
37. dostrzega, że rozwój Internetu oraz bankowości elektronicznej może zwiększyć popyt na transgra-
niczne produkty finansowe; prosi Komisję o dokonanie oceny wdrożenia i skuteczności dyrektywy dotyczą-
cej sprzedaży usług na odległość (1);

38. dostrzega, że pomimo obecnie niskiego popytu na transgraniczne usługi finansowe, istnieje poważny
popyt ze strony niektórych grup mobilnych w skali międzynarodowej konsumentów, takich jak osoby doj-
eżdżające do pracy zagranicą oraz pracownicy oddelegowani do innego kraju, na produkty z zakresu usług
finansowych, które są im znane; uważa, że dla takich grup i takiego celu opcjonalne schematy „ogólno-
europejskie” na mocy 26 reżimu europejskiego (podobnego np. do statutu spółki europejskiej) mogą stano-
wić dobrowolną opcję; prosi Komisję o dokonanie oceny i analizy wykonalności takich schematów;

39. jest świadomy, że dla innych grup konsumentów potencjalne korzyści ze wspólnego rynku usług
finansowych zależą od aktywności zagranicznych i krajowych operatorów na rynku krajowym konsumen-
tów; dostrzega, że większa konkurencja nie powinna prowadzić do finansowego wykluczenia klientów;
stwierdza, że podstawowe usługi finansowe powinny pozostać osiągalne i dostępne pod względem finanso-
wym dla każdego obywatela Europy; prosi Komisję o ocenę sytuacji w Państwach Członkowskich;

*
* *

40. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

(1) Dyrektywa 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. dotycząca sprzedaży konsu-
mentom usług finansowych na odległość (Dz.U. L 271 z 9.10.2002, str. 16).

P6_TA(2005)0154

Trwałe zanieczyszczenia organiczne

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii UE na konferencję w Punta del Este na
temat trwałych zanieczyszczeń organicznych

Parlament Europejski,

— uwzględniając Konwencję Sztokholmską w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych z dnia 22
maja 2001 r. i zbliżającą się pierwszą Konferencję Stron (COP-1), która odbędzie się w Punta del Este
w Urugwaju w dniach 2-6 maja 2005 roku,

— uwzględniając pytanie ustne B6-0171/2005 złożone w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Natural-
nego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zgodnie z art. 108 Regulaminu i uwzględniając
oświadczenia Rady i Komisji,

— uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Konwencja Sztokholmska weszła w życie dnia 17 maja 2004 r.,

B. mając na uwadze, że Wspólnota Europejska ratyfikowała Konwencję Sztokholmską dnia 16 listopada
2004 roku (1), co również uczyniła większość jej Państw Członkowskich łącznie z nowymi Państwami
Członkowskimi,

C. mając na uwadze, że Parlament Europejski i Rada przyjęły instrumenty legislacyjne wymagane do rea-
lizacji Konwencji Sztokholmskiej (2), przez co wykazały wolę eliminacji w najszerszym możliwym
zakresie trwałych zanieczyszczeń organicznych,

(1) Decyzja 2004/… / WE z dnia 14 października 2004 r. (dotychczas niepublikowana), złożona dnia 16 listopada 2004
r.

(2) Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 z 29 dnia kwietnia 2004 r. w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych i
zmieniające dyrektywę 79/117/EWG (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, str.7: Corrigendum: Dz.U. L 229 z 29.6.2004, str. 5);
Rozporządzenie (WE) nr 304/2003 z dnia 28 stycznia 2003 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych
chemikaliów (Dz.U. L 63 z 6.3.2003, str.1); Dyrektywa Rady 96/59/WE z 16 dnia września 1996 w sprawie uniesz-
kodliwiania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) (Dz.U. L 243 z 24.9.1996, str.31).
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D. mając na uwadze, że pierwsza Konferencja Stron przygotowuje podstawy pod następne Konferencje
Stron, oraz że przedyskutowanych zostanie na niej wiele istotnych zagadnień, odnośnie których podjęte
zostaną decyzje,

