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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. jest zdania, że w związku z przemianami demograficznymi i stopniowym wydłużaniem 
się oczekiwanej średniej długości życia każda strategia w dziedzinie zdrowia publicznego 
musi w pierwszej kolejności mieć na celu zapobieganie chorobom, skuteczne ich 
zwalczanie, a co za tym idzie, poprawę jakości życia Europejczyków;

2. zwraca się do państw członkowskich o dążenie do poprawy dostępu do wysokiej jakości 
opieki zdrowotnej dla wszystkich warstw ludności i wszystkich grup wiekowych, w tym 
znajdujących się w najniekorzystniejszej sytuacji, co stanowi warunek niezbędny do ich 
aktywnego włączenia do społeczeństwa; 

3. jest zaniepokojony eskalacją wydatków i deficytu, jakie zagrażają budżetom zdrowia 
i publicznej opieki zdrowotnej w państwach członkowskich, a które można by znacznie 
ograniczyć – nie tylko poprzez eliminację nadużywania leków i opieki oraz wprowadzenie 
leków generycznych, lecz także dzięki poprawie spójności między pokoleniami i wśród 
rodzin oraz solidarnym działaniom na szczeblu lokalnym;

4. zachęca Komisję, aby wykorzystała wymiar europejski do promowania wymiany 
najlepszych praktyk między państwami członkowskimi, subwencji, szczegółowo 
ukierunkowanych kampanii informacyjnych na temat żywienia i aktywności fizycznej 
oraz innych środków, jakie to cele postawiła przed sobą w białej księdze pt. „Strategia dla 
Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą 
i otyłością” (COM(2007)0279), które to zjawiska nieproporcjonalnie dotykają warstwy 
ludności w najniekorzystniejszej sytuacji;

5. zdaje sobie sprawę, że polityka w dziedzinie alkoholu i walki z paleniem tytoniu w dużej 
części podlega kompetencjom krajowym, niemniej zachęca Komisję do odegrania 
aktywnej roli w gromadzeniu i przekazywaniu doświadczeń z poszczególnych państw 
członkowskich, jak zaproponowała w komunikacie dotyczącym strategii UE w zakresie 
wspierania państw członkowskich w ograniczaniu szkodliwych skutków spożywania 
alkoholu (COM(2006)0625), oraz do zainicjowania procesu konsultacji i otwartej debaty 
publicznej nad najlepszym sposobem dalszej walki z biernym paleniem tytoniu, jak 
zaproponowała w zielonej księdze pt. „Ku Europie wolnej od dymu tytoniowego: 
alternatywne opcje polityki na szczeblu UE” (COM(2007)0027);

6. ponawia stanowisko wyrażone w swojej rezolucji z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie 
programu legislacyjnego i programu prac Komisji na 2006 r.1, zwłaszcza w odniesieniu do 
zagrożeń dla zdrowia publicznego, jakie stanowią m.in. choroby układu krążenia, 
cukrzyca, rak, zaburzenia psychiczne i HIV/AIDS, oraz dla jakości powietrza 
w środowisku miejskim;

  
1 Dz.U. C 286 E z 23.11.2006, str. 487.
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7. przyjmuje z zadowoleniem wkład w ochronę zdrowia publicznego w Europie, 
w szczególności wnoszony przez Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób 
(ECDC) i europejski system wczesnego ostrzegania i reagowania dotyczący zagrożeń 
zdrowia publicznego (EWRS) w zakresie stosowania międzynarodowych regulacji 
dotyczących zdrowia;

8. podkreśla wagę, jaką państwa członkowskie i instytucje europejskie muszą przywiązywać 
do przestrzegania obowiązującego prawodawstwa, i w związku z tym zwraca się do 
Komisji, aby czuwała nad właściwym stosowaniem prawodawstwa europejskiego, 
zwłaszcza w odniesieniu do jakości wody, powietrza i gleby.


