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PE zatwierdza stanowisko ws.
reformy handlu emisjami CO2
Delegacja PO – PSL nie popiera szeregu rozwiązań w stanowisku Parlamentu Europejskiego w sprawie reformy unijnego systemu handlu emisjami (ETS), gdyż wyniki
głosowania odbiegają od ustaleń wynegocjowanych na szczycie Rady Europejskiej
z października 2014, kiedy to polski rząd kierowany przez Ewę Kopacz wywalczył
liczne przywileje dla Polski.
W szczególności sprzeciwiamy się propozycji usunięcia 800 mln uprawnień do
emisji CO2, zdeponowanych w Rezerwie Stabilności Rynkowej (MSR) oraz przyspieszeniu tempa przenoszenia uprawnień do emisji z rynku do rezerwy.
Nie zgadzamy się też na proponowany sposób zarządzania Funduszem
Modernizacyjnym. Zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu rolę wiodącą ma mieć
Europejski Bank Inwestycyjny, a nie, o co zabiegaliśmy, państwa – beneficjenci,
czyli także Polska.
Te niekorzystne rozwiązania wprowadzone do stanowiska Parlamentu raportem autorstwa Iana Duncana (EKR), mogą mieć w Polsce negatywny wpływ na ceny
prądu i koszty produkcji w przemyśle.
Jednocześnie odnotowujemy rozwiązania korzystne dla polskiej gospodarki, które udało się obronić w trakcie prac nad stanowiskiem PE, z uwagi na siłę
głosów Grupy EPL.

Jest to przede wszystkim korzystniejsze dla nas tempo redukcji liczby uprawnień
(2.2% rocznie, zamiast proponowanych w raporcie EKR 2.4%). Jest to usunięcie zapisów wprowadzających cło węglowe i zabierających przemysłowi cementowemu
darmowe uprawnienia do emisji CO2. Są to wsparcie dla ciepłownictwa w postaci
30% darmowych uprawnień do emisji, oraz dodatkowa ochrona dla sektora stalowego i nawozowego. Jest to także utrzymanie możliwości bezpłatnego przekazywania
przez kraje członkowskie części swoich uprawnień do emisji CO2 sektorowi energetycznemu na finansowanie niskoemisyjnych inwestycji. W przypadku Polski może to
być nawet ponad 280 mln uprawnień (40% całej naszej puli aukcyjnej). Dodatkowo,
również sektor ciepłowniczy uzyskał dostęp do funduszu modernizacyjnego.
Są to także dodatkowe środki, które będą mogły zostać zainwestowane w budowanie nowoczesnego i bezpieczniejszego dla środowiska sektora energetycznego.
Oprócz Funduszu Modernizacyjnego, który gwarantuje Polsce miliony dodatkowych
uprawnień do emisji CO2, jest to Fundusz solidarnościowy, który zwiększa polską kopertę uprawnień o 39%. Środki te również powinny być przeznaczone na modernizację
sektora energetycznego, tym samym znacznie zwiększając możliwości udzielenia
sektorowi pomocy publicznej [WL2]. Ponadto Fundusz Innowacyjny zapewni dodatkowe 400 milionów uprawnień do podziału między wszystkie kraje członkowskie, które
będą mogły być wykorzystane do wsparcia inwestycje w technologie wychwytywania
i wykorzystywania CO2. Są to darmowe uprawnienia dla przemysłu o wysokiej intensywności emisji CO2, na przykład dla przemysłu stalowego, cementowego, nawozowego lub rafineryjnego. Proponowany przez PE Fundusz Sprawiedliwej Transformacji
ma z kolei łagodzić skutki przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną. Środki z tego
Funduszu mają być przeznaczone m.in na szkolenia zawodowe, wsparcie w poszukiwaniu nowych miejsc pracy czy inwestycje służąc ich tworzeniu.
O ostatecznym kształcie zapisów reformy zdecyduje teraz wynik negocjacji między PE, państwami członkowskimi i Komisją Europejską. Delegacji PO – PSL udało
się obronić najbardziej korzystne zapisy dla polskiego przemysłu i energetyki – teraz
od rządu Beaty Szydło będzie zależało, czy zostaną one zachowane w ostatecznym
kształcie porozumienia.
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Reforma ETS: Polityka klimatyczna UE
musi wspierać tworzenie miejsc pracy
W najbliższych miesiącach Parlament Europejski
i państwa członkowskie Unii Europejskiej będą próbować porozumieć się w sprawie zasadniczej reformy
systemu handlu emisjami (ETS) na lata 2021-2030.
System ten odnosi się do ponad 11.000 miejsc
pracy w Europie i ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia znaczącej redukcji emisji. ETS jest najważniejszym
instrumentem dla utrzymania globalnego ocieplenia
poniżej 2 stopni Celsjusza – jak uzgodniono na konferencji klimatycznej ONZ w Paryżu w 2015 roku.
Jak działa ETS?
ETS działa za pośrednictwem aukcji i dystrybucji
ustalonej kwoty zbywalnych uprawnień na emisję
CO2 i gazów cieplarnianych do atmosfery. W czasie
cena emitowania CO2 wzrośnie, zachęcając przedsiębiorstwa do ograniczenia produkcji emisji. Firmy
będą zachęcane do korzystania z odnawialnych źródeł energii, zamiast tradycyjnych i do inwestowania
w innowacyjną czystą produkcję.
Jednak zmniejszenie emisji w niektórych branżach jest dużym wyzwaniem. Niektóre europejskie
przedsiębiorstwa emitują mniej niż jakakolwiek
inna firma w tej samej branży w dowolnym miejscu na świecie. Zwiększenie ceny energii dla nich

