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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro ústavní 
záležitosti jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá skutečnost, že oblast životního prostředí a výslovná zmínka o podpoře opatření 
na mezinárodní úrovni, která budou řešit environmenální problémy, zejména o boji proti 
změně klimatu a globálnímu oteplování, zaujímají v rámci Lisabonské smlouvy velmi 
významnou pozici ve všech politikách EU;

2. zdůrazňuje, že je důležité, aby Evropský parlament a Evropská unie nadále zaujímaly 
vedoucí úlohu ve všech politikách zaměřených na řešení problému změny klimatu;

3. zdůrazňuje proto, že pro Evropský parlament je zásadní zaujmout co možná nejdříve 
stanovisko k navrhovanému balíčku opatření týkajících se změny klimatu, který Komise 
předložila začátkem tohoto roku;

4. s uspokojením konstatuje, že pravomoc Evropské unie je v oblasti veřejného zdraví 
značně posílena díky zmínkám o zdravotnických službách v přeshraničních oblastech, 
opatřením na ochranu veřejného zdraví v souvislosti se spotřebou tabáku a nadměrnou 
konzumací alkoholu a sledování vážných přeshraničních hrozeb pro zdraví, včasnému 
varování a boji proti nim, s výjimkou harmonizace právních předpisů a nařízení, a rovněž 
opatřením souvisejícím s léčivy a zdravotnickými potřebami; vítá zvláštní zmínky 
o iniciativách zaměřených na vytvoření pokynů a ukazatelů, organizování výměny 
osvědčených postupů a přípravu prvků nezbytných k pravidelnému sledování a hodnocení, 
o nichž musí být Evropský parlament plně informován; vítá skutečnost, že podle nové 
Smlouvy je možné provádět politiky veřejného zdraví jednoznačně účinněji;

5. poukazuje na skutečnost, že vzhledem k většímu zaměření na oblast zdravotnických 
služeb, přeshraničních nemocí a změny klimatu, je třeba zohlednit tyto otázky, pokud 
možno, ve všech aspektech politiky EU, zejména v mezinárodních obchodních dohodách;

6. vítá skutečnost, že Smlouva připojuje nový oddíl o energetice (hlava XXI), jehož cíle 
v souvislosti s potřebou chránit a zlepšovat životní prostředí zahrnují podporu energetické 
účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie;

7. dále vítá posílení pravomoci Evropské unie v oblasti civilní ochrany poskytováním 
pomoci ad hoc a záchranných prací ve třetích zemích jako součást politiky humanitární 
pomoci EU, která podporuje a doplňuje činnosti členských států uplatňováním principu 
solidarity v případě přírodní či člověkem způsobené pohromy;

8. zdůrazňuje, že vyjasnění pravomocí Unie v oblasti politiky týkající se životního prostředí, 
veřejného zdraví a ochrany spotřebitelů přináší evropským občanům zřejmý prospěch, 
protože posiluje podporu udržitelného rozvoje v Unii, zdravotní politiky a ochranu 
životního prostředí;

9. vzhledem k posilování mezinárodního charakteru svých politických pravomocí vyzývá 
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Parlament a Komisi, 
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aby usnadnily přímý dialog spočívající v pravidelné konzultaci mezi vysokým 
představitelem pro SZBP a výborem;

10. domnívá se, že Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin má 
účinný systém zaručující, že Parlament podle nových ustanovení o kontrole v oblasti 
komitologie plní svou úlohu a plně ji využívá, a poukazuje na náročný úkol výboru 
spočívající ve vyrovnání pracovního zatížení svého řádného pracovního plánu legislativní 
činnosti s novými úkoly týkajícími se kontroly;

11. vítá posílenou úlohu vnitrostátních parlamentů v legislativním procesu spočívající v nové 
povinnosti kontroly všech legislativních návrhů s výjimkou těch, u nichž se neuplatňuje 
zásada subsidiarity; konstatuje, že je předčasné sdělit, jak tyto nové předpisy týkající 
se podrobné kontroly ovlivní práci výboru a Parlamentu v praxi.
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