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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w traktacie lizbońskim środowisko odgrywa tak ważną 
rolę we wszystkich obszarach polityki UE i że zostało w nim zawarte wyraźne odniesienie 
do promowania działań na poziomie międzynarodowym, w celu zajęcia się problemami 
związanymi ze środowiskiem, a w szczególności do przeciwdziałania zmianom 
klimatycznym i globalnemu ociepleniu;

2. podkreśla duże znaczenie dalszego odgrywania przez Parlament Europejski i Unię 
Europejską wiodącej roli we wszystkich obszarach polityki związanych ze zwalczaniem 
zmian klimatycznych;

3. podkreśla zatem, że kwestią priorytetową jest przyjęcie przez Parlament Europejski tak 
szybko, jak tylko jest to możliwe, stanowiska wobec zaproponowanego przez Komisję 
wcześniej w tym roku pakietu w sprawie zmian klimatu;

4. z zadowoleniem odnotowuje fakt, że wpływ Unii Europejskiej w obszarze zdrowia 
publicznego został znacznie wzmocniony dzięki odniesieniom do usług medycznych na 
obszarach transgranicznych, środkom związanym z ochroną zdrowia publicznego 
dotyczącym tytoniu i nadużywania alkoholu, a także monitorowania, wczesnego 
ostrzegania i walki z poważnymi transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia, z 
wyłączeniem harmonizacji przepisów prawnych i regulacji, oraz środkom związanym z 
produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi; z zadowoleniem przyjmuje szczególne 
odniesienia do inicjatyw mających na celu opracowanie wytycznych i wskaźników, 
organizowanie wymiany najlepszych praktyk i przygotowanie elementów niezbędnych dla 
prowadzenia okresowego nadzoru i oceny, o których Parlament Europejski ma być 
wyczerpująco informowany; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że na mocy nowego traktatu 
polityka w zakresie zdrowia publicznego może być wyraźnie skuteczniej realizowana;

5. wskazuje na fakt, że w obliczu rosnącego zainteresowania kwestiami usług medycznych, 
chorób transgranicznych i zmian klimatycznych, kwestie te powinny być – w sytuacjach, 
kiedy jest to możliwe – brane pod uwagę we wszystkich aspektach polityki UE, a w 
szczególności w międzynarodowych umowach handlowych;

6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w traktacie dodano nowy tytuł dotyczący energii 
(Tytuł XXI), którego cele obejmują propagowanie wydajności energetycznej i 
wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w kontekście konieczności ochrony i 
poprawy stanu środowiska naturalnego.

7. z zadowoleniem przyjmuje również fakt zwiększenia kompetencji Unii Europejskiej w 
dziedzinie ochrony ludności przy udzielaniu doraźnej pomocy i pomocy w przypadku 
kataklizmów w krajach trzecich jako części polityki UE w zakresie pomocy humanitarnej 
oraz uprawnień do wspierania i uzupełniania działań państw członkowskich i do 
stosowania klauzuli solidarności w przypadku katastrof naturalnych i katastrof 
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spowodowanych przez człowieka;

8. podkreśla, że wyjaśnienie uprawnień Unii w obszarze polityki poświęconej środowisku, 
zdrowiu publicznemu i ochronie konsumentów pociąga za sobą wyraźne korzyści dla 
obywateli europejskich, ponieważ zwiększa działania na rzecz zrównoważonego rozwoju 
w Unii, wzmacnia politykę w zakresie zdrowia i ochronę środowiska naturalnego;

9. w świetle coraz bardziej międzynarodowego charakteru swoich kompetencji politycznych, 
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności wzywa Parlament i Komisję do ułatwienia bezpośrednich kontaktów między 
wysokim przedstawicielem do spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa a 
Komisją polegających na regularnych konsultacjach;

10. uważa, że Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności dysponuje wydajnym systemem umożliwiającym 
zagwarantowanie wypełniania i pełnego wykorzystania przez Parlament swojej roli 
wynikającej z nowych przepisów dotyczących kontroli w obszarze komitologii, oraz 
podkreśla wyzwanie, przed którym stoi Komisja, jeśli chodzi o stworzenie równowagi 
między ilością pracy wynikającą z regularnego programu prac legislacyjnych a nowymi 
zadaniami związanymi z kontrolą;

11. z zadowoleniem przyjmuje fakt wzmocnienia roli parlamentów krajowych w procesie 
legislacyjnym dzięki nowym obowiązkom związanym z kontrolą wszystkich wniosków 
legislacyjnych, z wyjątkiem przypadków, gdy nie ma zastosowania zasada 
pomocniczości; zauważa, że jest zbyt wcześnie, aby stwierdzić, w jaki sposób nowe 
przepisy dotyczące kontroli wpłyną na pracę Komisji i Parlamentu w praktyce.
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