MARZEC 2017

Donald Tusk powinien
pozostać Przewodniczącym
Rady Europejskiej
„EPL wspiera reelekcję Donalda Tuska na stanowisko Przewodniczącego Rady Europejskiej. W ciągu ostatnich dwóch i pół roku,
Donald Tusk wykonał doskonałą pracę, równoważąc interesy
państw członkowskich i wprowadzając głosy krajów Europy Środkowej i Wschodniej na pokład. Przeciwstawiając się wyborowi jego
osoby czysto z krajowych, polityczno-partyjnych względów, polski
rząd izoluje się jeszcze bardziej”, powiedział Manfred Weber, Przewodniczący Grupy EPL w Parlamencie Europejskim przed szczytem
europejskim 9-10 marca.
„W polityce handlowej potrzebujemy umów partnerskich z Japonią, Meksykiem i południowymi krajami Ameryki. Jeśli prezydent
USA Donald Trump chce budować mury dla handlu światowego, to
my, Europejczycy, musimy budować mosty”, powiedział Weber.
Podczas dyskusji na temat przyszłości Europy stwierdził: „Musimy utrzymać Europę razem. Ale wymiar zewnętrzny zmusza nas
do przyspieszenia w kierunku większej integracji ze wspólną polityką zagraniczną i wspólną polityką obronną. Nie możemy zawsze
czekać na najwolniejsze kraje”.
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Europosłowie za równym dostępem
kobiet i mężczyzn do towarów i usług
Posłowie do Parlamentu Europejskiego wezwali dzisiaj do wzmocnienia równego
traktowania kobiet i mężczyzn w dostępie do towarów i usług. Przyjęty dokument
autorstwa Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz ocenia zasady funkcjonowania dyrektywy
dotyczącej równego traktowania kobiet i mężczyzn w tym zakresie i kładzie nacisk na
to, aby jej zapisy były lepiej stosowane w praktyce.
„Dyrektywa jest kluczowym punktem na mapie legislacji równościowej w UE,
ponieważ jako pierwsza rozszerza zasadę równego traktowania kobiet i mężczyzn
poza rynek pracy i przenosi ją w obszar życia codziennego, jakim jest dostęp do dóbr
i usług. Jej największym sukcesem jest wprowadzenie tych samych zasad dla kobiet
i mężczyzn przy wyliczaniu składek ubezpieczeniowych oraz emerytalnych w prywatnych funduszach. Dzięki temu firmy ubezpieczeniowe musiały zrezygnować z kryterium płci i zamiast na nim skupić się na indywidualnych kryteriach odnoszących się do
poszczególnych klientów. Jest to ważny krok w praktycznym wzmacnianiu równości
kobiet i mężczyzn, gdyż to nie sama płeć decyduje o ryzyku, które szacuje się przy
ubezpieczeniach, ale merytoryczne kryteria związane, na przykład, z historią wypadków czy stanem zdrowia”, powiedziała posłanka Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.
Dyrektywa zawiera też przepisy dotyczące ochrony kobiet w ciąży i okresie macierzyństwa, zakaz molestowania i molestowania seksualnego, konieczność działania
ciał równościowych – rzeczników i pełnomocników równości – jako monitorujących
równościowe prawo krajowe.
„Legislacja dotycząca równości kobiet i mężczyzn jest bogata, ale jej wdrażanie
wymaga wzmocnienia. Bez woli politycznej i społecznej świadomości, bez właściwych instytucji oraz – co bardzo ważne – bez adekwatnych środków finansowych
to prawo pozostaje martwe. Najwyższy czas powiedzieć dość: dość lekceważeniu
prawa, ignorowaniu przepisów dotyczących równości zapisanych w traktacie, dyrektywach, ustawach i rozporządzeniach”, dodaje europosłanka Kozłowska-Rajewicz.
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Raport z sesji plenarnej
Parlamentu
Europejskiego
13-16 marca 2017 r.
Konkluzje Rady Europejskiej
Parlament Europejski debatował na temat wyników posiedzenia Rady
Europejskiej, a w szczególności o ponownym wyborze Donalda Tuska na stanowisko Przewodniczącego Rady.

