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Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Președintele

24.1.2023

Dl Salvatore De Meo
Președinte
Comisia pentru afaceri constituționale
BRUXELLES

Subiect: Aviz referitor la propunerile Parlamentului European pentru modificarea 
tratatelor(2022/2051(INL))

Domnule Președinte,

La 4 iulie 2022, coordonatorii Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
(ENVI) au decis ca Comisia ENVI să elaboreze un aviz sub formă de scrisoare referitor la 
propunerile Parlamentului European pentru modificarea tratatelor (2022/2051(INL)). Așadar, 
atât în calitate de președinte al Comisiei ENVI, cât și în calitate de raportor pentru acest aviz, 
vă rog să îmi permiteți să vă prezint contribuția Comisiei ENVI sub forma unor puncte de 
rezoluție care a fost adoptată de Comisia ENVI la reuniunea sa1 din 24 ianuarie 2023 și care cer 
să fie luată în considerare de comisia dumneavoastră:

1. reamintește rezoluția sa din 4 mai 2022 referitoare la acțiunile de întreprins în urma 
concluziilor Conferinței privind viitorul Europei (2022/2648 (RSP)), în care se afirmă 
că UE ar trebui să dispună de instrumente care să îi permită să acționeze când este 

1 La votul final au fost prezenți: Pascal Canfin (președinte), Bas Eickhout (vicepreședinte), Anja Hazekamp 
(vicepreședintă), César Luena (vicepreședinte), 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 tefănuță, 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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confruntată cu provocări transnaționale importante, printre altele, în domeniul sănătății, 
al schimbărilor climatice și al mediului;

2. subliniază că modificările tratatelor ar trebui să se bazeze pe necesitatea de a trăi bine 
în limitele planetei, care ar trebui să se reflecte la articolul 191 alineatul (3), și de a 
realiza obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU;

3. subliniază că abordarea O singură sănătate, principiul menținerii nivelului de protecție 
și principiul de a nu aduce prejudicii semnificative ar trebui să fie esențiale, pe lângă 
principiul poluatorul plătește, principiul rectificării la sursă și principiile precauției și 
prevenirii care sunt deja consacrate;

 
4. subliniază, de asemenea, că la articolul 4 alineatul (2) litera (d) ar trebui să se adauge 

termenul „silvicultură”, iar la litera (e) ar trebui să se adauge „biodiversitatea, 
refacerea și protecția ecosistemelor, în special a celor cu cel mai mare potențial de 
captare și stocare a carbonului”, precum și „neutralitatea climatică și adaptarea” 
printre domeniile care fac obiectul competenței partajate; 

5. sugerează ca articolul 11 din TFUE ar trebui să prevadă că „cerințele de protecție a 
mediului și climei trebuie integrate în definirea și punerea în aplicare a politicilor și 
acțiunilor Uniunii, în special pentru promovarea dezvoltării durabile”;

6. subliniază că TFUE ar trebui să includă un nou articol privind neutralitatea climatică, 
cu scopul de a limita creșterea temperaturii medii globale la sub 1,5 °C peste nivelurile 
preindustriale; 

7. subliniază că TFUE ar trebui, printre altele, să contribuie la accelerarea tranziției verzi, 
în special prin creșterea investițiilor în energia din surse regenerabile, pentru a reduce 
dependența energetică externă, precum și prin îmbunătățirea calității și a 
interconectivității, pentru a spori siguranța și a permite tranziția către surse regenerabile 
de energie.

8. subliniază că la articolul 168 al patrulea paragraf din TFUE 
- la litera (b), ar trebui adăugate măsuri în domeniul veterinar, al calității vieții 
animalelor și (...) în conformitate cu abordarea „O singură sănătate”;
- la litera (d), ar trebui adăugate măsuri care să stabilească indicatori comuni și 
standarde minime de calitate pentru sistemele de sănătate ale Uniunii, pentru a 
asigura accesul universal și egal la servicii publice de asistență medicală de înaltă 
calitate și la prețuri accesibile;
- la litera (e), ar trebui adăugate măsuri pentru notificarea timpurie, monitorizarea și 
controlul amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate, în special în cazul 
pandemiilor, cu următoarele clarificări suplimentare: Aceste măsuri nu împiedică 
statele membre să mențină sau să adopte măsuri de protecție consolidate, în cazul în 
care acestea sunt imperative. 
- la litera (f), ar trebui adăugate măsuri de monitorizare și coordonare a accesului la 
diagnosticare, de informare și îngrijire cu privire la bolile rare;

9. subliniază că la articolul 168 al cincilea paragraf din TFUE, după observația privind 
tutunul și abuzul de alcool, ar trebui adăugat „conform celor mai recente dovezi 
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științifice”; 

10. subliniază că UE ar trebui să includă sănătatea printre competențele partajate între UE 
și statele membre ale UE, după cum urmează, la articolul 4 al doilea paragraf litera (k): 
„sănătatea publică, inclusiv amenințările transfrontaliere la adresa sănătății și 
protecția și îmbunătățirea sănătății umane, inclusiv a sănătății sexuale și reproductive 
și a drepturilor aferente”, pe baza abordării „O singură sănătate”, în timp ce o nouă 
literă ar trebui adăugată la dispoziția respectivă, conform căreia măsurile de stabilire a 
unor standarde minime pentru sistemele de sănătate ale Uniunii ar trebui, de asemenea, 
să facă obiectul competențelor partajate ale UE și ale statelor membre;

11. solicită eliminarea derogării de la procedura legislativă ordinară de la articolul 192 
alineatul (2), în special de la litera (b) privind resursele de apă și utilizarea terenurilor și 
de la litera (c) privind sursele de energie și structura generală a aprovizionării cu energie; 

12. consideră că, în cadrul convenției, va fi discutată o Cartă europeană a mediului; 

Cu considerație,

Pascal Canfin


