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Parlament Europejski
wzywa do wypracowania
odpowiednich przepisów
dla kierowców

Parlament Europejski przyjął rezolucję na temat
transportu drogowego w UE, wzywając między
innymi do uwzględnienia mechanizmu służącego zmniejszeniu opłat obciążających działalność
w sektorze transportu drogowego kierowcom z obszarów peryferyjnych UE. Dokument wyraża opinię
Parlamentu w sprawie nadchodzących zmian przepisów transportu drogowego i logistyki.
„Ta rezolucja otwiera prace nad pakietem drogowym, który Komisja Europejska ma przedstawić
31 maja. Niemniej patrząc na jej tekst i złożone
poprawki widać, że celem działania niektórych europosłów nie jest przestrzeganie wartości UE, jaką
jest swoboda przepływu towarów, usług i ludzi oraz
wspólny rynek, a tylko chęć wykluczenia firm, które
siłą rzeczy pochodząc z krajów Europy wschodniej mają inne koszty, inne wynagrodzenia i stąd
są bardziej konkurencyjne. Niektórzy posłowie jak
sztandarem posiłkują się stwierdzeniem dumping
społeczny, nie próbując zrozumieć różnic w systemach wynagrodzeń poszczególnych krajów, który

wydaje się być bardzo przydatnym hasłem w kampanii wyborczej” – powiedziała po głosowaniu poseł
Elżbieta Łukacijewska, członkini komisji transportu
i turystyki PE.
Koordynująca prace nad rezolucją z ramienia
komisji zatrudnienia i spraw socjalnych Danuta Jazłowiecka zaapelowała z kolei o wyłączenie sektora
transportu z dyrektywy o pracownikach delegowanych i wypracowanie dla niego specjalnych sektorowych rozwiązań.
„Obecnie obowiązujące zapisy dyrektywy
o pracownikach delegowanych, a w szczególności
proponowane przez Komisję Europejską zmiany,
w żaden sposób nie uwzględniają specyfiki sektora
transportu! Jak bowiem wyliczyć wynagrodzenie
kierowcy, który przejeżdża przez kilka krajów? Jak
ustalić, który kraj jest miejscem zwyczajowego
świadczenia pracy i które prawo pracy stosować,
skoro pracownik w ciągu jednego miesiąca przebywa w kilku miejscach? Jak wyegzekwować obowiązek notyfikacji, wyznaczenia osoby do kontaktu,

przechowywania dokumentów w kabinie? To są
sprawy, które negatywnie wpływają na rozwój sektora transportu” – powiedziała Danuta Jazłowiecka. „Od ponad 2,5 roku przedsiębiorstwa czekają
na rozstrzygnięcie postepowania w sprawie płacy
minimalnej w Niemczech!!! Toczy się postępowanie wobec Francji. Wielokrotnie pisaliśmy już do
Komisarz Bulc, aby jak najszybciej wskazała, które
przepisy są zgodne z prawem UE, a które nie! Firmy,
ale także administracje krajowe i organy kontrolne,
muszą wiedzieć, jakie wymagania i warunki zatrudnienia obowiązują!” – podkreśliła.
„Wielu Europosłów opowiada się za wyłączeniem sektora transportu spod dyrektywy
o delegowaniu pracowników i za opracowaniem
sektorowych rozwiązań, które wezmą pod uwagę
wysoką mobilność sektora! Tego samego oczekujemy od Pakietu Drogowego, który Komisja ma opublikować pod koniec maja: konieczne są rozwiązania,
które zapewnią ochronę pracowników i pozwolą
firmom transportowym się rozwijać!” – dodała.

