
PA\677964PT.doc PE 392.191v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

PROVISÓRIO
2007/2104(INI)

17.7.2007

PROJECTO DE PARECER
da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

dirigido à Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

sobre a análise da realidade social 
(2007/2104(INI))

Relator de parecer: Miroslav Mikolášik



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

PT

PA_NonLeg



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

PT

SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Considera, na sequência da evolução demográfica e do prolongamento progressivo da 
esperança de vida, que qualquer estratégia no domínio da saúde pública deve visar, em 
primeiro lugar, evitar as doenças, combatê-las de forma eficaz e melhorar, assim, a 
qualidade de vida dos europeus;

2. Convida os Estados-Membros a reconhecerem a necessidade de um melhor acesso a 
cuidados de saúde de qualidade para todas as camadas da população e todas as gerações,
incluindo os mais desfavorecidos, enquanto condição indispensável para a sua inclusão 
activa na sociedade, e a desenvolverem esforços nesse sentido;

3. Exprime, por conseguinte, a sua preocupação com as despesas galopantes e os défices que 
ameaçam os orçamentos da saúde e dos cuidados públicos de saúde nos Estados-
Membros, os quais podem ser sensivelmente reduzidos, não apenas pela eliminação do 
recurso excessivo a medicamentos e a cuidados de saúde e pela introdução de 
medicamentos genéricos, mas também através de uma melhor coesão entre gerações e 
famílias e por intermédio de acções de solidariedade a nível local;

4. Incentiva a Comissão a explorar a dimensão europeia para promover a troca de melhores 
práticas entre Estados-Membros, subvenções, campanhas de informação sobre a 
alimentação e a actividade física centradas em objectivos muito precisos, assim como 
outros meios, e ainda para promover os objectivos que fixou no Livro Branco para uma 
estratégia europeia em matéria de problemas de saúde ligados à nutrição, ao excesso de 
peso e à obesidade (COM(2007)0279), que têm uma maior prevalência entre pessoas de 
grupos socioeconómicos desfavorecidos;

5. Constata que a política em matéria de álcool e de luta contra o tabagismo depende em 
grande parte da competência nacional, mas insta a Comissão a desempenhar um papel 
pró-activo, recolhendo e comunicando todas as experiências adquiridas nos diferentes 
Estados-Membros, tal como propõe na sua comunicação sobre uma estratégia comunitária 
para apoiar os Estados-Membros na minimização dos efeitos nocivos do álcool
(COM(2006)0625), e a lançar um amplo processo de consulta e um debate público aberto 
sobre a melhor forma de prosseguir o combate ao tabagismo passivo, como propõe no seu 
Livro Verde intitulado "Por uma Europa sem fumo: opções estratégicas a nível 
comunitário" (COM(2007)0027);

6. Reitera o que foi expresso na sua Resolução de 15 de Dezembro de 2005 sobre o 
programa legislativo e de trabalho da Comissão para 20061, em particular, as ameaças que 
pairam sobre a saúde pública, como as doenças cardiovasculares, a diabetes, o cancro, os 
distúrbios mentais e o VIH/Sida, e sobre a qualidade do ar no meio urbano;
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7. Congratula-se com o papel que desempenham na protecção da saúde pública europeia, 
especialmente, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (CEPCM) e o 
Sistema europeu de alerta precoce e de reacção às ameaças para a saúde pública (SAPR) 
na aplicação do Regulamento Sanitário Internacional;

8. Insiste na importância que os Estados-Membros, assim como as Instituições Europeias,
devem conferir ao cumprimento da legislação em vigor e, por conseguinte, insta a 
Comissão a zelar pela boa aplicação da legislação europeia, nomeadamente da que se 
relaciona com a qualidade da água, do ar e do solo.