doprowadzi jedynie do wypchnięcia z Europy miejsc
pracy w przemyśle. Dlatego ograniczona liczba
uprawnień do emisji jest dystrybuowana bez kosztów do wrażliwych sektorów przemysłu.
ETS to system rynkowy, co oznacza, że może
działać tylko, jeśli firmy mają motywację ekonomiczną, aby obniżyć swoje emisje. Jednak brakowało zachęt do obniżania emisji, a ceny były niskie przez
lata, co spowalniało przejście na energię odnawialną
i utrudniało osiągnięcie celu polityki klimatycznej
UE, czyli zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
o 40 procent w 2030 roku. Daleko idący przegląd
ETS jest po to, aby sprostać temu wyzwaniu.
Balans między ochroną klimatu a tworzeniem
miejsc pracy.
Wynik końcowych negocjacji w sprawie reformy
ETS między Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi nie będzie mieć wpływu tylko na
politykę klimatyczną i globalne ocieplenie, ale także
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na stan konkurencyjności przemysłu europejskiego,
a tym samym na miejsca pracy i perspektywy wzrostu w całej Europie.
Parlament Europejski jest ostrożny, aby nie
zwiększyć ryzyka, że przemysł i przedsiębiorstwa,
które potrzebują dużo energii do produkcji (jak
na przykład przemysł stalowy), skuszą się, aby
przenieść swoje zakłady produkcyjne lub przyszłe
inwestycje poza UE, do krajów o mniejszych ograniczeniach w zakresie zanieczyszczeń. Jeśli tak by się
stało, inicjatywa UE w walce z globalnym ociepleniem odbiłaby się rykoszetem i stracilibyśmy bardzo
potrzebne miejsca pracy.
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Przepisy prawa cywilnego dotyczące robotyki
Potrzebne są obowiązujące w całej UE przepisy dla szybko rozwijającego się sektora robotyki, w celu wprowadzenia standardów
etycznych – stwierdzili posłowie w rezolucji PE.

Michał Boni | autor projektu opinii Komisji

Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Szybki rozwój maszyn uczących się wymaga nowego
prawa, zharmonizowanych standardów europejskich
i możliwości rejestrowania oraz monitorowania sztucznej inteligencji. Kluczowe znaczenie mają także zasady etyczne oraz
przestrzeganie praw podstawowych. Należy to robić od początku, jako
domyślną procedurę, gdy konstruktorzy zaczynają pracę nad algorytmami dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa.

Tadeusz Zwiefka
Rozumiem obawy dotyczące nadania robotom jakiegoś osobnego statusu. Musimy jednak wybiegać myślą
w przyszłość. Unia Europejska powinna być w głównym
nurcie dyskusji o ewentualnych rozwiązaniach prawnych,
a mając za sobą tradycje poszanowania praw człowieka i etyki w nauce,
musimy zastanowić się nad trudnymi pytaniami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej za działania robotów.

Racjonalne pod względem kosztów redukcje
emisji oraz inwestycje niskoemisyjne
PE przyjął zmiany w działaniu europejskiego systemu handlu emisjami – posłowie poparli proponowane przez Komisję ograniczenie
o 2,2% rocznie liczby uprawnień do emisji.