Janusz Lewandowski
Gdy wylądowałem w Polsce po szczycie w Brukseli,
zobaczyłem naprawdę szczęśliwych Polaków, a niektóre objawy radości w mieście rodzinnym Tuska,
w Gdańsku, przypominały te chwile, gdy Robert Lewandowski strzela gola dla reprezentacji Polski. Bo strzela nie
tylko i nie zawsze dla Bayernu Monachium. A co to znaczy? To
znaczy, że Donald Tusk jako szef Rady Europejskiej ma poparcie nie tylko dwudziestu siedmiu krajów, ale znakomitej większości Polaków, co odzwierciedlają sondaże. Polska pozostaje
normalnym krajem.

Wpływ technologii dużych zbiorów danych na
prawa podstawowe
Posłowie debatowali na temat potencjalnego wpływu zbierania danych na prawa podstawowe obywateli UE.

Adam Szejnfeld
Cywilizacja przyszłości jest cywilizacją nowych technologii, dlatego tak duży nacisk w Unii Europejskiej
i w poszczególnych państwach członkowskich kładziemy na budowanie społeczeństwa cyfrowego. Ale
generowanie ogromnej ilości danych to także niebezpieczeństwo,
zwłaszcza niebezpieczeństwo dla jednostki, również dla państw
i ich instytucji. Już teraz więc w UE musimy przygotowywać takie
procedury, które to bezpieczeństwo będą chroniły. Dzisiaj takich
pewnych norm i procedur nie ma i zagrożenia dla praw podstawowych obywateli Unii Europejskiej faktycznie istnieją.

Prawa człowieka: ukraińscy więźniowie polityczni
Parlament Europejski wezwał Rosję do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia obywateli Ukrainy więzionych bezprawnie na
terytorium Rosji lub okupowanych przez nią częściach Ukrainy.

Dariusz Rosati
Zbyt dużo czasu upłynęło, żeby pozwalać na status
quo. Wzywam Komisję Europejską do natychmiastowego podjęcia w rozmowach z Rosją sprawy opresji
na półwyspie krymskim. Wzywam Państwa członkowskie UE do rozważenia nałożenia dodatkowych sankcji na
osoby odpowiedzialne za łamanie praw człowieka tamże, w tym
zamrożenie ich aktywów i objęcie zakazem wjazdu na terytorium
UE. W tych trudnych chwilach musimy być solidarni z naszymi
przyjaciółmi z Ukrainy.

Długoterminowe zaangażowanie akcjonariuszy
i oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
Nowe mechanizmy koncentrujące działania firm w UE na wynikach
długoterminowych poprzez wzmocnienie zaangażowania akcjonariuszy były przedmiotem debaty posłów.

Tadeusz Zwiefka | w imieniu Grupy EPL
Udało nam się znaleźć balans pomiędzy przejrzystością i dostępem do informacji, a utrzymaniem
konkurencyjności unijnych przedsiębiorstw; balans
pomiędzy szerszymi uprawnieniami akcjonariuszy
do kontroli nad polityką wynagrodzeń, a elastycznością firmy
do gwarantowania wynagrodzenia, które zgodne będzie z realiami wolnego rynku. Przez cały jednak proces negocjacji miałem nieodparte wrażenie, że długoterminowe zaangażowanie
akcjonariuszy jest jedynie przystawką do dyskusji nad raportowaniem country by country. I tu powracają pytania – jak mają
wyglądać w przyszłości ramy prawne dla funkcjonowania firm
na unijnym rynku?

Europejska agenda bezpieczeństwa: rok po
zamachach w Brukseli
Grupa EPL, która zainicjowała debatę plenarną na temat zwalczania
terroryzmu, wymaga rygorystycznych środków przeciwko terroryzmowi w celu zapobieżenia kolejnym atakom i ofiarom w UE.

Michał Boni
Musimy pamiętać o wszystkich ofiarach ataków
terrorystycznych i musimy im przeciwdziałać. Kluczowym wymiarem strategii bezpieczeństwa jest
zapobieganie. Możemy zapobiec jedynie poprzez
współpracę i wymianę informacji na czas. Do tego wola państw
członkowskich i organów ścigania jest decydująca, wola wymiany
informacji na żądanie, ale także z własnej inicjatywy, informacji,
które mogą być potrzebne gdzie indziej. Wymaga to wspólnego
potencjału technologicznego i interoperacyjności – nie fragmentacji związanych z różnymi systemami krajów.