Ochrona interesów finansowych UE: walka z nadużyciami
możliwa jedynie dzięki skutecznej wymianie informacji
„Budżet Unii Europejskiej ma służyć poprawie warunków we wszystkich dziedzinach życia. Wszelkie
szkody dla budżetu stanowią poważne zagrożenie
dla realizacji tego celu” – podkreśliła poseł Julia
Pitera. Parlament Europejski przyjął sprawozdanie jej autorstwa apelujące o lepszą ochronę interesów finansowych UE, poprzez między innymi
ujednolicenie zasad zgłaszania nieprawidłowości
lub stworzenie systemu wymiany informacji między odpowiednimi instytucjami w państwach UE.
Jak wynika z szacunków Komisji Europejskiej
dla 2015 r., wysokość kwot z tytułu nieprawidłowości zgłaszanych jako nadużycia sięga blisko
640 milionów euro rocznie. Faktyczna wysokość
tych kwot może byc jednak wyższa, ponieważ nie
wszystkie przypadki są wykrywane i zgłaszane.
Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego na
temat ochrony interesów finansowych Unii zwraca
uwagę na szereg zagadnień, które muszą być rozwiązane, by lepiej chronić unijnego budżetu.
„Wysokość utraconych przychodów z tytułu
luki w podatku VAT i wewnątrzwspólnotowych

oszustw związanych z VAT jest jednym z głównych problemów poruszonych w raporcie. Straty
z tego tytułu dla budżetu państw członkowskich
wynoszą odpowiednio 160 i 50 miliardów euro”
– podkreśla poseł Pitera. „Niepokojąca jest także rosnąca liczba zgłaszanych nieprawidłowości
w funduszach na rzecz rolnictwa, rybołówstwa
i spójności oraz brak jednolitych zasad zgłaszania, obowiązujących we wszystkich krajach członkowskich. Brak ten zniekształca rzeczywisty obraz
sytuacji” – zaznacza.
„Nadużycia finansowe wraz ze wszelkimi
formami nielegalnej działalności, które przynoszą szkody dla budżetu Unii Europejskiej – należy skutecznie zwalczać. Jest to możliwe jedynie
przy zastosowaniu właściwych narzędzi. A dobór
odpowiednich narzędzi umożliwia wiedza o stanie
faktycznym” – podkreśla.
Sprawozdanie zostało przyjęte zdecydowaną
większością głosów: 553 posłów głosowało za
przyjęciem sprawozdania, przy 67 głosach sprzeciwu i 53 wstrzymujących się.

Raport z sesji plenarnej
Parlamentu
Europejskiego
15-18 maja 2017 r.
Relokacja uchodźców
Parlament ponowił wezwanie, aby zgodnie z porozumieniem z 2015
roku państwa członkowskie przeniosły uchodźców z Grecji i Włoch
do innych krajów w UE.

Barbara Kudrycka
Relokacje musimy przeprowadzić mądrze i odpowiedzialnie, biorąc pod uwagę różny stopień przygotowania społeczeństw na przyjęcie uchodźców – po
to, by zapewnić bezpieczeństwo Europejczykom, by
osób poszukujących azylu nie narazić na ataki agresji, a populistom nie dać pretekstu do krytykowania
Brukseli. Państwa członkowskie powinny też wypełnić wcześniej podjęte zobowiązania. Nie rozumiem,
dlaczego rząd PiS w Polsce nie przyjął 7 tysięcy –
i tylko 7 tysięcy uchodźców – w tym dzieci. 40-milionowy kraj naprawdę na to stać.

Perspektywy pomocy technicznej w ramach
polityki spójności
Podczas sesji plenarnej odbyła się debata na temat sprawozdania
dotyczącego właściwej kombinacji funduszy na rzecz regionów Europy, w tym zapewnienia równowagi między instrumentami finansowymi a dotacjami w ramach polityki spójności UE.

Krzysztof Hetman
Jestem zdania, że instrumenty finansowe stanowią
dobre uzupełnienie dla grantów, gdyż w odpowiednich sytuacjach są w stanie przyciągać dodatkowe
wsparcie finansowe. Ich wartość dodaną należy docenić zwłaszcza w takich dziedzinach jak badania
naukowe czy MŚP

Ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie
Posłowie przyjęli rezolucję w sprawie europejskich ram kwalifikacji
dla uczenia się przez całe życie, w celu sprawniejszego funkcjonowania systemu uznawania kwalifikacji na terenie UE.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
Europejskie ramy kwalifikacji powstały jako odpowiedź na pilną potrzebę umożliwienia porównywania dyplomów i kwalifikacji. Jeżeli tak ważny cel nie
jest realizowany, to musi być jakaś przyczyna i moim
zdaniem ta przyczyna tkwi w narzędziu. Europejskie
ramy były z trudem przekładane na bardziej konkretne ramy krajowe, i w tej rezolucji słychać, że są one
po prostu niewystarczające, że są nowe wyzwania,
że pojawia się kwestia uznawania kwalifikacji zdobywanych poza formalnym systemem kształcenia.