E. mając na uwadze, że Konwencja Sztokholmska nie jest statycznym instrumentem legislacyjnym, lecz
stanowi mechanizm umożliwiający uwzględnianie nowych substancji,

1. wzywa UE do odegrania czynnej roli w negocjacjach na drodze skutecznej współpracy pomiędzy
Komisją, Radą i Parlamentem;

2. wierzy, że Konferencja będzie dobrą okazją do wyznaczenia ambitnych celów przy podejmowaniu
środków zmierzających w pierwszym rzędzie do eliminacji produkcji, wprowadzania na rynek i wykorzys-
tania wytwarzanych celowo trwałych zanieczyszczeń organicznych;

3. wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do zapewnienia, że decyzje podjęte na pierwszej Konferencji
Stron zapewnią skuteczne wprowadzenie w życie i dalszy rozwój Konwencji i że te decyzje są spójne z
celami polityki Wspólnoty w zakresie środowiska naturalnego i rozwoju oraz prawem wspólnotowym w
tej dziedzinie.

4.wzywa Komisję oraz Państwa Członkowskie do zapewnienia, by:

a) określone wyjątki w zakresie substancji wymienionych w załączniku A Konwencji były dopuszczone
jedynie w wyjątkowych, dobrze uzasadnionych przypadkach;

b) państwa położone w regionach dotkniętych malarią otrzymały odpowiednią finansową pomoc w celu
zastąpienia DDT bezpiecznymi i skutecznymi substancjami alternatywnymi, na podstawie dobrze przy-
gotowanego harmonogramu, w celu wprowadzenia ostatecznego zakazu stosowania DDT tak szybko,
jak to możliwe;

c) przyjęte zostały wytyczne na rzecz wspierania „najlepszych praktyk w zakresie środowiska naturalnego”
i „najlepszych dostępnych technik”, w celu ograniczenia i wyeliminowania wydzielania wytworzonych
przypadkowo trwałych zanieczyszczeń organicznych, a w szczególności dioksyn i furanów;

5. wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do zapewnienia sprawiedliwej geograficznej reprezentacji UE
w komisji ds. przeglądu trwałych zanieczyszczeń organicznych, tak jak udało się to osiągnąć w ramach
Konwencji Rotterdamskiej;

6. wierzy, że Fundusz na rzecz Globalnego Środowiska powinien pozostać głównym organem odpowie-
dzialnym za działanie mechanizmu finansowego, głównie w zakresie wsparcia najmniej rozwiniętych państw
w osiąganiu przyjętych celów;

7. uważa, że należy zapewnić koordynację i spójność w zakresie wdrażania postanowień Konwencji z
Rotterdamu, Sztokholmu i Bazylei na szczeblu wspólnotowym oraz uczestnictwa w opracowywaniu strategii
w zakresie zarządzania substancjami chemicznymi w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych;

8. wzywa Komisję oraz Państwa Członkowskie do wydania odpowiednich wskazówek dla opracowania
narodowych planów wdrożeniowych; wzywa te państwa, które jeszcze tego nie uczyniły, do możliwie naj-
szybszego opracowania narodowych planów wdrożeniowych;

9. uważa, że posłowie do Parlamentu Europejskiego, wchodzący w skład delegacji WE, mają istotny
wkład do wniesienia, i w związku z tym oczekuje, że będą mogli uczestniczyć w posiedzeniach koordyna-
cyjnych UE w Punta del Este przynajmniej w charakterze obserwatorów, z prawem głosu lub bez;

10. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i
parlamentom Państw Członkowskich, Sekretariatowi Programu Ochrony Środowiska Organizacji Narodów
Zjednoczonych, z prośbą o rozpowszechnienie go wśród stron umawiających się spoza UE.
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