
AL\1271136PL.docx PE737.338v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Przewodniczący

24.01.2023

Sz. Pan Salvatore De Meo
Przewodniczący
Komisja Spraw Konstytucyjnych
BRUKSELA

Przedmiot: Opinia dotycząca wniosków Parlamentu Europejskiego w sprawie zmiany 
traktatów(2022/2051(INL))

Szanowny Panie Przewodniczący!

4 lipca 2022 r. koordynatorzy Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) postanowili, że komisja ENVI wyda pisemną opinię 
dotyczącą wniosków Parlamentu Europejskiego w sprawie zmiany traktatów 
(2022/2051(INL)). W związku z tym jako przewodniczący komisji ENVI oraz sprawozdawca 
komisji opiniodawczej pragnę przekazać Panu wkład komisji ENVI w formie ustępów 
rezolucji, które zostały przyjęte przez komisję ENVI na posiedzeniu1 24 stycznia 2023 r. i o 
których uwzględnienie zwracam się do Pańskiej komisji:

1. przypomina swoją rezolucję z 4 maja 2022 r. w sprawie działań następczych w związku 
z konkluzjami Konferencji w sprawie przyszłości Europy (2022/2648(RSP)), w której 
stwierdził, że UE powinna dysponować narzędziami umożliwiającymi jej 

1 W trakcie głosowania końcowego obecni byli: Pascal Canfin (przewodniczący), Bas Eickhout 
(wiceprzewodniczący), Anja Hazekamp (wiceprzewodnicząca), César Luena (wiceprzewodniczący), Eric 
Andrieu, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Aurélia Beigneux, Hildegard Bentele, 
Michael Bloss, Delara Burkhardt, Traian Băsescu, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Beatrice 
Covassi, Marie Dauchy, Christian Doleschal, Cyrus Engerer, Agnès Evren, Malte Gallée, Gianna Gancia, Jens 
Gieseke, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Martin Hojsík, Jan Huitema, Martin Häusling, Yannick Jadot, 
Adam Jarubas, Karin Karlsbro, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, 
Stelios Kympouropoulos, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, Lukas Mandl, Liudas Mažylis, Dace 
Melbārde, Marina Mesure, Tilly Metz, Silvia Modig, Alessandra Moretti, Ulrike Müller, Ljudmila Novak, Grace 
O'Sullivan, Jutta Paulus, Jessica Polfjärd, Stanislav Polčák, Bergur Løkke Rasmussen, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Robert Roos, Sándor Rónai, Massimiliano Salini, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Maria Spyraki, 
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Edina Tóth, Achille Variati, Petar Vitanov, Alexandr 
Vondra, Mick Wallace, Sarah Wiener, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska
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podejmowanie działań w odpowiedzi na ważne wyzwania ponadnarodowe, między 
innymi w dziedzinie zdrowia, zmiany klimatu i środowiska;

2. podkreśla, że zmiany traktatów powinny opierać się na potrzebie dobrego życia z 
uwzględnieniem ograniczeń planety, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w art. 191 
ust. 3, i osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ;

3. podkreśla, że podejście „Jedno zdrowie”, zasada nieobniżania poziomu ochrony oraz 
zasada „nie czyń poważnych szkód” powinny mieć kluczowe znaczenie i uzupełniać 
zasadę „zanieczyszczający płaci”, zasadę usuwania szkód u źródła oraz zasadę 
ostrożności i zapobiegania, które zostały już zapisane;

 
4. podkreśla ponadto, że w art. 4 ust. 2 lit. d) należy dodać „leśnictwo”, a w lit. e) do 

dziedzin podlegających kompetencjom dzielonym należy dodać „różnorodność 
biologiczna, odbudowa i ochrona ekosystemów, w szczególności tych o największym 
potencjale wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz neutralność 
klimatyczna i przystosowanie się do zmiany klimatu”; 

5. sugeruje, że art. 11 TFUE powinien otrzymać brzmienie „Przy ustalaniu i realizacji 
polityk i działań Unii, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, 
muszą być brane pod uwagę wymogi ochrony środowiska i klimatu”.

6. podkreśla, że TFUE powinien zawierać nowy artykuł dotyczący neutralności 
klimatycznej, mający na celu ograniczenie wzrostu średniej temperatury na świecie do 
poziomu poniżej 1,5 °C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej; 

7. podkreśla, że TFUE powinien między innymi pomóc przyspieszyć transformację 
ekologiczną, w szczególności przez zwiększenie inwestycji w energię ze źródeł 
odnawialnych, aby zmniejszyć zależność od zewnętrznych źródeł energii, a także 
poprawić jakość i wzajemne połączenia w celu zwiększenia bezpieczeństwa i 
umożliwienia przejścia na odnawialne źródła energii;

8. podkreśla, że w art. 168 ust. 4 TFUE
– lit. b), po „środki w dziedzinach weterynaryjnej” należy dodać „dobrostanu 
zwierząt” i na końcu frazy należy dodać „zgodnie z podejściem »Jedno zdrowie«”;
– należy dodać lit. d) w brzmieniu „środki określające wspólne wskaźniki i minimalne 
normy jakości dla unijnych systemów opieki zdrowotnej, aby zapewnić powszechny i 
równy dostęp do wysokiej jakości i przystępnych cenowo usług publicznej opieki 
zdrowotnej”;
– należy dodać lit. e) w brzmieniu „środki wczesnego powiadamiania, monitorowania 
i kontroli poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia, w szczególności w 
przypadku pandemii” wraz z następującym dodatkowym wyjaśnieniem: „Środki te nie 
stanowią przeszkody dla państw członkowskich w utrzymaniu lub przyjmowaniu 
wzmocnionych środków ochronnych, jeżeli są one konieczne.” 
– należy dodać lit. f) w brzmieniu „środki monitorowania i koordynacji dostępu do 
diagnostyki chorób rzadkich, informacji o nich i ich leczenia”;

9. podkreśla, że w art. 168 TFUE w ust. 5 po uwadze dotyczącej tytoniu i nadużywania 
alkoholu należy dodać „zgodnie z najnowszymi dowodami naukowymi”; 
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10. podkreśla, że – w celu włączenia przez UE zdrowia do kompetencji dzielonych między 
UE a jej państwami członkowskimi – należy nadać następujące brzmienie art. 4 ust. 2 
lit. k): „zdrowie publiczne, w tym transgraniczne zagrożenia zdrowia, oraz ochrona i 
poprawa zdrowia ludzkiego, w tym zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw 
w tym zakresie”, w oparciu o podejście „Jedno zdrowie”, przy czym w przepisie tym 
należy dodać nową literę, zgodnie z którą „środki określające minimalne normy dla 
unijnych systemów opieki zdrowotnej” powinny również podlegać kompetencjom 
dzielonym UE i państw członkowskich;

11. wzywa do usunięcia odstępstwa od zwykłej procedury ustawodawczej w art. 192 ust. 2, 
w szczególności w lit. b) dotyczącej zasobów wodnych i przeznaczenia gruntów oraz 
lit. c) dotyczącej źródeł energii i ogólnej struktury zaopatrzenia w energię; 

12. uważa, że jako część konwencji należy omówić Europejską Kartę Środowiska; 

Z wyrazami szacunku

Pascal Canfin