Efektywne gospodarowanie zasobami:
ograniczenie marnotrawienia i zwiększenie
bezpieczeństwa żywności
Według planu w 2030 roku ilość marnowanego w UE jedzenia ma się
zmniejszyć o połowę (z 88 milionów ton rocznie).

Andrzej Grzyb
Kiedy patrzymy na skalę marnowanej żywności, warto zwrócić uwagę na fakt, że z tych zasobów można
wytworzyć nie tylko żywność, ale i inne produkty.
Są to w końcu surowce, które mogą służyć również
przetworzeniu w przemyśle. W Parlamencie wielokrotnie mówiono, że nie należy wytwarzać biopaliw
z produktów pochodzenia rolniczego, ponieważ jest
to konkurencja dla produkcji żywności. Ale należy
zadać pytanie: skoro tak duża jest skala marnotrawienia, czy nie potrzeba tu pewnej refleksji?

Wdrożenie Umowy o wolnym handlu między Unią
Europejską a Republiką Korei
PE przyjął sprawozdanie posła Szejnfelda, które ocenia wdrażanie
umowy o wolnym handlu między UE i Koreą Południową. Obowiązująca od 2011 roku umowa jest pierwszym kompleksowym porozumieniem zawartym przez Unię z partnerem azjatyckim.

Adam Szejnfeld
Dzisiaj, kiedy hasła protekcjonistyczne stają się
coraz popularniejsze, warto mówić o korzyściach,
jakie niesie za sobą międzynarodowa współpraca
w zakresie handlu i inwestycji. Dowodzi tego m.in.
umowa o wolnym handlu między Unią Europejską
a Koreą Południową. Jej efekty są znakomite, daleko
lepsze niż wcześniejsze przewidywania obu stron.
Co ważne, w dokumencie zawarte zostały zapisy
dotyczące konieczności promowania porozumienia
wśród małych i średnich przedsiębiorstw, które powinny być beneficjentami umowy w znacznie większym zakresie, niż dotychczas.

Sytuacja w Mołdawii
Komisja Europejska przedstawiła posłom do Parlamentu Europejskiego oświadczenie w sprawie sytuacji w Mołdawii.

Michał Boni
Z troską o Mołdawię chcę powiedzieć: wróćcie
w pełni na drogę, która prowadzi do UE i wartości.
Mam nadzieję, że ostatni spór o ordynację wyborczą
rozwiąże się nie autorytarnie, tylko w zgodzie z wartościami. Wierzę, że przed drugim czytaniem ordynacji wyborczej zostaną dokładnie przeanalizowane
i wdrożone uwagi Komisji Weneckiej i że to drugie
czytanie będzie się odbywało na zasadzie konsensusu społecznego ze wszystkimi siłami.

Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej
(29 kwietnia br.)

Roczny raport KE w sprawie pomocniczości
i proporcjonalności

Posłowie ocenili wyniki posiedzenia Rady Europejskiej ws. wytycznych dot. negocjacji z Wielką Brytanią w sprawie jej wystąpienia
z UE. W debacie wzięli udział przewodniczący RE Donald Tusk i KE
Jean-Claude Juncker.

Parlamenty narodowe powinny być bardziej włączane w proces legislacyjny UE. To wg. Posła Zwiefki dobre zobowiązania, ale praktyka bywa inna i dotyczą tego sugestie zawarte w sprawozdaniu.

