STYCZEŃ 2016

Debata na temat
praworządności
w Polsce

Zabierając głos w imieniu Grupy Europejskiej Partii
Ludowej, w trakcie debaty z premier Beatą Szydło na
temat praworządności w Polsce, Wiceprzewodniczący Grupy EPL Esteban González Pons powiedział:
Pani Premier, nie jest czymś naturalnym abyśmy
musieli podejmować w Europie działania prewencyjne, by słowa nie zostały zamienione na broń polityczną. Mówię to jako Hiszpan z Grupy Europejskiej
Partii Ludowej. Ale na moim miejscu mógłby zabrać
głos każdy kolega z mojej grupy politycznej, ponieważ wszyscy myślimy tak samo. Europa jest, przede
wszystkim, zbiorem wspólnych wartości, a dopiero
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potem rynkiem. Dlatego w imieniu nas wszystkich
chciałbym się upewnić, że Pani Premier uważa podobnie jak my. Że Europa to nie jest Bruksela, Berlin
czy Paryż, ale że Europa to my, 500 milionów osób,
które chcą wspólnie żyć tutaj.
Naród polski walczył z dyktaturami wszelkiego
rodzaju i je pokonał. Walczył z nazizmem i Europejczycy wsparli wówczas Polskę. Potem walczył
z komunizmem - wtedy również jako Europejczycy
wsparliśmy Polskę. Teraz my wszyscy, Europejczycy,
wspólnie walczymy z terroryzmem. Ale autorytaryzm
nie zawsze pochodzi z zewnątrz, nie zna epoki ani
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miejsca. Jego celem jest skończenie z naszymi systemami wartości, naszymi prawami i swobodami.
Niestety, Polacy zbyt dobrze wiedzą - podobnie jak
my, Hiszpanie, Portugalczycy, Włosi, Niemcy, Rumuni, Słoweńcy, Francuzi czy Grecy - wiedzą doskonale,
że najgorszy z autorytaryzmów zawsze pochodził od
środka. Że zniszczenie władzy sądowniczej i niezależności mediów komunikacyjnych może być początkiem końca demokracji.
Problemem nie jest Polska. Problemem jest autorytaryzm, który może się pojawiać w każdym miejscu. Pamiętajmy o tym, że Europa, w której wszyscy
uczestniczymy, zasadza się na pojednaniu, a nie na
wzajemnych wyrzutach. Jest to Europa poszanowania godności ludzkiej, opierająca się na prawie
rzymskim i na etyce chrześcijańskiej. Nie ma innego
imperium w Europie jak tylko imperium prawa. Musimy wyjaśnić, czy jest możliwe, że niektóre z tych
wartości są obecnie zagrożone, ale na chwilę obecną
nikt z nas nie chce niczego przesądzać. Chcemy jedynie poznać jakie są fakty i działania. Nikt nie chce
stosować wobec rządu polskiego prewencyjnych kar,
a na pewno nie Grupa Europejskiej Partii Ludowej,
którą reprezentuję. Członkowie Grupy EPL nigdy nie
pozwoliliby na to.
Dlatego oczekujemy wyników dialogu z Komisją
Europejską. Zachęcam komisarzy, by działali z równą
rozwagą i zaangażowaniem, jak to czynili dotychczas.
Pani Premier, ma Pani pełną legitymizację i może
Pani śmiało realizować swój program polityczny.
Jednak to, co nas wszystkich dotyka, to stan państwa prawa. Jako dobrzy partnerzy musimy patrzeć
sobie w oczy i mówić prawdę. Tak, jak czyniliśmy
to w dialogu z rządem greckim czy brytyjskim. Nie
chodzi o prawo, ale o wartości - każdy rząd posiadający legitymację władzy może zmienić prawo, ale żaden
rząd nie może zmienić wartości.