Gospodarka cyrkularna
Debata w PE dotyczyła gospodarki w obiegu zamkniętym, w szczególności pojazdów wycofanych z eksploatacji, zużytych baterii i akumulatorów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
opakowań i odpadów opakowaniowych oraz składowania odpadów.

Krzysztof Hetman
Istnieje ogromne zróżnicowanie w systemach
zarządzania odpadami i w poziomie recyklingu
poszczególnych substancji między krajami członkowskimi. Cel 70% recyklingu odpadów miejskich
do 2030 roku łatwiej będzie zrealizować krajom, które są już
na pewnym etapie zaawansowania, są jednak także państwa,
dla których współczynnik ten wynosi niewiele ponad 20%.
Musimy pamiętać, że główny ciężar dostosowań spadnie na
władze lokalne i regionalne. Dlatego ważne jest, aby samorządy były włączone w proces konsultacji, a także otrzymywały
regularne wsparcie.

Priorytety UE na sesje UNHRC w 2017 r.
Posłowie debatowali na temat priorytetów Unii podczas sesji Wysokiej
Komisji Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców w 2017 roku.

Poważne niedożywienie i widmo głodu
w państwach Afryki
Posłowie rozmawiali o zagrożeniach związanych z poważną sytuacją
głodu w Nigerii, Somalii, Sudanie Południowym i Jemenie.

Andrzej Grzyb | w imieniu Grupy EPL
Chrześcijanie to obecnie najbardziej prześladowana
grupa religijna na świecie. Musimy dołożyć wszelkich
starań, aby ten exodus chrześcijan, ale również wyznawców innych religii, po prostu zakończyć. Świat
musi wyciągnąć wnioski z tych okrucieństw, a potrzeba sprawiedliwości i pojednania nie może zostać zastąpiona przez logikę zemsty.

Przegląd rozporządzenia w sprawie statusu i finansowania europejskich partii i fundacji politycznych
Prof. Danuta Hübner skierowała w imieniu Komisji Spraw Konstytucyjnych PE do Komisji Europejskiej pytanie wymagające odpowiedzi ustnej.

Danuta Hübner | autorka
Dla Komisji AFCO przegląd rozporządzenia w sprawie
statutu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych jest sprawą
pilną. Brakami, zasygnalizowanymi w pytaniu, należy się szybko zająć, aby zagwarantować najwyższe standardy
uczciwości. Powinniśmy zastanowić się, czy partie jednoosobowe
naprawdę przyczyniają się do kształtowania europejskiej świadomości politycznej i wyrażania woli politycznej obywateli Unii.

Wykorzystywanie zakresu częstotliwości
470–790 MHz
Posłowie debatowali nad trzema rezolucjami poświęconymi rozwojowi UE, dotyczącymi politycznych wyzwań, skuteczności działań,
zaufania obywateli i odporności gospodarki.

Jerzy Buzek
To ważny krok w stronę prawdziwej rewolucji cyfrowej i powszechności standardu łączności mobilnej
5G. Tworzymy szansę dostępu nawet najbardziej oddalonym geograficznie obszarom Unii Europejskiej.
Dostawcy Internetu i połączeń mobilnych będą mogli oferować
nowe usługi – dzięki szybszym połączeniom i ich lepszej jakości.
To otwiera drzwi dla „Internetu rzeczy”. Kolejny krok to lepsza
koordynacja udostępniania tych częstotliwości dostawcom tak,
żeby konsumenci we wszystkich krajach UE mogli cieszyć się jak
najlepszym dostępem do usług szerokopasmowych.

Michał Boni
To nie jest wyłącznie kwestia przydziału widma.
Chodzi o zapewnienie, że Europa ma potencjał, by
prowadzić ekspansję 5G i przyciągnąć inwestycje
w tę nową gospodarkę. Wraz z szybkim rozwojem
5G, Europa posiada potencjał do przekształcenia się w najbardziej
dynamiczny rynek na świecie. 5G ma zasadnicze znaczenie dla Internetu przedmiotów, rozwoju rzeczywistości wirtualnej – klucza
do nowych narzędzi edukacyjnych. Jest podstawą dla rozwoju
motoryzacji i zmiany paradygmatu w dziedzinie opieki zdrowotnej.

