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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie
op te nemen:

1. verwelkomt het feit dat het milieu zo’n belangrijke plaats heeft gekregen op alle EU-
beleidsterreinen in het Verdrag van Lissabon, en dat er expliciet wordt verwezen naar het 
bevorderen van maatregelen op internationaal niveau voor de aanpak van 
milieuproblemen, in het bijzonder de bestrijding van klimaatverandering en de opwarming 
van de aarde;

2. acht het belangrijk dat het Europees Parlement en de Europese Unie een voortrekkersrol 
blijven spelen  in alle beleidsmaatregelen die gericht zijn op de aanpak van de 
klimaatverandering;

3. onderstreept dan ook dat het een kwestie van prioriteit is voor het Europees Parlement om 
zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is zijn standpunt in te nemen over het voorgestelde 
pakket voor klimaatverandering, dat eerder dit jaar is voorgesteld door de Commissie;

4. merkt met voldoening op dat de bevoegdheden van de Europese Unie op het gebied van 
de volksgezondheid aanzienlijk zijn versterkt, door verwijzingen naar 
gezondheidsdiensten op grensoverschrijdende terreinen, maatregelen in verband met de 
bescherming van de volksgezondheid op het gebied van tabak en alcoholmisbruik, en 
inzake controle op, vroege waarschuwing bij en bestrijding van ernstige 
grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid, maar met uitsluiting van 
harmonisatie van wetten en regelingen, evenals maatregelen in verband met medicinale 
producten en apparaten voor medisch gebruik; juicht de specifieke verwijzingen toe naar 
initiatieven gericht op de vaststelling van richtsnoeren en indicatoren, de organisatie van 
de uitwisseling van beste praktijken en de voorbereiding van de noodzakelijke elementen 
voor periodieke controle en evaluatie, waarvan het Europees Parlement volledig op de 
hoogte dient te worden gehouden; is ingenomen met het feit dat beleid op het gebied van 
de volksgezondheid krachtens het nieuwe verdrag duidelijk effectiever kan worden 
gevoerd;

5. wijst er op dat gezien de toegenomen aandacht voor gezondheidsdiensten, 
grensoverschrijdende ziektes en klimaatveranderingen, waar mogelijk rekening moet 
worden gehouden met dergelijke kwesties bij alle aspecten van het EU-beleid, in het 
bijzonder bij internationale handelsovereenkomsten;

6. juicht het toe dat aan het verdrag een nieuwe titel over energie is toegevoegd (Titel XXI), 
die onder meer tot doel heeft de energie-efficiëntie en het gebruik van vernieuwbare 
energiebronnen te bevorderen in de context van de noodzaak het milieu te beschermen en 
te verbeteren; 

7. juicht voorts de versterking toe van de bevoegdheden van de Europese Unie op het gebied 
van civiele bescherming bij het bieden van ad hoc hulp en rampenbestrijding in derde 



PE405.806v02-00 4/5 AD\726751NL.doc

NL

landen als onderdeel van het humanitaire hulpbeleid van de EU en het geven van 
aanvullende steun bij acties van lidstaten en het toepassen van de solidariteitsclausule bij 
een natuurramp of een door de mens veroorzaakte ramp;

8. benadrukt dat de verduidelijking van de bevoegdheden van de Unie op de beleidsterreinen 
milieu, volksgezondheid en consumentenbescherming zichtbare voordelen oplevert voor 
de burgers van Europa, aangezien het de bevordering van duurzame ontwikkeling in de 
Unie, het gezondheidsbeleid en de milieubescherming versterkt;

9. verzoekt het Parlement en de Commissie, in het licht van de steeds internationalere aard 
van haar beleidsopdracht, rechtstreekse betrekkingen mogelijk te maken, bestaande uit een 
regelmatig overleg tussen de hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid en de commissie;

10. is van mening dat de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid over 
een efficiënt systeem beschikt teneinde te kunnen garanderen dat het Parlement voldoet 
aan zijn rol, en deze ook volledig gebruikt, krachtens de nieuwe comitologiebepalingen 
inzake toetsing, en benadrukt de uitdaging waarvoor de commissie staat als het gaat om de 
balans tussen de werklast van haar reguliere wetgevingswerkprogramma en van deze 
nieuwe toetsing;

11. verwelkomt de versterking van de rol van nationale parlementen in het wetgevingsproces 
door de nieuwe verplichting tot toetsing van alle wetgevingsvoorstellen, behalve die 
waarvoor het subsidiariteitsbeginsel niet van toepassing is; merkt op dat het nog te vroeg 
is om aan te geven hoe deze nieuwe toetsingbepaling in de praktijk van invloed zal zijn op 
het werk van de commissies en het Parlement.
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