
 

PA\543329FI.doc  PE 347.227 

FI FI 

EUROOPAN PARLAMENTTI 
2004 2009 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 

VÄLIAIKAINEN 
2004/2129(INI) 

 

4.10.2004 

LAUSUNTOLUONNOS 
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalta 

perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalle 

Euroopan perustuslaista tehdystä sopimusehdotuksesta 
(2004/2129(INI)) 

Valmistelija: Vasco Graça Moura 



 

PE 347.227 2/4 PA\543329FI.doc 

FI 

PA_NonLeg 



 

PA\543329FI.doc 3/4 PE 347.227 

 FI 

EHDOTUKSET 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. pitää ilahduttavana, että Euroopan unionin tavoitteisiin kuulu kestävän kehityksen kolmen 
pilarin täytäntöönpano ja että perustuslaista tehdyssä sopimusehdotuksessa 
ympäristönäkökohtien sisällyttäminen poliitikkoihin sekä ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu on yleisen soveltamisen periaatteena kaikissa unionin politiikoissa; 

2. on pahoillaan, että perustuslaista tehdyn sopimuksen III osaa unionin politiikoista ja 
toiminnasta ei ole ajantasaistettu ja saatettu yhdenmukaiseksi kestävän kehityksen 
periaatteen kanssa erityisesti maatalous-, koheesio-, liikenne- ja kauppapolitiikoissa; 
pahoittelee edelleen, että tiettyihin ympäristöä koskeviin toimiin, jotka liittyvät erityisesti 
verotukseen, aluesuunnitteluun, vesivarojen kvantitatiiviseen hallintoon ja maankäyttöön, 
ei sovelleta tavanomaista lainsäädäntömenettelyä, vaan ne hyväksytään neuvostossa 
yksimielisyyspäätöksellä; 

3. on tyytyväinen toimista, jolla pyritään asettamaan korkeatasoiset standardit lääkkeiden ja 
lääkinnällisten laitteiden laadulle ja turvallisuudelle, sekä siitä, että rajatylittävien 
vakavien terveysriskien valvonta-, ennakkovaroitus- ja torjuntatoimet kuuluvat Euroopan 
unionin jaettuun toimivaltaan, ja niitä sovelletaan tavanomaisella 
lainsäädäntömenettelyllä; 

4. pitää ilahduttavana, että perustuslaista tehtyyn sopimusehdotukseen on sisällytetty 
kokonainen osasto demokratian toteutumisesta unionissa sekä siitä, että päätökset tehdään 
mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman lähellä kansalaisia; pitää merkittävänä 
yhteisön toimielinten vastuuta kansalaisia kohtaan sekä kansalaisten ja 
kansalaisjärjestöjen tarvetta saada asiansa käsiteltyä tuomioistuimessa erityisesti 
ympäristön alalla Århusissa tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan 
talouskomission yleissopimuksen mukaisesti. 
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