Bogdan Wenta | w imieniu Grupy EPL
20 milionom mieszkańców Jemenu, Sudanu Południowego, Somalii i Nigerii grozi śmierć głodowa.
Przedłużające się konflikty powodują, że brakuje
pożywienia, ceny żywności rosną w zastraszającym tempie, a ludzie zmuszeni są do opuszczania własnych
domostw. Bezpieczny i pewny dostęp do pomocy humanitarnej
i podstawowych usług medycznych musi być zapewniony, a międzynarodowe prawo humanitarne przestrzegane. Nie możemy
także zapomnieć o potrzebie negocjacji ze stronami konfliktu,
aby zaprzestano walk, które destabilizują cztery kraje. Tylko
wielowymiarowe działanie może przynieść pozytywne skutki
w długim okresie.

Zintegrowana polityka Unii Europejskiej wobec Arktyki
Posłowie dyskutowali m.in. na temat połowów w regionie Arktyki Komisją opiniodawczą w tej kwestii była Komisja Rybołówstwa (PECH).

Jarosław Wałęsa

sprawozdawca Komisji Rybołówstwa

Dalszy rozwój łowisk komercyjnych w regionie
arktycznym musi odbywać się w zgodzie z międzynarodowymi umowami. Prawo do łowienia, w rzeczywistości prawo do równego dostępu do zasobów naturalnych
archipelagu Spitsbergen, jest gwarantowane przez klauzulę niedyskryminacji Traktatu Spitsbergen, który został podpisany przez
wszystkie większe kraje europejskie.

Porozumienie ws. „krwawych minerałów”
Posłowie do Parlamentu Europejskiego debatowali o osiągniętym
przez Parlament, Radę oraz Komisję Europejską porozumieniu
w sprawie tzw. „krwawych minerałów”.

Bogdan Wenta
Minerały takie jak cyna, tantal, wolfram i złoto znajdują się w większości urządzeń elektronicznych,
z których korzystamy na co dzień. Mało kto z nas
zdaje sobie sprawę, że jako konsumenci mimowolnie
możemy przyczyniać się do finansowania konfliktu w Demokratycznej Republice Konga i innych krajach rozwijających się. Sukcesem PE było przekonanie Rady podczas rozmów trójstronnych,
aby kontrola łańcucha dostaw tych surowców była obowiązkowa
dla unijnych importerów.

Przetwarzanie odpadów w surowce
szansą dla europejskiego przemysłu
Parlament Europejski przyjął na sesji plenarnej pakiet dotyczący przeglądu gospodarki odpadami.
„Konkurencyjność i zrównoważony rozwój są dwiema stronami medalu”, powiedział poseł Karl-Heinz
Florenz, rzecznik Grupy EPL w sprawie pakietu na
temat gospodarki odpadami. „Przekształcenie odpadów w nowe surowce jest wielką szansą dla europejskiego społeczeństwa i przemysłu. Jeszcze
wiele pracy przed nami, ale jestem przekonany, że
dzięki pokazanemu właśnie w PE zaangażowaniu
politycznemu jesteśmy na dobrej drodze”. Florenz
podkreślił, że Europa jest kontynentem o ograniczonych zasobach: „Musimy zaprzestać zakopywania
w ziemi naszych zasobów, których tak desperacko
potrzebują nasze wnuki”.
Grupa EPL całkowicie popiera cel pakietu gospodarki odpadami, który polega na zmniejszeniu
produkcji odpadów oraz ulepszeniu recyklingu, jako
części unijnego planu gospodarki o obiegu zamkniętym. Grupa EPL domaga się uproszczenia i harmonizacji metod obliczeniowych odsetków odpadów
przeznaczanych do recyklingu w całej UE. Skoro
porównywalne cele mają obowiązywać wszystkie