Tadeusz Zwiefka | w imieniu Grupy EPL
Janusz Lewandowski
Każdy kraj ma własną agendę Brexitu. Wszędzie są
jakieś następstwa, od Gibraltaru po Polskę. Dla mojego kraju oczywiście najistotniejszy jest status setek
tysięcy ludzi, którzy przybyli na Wyspy w poszukiwaniu lepszego życia poprzez pracę, a nie przez eksploatację systemów socjalnych, ale stali się ofiarą
kłamliwej kampanii referendalnej. Są różne agendy,
ale Unia 27 krajów bardzo szybko znalazła wspólną
platformę negocjacyjną – to jest dobry znak jedności
w obliczu tego dużego wyzwania, jakim są następstwa Brexitu dla Unii.

By parlamenty narodowe aktywnie wykorzystywały
swoje traktatowe przywileje, ich opinie dotyczące
przestrzegania zasady pomocniczości muszą być
brane pod uwagę zarówno przez Parlament Europejski jak i Komisją Europejską. Lekceważenie tych opinii może jedynie prowadzić do zniechęcenia i braku
zaangażowania w unijny proces legislacyjny. A przecież w przypadku dyrektyw to parlamenty narodowe
poprzez ustawy transponują prawo unijne do prawodawstw krajowych.

Debata nt. kompleksu uchodźczego w Daadab, Kenia
Zapewnienie możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online
w zakresie treści
Dzięki nowym przepisom użytkownicy z UE, którzy zapłacili za dostęp do filmów lub seriali publikowanych w sieci, będą mogli obejrzeć je również podczas podróży za granicę.

Róża Thun
Jednym z obecnych wyzwań jest zapewnienie konsumentom możliwości swobodnego korzystania
z usług online, które sobie wykupili, również poza
krajem, w którym zamieszkują na co dzień, i dzisiaj
konsument nie będzie miał już problemu np. z oglądaniem swojego serialu czy meczu w trakcie podróży. Ale to jest dopiero ten jeden krok, przed nami
następne: możliwość przenoszenia treści cyfrowych
będzie w pełni wykorzystywana dopiero wtedy, kiedy nie będziemy mieli w UE dodatkowych opłat za
roaming, a to już za miesiąc.

Opanowanie globalizacji do 2025 r.
PE omawiał sposoby rozwiązania problemu negatywnych skutków
globalizacji UE. Dyskusja jest częścią szerszej debaty na temat przyszłości Europy.

Danuta Hübner
Dzisiaj naszym obowiązkiem jest przekonanie
obywateli Europy, że musimy oprzeć się własnym skłonnościom, przeciwstawiającym się handlowi międzynarodowemu i międzynarodowym
porozumieniom handlowym oraz kształtującym
globalizację.

Podczas sesji plenarnej odbyła się debata na temat oświadczenia
wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej na temat trudnej sytuacji
obozu dla uchodźców w Dadaab w Kenii.

Bogdan Wenta
Kompleks obozowy w Daadab w Kenii zamieszkiwany jest przez 250 tysięcy osób, większość stanowią
Somalijscy uchodźcy. W związku z obawami władz
kenijskich dotyczących rekrutowania przez grupy
terrorystyczne nowych członków spośród mieszkańców obozów Daadab, władze zapowiedziały ich
likwidację do końca maja tego roku. Sytuacja w Daadab bardzo trafnie ilustruje złożoność powiązań
między problemem uchodźstwa, oraz wyzwaniami
w zakresie zarządzania granicami i budowania stabilności. Dlatego właśnie wymaga ona wzmocnionej
współpracy regionalnej.

Zawarcie Umowy między UE, Islandią,
Liechtensteinem i Norwegią w sprawie
mechanizmu finansowego EOG na lata 2014-2021
Z udziałem komisarza Phil Hogana odbyła się debata dotycząca
podwyżki norweskich ceł na produkty rolne oraz niedawnych negocjacji na temat protokołu w sprawie handlu rybami.

Jarosław Wałęsa
Nie możemy zaakceptować takiego stanu rzeczy.
Ze względu na prawo międzynarodowe, dwustronną
współpracę i ochronę przemysłu UE, wzywam Komisarza do znalezienia jak najszybszego rozwiązania,
satysfakcjonującego obydwie strony.