Jerzy Buzek
To ważne sprawozdanie zadecyduje nie tylko o spełnianiu naszych celów klimatycznych, ale także o tym,
czy gospodarka europejska się obroni. Zwłaszcza teraz, kiedy niektórzy najwięksi światowi emitenci chcą
się wycofać ze zobowiązań paryskich. Jeśli chcemy naprawdę wygrać walkę ze zmianami klimatu, na ochronę klimatu potrzebujemy
gospodarczej siły Europy. Dbajmy więc o gospodarczą siłę Europy.

Danuta Jazłowiecka | wyjaśnienie do glosowania
Sektor cementu oraz wapienniczy stanowi ważne źródło
dochodu gospodarczego w całej UE. Tylko w moim kraju,
w Polsce, w sektorze oraz w obsłudze sektora zatrudnionych jest około 30 tys. pracowników. Propozycje Komisji
Środowiska doprowadziłyby do drastycznego wzrostu kosztów produkcji, spadku inwestycji, niepewności prawnej i operacyjnej, obniżenia
konkurencyjności sektora a w konsekwencji do spadku zatrudnienia.

Pestycydy biologiczne o niskim ryzyku
Parlament Europejski wezwał do przyspieszenia procedur autoryzacji pestycydów biologicznych, które są bezpieczniejsze dla ludzi i środowiska.

Andrzej Grzyb
To bardzo ważna rozmowa na temat pestycydów biologicznych o bardzo niskim ryzyku. Wydaje mi się, że te
środki są bardzo dobrą alternatywą dla rolnictwa organicznego – co się szczególnie podkreśla – ale również
dla tego tradycyjnego. Podkreślono również tutaj, że rzeczywiście
zmniejsza się również gama środków pochodzących z tradycyjnej
chemii, a stosowanych jako pestycydy.

Zwalczanie terroryzmu
Parlament przyjął nową dyrektywę ws. zwalczania terroryzmu, m.in.
poprzez kryminalizację działań przygotowawczych i wzmocnienie
kontroli na zewnętrznych granicach Unii.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
zwalczania terroryzmu jest reakcją na fakt, że spośród
dziesiątków tysięcy osób, które przyłączają się do Państwa
Islamskiego, około 10% to obywatele europejscy, którzy po
jakimś czasie wracają do Europy. Dokumenty ONZ i Rady Europy mówią
o zwalczaniu zagrożenia, jakie stwarzają powracający do UE bojownicy
IS. Uznano za przestępstwo sam fakt podjęcia podróży w celu przeszkolenia terrorystycznego, finansowania lub ułatwiania takich podróży.

W sprawie przyszłości Unii Europejskiej
Posłowie debatowali nad trzema rezolucjami poświęconymi rozwojowi UE, dotyczącymi politycznych wyzwań, skuteczności działań,
zaufania obywateli i odporności gospodarki.

Dariusz Rosati
Słyszeliśmy sporo krytyki na temat UE, w szczególności
od partii eurosceptycznych. Ale to niewłaściwa polityka
państw członkowskich doprowadziła do wielu kryzysów.
Parlamenty narodowe nie przestrzegają wspólnie przyjętych ustaleń, nie współpracują w kwestiach migracji, brakuje wymiany
informacji między służbami. Kryzys ekonomiczny to także błędna polityka poszczególnych państw, nie przeprowadzanie reform strukturalnych.
Tylko wspólne działania pozwolą nam przezwyciężyć wszystkie problemy. Potrzebujemy więcej Europy, a nie mniej.

Danuta Hübner
Parlament przekazał jasny komunikat na temat przyszłości
Unii Europejskiej. Unia Europejska rozwijała się zawsze za
pomocą reformowania się. Wiele można i należy robić na
poziomie narodowym, ale musimy pamiętać, ze jesteśmy silni, bo wspólnie ustanowiliśmy system instytucji europejskich. Instytucje te
chronią nas przed ryzykiem porzucenia wspólnych wartości, które nas łączą. Instytucje są wskaźnikiem współzależności stworzonej przez dziesięciolecia integracji. Muszą one postępować i działać w sposób skuteczny.

Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa
między UE a Kanadą
PE zgodził się na zawarcie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) z Kanadą. Dzięki zgodzie Parlamentu umowę będzie
można tymczasowo stosować już od kwietnia.

