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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za zaposlovanje in socialne 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da si mora glede na demografske spremembe in postopno podaljševanje 
pričakovane življenjske dobe vsaka strategija v zvezi z javnim zdravjem najprej 
prizadevati za preprečevanje bolezni, učinkovit boj proti njim in s tem za izboljšanje 
kakovosti življenja Evropejcev;

2. poziva države članice, da priznavajo in spodbujajo boljšo dostopnost kakovostnega 
zdravstvenega varstva za vse sloje prebivalstva in vse generacije, vključno z najbolj 
prikrajšanimi, kot nepogrešljiv pogoj za njihovo dejavno vključitev v družbo;

3. je zato zaskrbljen zaradi vse večjih izdatkov in primanjkljajev, ki v državah članicah 
ogrožajo proračun za zdravstvo in javno zdravje ter jih je mogoče znatno zmanjšati, ne le 
z odpravo prekomerne porabe zdravil in zdravstvene oskrbe ter uvedbo generičnih zdravil, 
ampak tudi z boljšo povezanostjo med generacijami in družinami ter ukrepi solidarnosti 
na lokalni ravni;

4. spodbuja Komisijo, da izkoristi evropsko razsežnost za spodbujanje izmenjave najboljših 
praks med državami članicami, subvencij, ciljno usmerjenih informativnih kampanj o 
prehrani in fizični dejavnosti ter drugih možnosti, kar so cilji, ki jih je določila v Beli 
knjigi o strategiji za Evropo glede vprašanj v zvezi s prehrano, prekomerno telesno težo in 
debelostjo (KOM(2007)0279), ki nesorazmerno prizadene zlasti prikrajšane sloje 
prebivalstva;

5. se zaveda, da je politika na področju alkohola in boja proti kajenju v veliki meri v 
nacionalni pristojnosti, vendar spodbuja Komisijo, da prevzame proaktivno vlogo, pri 
čemer zbere in prenaša vse izkušnje, pridobljene v različnih državah članicah, kot to sama 
predlaga v sporočilu o strategiji EU za podporo državam članicam pri zmanjševanju škode 
zaradi uživanja alkohola (KOM(2006)0625), ter k začetku postopka posvetovanja in 
odprti javni razpravi o najboljšem načinu za nadaljevanje boja proti pasivnemu kajenju, 
kot to predlaga v zeleni knjigi z naslovom „K Evropi brez tobačnega dima: politične 
možnosti na ravni EU“ (KOM(2007(0027));

6. ponavlja svoje izjave iz resolucije z dne 15. decembra 2005 o zakonodajnem in delovnem 
programu Komisije za leto 20061, zlasti nevarnosti, ki ogrožajo javno zdravje, kot so 
bolezni srca in ožilja, diabetes, rak, duševne motnje, virus HIV/aids, ter kakovost zraka v 
mestnem okolju;

7. pozdravlja vlogo, ki jo imata pri varovanju evropskega javnega zdravja zlasti Evropski 
center za preprečevanje in obvladovanje bolezni ter sistem EU za zgodnje obveščanje in 
odzivanje na grožnje javnemu zdravju pri izvajanju mednarodnih zdravstvenih predpisov;

8. poudarja pomen prizadevanja držav članic in evropskih institucij za spoštovanje veljavne 
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zakonodaje, ter zato poziva Komisijo, da nadzira ustrezno izvajanje evropske zakonodaje, 
zlasti glede kakovosti vode, zraka in zemlje.