Ukraińcy mogą podróżować bez wiz do Unii Europejskiej
Ukraińcy będą mogli w końcu podróżować bez wizy do większości krajów UE,
w ciągu miesiąca po podpisaniu w Parlamencie Europejskim oficjalnego porozumienia w tej sprawie. To rezultat długiego procesu, zakończonego z sukcesem
przez członków Grupy EPL.
„Z radością przyjmuję dzisiejsze podpisanie porozumienia. Wysyłamy silny
sygnał do obywateli Ukrainy, która podąża europejską drogą. Nie możemy zapomnieć, że kiedy rozmawiamy o zniesieniu wiz, w rzeczywistości mówimy o wolnościach obywatelskich i życiu ludzi. Zniesienie wiz jest ważnym narzędziem,
które umożliwi kontakty międzyludzkie i zbuduje mosty pomiędzy społecznościami”, powiedziała posłanka Mariya Gabriel, rzecznik prasowy Grupy EPL.
Liberalizacja polityki wizowej jest niezwykle skutecznym instrumentem,
mającym na celu wprowadzenie ambitnych reform na Ukrainie w dziedzinie
bezpieczeństwa, wymiaru sprawiedliwości i praw podstawowych, służących
ukraińskiemu społeczeństwu.
Poseł Michael Gahler, sprawozdawca do spraw Ukrainy, z uznaniem odniósł
się do oficjalnego zatwierdzenia prawa UE, dającego możliwość obywatelom
Ukrainy podróżowania bez wiz: „Jestem szczęśliwy, że spełniliśmy naszą obietnicę po wypełnieniu przez Ukrainę jej zobowiązań. Jestem przekonany, że oprócz
osób podróżujących w sprawach biznesowych, jednym z głównych beneficjentów
porozumienia będą młodzi ludzie. Im większy kontakt Ukraińcy będą mieli z Unią
Europejską, tym bardziej będą wspierali przeprowadzane w kraju reformy i rządy
prawa. Wysyłamy także jasny sygnał do mieszkańców z rejonu Donbasu i Krymu,
którzy nie mogą obecnie skorzystać z ruchu bezwizowego”.
Porozumienie wchodzi w życie 20 dni po publikacji w dzienniku urzędowym
UE. Na jego podstawie Ukraińcy z paszportem biometrycznym nie będą potrzebowali wizy, aby podróżować do UE w celach biznesowych, turystycznych lub rodzinnych. Wielka Brytania i Irlandia są wyłączone z porozumienia, ale jego stronami
są Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria.
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Grupa EPL z zadowoleniem przyjmuje podpisanie
zmienionej dyrektywy o broni palnej
„Udało nam się wzmocnić bezpieczeństwo w Europie bez ograniczania wolności obywateli”, powiedziała posłanka Anna Maria Corazza Bildt,
negocjator Grupy EPL w sprawie dyrektywy dotyczącej broni, podczas ceremonii podpisania zmienionego prawa w Parlamencie Europejskim.
W skrócie, celem rewizji jest zapewnienie, że
legalnie posiadana broń palna nie trafi w niepowołane ręce. Zmieniona dyrektywa likwiduje niebezpieczne luki prawne, także poprzez udoskonalenie
wspólnych standardów dotyczących dezaktywowanej broni, jej bezpiecznego przechowywania, zwiększenia identyfikowalności oraz lepszej współpracy
pomiędzy krajowymi służbami policyjnymi.
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„Chcę zapewnić myśliwych i strzelców sportowych w całej Unii Europejskiej, że wciąż mogą
wykonywać swoje aktywności. Wypełniamy luki
w nieadekwatnych systemach, ale jednocześnie
zachowujemy skuteczne regulacje w tej dziedzinie”, powiedziała Corazza Bildt.
Państwa UE mają 15 miesięcy na wprowadzenie zmienionych przepisów do krajowego
porządku prawnego.
„Wzywamy kraje członkowskie do transpozycji
dyrektywy bez wprowadzania dodatkowych zakazów oraz do zachowania równowagi pomiędzy
bezpieczeństwem i wolnościami obywatelskimi”,
dodała poseł Corazza Bildt.
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