Jarosław Wałęsa
Mamy zamiar dzisiaj zrobić o wiele więcej niż tylko zgodzić
się na CETA. Z jednej strony, mamy zamiar udowodnić naszą wiarygodność. Dzięki zawarciu efektu tych negocjacji
mamy zamiar udowodnić, że w trudnych chwilach geopolitycznych, gdy triumfuje populizm, możemy ustanowić i wesprzeć dobre
praktyki w międzynarodowym handlu. Tą umową pokażemy, że wprowadzamy pewne zasady, które mogą w przyszłości być ustanowione dla
umów dotyczących handlu na całym świecie.

Adam Szejnfeld
Tym, którzy mówią dzisiaj, że są przeciw umowie CETA, bo
liczy się dla nich człowiek, odpowiem jedno: ten, komu zależy na wspólnym dobru, popiera tę umowę. CETA to bowiem
most przez Atlantyk łączący przyjaciół we współpracy na
rzecz lepszej przyszłości. Niższe ceny, wyższa jakość, bezpieczeństwo
obywateli, poszanowanie demokracji, ochrona praw człowieka i praw pracowniczych, a także ochrona środowiska i klimatu – to jest właśnie CETA!

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki
gospodarczej
Posłowie debatowali nt. Semestru Europejskiego z urzędującym
przewodniczącym Rady Ianem Borgiem i Valdisem Dombrovskisem,
wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej.

Krzysztof Hetman | autor projektu opinii
Komisji Rozwoju Regionalnego

Polityka spójności to nie tylko główna polityka inwestycyjna Unii, ale także jedyna, która wspiera w państwach
członkowskich reformy strukturalne. Jest to więc unikalne narzędzie o ogromnej wartości dodanej. Nie ulega jednak wątpliwości, że aby utrzymać jej pozycję w nowej perspektywie finansowej,
musi ona przede wszystkim wypełnić założenia na lata 2014-2020.
Oznaki przyspieszenia wydatkowania środków są już widoczne, ale
dalsze uproszczenia, stosowanie zasady partnerstwa i budowanie
wzajemnego zaufania pomiędzy wszystkimi aktorami są w tym kontekście kluczowe.

Róża Thun
Jako członek Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów chciałabym podkreślić konieczność wypracowania zestawu narzędzi analitycznych,
w tym wskaźników społecznych, aby móc naprawdę
oceniać na bieżąco postępy w znoszeniu barier na wspólnym
rynku. Musimy wzmocnić monitorowanie, ocenę prawidłowego
i skutecznego wdrażania i stosowania przepisów regulujących
nasz jednolity rynek. Nasza komisja ponawia apel, aby kraje
członkowskie skuteczniej stosowały narzędzia zarządzania jednolitym rynkiem.

Unia Bankowa
Sprawozdanie autorstwa prof. Danuty Hübner, na temat Unii Bankowej zajmuje się analizą trzech filarów: jednolitego mechanizmu
nadzorczego oraz jednolitego mechanizmu restrukturyzacji uporządkowanej likwidacji, a także europejskiego systemu gwarantowania
depozytów (EDIS).

Danuta Hübner
Unia Bankowa to jeden z najważniejszych kroków podjętych przez Unię Europejską, aby zareagować na kryzys finansowy. Od momentu utworzenia Unii Bankowej
przeszliśmy bardzo długą drogę, ale jej wdrażanie wymaga dalszej pracy, na przykład w sprawie zadłużenia publicznego,
czy przenoszenia pełnej odpowiedzialności na szczebel centralny.
Sprawozdanie podkreśla również konieczność przestrzegania przepisów w kwestii pomocy publicznej dla banków oraz lepszego wykorzystania elastyczności w istniejącym prawodawstwie.

Europejski konsensus na rzecz rozwoju
Posłowie głosowali nad projektem rezolucji związanym z Europejskim
Konsensusem na rzecz Rozwoju. Przegląd ma na celu dostosowanie
go do obecnych wyzwań globalnych i sytuacji międzynarodowej.

Bogdan Wenta | sprawozdawca
Jeśli chcemy, aby z powodu wojen, nierówności, łamania
praw człowieka czy biedy ludzie nie byli zmuszeni opuszczać swoich krajów, musimy zwalczać przyczyny, a nie
tylko skupiać się na skutkach. Unijna polityka rozwojowa
powinna odgrywać kluczową rolę w rozwiązywaniu takich problemów
jak niestabilność państw, konflikty, brak bezpieczeństwa i marginalizacja grup społecznych, ubóstwo i łamanie praw człowieka. Tylko
w takim kontekście polityka rozwojowa ma szansę pozostać istotnym
elementem działań zewnętrznych UE.

