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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
afaceri constituționale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută faptul că s-a acordat o asemenea importanță mediului în toate politicile comunitare 
în cadrul Tratatului de la Lisabona, inclusiv referirea explicită la promovarea măsurilor la 
nivel internațional pentru soluționarea problemelor de mediu și în special pentru 
combaterea schimbărilor climatice și a încălzirii globale;

2. subliniază importanța continuării rolului de lider al Parlamentului European și al Uniunii 
Europene în toate politicile care vizează combaterea schimbărilor climatice;

3. subliniază, prin urmare, că adoptarea de către Parlamentul European, cât de curând 
posibil, a poziției sale cu privire la pachetul de măsuri propus privind schimbările 
climatice, prezentat de Comisie la începutul acestui an, reprezintă o prioritate;

4. ia act cu satisfacție de faptul că competențele Uniunii Europene în domeniul sănătății 
publice s-au lărgit considerabil, prin referiri la serviciile de sănătate în regiunile 
transfrontaliere, prin măsuri de protecție a sănătății publice în ceea ce privește consumul 
de tutun și abuzul de alcool și monitorizarea, alerta rapidă și combaterea amenințărilor 
transfrontaliere grave la adresa sănătății, în afara armonizării legislațiilor și a normelor, 
precum și prin măsuri privind medicamentele și echipamentele medicale; salută referirile 
specifice la inițiativele privind stabilirea de orientări și indicatori, organizarea 
schimburilor de bune practici și pregătirea elementelor necesare pentru monitorizarea și 
evaluarea periodică, în legătură cu care Parlamentul European trebuie să primească 
informații complete; salută faptul că politicile în domeniul sănătății publice pot fi, fără 
îndoială, derulate mult mai eficient în temeiul noului tratat;

5. subliniază că, ținând seama de accentul tot mai mare pus pe serviciile de sănătate, pe 
epidemiile transfrontaliere și pe schimbările climatice, aceste chestiuni ar trebui, atunci 
când este posibil, luate în considerare în toate aspectele politicii UE, în special în 
acordurile comerciale internaționale;

6. salută faptul că Tratatul adaugă un nou titlu privind energia (Titlul XXI), printre ale cărui 
obiective se numără promovarea eficienței energetice și utilizarea surselor de energie 
regenerabile, având în vedere necesitatea de a conserva și a îmbunătăți mediul;

7. salută, de asemenea, consolidarea competențelor Uniunii Europene în domeniul protecției 
civile în asigurarea de asistență ad-hoc și ajutor în caz de catastrofe țărilor terțe, în cadrul 
politicii UE privind ajutorul umanitar, sprijinirea și completarea acțiunilor statelor 
membre, precum și aplicarea clauzei de solidaritate în cazul producerii unei catastrofe 
naturale sau provocate de om;

8. subliniază faptul că clarificarea competențelor Uniunii în domeniul politicii de mediu, 
sănătatea publică și protecția consumatorului oferă beneficii evidente cetățenilor europeni, 
având în vedere că promovează dezvoltarea durabilă în cadrul Uniunii, politicile 
referitoare la sănătate și protecția mediului;
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9. ținând seama de caracterul din ce în ce mai internațional al politicii pe care o desfășoară, 
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară invită Parlamentul și 
Comisia să faciliteze stabilirea unei relații directe, care să constea într-o consultare 
regulată între Înaltul Reprezentant pentru politica externă și de securitate comună și 
comisie.

10. consideră că Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară dispune de un 
sistem eficient pentru a garanta că Parlamentul îndeplinește și se folosește pe deplin de 
rolul care i-a fost conferit în conformitate cu noile prevederi privind controlul în materie 
de comitologie, și subliniază provocarea cu care comisia se confruntă în ceea ce privește 
păstrarea unui echilibru între volumul de muncă care rezultă din programul său de lucru 
legislativ normal și aceste noi sarcini de control;

11. salută consolidarea rolului parlamentelor naționale în cadrul procesului legislativ prin 
introducerea unei noi obligații privind controlul asupra tuturor propunerilor legislative, cu 
excepția cazurilor în care principul subsidiarității nu se aplică; constată că este prea 
devreme pentru a spune în ce mod această nouă prevedere privind controlul va afecta, în 
practică, activitatea comisiei și a Parlamentului.
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