejamu 
visu dalībvalstu iegūto pieredzi, kā tā paredz savā paziņojumā dalībvalstu atbalstam 
alkohola radītā kaitējuma mazināšanai (COM(2006)0625), un uzsākt konsultāciju procesu 
un atklātas sabiedriskas debates par labāko veidu pasīvās smēķēšanas apkarošanai, kā tā 
ierosina savā zaļajā grāmatā „Virzība uz Eiropu, kas brīva no tabakas dūmiem: politikas 
iespējas ES līmenī” (COM(2007)0027);

6. atgādina priekšlikumus, kas izteikti 2005. gada 15. decembra rezolūcijā par Komisijas 
likumdošanas un darba programmu 2006. gadam1, it īpaši par tādiem draudiem 
sabiedrības veselībai kā sirds un asinsvadu slimības, diabēts, vēzis, garīgie traucējumi un 
HIV/AIDS, kā arī par gaisa kvalitāti pilsētvidē;

7. īpaši atzinīgi vērtē Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra nozīmi Eiropas 
sabiedrības veselības aizsardzībā un Eiropas Agrīnās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmas 
uz sabiedrības veselības apdraudējumiem nozīmi starptautisko sanitāro noteikumu 
piemērošanā;

8. uzstāj, ka ir būtiski, lai dalībvalstis un Eiropas Savienības iestādes ievērotu spēkā esošos 

  
1 OV C 286 E, 23.11.2006., 487. lpp.
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tiesību aktus, un tādēļ aicina Komisiju nodrošināt, lai tiktu atbilstīgi piemēroti Eiropas 
Savienības tiesību akti, it īpaši ūdens, gaisa un augsnes kvalitātes jomā;