państwa członkowskie, metody obliczeniowe powinny być takie same dla wszystkich oraz przejrzyste.
Grupa EPL wierzy, że cele dotyczące recyklingu muszą być postrzegane razem z metodologią. Mając
bardziej przejrzystą, ale jednocześnie ambitniejszą
metodologię, cele Komisji Europejskiej nie powinny
być podnoszone. Państwa członkowskie z niskimi
celami muszą podjąć większe wysiłki, ale jednocześnie oczywistym jest, że będą potrzebować na
to więcej czasu.
Producenci odgrywają ważną rolę w gospodarce
o obiegu zamkniętym, gdyż rozwijają innowacyjność.
Jednocześnie ich rola w fazie odpadów powstałych
z produktów musi być jasno zdefiniowana, a ponoszone przez nich koszty wyraźnie określone.
Zabierając głos w trakcie debaty plenarnej, poseł Andrzej Grzyb powiedział: „Chcemy wzrostu gospodarczego, ale chcemy też czystego środowiska.
Chcemy zapewnić przyszłość kolejnym pokoleniom
przez zrównoważony rozwój. Gospodarka w obiegu zamkniętym to jest taki koncept. Dyrektywy te
wprowadzają bardzo ambitne cele, między innymi
recyklingu, i znacząco wpłyną na kształt gospodarki
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odpadami w Europie i w poszczególnych państwach
członkowskich, stanowiąc z jednej strony wyzwanie
dla samorządów, z drugiej zaś szansę na rozwój gospodarczy, również na obszarach, na których do tej
pory brakowało impulsów ekonomicznych.”
Zamiast postrzegania odpadów jako problemu, zakopywanego w ziemi lub utylizowanego
w spalarniach, chcemy zacząć je uznawać za wtórny
surowiec, a także przywrócić je do cyklu życia produktu. Potrzebujemy nowych przedsiębiorstw i innowacji, które powstaną dzięki planowi gospodarki
o obiegu zamkniętym.
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Sytuacja rolnictwa europejskiego nie pozwala na znaczące
otwarcie rynku UE na import produktów rolnych z Ukrainy
Dodatkowy bezcłowy import z Ukrainy najbardziej
wrażliwych produktów rolnych, takich jak pszenica, kukurydza czy przetworzone pomidory nie
powinien być dopuszczony – stwierdzili posłowie
Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego.
Autor projektu opinii, przewodniczący Komisji Rolnictwa, europoseł Czesław Siekierski (EPL,
PSL) podkreślił: „Pomimo trudności politycznych
i ekonomicznych, jakich doświadcza Ukraina,
w obliczu obecnej trudnej sytuacji w rolnictwie
europejskim nie mogliśmy poprzeć znaczących
preferencji handlowych dla Ukrainy w obszarze
rolnym”. „Unia wspiera i będzie nadal wspierać
odbudowę ukraińskiej gospodarki, ale nasi rolnicy
wciąż zmagający się m.in. ze skutkami embarga
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rosyjskiego po prostu nie byliby w stanie sprostać dodatkowemu tańszemu importowi z Ukrainy, szczególnie w obszarze zbóż” – dodał szef
Komisji Rolnictwa europarlamentu.
Mając na uwadze wyjątkowo trudną sytuację
gospodarczą na Ukrainie, w drugiej połowie 2016
r. Komisja Europejska zaproponowała dodatkowe preferencje handlowe dla tego kraju w formie
bezcłowych kontyngentów na niektóre produkty
rolne i przemysłowe na okres trzech lat. W założeniu mają one uzupełniać istniejące już kontyngenty przyznane Ukrainie na podstawie umowy
stowarzyszeniowej, obowiązującej tymczasowo
od 1 stycznia 2016 r.
Opinia Komisji Rolnictwa zostanie teraz przekazana do rozpatrzenia Komisji Handlu, gdzie za
dokument odpowiada poseł Jarosław Wałęsa
i która ma w tej sprawie decydujący głos, a następnie na podstawie jej rekomendacji swoje stanowisko przyjmie cały PE.
www.eppgroup.eu
www.facebook.com/GrupaEPL
www.twitter.com/eppgroup
www.youtube.com/user/eppgrouptv
www.flickr.com/photos/epp_group_official
www.instagram.com/eppgroup
www.linkedin.com/company/epp-group-in-the-european-parliament

