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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för sysselsättning 
och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att mot bakgrund av befolkningsutvecklingen och den allt längre 
förväntade medellivslängden bör varje folkhälostrategi i första hand inriktas på att 
undvika och effektivt bekämpa sjukdomar, för att på så vis förbättra européernas 
livskvalitet.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att erkänna och verka för att alla 
befolkningsgrupper och åldrar skall få bättre tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster av 
hög kvalitet. Detta gäller även de sämst lottade, och är ett grundläggande villkor för att de 
aktivt skall kunna delta i samhället.

3. Europaparlamentet är således oroat över de galopperande utgifterna och de underskott 
som hotar budgetarna för den offentliga sjuk- och hälsovården i medlemsstaterna. Detta är 
ett läge som väsentligt kan förbättras, inte enbart genom att eliminera överkonsumtion av 
läkemedel och vårdtjänster samt införa generiska läkemedel, men också genom en bättre 
sammanhållning mellan generationer och familjer och genom solidariska insatser på lokal 
nivå.

4. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att utnyttja gemenskapsdimensionen för att 
främja utbyte av bästa praxis mellan medlemsstaterna, subventioner, specialinriktade 
informationskampanjer om kost och motion samt andra åtgärder, vilka är mål som 
återfinns i vitboken om en EU-strategi för hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma
(KOM(2007)0279), som i oproportionerligt hög utsträckning drabbar de sämst lottade 
befolkningsgrupperna.

5. Europaparlamentet inser att alkoholpolitiken och kampen mot tobakskonsumtion till stor 
del är medlemsstaternas ansvar, men uppmuntrar kommissionen att spela en aktiv roll 
genom att samla in och informera om alla erfarenheter från de olika medlemsstaterna, 
viket föreslås i meddelandet om en EU-strategi för att stödja medlemsstaterna i arbetet 
med att minska de alkoholrelaterade skadorna (KOM(2006)0625). Dessutom bör 
kommissionen inleda en samrådsprocess och en öppen offentlig debatt om bästa sättet att 
bekämpa passiv rökning, vilket föreslås i grönboken ”Mot ett rökfritt Europa: 
policyalternativ på EU-nivå” (KOM(2007)0027).

6. Europaparlamentet upprepar sina ståndpunkter från resolutionen av den 15 december 2005 
om kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram 20061, särskilt vad avser hoten mot 
folkhälsan, t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, cancer, mentala sjukdomar, HIV/Aids 
samt luftkvaliteten i städerna.

7. Europaparlamentet är nöjt med den roll som särskilt Europeiska centrumet för 
förebyggande och kontroll av sjukdomar och EU:s system för tidig varning och reaktion 
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på hot mot folkhälsan spelar för folkhälsoskyddet inom gemenskapen vid tillämpningen 
av det internationella hälsoreglementet.

8. Europaparlamentet framhåller att både medlemsstaterna och gemenskapens institutioner 
måste förstå hur viktigt det är att den gällande lagstiftningen efterlevs, och uppmanar 
därför kommissionen att övervaka att gemenskapslagstiftningen tillämpas på rätt sätt, 
särskilt när det gäller vatten-, luft- och markkvalitet.


