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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι στη Συνθήκη της Λισαβόνας το περιβάλλον κατέχει μια τόσο 
κεντρική θέση στο σύνολο των πολιτικών της ΕΕ, περιλαμβανομένης και της ρητής 
αναφοράς στην προώθηση μέτρων σε διεθνές επίπεδο για την αντιμετώπιση των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων και κυρίως στην καταπολέμηση της αλλαγής του 
κλίματος και της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη·

2. τονίζει πως είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση να 
συνεχίσουν να διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο στο σύνολο των πολιτικών που σχετίζονται 
με την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος·

3. υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο η έγκριση, όσο το δυνατόν συντομότερα, της θέσης του σχετικά με την 
προτεινόμενη δέσμη για την αλλαγή του κλίματος, την οποία παρουσίασε πριν από λίγους 
μήνες η Επιτροπή·

4. σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενισχύονται 
σημαντικά στον τομέα της δημόσιας υγείας μέσω των αναφορών στις υπηρεσίες υγείας 
στις διασυνοριακές περιοχές, των μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας σε 
σχέση με το κάπνισμα και την κατάχρηση του οινοπνεύματος, και της παρακολούθησης, 
της έγκαιρης προειδοποίησης και της καταπολέμησης σοβαρών διασυνοριακών απειλών 
κατά της υγείας, εξαιρουμένης της εναρμόνισης των νόμων και των κανονισμών, καθώς 
και των μέτρων για τα φαρμακευτικά προϊόντα και τις συσκευές για ιατρική χρήση. 
Επιδοκιμάζει συγκεκριμένες αναφορές σε πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη θέσπιση 
κατευθυντήριων γραμμών και δεικτών, στην οργάνωση της ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών και στην προετοιμασία των απαραίτητων στοιχείων για περιοδική 
παρακολούθηση και αξιολόγηση, αναφορικά με τις οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα 
ενημερώνεται πλήρως. Επιδοκιμάζει το γεγονός ότι στο πλαίσιο της νέας Συνθήκης οι 
πολιτικές για τη δημόσια υγεία μπορούν σαφώς να εφαρμόζονται με μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα·

5. επισημαίνει ότι, δεδομένης της μεγαλύτερης έμφασης που δίδεται στον τομέα των 
υπηρεσιών υγείας, στις διασυνοριακές νόσους και στην αλλαγή του κλίματος, τα 
ζητήματα αυτά θα έπρεπε, όπου είναι δυνατόν, να λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις πτυχές 
της πολιτικής της ΕΕ, ιδίως στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες·

6. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Συνθήκη προσθέτει νέο τίτλο στην ενέργεια (Τίτλος ΧΧI), 
του οποίου οι στόχοι περιλαμβάνουν την προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και 
τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα πλαίσια της ανάγκης για προστασία και 
βελτίωση του περιβάλλοντος·

7. επιδοκιμάζει επίσης την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον 
τομέα της πολιτικής προστασίας, με την παροχή ad hoc βοήθειας και αρωγής σε τρίτες 
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χώρες που πλήττονται από καταστροφές, στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για την 
ανθρωπιστική βοήθεια, στηρίζοντας και συμπληρώνοντας τις δράσεις των κρατών μελών 
και εφαρμόζοντας τη ρήτρα αλληλεγγύης σε περιπτώσεις φυσικών ή ανθρωπογενών 
καταστροφών·

8. τονίζει ότι η αποσαφήνιση των εξουσιών της Ένωσης στον τομέα πολιτικής που 
σχετίζεται με το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την προστασία των καταναλωτών 
συνεπάγεται ορατά οφέλη για τους πολίτες της Ευρώπης, καθώς ενισχύει την προώθηση 
της αειφόρου ανάπτυξης στην Ένωση, τις πολιτικές για την υγεία και την προστασία του 
περιβάλλοντος·

9. δεδομένης της ολοένα και περισσότερο διεθνούς φύσης της εντολής της, η Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ζητεί από το 
Κοινοβούλιο και την Επιτροπή να διευκολύνουν την καθιέρωση μιας άμεσης σχέσης, υπό 
τη μορφή τακτικής διαβούλευσης, μεταξύ του Ύπατου Εκπροσώπου για την Κοινή 
Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας και της εν λόγω επιτροπής·

10. θεωρεί ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 
διαθέτει ένα αποτελεσματικό σύστημα που εγγυάται ότι το Κοινοβούλιο θα επιτελεί και 
θα αξιοποιεί πλήρως τον ρόλο του στο πλαίσιο των νέων διατάξεων για τον έλεγχο στον 
τομέα της επιτροπολογίας, και τονίζει την πρόκληση που συνιστά για την επιτροπή η 
εξισορρόπηση του φόρτου εργασίας του συνήθους νομοθετικού προγράμματος με τον 
φόρτο εργασίας από τα νέα ελεγκτικά καθήκοντα·

11. επιδοκιμάζει την ενίσχυση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων στη νομοθετική 
διαδικασία μέσω της νέας υποχρέωσης ελέγχου όλων των νομοθετικών προτάσεων, εκτός 
από τις περιπτώσεις όπου δεν ισχύει η αρχή της επικουρικότητας. Σημειώνει ότι είναι 
πάρα πολύ νωρίς να εξαχθούν συμπεράσματα για τον τρόπο με τον οποίο αυτή η νέα 
διάταξη για τον έλεγχο θα επηρεάσει στην πράξη τις εργασίες της επιτροπής και του 
Κοινοβουλίου.
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