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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tervitab asjaolu, et keskkonnal on oluline koht kõikides ELi Lissaboni lepinguga seotud 
poliitikavaldkondades, sisaldades otseseid viiteid kliimamuutuste vastu võitlemisele 
rahvusvahelisel tasandil;

2. rõhutab Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu jätkuva juhtrolli võtmise tähtsust kõikides 
poliitikavaldkondades, mis tegelevad kliimamuutustega;

3. rõhutab seetõttu, et keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni ja Euroopa 
Parlamendi jaoks on esmatähtis võtta võimalikult kiiresti seisukoht komisjoni käesoleval 
aastal esitatud kliimamuutuste paketi suhtes; 

4. märgib rahuloluga, et Euroopa Liidu võim on märgatavalt tugevnenud rahvatervise 
valdkonnas, viidates tervishoiuteenustele piiriülestel aladel, tubaka ja alkoholi 
kuritarvitamisega seotud rahvatervise kaitset käsitlevatele meetmetele, välja arvatud 
õigusnormide ja eeskirjade ühtlustamine ning ravimite ja meditsiiniseadmetega seotud 
meetmed; tervitab asjaolu, et uue lepingu alusel saab rahvatervisepoliitikat kindlasti 
tõhusamalt rakendada;

5. juhib tähelepanu sellele, et arvestades suuremat keskendumist tervishoiuteenuste, 
ülepiiriliste haiguste ja kliimamuutuste valdkonnale, peaks selliseid küsimusi võtma 
võimaluse korral arvesse kõikide ELi poliitika aspektide, eriti rahvusvaheliste 
kaubanduskokkulepete puhul;

6. tervitab lisaks Euroopa Liidu võimu tugevdamist kodanikukaitse valdkonnas 
sündmustekohase ja katastroofiabi andmisel kolmandates riikides ELi 
humanitaarabipoliitika osana ning liikmesriikide tegevuse toetamisel ja täiendamisel ning 
solidaarsusklausli kohaldamisel loodusõnnetuse või inimtegevusest tingitud õnnetuse 
puhul;

7. võttes arvesse oma poliitikavaldkonna üha rahvusvahelisemat iseloomu, nõuab 
keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon, et Euroopa Parlament ja Euroopa 
Komisjon hõlbustaksid ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni 
vahelisi otseseid sidemeid korrapäraste nõupidamiste kujul;

8. on seisukohal, et keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonil on tõhusalt toimiv 
süsteem, kindlustamaks, et Euroopa Parlament täidab ja kasutab täielikult oma uutest 
kontrollisätetest tulenevat rolli komiteemenetluses ning rõhutab probleemi, millega 
komisjon kokku puutub oma regulaarse seadusandliku tööprogrammi töökoormuse 
tasakaalustamisel nende uute kontrolliülesannetega;

9. tervitab riikide parlamentide funktsiooni tugevdamist õigusloomeprotsessis kõikide uute 
õigusakti ettepanekute kohta kehtiva kontrollikohustuse kaudu, välja arvatud juhul, kui 
subsidiaarsuspõhimõtet ei kohaldata; märgib, et hetkel on liiga vara öelda, kuidas see uus 
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kontrollisäte mõjutab keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni ja Euroopa 
Parlamendi tööd praktikas.
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