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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Specjalnej komisji ds. wyzwań politycznych i zasobów budżetowych na rzecz 
zrównoważonej Unii Europejskiej po 2013 r. właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w 
końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że przyszła zrównoważona gospodarka nie jest wyłącznie celem o 
wymiarze moralnym, ale także ekonomiczną koniecznością; uważa, że UE powinna 
być wiodącą siłą podczas tej transformacji, aby zachować konkurencyjność 
europejskiego przemysłu i zagwarantować czyste i zdrowe otoczenie naturalne;

2. podkreśla konieczność większego zintegrowania unijnego ustawodawstwa i celów z 
zakresu ochrony środowiska z politykami sektorowymi (w tym WPR, polityką 
spójności i WPRyb); sugeruje zatem zintegrowanie finansowania UE, aby 
zagwarantować przestrzeganie unijnego ustawodawstwa i celów politycznych z 
zakresu ochrony środowiska; podkreśla rolę przyszłych programów badań i innowacji
w realizacji celów UE w zakresie inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu 
społecznemu wzrostu;

3. jest zaniepokojony skutkami finansowymi i politycznymi szkodliwych dla środowiska 
dotacji; uważa, że europejskie fundusze nie powinny mieć negatywnego wpływu na 
środowisko, zmianę klimatu, ekosystemy i bioróżnorodność w UE lub poza nią;

4. ponownie przypomina o znaczeniu, jakie ma realizacja unijnych celów dotyczących 
klimatu i bioróżnorodności i wzywa UE do zagwarantowania, że cele te znajdą 
odzwierciedlenie we wszystkich pozostałych strategiach politycznych; wzywa UE do 
przeznaczenia wystarczających funduszy w sposób strukturalny, aby zrealizować te 
cele i w dalszym ciągu zwiększać potencjał krajów rozwijających się i pomagać im we 
włączaniu ochrony środowiska i ograniczania skutków zmiany klimatu i działań 
adaptacyjnych przekrojowo do wszystkich sektorów i planów rozwoju gospodarczego;

5. podkreśla konieczność zapewnienia długofalowego finansowania w kolejnych WRF 
priorytetom z zakresu zdrowia, a zwłaszcza wszelkiemu strategicznemu śledzeniu 
wyników obowiązującego unijnego programu zdrowia publicznego;

6. apeluje, aby w kolejnych WRF zapewnić odpowiednie szkolenia, badania naukowe i 
finansowanie z agencji, aby promować zintegrowane podejście w UE do 
bezpieczeństwa żywności i dzięki temu zadbać w perspektywie długoterminowej o 
wysoki poziom bezpieczeństwa żywności i zdrowia oraz dobrostanu zwierząt w całej 
UE.


