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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om 
Konstitutionelle Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i 
det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over, at miljøet har fået en så fremtrædende stilling inden for alle EU-
politikker i Lissabon-traktaten, inklusive en eksplicit henvisning til bekæmpelsen af 
klimaændringer på internationalt plan;

2. understreger vigtigheden af, at Europa-Parlamentet og Den Europæiske Union fortsat 
spiller en førerrolle inden for alle politikker vedrørende af klimaændringer;

3. understreger derfor, at det Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og 
Europa-Parlamentet bør prioritere at vedtage deres holdning om den foreslåede 
klimaændringspakke, som Kommissionen fremlagde tidligere på året, så snart det 
overhovedet er muligt;

4. bemærker med tilfredshed, at Den Europæiske Unions beføjelser er blevet styrket 
betydeligt på folkesundhedsområdet gennem henvisninger til sundhedstjenester i 
grænseområder, foranstaltninger vedrørende beskyttelse af folkesundheden i forbindelse 
med tobak og alkoholmisbrug, uden harmonisering af love og bestemmelser, samt 
foranstaltninger vedrørende lægemidler og medicinsk udstyr; glæder sig over, at 
politikkerne på folkesundhedsområdet helt klart kan gennemføres mere effektivt under 
den nye traktat;

5. påpeger, at i lyset af det stigende fokus på sundhedstjenester, grænseoverskridende 
sygdomme og klimaændringer bør sådanne spørgsmål om muligt inddrages i alle 
aspekterne af EU's politik, navnlig i internationale samhandelsaftaler;

6. glæder sig over styrkelsen af Den Europæiske Unions beføjelser inden for 
civilbeskyttelse med levering af ad hoc-assistance og nødhjælp i tredjelande som led i 
EU's politik for humanitær bistand samt støtte og supplering af medlemsstaternes 
foranstaltninger og anvendelse af solidaritetsklausulen i tilfælde af naturkatastrofer eller 
menneskeskabte katastrofer;

7. i lyset af det stadig større internationale fokus for dets politikområde opfordrer Udvalget 
for Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed Parlamentet og Kommissionen til at 
fremme direkte forbindelser i form af regelmæssige kontakter mellem den højtstående 
repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og udvalget;

8. mener, at Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed har et effektiv system, 
der kan sikre, at Parlamentet udfylder og udnytter sin rolle under de nye 
undersøgelsesbestemmelser på komitologiområdet, og understreger den udfordring, som 
udvalget står over for med hensyn til at skabe balance mellem sit normale 
lovgivningsmæssige arbejdsprogram og disse nye undersøgelsesopgaver;

9. glæder sig over styrkelsen af de nationale parlamenters rolle i lovgivningsprocessen i 
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kraft af den nye forpligtelse til gennemgang af alle lovgivningsforslag, undtagen hvor 
subsidiaritetsprincippet ikke finder anvendelse; bemærker, at det er for tidligt at sige, 
hvordan denne nye undersøgelsesbestemmelse vil påvirke udvalgets og Parlamentets 
arbejde i praksis.
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