Pogorszenie się sytuacji we wschodniej Ukrainie
Tematem debaty była pogarszająca się sytuacja we wschodniej
Ukrainie, gdzie w zeszłym tygodniu prorosyjscy separatyści złamali
zawieszenie broni.

Bogdan Zdrojewski
Nie mamy żadnego poważnego dokumentu w następstwie ostatnich wydarzeń na Ukrainie, kompleksowego
i dającego dobre recepty. Chcę podkreślić, że niestabilność na Ukrainie staje się już stabilna i generuje sytuacje
bardzo istotne dla krajów sąsiednich – dla Mołdawii, czy Białorusi.
Rozwiązywanie problemów na Ukrainie to rozwiązywanie problemów
w całym obszarze Europy Wschodniej. Jeżeli chcemy tam budować
nadzieję, musimy być skuteczni, konsekwentni i odpowiedzialni.

Jacek Saryusz-Wolski
Im więcej się wahamy, tym dalej idzie Rosja – to nowość.
Wojna rosyjska we wschodniej części Ukrainy i przeciwko
Ukrainie jest faktem, bo my – UE i USA – się wahamy. Chcę
pogratulować Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych,
naszej dyplomacji, która ustami naszego ambasadora w Kijowie Pana
Mingarelli stwierdziła dzisiaj, że to nie jest wojna domowa; to zewnętrzna
agresja. Koniecznym jest odrzucenie fikcyjnej wizji separatystów i wojny domowej. Jeśli my, na Zachodzie nie możemy lub nie chcemy bronić
Ukrainy, tak jak Ukraina broni nas, przynajmniej dajmy im broń.

Zatrzymanie cudzoziemskich bojowników
PE przyjął rozporządzenie wprowadzające kontrole danych wszystkich osób, które wjeżdżają na terytorium Unii lub je opuszczają.
Dane te będą sprawdzane w bazach danych (na przykład w bazie
zgubionych i skradzionych dokumentów).

Barbara Kudrycka | w imieniu Grupy EPL
Jak zapewnić większe bezpieczeństwo Europejczykom?
M.in. wzmacniając ochronę zewnętrznych granic Unii
Europejskiej. Po roku niełatwych negocjacji osiągnęliśmy porozumienie z Radą oraz Komisją. Zewnętrzne
granice muszą być trudniejsze do sforsowania dla tych, którzy chcą
do niej wjechać nielegalnie i ze złymi zamiarami. Muszą być bardziej
nieprzeniknione dla siatek terrorystycznych i muszą być lepiej zarządzane. Zwiększona kontrola na granicach zewnętrznych pozwoli na
to, by utrzymać sukces integracji, jakim jest strefa Schengen.

Sprawozdanie roczne dotyczące polityki
konkurencji UE
PE przyjął sprawozdanie na temat polityki konkurencji Unii Europejskiej, do której poseł Adam Szejnfeld w imieniu Komisji Handlu
Międzynarodowego przygotował opinię.

Adam Szejnfeld | autor projektu opinii
Komisji Handlu Zagranicznego

Trzeba pamiętać, że nie ma wolnego rynku i dobrego rozwoju bez uczciwej konkurencji. Ta jednak jest zakłócana
m.in. przez partykularyzmy, lokalne, regionalne, lecz również krajowe – one godzą także w nasz wspólny jednolity rynek. Kolejnym zagadnieniem jest pomoc publiczna. Nierówne traktowanie firm
prywatnych i firm państwowych czy tych z udziałem skarbu państwa.
I w końcu handel międzynarodowy – to bardzo istotne zagadnienie, ponieważ nasze zasady dotyczące uczciwej konkurencji powinniśmy przenosić na naszych partnerów handlowych i inwestycyjnych na świecie.

