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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseensä:

1. suhtautuu myönteisesti siihen, että Lissabonin sopimuksessa ympäristölle on annettu 
merkittävä asema kaikissa EU:n politiikoissa ja että siinä viitataan nimenomaisesti 
kansainvälisten toimenpiteiden edistämiseen ympäristöongelmien käsittelyssä ja erityisesti 
ilmastonmuutoksen ja maapallon lämpenemisen torjuntaan;

2. korostaa, että on tärkeää, että Euroopan parlamentilla ja Euroopan unionilla on edelleen 
johtava rooli kaikissa ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvissä politiikoissa;

3. korostaa näin ollen, että Euroopan parlamentin on ensisijaisesti ilmaistava kantansa 
komission aikaisemmin tänä vuonna ehdottamaan ilmastonmuutospakettiin niin pian kuin 
käytännössä on mahdollista;

4. panee tyytyväisenä merkille, että Euroopan unionin toimivaltuuksia on vahvistettu 
huomattavasti kansanterveyden alalla viittaamalla raja-alueiden 
terveydenhoitopalveluihin, kansanterveyden suojelua koskeviin toimiin tupakan ja 
alkoholin väärinkäytön sekä vakavien, rajatylittävien terveysuhkien seurannan, varhaisen 
varoittamisen ja torjunnan alalla, lukuun ottamatta lainsäädännön ja määräysten 
yhdenmukaistamista, sekä lääkkeisiin liittyviin toimiin ja lääketieteelliseen käyttöön 
tarkoitettuihin laitteisiin; pitää ilahduttavana erityisiä viittauksia aloitteisiin, joiden 
tarkoituksena on luoda suuntaviivoja ja osoittimia, järjestää parhaiden käytäntöjen vaihtoa 
ja valmistella tarvittavia osatekijöitä säännöllistä seurantaa ja arviointia varten, joista 
Euroopan parlamentille on tiedotettava täysimääräisesti, suhtautuu myönteisesti siihen, 
että kansanterveyspolitiikkaa voidaan selvästi harjoittaa tehokkaammin uuden 
perustamissopimuksen mukaan;

5. korostaa, että kun otetaan huomioon, että terveyspalveluihin, rajaylittäviin sairauksiin ja 
ilmastonmuutokseen kiinnitetään yhä enemmän huomiota, tällaiset asiat olisi 
mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon EU:n politiikan kaikissa näkökohdissa,
erityisesti kansainvälisissä kauppasopimuksissa;

6. pitää ilahduttavana sitä, että sopimukseen on lisätty uusi osasto (osasto XXI), jonka 
tavoitteisiin kuuluvat energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden käytön 
edistäminen ympäristön suojelua ja parantamista koskevan vaatimuksen mukaisesti;

7. suhtautuu myönteisesti Euroopan unionin toimivaltuuksien vahvistamiseen 
väestönsuojelun alalla tilapäisen avun ja katastrofiavun antamisessa kolmansissa maissa 
osana EU:n humanitaarista apua koskevaa politiikkaa sekä jäsenvaltioiden toimien 
tukemisessa ja täydentämisessä ja solidaarisuuslausekkeen soveltamisessa
luonnonmullistusten tai ihmisten aiheuttamien suuronnettomuuksien sattuessa;

8. painottaa, että unionin toimivallan selventäminen ympäristöpolitiikan, kansanterveyden ja 
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kuluttajansuojelun alalla tuo selviä hyötyjä unionin kansalaisille, koska se vahvistaa 
kestävän kehityksen edistämistä unionissa, terveyspolitiikkaa ja ympäristönsuojelua;

9. kun otetaan huomioon, että politiikan toiminta-alue on entistä kansainvälisempi,
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää 
parlamenttia ja komissiota helpottamaan suoraa suhdetta, mukaan lukien säännöllisiä 
kuulemistilaisuuksia, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja 
valiokunnan välillä;

10. katsoo, että ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta on 
ottanut käyttöön tehokkaan järjestelmän, jolla varmistetaan, että parlamentti täyttää 
kaikilta osin roolinsa ja hyödyntää sitä komiteamenettelyn uusien valvontasäännösten 
mukaisesti, ja korostaa, että valiokunnan haasteena on löytää tasapaino säännöllisestä
lainsäädäntöohjelmasta aiheutuvan työtaakan ja uusien valvontatehtävien välillä;

11. suhtautuu myönteisesti siihen, että kansallisten parlamenttien roolia 
lainsäädäntöprosessissa vahvistetaan antamalla niille tehtäväksi valvoa kaikkia uusia 
lainsäädäntöehdotuksia, paitsi silloin, kun toissijaisuusperiaatetta ei sovelleta; toteaa, että 
on liian aikaista sanoa, miten uusi valvontasäännös vaikuttaa valiokuntien ja parlamentin 
työhön käytännössä.
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