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Posiedzeniu przewodniczył: senator Zdzisław Pupa – przewodniczący Komisji Środowiska

Porządek posiedzenia: 1. Spotkanie przedstawicieli sejmowych i senackich komisji właściwych ds.
rolnictwa, środowiska i zdrowa i z członkami Komisji ds. Ochrony
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego Parlamentu Europejskiego

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie Komisji Środowiska: Jan Dobrzyński, Marek
Konopka, Jan Olech, Leszek Piechota, Zdzisław Pupa, Jacek Swakoń,

− senatorowie członkowie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Małgorzata
Adamczak, Michał Boszko, Jerzy Chróścikowski, Lucjan Cichosz, Henryk
Górski, Grzegorz Wojciechowski, Kazimierz Jaworski, Jan Olech, Zdzisław
Pupa, Sławomir Kowalski,  Ireneusz Niewiarowski,

− senatorowie członkowie Komisji Zdrowia: Wiesław Dobkowski, Ryszard
Górecki, Stanisław Karczewski, Waldemar Kraska, Michał Okła, Zbigniew
Pawłowicz,  Leszek Piechota, Władysław Sidorowicz, Henryk Woźniak,

− goście:
− delegaci Komisji ENVI PE:

 przewodniczący Jo Leinen,
 członek Jolanta Emilia Hibner,
 członek Linda NcAvan

− Sejm RP:
 z-ca przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów

Naturalnych i Leśnictwa poseł Jerzy Antoni Gosiewski,
 z-ca przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Józef

Piotr Klim.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Przewodniczący Komisji Środowiska, senator Zdzisław Pupa, przywitał obecnych i dokonał prezentacji

gospodarzy i gości. Poinformował, że celem spotkania jest omówienie zagadnień dotyczących zakresu
działania trzech komisji senackich, zajmujących się tematyką ochrony środowiska, rolnictwa i zdrowia.
Zasugerował, aby skupić się na kilku najbardziej aktualnych tematach, wspólnych dla wszystkich trzech
komisji, za które uznał: różnorodność biologiczną (w tym zagadnienia związane z organizmami
genetycznie modyfikowanymi ), działania na rzecz poprawy stanu środowiska, bezpieczeństwa
żywności, ochrony klimatu oraz plany rozwoju energetyki jądrowej w Polsce i Europie.
Przewodniczący Komisji ENVI PE, Jo Leinen stwierdził, iż celem wizyty delegacji PE jest między
innymi poznanie priorytetów polskiej prezydencji. Dodał, że delegacja odbyła już spotkania:
z Ministrem Środowiska Andrzejem Kraszewskim i  Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem
Sawickim. Jo Leinen nawiązał do tematów, nad którymi pracuje komisja ENVI i przedstawił kilka
z nich: nowe cele redukcji CO2, rozwój energii ze źródeł odnawialnych, nowa strategia ochrony
bioróżnorodności obejmująca okres do roku 2020, rozwiązania w kwestii gmo, zwiększona kontrola nad
dystrybucją leków, zmiana polityki rolnej.
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W dyskusji zabierali głos senatorowie: Władysław Sidorowicz, Jerzy Chróścikowski, Zdzisław Pupa,
Grzegorz Wojciechowski, Wiesław  Dobkowski, Michał Boszko, Ireneusz Niewiarowski oraz posłowie
Jerzy Gosiewski, i Józef Klim. Parlamentarzyści zwracali uwagę na trudne zadanie, jakim jest praca nad
budżetem unijnym, szczególną sytuację Polski w odniesieniu do ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych ze względu na energetykę opartą na węglu kamiennym, konieczność podejmowania
działań nad rzecz ochrony niezależności żywnościowej i konkurencyjności produktów pochodzących
z krajów UE. Podkreślano również, że strona Polska będzie zabiegać o takie zmiany w polityce rolnej,
które dadzą jednakowe szanse wszystkim rolnikom. Parlamentarzyści pytali o stan zaawansowania prac
nad nowymi kierunkami polityki rolnej, nad planowanymi zmianami w pakiecie klimatycznym.
Do wypowiedzi posłów i senatorów odnieśli się członkowie Komisji ENVI.
Pani Linda McAvan poinformowała o swoim zaangażowaniu w prace na pakietem klimatycznym
i wyjaśniła, że nie wszystkie kraje będą mieć jednakowe zadania do wypełnienia. Zadania będą
wynikiem negocjacji i ustaleń. W odniesieniu do budżetu i wspólnej polityki rolnej wyjaśniła, że będą to
wyjątkowo trudne wyzwania, zwłaszcza, że wiele krajów boryka się z problemami finansowymi.
Na zakończenie dyskusji Jo Leinen zaznaczył, iż zgadza się ze stanowiskiem, ze wspólna polityka rolna
musi się zmienić i być bardziej sprawiedliwa. Zwrócił także uwagę na duży postęp na rynku inwestycji
wykorzystujących biomasę w naszym kraju, na konieczność zwiększenia wysiłków zmierzających do
oszczędności energii, na problemy związane z bezrobociem i ze starzeniem się ludności krajów UE.
Zapewnił również, że do zgłaszanych na spotkaniu problemów wróci na posiedzeniu komisji
w Brukseli.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