Przedsiębiorczość jest kluczem w walce
z bezrobociem wśród młodzieży
„Małe i średnie przedsiębiorstwa są główną siłą
tworzenia miejsc pracy i kreowania wzrostu gospodarczego. Dlatego tworzenie odpowiednich
warunków niezbędnych do rozwoju przedsiębiorstw, ułatwienie młodym ludziom zakładania
własnych firm, a przede wszystkim, edukacja
w zakresie przedsiębiorczości jest czymś, w co
powinniśmy inwestować. Musimy w pełni wykorzystać potencjał naszych strategii nauczania,
tak aby pomogły one młodym ludziom rozpocząć ich karierę zawodową. Powinniśmy nie tylko kłaść nacisk na poszerzanie wiedzy, ale także
zwiększanie pewności siebie i umiejętności komunikacyjnych”, powiedział eurodeputowany
Marek Plura, sprawozdawca w sprawie strategii
nabywania umiejętności służących zwalczaniu
bezrobocia wśród młodzieży, przyjętej przez
Parlament Europejski.
Zdaniem europosła nadal w niedostatecznym stopniu wykorzystywane jest kształcenie
w miejscu pracy, staże wysokiej jakości czy
edukacja w tzw. systemie dualnym, dzięki której

młodzież zdobywa wiedzę niezbędną do wykonywania danego zawodu i może tę wiedzę praktycznie zastosować. Należy zapewnić bliższą
współpracę pomiędzy sektorem edukacji a biznesem, a także włączyć młodzież i reprezentujące
jej interesy organizacje we wszelkie działania na
rzecz poprawy sytuacji młodych na rynku pracy.
„Młodzież, która dziś rozpoczyna swoje życie zawodowe, to tzw. pokolenie Y. Wychowanie
w dobie szybkiego postępu technologicznego powoduje, że ich potencjał, talenty, ale także priorytety i wyznawane wartości różnią się znacznie
od tych, charakteryzujących poprzednie pokolenie. Moim zdaniem, jest to jedna z przyczyn, dla
których potencjał nowego pokolenia wciąż nie
jest w pełni rozumiany i wykorzystywany. Dlatego warto inwestować w programy, które ułatwią
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pracodawcom i służbom zatrudnienia lepsze zrozumienie walorów, możliwości i potencjału tego
pokolenia” dodał poseł Marek Plura.
Dokument podkreśla również potrzebę wyrównywania szans i wspierania młodzieży z grup
nieuprzywilejowanych (m.in. z rodzin dotkniętych
ubóstwem, emigrantów a także młodych niepełnosprawnych) w uzyskiwaniu odpowiednich
umiejętności zawodowych i społecznych oraz
indywidualnego doradztwa.
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Raport z sesji plenarnej
Parlamentu
Europejskiego
18-21 stycznia 2015 r.
W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym
Posłowie do PE dyskutowali na temat Raportu Jednolitego Rynku Cyfrowego. Sprawozdanie skupia się na działaniach mających na celu
urzeczywistnienie jednolitego rynku cyfrowego w UE m.in. w obszarze
budowy infrastruktury cyfrowej, rynku dostaw paczek, funkcjonowania
platform internetowych, bezpieczeństwa i ochrony konsumentów w Internecie, e-administracji, reformy praw autorskich, zwalczania nielegalnych
treści w Internecie, sprzedaży online czy ochrony danych osobowych.

Michał Boni | sprawozdawca opinii
Komisji Wolności Obywatelskich,
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Ten raport pokazuje, że rozumiemy, jak ważna jest
prywatność danych dla gospodarki opartej na danych,
równowagi w obszarze prywatności, bezpieczeństwa,
potrzeb biznesowych.Teraz możemy rozpocząć prace nad kwestiami takimi jak sposób udostępniania
danych, co oznacza własność danych i jak uczynić
je o wiele bardziej bezpiecznymi, również z wykorzystaniem rozwiązań bezpieczeństwa i prywatności od
etapu projektowania.

Program działań prezydencji holenderskiej
„Musimy osiągać konkretne rezultaty i mieć pewność, że są one widoczne,
aby przeciwstawiać się rosnącemu w Europie sceptycyzmowi. Dotrzymywanie obietnic i trwanie przy zawartych umowach powinno być europejską
normą. Umowa to umowa”, powiedział Premier Holandii Mark Rutte, podczas debaty prezentującej program prezydencji holenderskiej w Radzie.

Układy o stowarzyszeniu / pogłębione
i kompleksowe umowy o wolnym handlu z Gruzją,
Mołdawią i Ukrainą
Posłowie stwierdzili, że Rosja musi zakończyć swój bezpośredni lub pośredni udział w konfliktach w Gruzji, Mołdawii i Ukrainy i zatrzymać zakłócanie ich aspiracji UE. Rok po ratyfikacji
umów tych stowarzyszeniowych oraz umów o wolnym handlu tych
trzech państw z UE, posłowie podkreślili dalsze potrzeby reform
w tych krajach.

