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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. is van mening dat gezien de demografische ontwikkeling en de geleidelijke toename van 
de levensverwachting elke volksgezondheidsstrategie in de eerste plaats tot doel moet 
hebben ziekten te voorkomen, deze doeltreffend te bestrijden en zo de levenskwaliteit van 
de Europeanen te verbeteren;

2. verzoekt de lidstaten te erkennen dat kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg beter 
toegankelijk moet worden voor alle bevolkingsgroepen en voor alle generaties, inclusief 
de laagste sociaaleconomische groepen, en daaraan te werken, hetgeen onontbeerlijk is 
voor hun actieve integratie in de maatschappij;

3. is daarom bezorgd over de snel stijgende kosten en de tekorten die de 
volksgezondheidsbegrotingen van de lidstaten bedreigen en die aanzienlijk kunnen 
worden teruggebracht door een eind te maken aan het overdadige gebruik van medicijnen 
en zorgfaciliteiten en door generieke geneesmiddelen in te voeren, maar ook door een 
betere samenhang te creëren tussen generaties en gezinnen en door 
solidariteitsmaatregelen op lokaal niveau.

4. moedigt de Commissie aan de Europese dimensie te benutten om de uitwisseling van 
goede praktijken tussen de lidstaten, subsidies en gerichte voorlichtingscampagnes over 
voeding en lichaamsbeweging te bevorderen en andere middelen om de doelen te bereiken 
die zij zich gesteld heeft in het Witboek over een EU-strategie voor aan voeding, 
overgewicht en obesitas gerelateerde gezondheidskwesties (COM(2007)0279), waarmee 
de lage sociaaleconomische groepen onevenredig vaak te maken hebben.

5. beseft dat het beleid op het gebied van alcohol en de strijd tegen het roken grotendeels tot 
de bevoegdheid van de lidstaten behoort, maar spoort de Commissie aan zich proactief op 
te stellen en alle ervaringen binnen de diverse lidstaten te verzamelen en door te geven, 
zoals zij voorstelt in haar mededeling inzake een EU-strategie ter ondersteuning van de 
lidstaten bij het beperken van aan alcohol gerelateerde schade (COM(2006)0625), en de 
aanzet te geven tot een raadplegingsprocedure en een open maatschappelijke discussie 
teneinde het passief roken zo goed mogelijk te bestrijden, zoals zij voorstelt in haar 
Groenboek getiteld “Op weg naar een rookvrij Europa: beleidsopties op EU-niveau” 
(COM(2007)0027);

6. herhaalt de uitspraken die zij gedaan heeft in haar resolutie van 15 december 2005 over 
het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 20061, vooral wat betreft de 
bedreigingen voor de volksgezondheid als hartziekten, diabetes, kanker, psychische 
aandoeningen en hiv/aids en voor de luchtkwaliteit in steden;

7. is ingenomen met de rol die met name het Europees Centrum voor ziektepreventie en -
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bestrijding (ECDC) speelt in de bescherming van de Europese volksgezondheid, en met de 
rol die het Europees systeem voor vroegtijdige waarschuwing en maatregelen voor 
volksgezondheidsrisico’s (EWRS) speelt in de uitvoering van de Internationale 
Gezondheidsregeling;

8. beklemtoont het belang dat de lidstaten en de Europese instellingen dienen te hechten aan 
de naleving van de geldende wetgeving en verzoekt daarom de Commissie toe te zien op 
de juiste toepassing van de Europese wetgeving, vooral op het gebied van de water-, 
lucht- en bodemkwaliteit.


