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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară recomandă Comisiei pentru 
ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor 
sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că, datorită evoluţiei demografice şi a creşterii progresive a speranţei de viaţă, 
orice strategie în materie de sănătate publică trebuie să vizeze, în primul rând, prevenirea 
bolilor, combaterea lor eficientă şi îmbunătăţirea, în acest fel, a calităţii vieţii europenilor;

2. invită statele membre să recunoască necesitatea unui acces sporit la îngrijiri medicale de 
calitate pentru toate categoriile de populaţie şi pentru toate generaţiile, inclusiv cele mai 
defavorizate, şi să ia măsuri în acest sens, aceasta fiind o condiţie indispensabilă pentru 
includerea lor activă în societate;

3. este preocupată, în acest sens, de cheltuielile galopante şi de deficitele care ameninţă 
bugetele statelor membre alocate sănătăţii şi îngrijirilor medicale şi care pot fi micşorate 
în mod sensibil nu numai prin eliminarea consumului excesiv de medicamente şi a 
tratamentelor excesive şi prin introducerea de medicamente generice, dar şi printr-o mai 
mare coeziune între generaţii şi familii şi prin acţiuni de solidaritate la nivel local;

4. încurajează Comisia să utilizeze dimensiunea europeană pentru promovarea schimbului de 
bune practici între statele membre, a subvenţiilor, a campaniilor de informare privind 
regulile specifice de alimentaţie şi activitate fizică, precum şi alte mijloace, obiective pe 
care şi le-a fixat în Cartea albă privind o Strategie pentru Europa privind problemele de 
sănătate legate de alimentaţie, excesul de greutate şi obezitate (COM(2007)0279), care 
afectează în mod disproporţionat categoriile defavorizate ale populaţiei;

5. constată că politica în materie de alcool şi combatere a tabagismului este, în mare parte, de 
competenţa statelor membre, dar încurajează Comisia să joace un rol proactiv în 
strângerea şi împărtăşirea tuturor experienţelor acumulate în diferitele state membre, aşa 
cum propune în comunicarea sa referitoare la o strategie a Uniunii Europene pentru a 
acorda sprijin statelor membre în vederea reducerii efectelor nefaste ale alcoolului 
(COM(2006)0625), şi să lanseze o consultare şi o dezbatere publică privind modul cel mai 
eficient de a continua lupta împotriva tabagismului pasiv, aşa cum propune în Cartea sa 
verde intitulată „Către o Europă fără fum de tutun: opţiuni privind politicile comunitare” 
(COM(2007)0027);

6. reiterează afirmaţiile din rezoluţia sa din 15 decembrie 2005 privind programul legislativ 
şi de lucru  al Comisiei pentru 20061, în special cele privind pericolele care ameninţă 
sănătatea publică, cum ar fi bolile cardio-vasculare, diabetul, cancerul, tulburările psihice 
şi HIV/SIDA, precum şi calitatea aerului în mediul urban;

7. se felicită cu privire la rolul pe care îl joacă în special Centrul European pentru Prevenirea 
şi Controlul Bolilor (ECDPC) şi Sistemul European de Alertă Rapidă şi de Reacţie la  
Ameninţările la adresa Sănătăţii Publice (SAPR) în aplicarea regulamentului sanitar 
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internaţional;

8. insistă asupra faptului că este important ca statele membre, precum şi instituţiile europene, 
să respecte legislaţia în vigoare şi, în consecinţă, invită Comisia să vegheze la aplicarea 
corectă a legislaţiei europene, în special cea referitoare la calitatea apei, a aerului şi a 
solului.  