PE apeluje o ochronę
sygnalistów

Ukraina – Parlament Europejski
wzywa do natychmiastowej reakcji
S y tuacja we ws cho dniej U k r ainie jes t
źródłem rosnących obaw dla Parlamentu
Europejskiego, co znalazło odzwierciedlenie w debacie na temat pogarszającej się
sy tuacji na Ukrainie. Zabierając przy tej
okazji głos profesor Dariusz Rosati, przewodniczący delegacji PE ds. Ukrainy, powiedział:
„Nowa ofensywa rosyjskiej armii i wspieranych
przez Rosję najemców w mieście Awdijiwka
nie tylko spowodowała kolejne ofiary w ludziach i kosztowne straty materialne, ale jest także kolejnym rażącym złamaniem porozumień mińskich. Spowodowany przez Rosję konflikt na
Ukrainie kosztował życie ponad 10 tysięcy osób – nie możemy pozwolić,
aby stał się on zapomnianą wojną Europy. Potępiamy agresję militarną Rosji
wobec Ukrainy i wzywamy Moskwę do natychmiastowego przestrzegania
zawieszenia broni, wycofania z Ukrainy broni ciężkiej, rosyjskich wojsk i finansowanych najemców. Nieprzerwana fala ataków we wschodniej Ukrainie
powinna spotkać się z jednoznaczną reakcją Unii Europejskiej. Apelujemy
do państw członkowskich UE o przedłużenie już nałożonych sankcji na Rosję, a także apelujemy o ich poszerzenie. Nie możemy tolerować działań
wojennych w Europie”.
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Parlament Europejski zaproponował stworzenie mechanizmów pozwalających na ochronę
sygnalistów w Unii Europejskiej, miedzy innymi powołanie niezależnej instytucji UE mającej zająć się doradztwem, informowaniem
oraz pomocą takim osobom.
„Stanowisko Parlamentu w sprawie ochrony sygnalistów to jasny sygnał, że
osoby informujące o nieprawidłowościach wewnątrz instytucji mają prawo
do skutecznej ochrony przed odwetem ze strony instytucji, w której może
dochodzić do nieprawidłowości”, skomentowała europoseł Julia Pitera.
Europosłanka PO zaznaczyła, że w przyjętym sprawozdaniu Parlament
wezwał Komisję Europejską do opracowania w trybie przyśpieszonym pełnego i skutecznego programu ochrony demaskatorów. Miałby on objąć
mechanizmy dla przedsiębiorstw, organów publicznych i organizacji niekomercyjnych. Parlament zwrócił się również do państw członkowskich, aby te
poprawnie wdrażały unijne i międzynarodowe normy i wytyczne w sprawie
ochrony demaskatorów w swoich przepisach krajowych.
„Ujawnianie informacji o nieprawidłowościach jest ważnym elementem
przeciwdziałania nadużyciom. Brak systemu ochrony osób, które o takich
nadużyciach informują, znacząco ograniczał możliwość skutecznego zwalczania nadużyć i korupcji”, podsumowała Julia Pitera.
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Nasza wizja lepszej Europy
Grupa EPL przyjęła stanowisko przedstawiające wizję przyszłości Unii
Europejskiej. „Przyjęte przez nas stanowisko jest kluczowym dokumentem w tym ważnym czasie dla Europy i świata”, powiedział poseł Paulo Rangel, wiceprzewodniczący Grupy EPL odpowiedzialny za kwestie
związane z przyszłością Europy.
Dokument oparty jest na trzech nienegocjowanych filarach Grupy
EPL: obronie demokratycznych rządów prawa, obronie czterech swobód Europy (swobodny przepływ towarów, kapitału, usług i ludzi) oraz
obronie społecznej gospodarki rynkowej. Istotną nowością dokumentu
w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony jest postulat reformy instytucji
UE, która przybliży je obywatelom, uzupełnienie Unii gospodarczej i walutowej o Unię innowacji oraz zwiększenie inwestycji w celu wzmocnienia wzrostu gospodarczego.
Stanowisko Grupy EPL na temat przyszłości Europy nie zawiera
zastrzeżeń wobec Europejskiej Unii Obronnej, z rzeczywistymi zdolnościami operacyjnymi i we współpracy z ONZ i NATO. Wzywa także
do rozwoju zdolności militarnych Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz europejskiego organu obrony cywilnej, jak również środków nowej generacji do zwalczania terroryzmu.
„Po prawie roku pogłębionej debaty z udziałem naszych wszystkich
posłów, Grupa EPL obejmuje przywództwo i dowodzi, że ma własną
wizję Europy w obecnych czasach niepewności i zawirowań”, powiedział
Paulo Rangel. „Tu nie ma sprzeciwu, ale uzupełnienie i synergia pomiędzy dumą narodową i tożsamością europejską”, podsumował.
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