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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri az 
Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1. üdvözli, hogy a környezet a Lisszaboni Szerződésben szereplő összes uniós politikában 
igen kiemelt szerepet kapott, ideértve a környezeti problémák kezelésére szolgáló 
intézkedések nemzetközi szinten történő támogatására, és különösen az éghajlatváltozás 
és a globális felmelegedés elleni küzdelemre vonatkozó kifejezett utalásokat is;

2. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az Európai Parlament és az Európai Unió továbbra 
is vezető szerepet töltsön be az éghajlatváltozás kezelésével kapcsolatos összes 
politikában;

3. ezért hangsúlyozza, hogy kiemelt fontosságú, hogy az Európai Parlament a lehető 
leghamarabb elfogadja álláspontját az éghajlatváltozással kapcsolatban javasolt 
csomagról, amelyet a Bizottság terjesztett elő ez év korábbi szakaszában;

4. elégedetten állapítja meg, hogy az Európai Unió hatásköre jelentősen megerősödött a 
közegészség területén a határokon átnyúló területeken nyújtott egészségügyi 
szolgáltatások, a törvényi és rendeleti rendelkezések harmonizációja kivételével a 
közegészség dohánytermékekkel és a mértéktelen alkoholfogyasztással kapcsolatos 
védelmére irányuló intézkedések, a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyek 
figyelemmel kísérésével, korai előrejelzésével és az ezek elleni küzdelemmel, valamint a 
gyógyszerek és orvosi felhasználásra szánt eszközökkel kapcsolatos intézkedések 
említésével; üdvözli az iránymutatások és mutatók megállapítására, a bevált gyakorlatok 
cseréjének megszervezésére, valamint az időszakos felülvizsgálat és kiértékelés szükséges 
elemeinek kialakítására irányuló kezdeményezések konkrét említését, amelyekkel 
kapcsolatban az Európai Parlamentet teljes körűen tájékoztatni kell; üdvözli, hogy a 
közegészségügyi politikák az új Szerződés keretében egyértelműen hatékonyabban 
folytathatók;

5. kiemeli, hogy az egészségügyi szolgáltatások, a határokon át terjedő betegségek és az 
éghajlatváltozás területére helyezett nagyobb hangsúly fényében ezeket a kérdéseket –
amennyiben lehetséges – figyelembe kell venni az uniós politika valamennyi 
vonatkozásában, különösen a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban;

6. üdvözli, hogy a Szerződés egy új fejezetet szentel az energia ügyének (XXI. cím), 
amelynek célkitűzései közé tartozik a környezet védelme és javítása szükségességének 
összefüggésében az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások használatának 
ösztönzése;

7. üdvözli továbbá az Európai Unió hatáskörének megerősítését a polgári védelem területén 
a harmadik országokban történő ad hoc segítségnyújtás és katasztrófaenyhítés biztosítása 
tekintetében, az EU humanitárius segítségnyújtási politikájának részeként, illetve 
támogatva és kiegészítve a tagállamok cselekvéseit, valamint a természeti és ember által 
előidézett katasztrófa esetére vonatkozó szolidaritási záradékot alkalmazva;
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8. hangsúlyozza, hogy az Unió környezettel, közegészséggel és fogyasztóvédelemmel 
kapcsolatos politikai területeken meglévő hatásköreinek tisztázása látható előnyökkel jár 
Európa polgárai számára, mivel megerősíti az Unió fenntartható fejlődése, az 
egészségügyi politikák és a környezetvédelem támogatását;

9. a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság egyre inkább 
nemzetközi jellegű politikai megbízatása alapján felhívja a Parlamentet és a Bizottságot, 
hogy könnyítse meg a közös kül- és biztonságpolitika főképviselője és a Bizottság közötti 
rendszeres konzultációra épülő közvetlen kapcsolat kialakítását;

10. úgy véli, hogy a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
hatékony rendszerrel rendelkezik annak garantálására, hogy a Parlament teljesítse és teljes 
mértékben kihasználja a komitológia területére vonatkozó új ellenőrző rendelkezések 
szerinti szerepét, és hangsúlyozza a rendes jogalkotási munkaprogramjából fakadó 
munkateher és ezen új ellenőrző feladatok kiegyensúlyozása terén a bizottság előtt álló 
kihívást;

11. üdvözli, hogy az összes jogalkotási javaslatra vonatkozó új ellenőrzési kötelezettség révén 
megerősítették a nemzeti parlamentek szerepét a jogalkotási folyamatban, azokat az 
eseteket kivéve, amikor a szubszidiaritás elve nem alkalmazandó; megállapítja, hogy túl 
korai nyilatkozni arról, hogyan fogja ez az új ellenőrzési rendelkezés a bizottság és a 
Parlament munkáját a gyakorlatban érinteni.
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