Andrzej Grzyb
Wiem, jak dużym wyzwaniem jest przeprowadzenie potrzebnych, częstokroć bardzo trudnych reform dostosowawczych i jednocześnie jak trudno
jest utrzymać przy tych procesach dostosowawczych poparcie społeczne, w szczególności w takich krajach jak Mołdawia, jak Ukraina, jak Gruzja.
Oczekujemy wysiłku zgodnie z podjętymi zobowiązaniami, ale też musimy zrobić wszystko, aby
wspierać te kraje, jak również ich społeczeństwa,
żeby wytrwali w tym wysiłku.

Adam Szejnfeld
Musimy pamiętać, że to wszystko, co dzieje się
między UE a Gruzją, Mołdawią i Ukrainą, odbywa
się na dwóch płaszczyznach. Jedna jest wspaniała, dzięki której te państwa mogą zmierzać
drogą rozwoju gospodarczego, za którym idzie
także wzrost dobrobytu, zwiększenie miejsc
pracy, zmniejszenie wykluczenia społecznego.
Ale z drugiej strony mamy do czynienia z agresywną postawą zwłaszcza Federacji Rosyjskiej.
Jako Europejczycy powinniśmy wspierać ich na
tej drodze.

Jan Olbrycht
PE w czasie prezydencji holenderskiej będzie zajmował się wypracowaniem stanowiska w sprawie rewizji perspektywy finansowej. Zgodnie z procedurami
pierwszy ruch należy do Komisji Europejskiej, ale Parlament nie będzie w tej sprawie czekał i będzie gotowy
mniej więcej w czerwcu. Liczymy na to, że prezydencja
holenderska – nawet jeżeli tego nie ma w programie –
będzie partnerem w tych rozmowach.

Priorytety UE na posiedzenia UNHCR w 2016 r.
Parlament Europejski przygotował rezolucję, w której przedstawione są priorytety Unii Europejskiej na posiedzenie Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Andrzej Grzyb | w imieniu Grupy EPL
W tegorocznym stanowisku spotykamy szeroki
katalog spraw istotnych dla poszanowania praw
człowieka. Kwestia kryzysu migracyjnego, który jest
połączony w dużej części również z kryzysem humanitarnym, przeciwdziałanie terroryzmowi a także
prawa człowieka w różnych aspektach związanych
z klimatem czy też w kontekście wydarzeń sportowych. Podkreślamy, że wolność religijna jest fundamentalnym prawem człowieka.

Bilans obecnej sytuacji
i przyszłe wyzwania związane z regulacją
usług finansowych w UE
Posłowie dyskutowali o polityce konkurencyjności oraz o usługach
finansowych w Unii Europejskiej w kontekście rocznego sprawozdania w sprawie bilansu obecnej sytuacji i przyszłych wyzwań związanych z regulacją usług finansowych w UE: wpływ unijnych ram
dotyczących regulacji finansowych i unii rynków kapitałowych oraz
dalsze działania na rzecz ich usprawnienia.

Janusz Lewandowski
Konsekwencją głębokiego kryzysu finansowego, który zaczął się od rynków finansowych, jest
kompleksowa regulacja usług finansowych, a to
oznacza koszty i na ogół zwiększoną złożoność
regulacyjną. Przyjmujemy z zadowoleniem zieloną
księgę KE nt. unii rynków kapitałowych. Sugerujemy jednak, aby brać pod uwagę kontekst globalny,
konkurencyjność w przekroju międzynarodowym,
dostęp małych i średnich firm do finansowania,
a nade wszystko wsłuchanie się w głos rynku,
bo czasami usuwanie barier jest ważniejsze niż
nowe regulacje.

Systematyczne masowe mordy ISIS na
mniejszościach religijnych
Wg. danych organizacji Open Doors100 mln chrześcijan na świecie
jest prześladowanych. Sytuacja ta pogorszyła się wraz ze zwiększeniem aktywności ISIS, dlatego sytuacja osób prześladowanych
z powodu wiary była tematem debaty w czasie sesji Parlamentu
Europejskiego w Strasburgu.

