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FÖRSLAG 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för konstitutionella 
frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet uttrycker sin glädje över att förverkligandet av de tre pelarna för 
hållbar utveckling finns med bland målen för Europeiska unionen, liksom över att  
integreringen av miljöskyddskrav samt en hög skyddsnivå när det gäller människors hälsa  
erkänns som allmänna principer för utformning och genomförande av all unionspolitik i 
författningsförslaget. 

2. Europaparlamentet beklagar att del III om unionens politik och funktion i 
författningsförslaget inte uppdaterats i enlighet med principen om hållbar utveckling, detta 
i synnerhet på områdena för jordbruks-, sammanhållnings-, transport- och handelspolitik. 
Parlamentet beklagar även det faktum att vissa miljöåtgärder, i synnerhet i fråga om 
skatter, stads- och landsbygdsplanering, kvantitativ förvaltning av vattenresurser och 
markanvändning, inte omfattas av det vanliga lagstiftningsförfarandet utan antas genom 
enhälliga beslut i rådet.  

3. Europaparlamentet välkomnar det faktum att antagandet av åtgärder för att etablera höga 
kvalitets- och säkerhetsstandarder i fråga om läkemedel och medicinsk utrustning samt för 
övervakning, tidig varning och bekämpning av allvarliga gränsöverskridande hälsohot har 
införlivats med Europeiska unionens delade ansvarsområden och underställts det vanliga 
lagstiftningsförfarandet. 

4. Europaparlamentet gläder sig över att ett kapitel om unionens demokratiska liv och 
principen om att beslut skall fattas så öppet och så nära medborgarna som möjligt införts i 
författningsförslaget. Parlamentet understryker betydelsen av det ansvar som 
gemenskapens institutioner axlar gentemot medborgarna och betonar att  medborgarna 
och deras organisationer behöver tillgång till domstolar och tribunaler, särskilt på 
miljöområdet i enlighet med Århuskonventionen, utfärdad av FN:s ekonomiska 
kommission för Europa. 
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