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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för konstitutionella 
frågor att som ansvarigt utskott införliva följande i sitt förslag till resolution:

1. Europaparlamentet välkomnar det faktum att miljön har fått en så framstående ställning 
i Lissabonfördraget, inom EU:s alla politikområden, bland annat genom att det 
uttryckligen nämns att det är nödvändigt att på internationell nivå främja åtgärder för att 
hantera miljöproblem, i synnerhet för att bekämpa klimatförändringarna och den globala 
uppvärmningen.

2. Europaparlamentet betonar vikten av att parlamentet och Europeiska unionen fortsätter att 
eftersträva en ledande roll inom alla de politikområden som rör bekämpning av 
klimatförändringar.

3. Europaparlamentet understryker därför att det är en prioritering för Europaparlamentet att 
anta sin ståndpunkt om det föreslagna paketet om klimatförändringar, vilket 
kommissionen lade fram tidigare i år, så snart det är praktiskt möjligt.

4. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att Europeiska unionens inflytande har 
stärkts betydligt på området folkhälsa, i och med hänvisningarna till hälso- och sjukvård 
i gränsöverskridande områden, åtgärder för folkhälsoskydd när det gäller tobak och 
alkoholmissbruk samt övervakning, tidig varning och bekämpande av allvarliga 
gränsöverskridande folkhälsohot, undantaget samordning av lagar och bestämmelser, 
liksom bestämmelser för läkemedelsprodukter och apparater för medicinskt bruk. 
Parlamentet välkomnar de särskilda hänvisningarna till initiativ som syftar till att fastställa 
riktlinjer och indikatorer, organisera utbyte av bästa praxis och förbereda de nödvändiga 
elementen för regelbunden övervakning och utvärdering, initiativ som Europaparlamentet 
måste hållas fullständigt underrättat om. Parlamentet välkomnar det faktum att 
folkhälsoåtgärder helt klart kan genomföras effektivare i och med det nya fördraget.

5. Europaparlamentet framhåller att mot bakgrund av den ökade inriktningen på hälso- och 
sjukvård, gränsöverskridande sjukdomar och klimatförändringar, bör sådana frågor om 
möjligt vägas in i alla delar av EU:s politik, särskilt internationella handelsavtal.

6. Europaparlamentet välkomnar att fördraget innehåller en ny avdelning för energi 
(avdelning XXI), vars mål bl.a. är att främja energieffektivitet och användningen av 
förnybara energikällor, mot bakgrund av behovet av att skydda och förbättra miljön.

7. Europaparlamentet välkomnar vidare Europeiska unionens stärkta inflytande inom 
området civilskydd, eftersom unionen kan ge tillfälligt stöd och katastrofbistånd 
i tredjeländer som ett led i EU:s politik för humanitärt bistånd, stödja och komplettera 
medlemsstaternas insatser samt tillämpa solidaritetsklausulen i händelse av en 
naturkatastrof eller en katastrof orsakad av människan.
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8. Europaparlamentet betonar att förtydligandet av unionens befogenheter på miljö-, 
folkhälso- och konsumentskyddsområdet innebär uppenbara fördelar för 
EU:s medborgare, eftersom större vikt läggs vid främjandet av hållbar utveckling i 
unionen, hälsopolitiken och miljöskyddet.

9. Mot bakgrund av att ansvarsområdet för utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet har en allt mer internationell karaktär uppmanar utskottet parlamentet 
och kommissionen att underlätta en direktkontakt i form av ett regelbundet samråd mellan 
utskottet och den höge representanten för den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken.

10. Europaparlamentet anser att utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet har ett 
effektivt system för att garantera att parlamentet uppfyller och fullt ut utnyttjar sin roll 
enligt de nya kontrollbestämmelserna för kommittéförfarandet. Parlamentet framhåller att 
det blir en utmaning för utskottet att balansera arbetet med det ordinarie
lagstiftningsprogrammet och dessa nya kontrolluppgifter.

11. Europaparlamentet välkomnar att de nationella parlamentens roll i lagstiftningsprocessen 
har stärkts genom det nya kravet på kontroll av alla lagstiftningsförslag, med undantag för 
de fall där subsidiaritetsprincipen inte gäller. Parlamentet noterar att det är alltför tidigt att 
säga hur denna nya kontrollbestämmelse kommer att påverka utskottets och parlamentets 
arbete i praktiken.
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