Bogdan Wenta
Mniejszości etniczne i religijne na zajętych
przez ISIS terenach są stopniowo unicestwiane. Chrześcijanie są torturowani i mordowani.
Sytuacja ta prowadzi do dramatycznego spadku liczby chrześcijan - z około 2,5 miliona do
800 tysięcy. Może dojść do całkowitej zagłady
tej mniejszości. Społeczność międzynarodowa
musi podjąć zdecydowane kroki, a czyny popełniane przez ISIS powinny być rozpatrywane
w kategoriach zbrodni przeciwko ludzkości
oraz ludobójstwa.

Sytuacja w Polsce
Premier Polski Beata Szydło uczestniczyła w debacie z posłami
poświęconej sytuacji rządów prawa i wolności mediów w Polsce.
Liderzy niektórych grup politycznych skrytykowali nowy polski rząd
za osłabianie równoważenia się instytucji państwa.

Jan Olbrycht
Polska jest naszym wspólnym dobrem – dobrem
wszystkich Polaków – i musimy o nie dbać. Jesteśmy dumni z naszego kraju i działań Polaków,
którzy byli przez ostatnie lata stawiani za wzór
na arenie europejskiej, choć w wielu przypadkach
różnili się co do kierunków działań proponowanych przez inne państwa. Dziś jest nam przykro,
że Polska staje się przedmiotem debaty publicznej
w Europie. To zdarza się po raz pierwszy w historii
naszego członkostwa w Unii. Mamy nadzieję, że
po raz ostatni.

Działalność Komisji Petycji w 2014 r.
Komisja Petycji realizuje zagwarantowane w traktatach prawa
obywateli Unii Europejskiej do zwracania się do Parlamentu Europejskiego w trudnych sprawach, pod warunkiem że wchodzą one
w zakres działalności Unii Europejskiej. Parlament debatował na
temat działalności tej komisji w 2014 roku.

Julia Pitera
Cały czas trwa proces doskonalenia funkcjonowania Komisji Petycji. Ważna poprawka dotyczy długości procedowania nad petycjami. Jako członek
grupy roboczej zajmującej się petycjami w sprawach dzieci sprzeciwiam się sztucznemu utrzymywaniu jako otwarte petycji, co do których brakuje
nam kompetencji. Taki stan jedynie potęguje złudne nadzieje na pozytywne rozpatrzenie sprawy.
Wzywam do jej przyjęcia. Pominięcie ważnych poprawek sprawia, że sprawozdanie z prac Komisji
nie jest wyczerpujące.

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu UE-Kosowo
Parlament Europejski poparł umowę o stabilizacji i stowarzyszeniu UE
i Kosowa, co jest ważnym pierwszym formalnym krokiem w integracji
Kosowa z Unią. Umowa stanowić będzie podstawę wzmocnionego stowarzyszenia politycznego i integracji gospodarczej między UE a Kosowem.

Adam Szejnfeld | autor projektu opinii
Komisji Handlu Zagranicznego
W imieniu Grupy EPL chcę jednoznacznie poprzeć
wdrożenie układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską a Kosowem. To mały kraj na zachodzie Bałkanów, ale też to jest ostatni kraj spośród
tych wszystkich, z którymi podpisujemy te umowy.
Umowa ta niesie ze sobą wiele dobrych rozwiązań
dla Unii, a przede wszystkim dla tego małego państwa i tego małego narodu, który cierpi biedę, chyba
największą spośród wszystkich narodów Europy.

Proces pokojowy w Kolumbii
Niedawno zakończył się długoletni konflikt w Kolumbii. Posłowie
stwierdzili, że UE powinna wesprzeć powstanie funduszu powierniczego
na rzecz ukarania zbrodniarzy wojennych i zadośćuczynienia ofiarom.

Bogdan Wenta
Porozumienie z 23 IX w sprawie ustanowienia specjalnego sądu dla pokoju oraz z 15 XII w kwestii
ofiar wojny domowej w Kolumbii, to istotny krok
w trwających od trzech lat negocjacjach pokojowych. Pięćdziesiąt lat wojny domowej pochłonęło
setki tysięcy ofiar, głównie cywilów. Po zakończeniu wojny domowej potrzebna będzie pomoc dla
regionów zniszczonych przez działania wojenne.
Dlatego ważne są działania UE na rzecz zrównoważonego rozwoju Kolumbii i wsparcia najbiedniejszych prowincji tego kraju, oraz wpływu na rozwój
administracji rządowej i cywilnej.

