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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

1. zastáva názor, že v dôsledku demografického vývoja a postupného predlžovania 
priemernej dĺžky života sa musia všetky stratégie v oblasti verejného zdravia na prvom 
mieste zameriavať na prevenciu chorôb, účinný boj proti nim a tým zlepšovať kvalitu 
života Európanov; 

2. vyzýva členské štáty, aby uznali potrebu a podporovali lepšiu dostupnosť kvalitných 
zdravotníckych služieb pre všetky vrstvy obyvateľstva a všetky generácie vrátane najviac 
znevýhodnených osôb ako nevyhnutnú podmienku ich aktívneho začlenenia 
do spoločnosti;

3. vyjadruje znepokojenie nad rýchlo vzrastajúcimi výdavkami a deficitmi, ktoré ohrozujú 
rozpočty pre zdravotníctvo a verejné zdravotnícke služby v členských štátoch a ktoré sa 
môžu značne znížiť nielen odstránením nadmernej spotreby liekov a prílišného využívania 
zdravotníckej starostlivosti a zavedením generických liekov, ale aj lepšou súdržnosťou 
medzi generáciami a rodinami a spoločnými činnosťami na miestnej úrovni;

4. podporuje Komisiu vo využívaní európskeho rozmeru na podporu výmeny osvedčených 
postupov medzi členskými štátmi, dotácií, špecifických informačných kampaní 
zameraných na stravovanie a fyzickú aktivitu a iné prostriedky, podporu cieľov, ktoré si 
stanovila v bielej knihe o stratégii riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou, 
nadváhou a obezitou v Európe (KOM(2007)0279), ktoré nerovnomerne postihujú 
znevýhodnené vrstvy obyvateľstva;

5. uvedomuje si, že politika v oblasti spotreby alkoholu a boja proti fajčeniu vo veľkej miere 
spadá pod vnútroštátnu právomoc, podporuje však Komisiu v proaktívnej úlohe 
pri zhromažďovaní a odovzdávaní všetkých skúseností získaných v jednotlivých 
členských štátoch tak, ako to navrhuje vo svojom oznámení o stratégii EÚ na podporu 
členských štátov pri znižovaní rozsahu škôd súvisiacich s požívaním alkoholu
(KOM(2006)0625) a pri otváraní konzultačného postupu a otvorenej verejnej diskusie 
o najlepšom spôsobe, ako pokračovať v boji proti pasívnemu fajčeniu, ako to navrhuje 
vo svojej zelenej knihe nazvanej „K Európe bez tabakového dymu: možnosti politiky na 
úrovni EÚ“ (KOM(2007)0027);

6. opakuje svoj úmysel vyjadrený v uznesení z 15. decembra 2005 týkajúci sa legislatívneho 
a pracovného programu Komisie za rok 20061, najmä hrozieb pre verejné zdravie, akými 
sú kardiovaskulárne choroby, cukrovka, rakovina, duševné poruchy a HIV/AIDS, ako aj 
ohrozenia kvality ovzdušia v mestskom prostredí;

7. víta úlohu, ktorú v ochrane európskeho verejného zdravia zohrávajú najmä Európske 
centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a systém včasného varovania a reakcie 

  
1 Ú. v. EÚ C 286 z 23.11.2006, s. 487
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EÚ v prípadoch ohrozenia verejného zdravia (EWRS) pri uplatňovaní medzinárodných 
zdravotných predpisov;

8. zdôrazňuje význam, ktorý musia členské štáty aj európske inštitúcie pripisovať 
dodržiavaniu platných právnych predpisov, vyzýva preto Komisiu, aby dozerala na 
správne uplatňovanie európskej legislatívy, najmä v oblasti kvality vody, ovzdušia a pôdy.