Wieloletni plan odbudowy zasobów tuńczyka
błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i
w Morzu Śródziemnym
Posłowie debatowali na temat przepisów pozwalających na odbudowę zasobów tuńczyka błękitnopłetwego i konieczności objęcia nimi
rybaków także spoza Unii Europejskiej.

Jarosław Wałęsa
Przepisy powinny być stosowane w sposób jednolity w celu zapewnienia równych reguł gry dla
wszystkich zaangażowanych w połowy tuńczyka,
w tym dla podmiotów spoza UE. W przeciwnym
razie, jeśli stosuje się różne zasady do flot zagranicznych, wszystkie wysiłki i ograniczenia mające
zastosowanie do rybaków w UE, nie przyniosą
efektów. Musimy się upewnić, abyśmy nie karali
naszych rybaków poprzez nałożenie na nich bardziej rygorystycznych środków.

Konkurencja unijna
Podczas sesji plenarnej przyjęto w głosowaniu roczne sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji Unii Europejskiej w 2014 roku. W dokumencie
znalazły się zalecenia komisji handlu międzynarodowego (INTA), które postulują wzrost inwestycji sektora prywatnego, rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego czy zwiększanie dostępu do rynków zamówień publicznych.
Aby to było możliwe, konieczne jest skuteczne zwalczanie monopolów
i praktyk antykonkurencyjnych oraz promowanie zasad uczciwej konkurencji.
Poseł Adam Szejnfeld jest autorem opinii do raportu w komisji INTA.
„Konkurencja jest motorem rozwoju, ale tylko wtedy, kiedy jest realizowana w uczciwy sposób, czyli na tych samych zasadach dla wszystkich. Właśnie dlatego w przygotowanej przeze mnie opinii znalazły się
postulaty silniejszego monitorowania stanu realizacji umów międzynarodowych, zawieranych przez Unię Europejską z krajami trzecimi. Mam
nadzieję, że w przyszłości uda się również wypracować wielostronne
porozumienia w sprawie zasad konkurencji w ramach WTO”, powiedział
poseł Szejnfeld.
„Nie możemy zapominać o roli, jaką w gospodarce europejskiej odgrywają mikrofirmy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Dlatego konieczne jest
wspieranie MŚP, także w zakresie finasowania zewnętrznego, aby wzmocnić
ich konkurencyjność również w aspekcie międzynarodowym” - dodał.
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Prezydencja holenderska: Jest lepiej dla wszystkich,
gdy Europa ze sobą współpracuje
„Europa musi otrzymać konkretne rezultaty prezydencji holenderskiej, w sposób praktyczny
i zrozumiały dla swoich obywateli”, powiedział
Manfred Weber, Przewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL), podczas debaty na temat programu działań prezydencji holenderskiej
w obecności Premiera Marka Rutte. Zdaniem
Przewodniczącego Webera głównym zadaniem
jest przekonanie ludzi do projektu europejskiego.
„Populiści cieszą się i biją brawa, jeśli ktoś
krytykuje Europę, ale milczą, kiedy zaczynamy
mówić o Rosji, o zapewnianiu pokoju i tworzeniu nowych miejsc pracy. Czynią tak, ponieważ
wiedzą, że nie mają odpowiedzi na problemy
związane z przyszłością naszego kontynentu. Musimy opowiadać tę historię, prowadzić narrację
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pokazującą obywatelom, że dla Europy jest lepiej, gdy ze sobą współpracuje”, podsumował
Manfred Weber.
Grupa EPL wspiera działania mające na celu
obronę i zachowanie strefy Schengen, zrealizowanie projektów takich jak określenie państw
trzecich uznanych za bezpieczne czy roli Frontex-u, wprowadzenia szybkich ścieżek legislacyjnych. Obejmują one również bezpieczeństwo,
rejestr danych pasażerów linii lotniczych (PNR)
oraz lepszą wymianę informacji organów ścigania. Równie ważna jest przyszłość strefy Euro, reformy wprowadzające większą konkurencyjność
w Europie i utrzymanie silnej pozycji UE w globalnym świecie. Dla Grupy EPL kluczowy jest także
wzrost gospodarczy oraz polityka handlowa.
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