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PE apeluje o 120 mld
euro na naukę
i innowacje w latach
2021–2027
„Potęgę naukową zbudujemy tylko wtedy, gdy zaryzykujemy finansowanie każdego przekraczającego
wyobraźnię projektu” – powiedziała prof. Barbara
Kudrycka, komentując przyjęty przez Parlament
Europejski w Strasburgu raport, oceniający program Horyzont 2020 – największy na świecie program finansowania badań i innowacji, z budżetem
80 miliardów euro. Dokument zawiera też rekomendacje do kolejnego, 9. Programu Ramowego.
„Apelujemy o ambitny budżet dla programu
badawczego po 2020 roku, aż o 120 mld euro.
Wyzwania stojące przed Europą są ogromne: od
kryzysu migracyjnego po kryzys ekonomiczny, demografię i zdrowie, zmiany klimatyczne, badania
nad kosmosem. Wielu z nich nie jesteśmy w stanie dziś przewidzieć, a nauka będzie musiała im
sprostać. Dlatego musimy zapewnić jej do tego
narzędzia i środki” – podkreśliła poseł Barbara
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Kudrycka, która koordynowała prace nad raportem
z ramienia Grupy Europejskiej Partii Ludowej.
Parlament Europejski wezwał kraje członkowskie do zwiększania nakładów na naukę i wypełnienia wspólnego zobowiązania o wydatkowaniu 3
proc. PKB na badania i rozwój. „Fundusze strukturalne czy granty z programów ramowych nie mogą
być używane do łatania dziur w budżetach narodowych na naukę” – zaznaczyła prof. Kudrycka.
Europarlamentarzyści zaapelowali jednocześnie do Komisji Europejskiej o rozwiązanie problemu
niskiego udziału nowych krajów członkowskich
w europejskich projektach naukowych. Obecnie
uzyskują one zaledwie 4,5 proc. z unijnego budżetu
na badania i innowacje. „Jeśli mamy zbudować
prawdziwą Europejską Przestrzeń Badawczą, a nie
jej papierową atrapę, musimy sięgnąć do potencjału naukowego całej Europy i sprawić, by żaden
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prawdziwy talent naukowy się nie zmarnował”,
podkreślała Kudrycka.
Dzięki poprawkom Grupy EPL, w raporcie znalazły się rozwiązania otwierające programy ramowe dla naukowców ze słabiej reprezentowanych
państw i regionów Unii. „Oczekujemy, że Komisja Europejska wypracuje też mechanizmy, które
umożliwią zaangażowanie laboratoriów i aparatury
badawczej, zakupionych z funduszy strukturalnych,
w wielkie europejskie inicjatywy naukowe. Takie
kraje jak Polska, Litwa, Łotwa czy Słowacja mają
znakomitą infrastrukturę, która powinna pracować
na rzecz całej Europy”, skomentowała prof. Barbara
Kudrycka.
Przyjęta we wtorek rezolucja przewiduje ponadto finansowanie badań nad obronnością z odrębnego funduszu, poza budżetem programu ramowego.
„Przemysł obronny i kosmiczny są fundamentem
innowacyjności przemysłu, więc chcemy, by przemysł obronny był częścią europejskiej polityki badań
i innowacji. To nie tylko kwestia zapewnienia odpowiednich funduszy, ale także – silnej współpracy przemysłu obronnego z centrami badawczymi
i ośrodkami naukowymi. Potrzebujemy też skutecznej komercjalizacji technologii podwójnego zastosowania. To sprawy podnoszone również przez sam
przemysł, w tym nasz krajowy, z którym prowadzimy
dialog zainicjowany przed trzema laty konferencją
w Siemianowicach Śląskich” – podkreślił Jerzy
Buzek, Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań i Energii PE oraz członek Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony w Parlamencie Europejskim.
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Jest zgoda na przyznanie koncesji
handlowych dla Ukrainy
W Strasburgu odbyło się trójstronne spotkanie
przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz Prezydencji Maltańskiej przy
Radzie Unii Europejskiej, podczas którego udało
się osiągnąć kompromis w sprawie przyznania
dodatkowych koncesji handlowych dla Ukrainy.
„Po burzliwych dyskusjach, udało się osiągnąć
mocny kompromis, na który zgodziły się wszystkie
trzy instytucje. Porozumienie jest odpowiedzią na bardzo trudną polityczną i gospodarczą sytuację, w której
znajduje się kraj i wsparciem dla wprowadzanych
przez rząd w Kijowie pro‑europejskich reform”, powiedział Jarosław Wałęsa, który prowadził negocjacje
w tym zakresie z ramienia Parlamentu Europejskiego.
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Kompromis zakłada przyznanie Ukrainie koncesji
na wszystkie produkty rolne zaproponowane przez
Komisję Europejską, przy czym pięć z nich zostało
częściowo zredukowanych oraz usunięcie mocznika
(związek chemiczny używany do produkcji nawozów)
z aneksu przemysłowego. Taryfy rolne są zredukowane
w następującym zakresie w skali roku: miód 2500 ton,
pomidory przetworzone 3000 ton, pszenica 65 000
ton, kukurydza 625 000 ton, jęczmień 325 000 ton.
„Redukcje te są odpowiedzią na rolne wrażliwości niektórych państw członkowskich, w tym Polski.
Ponadto, europejscy przedsiębiorcy zyskują możliwość rozpoczęcia postępowania ochronnego, kiedy
ich interesy są zagrożone”, podkreślił poseł Wałęsa.

Kontakt dla Prasy

Agata Byczewska
Biuro prasowe Grupy EPL
agata.byczewska@europarl.europa.eu

Uzgodniony tekst kładzie również nacisk na
walkę z korupcją, która jest jednym z warunków
przydzielenia preferencji jednostronnych Ukrainie.
Dodatkowo, towary eksportowane z terenów opanowanych przez separatystów będą przedmiotem
dodatkowych kontroli. Ponadto, Komisja Europejska
została zobowiązana do bardziej szczegółowego
raportowania stanu wdrożenia tych preferencji.
„Przyjęte wczoraj rozwiązania umożliwiają
wsparcie wymiany handlowej z Ukrainą przy jednoczesnej ochronie interesów europejskich rolników
i przemysłu unijnych produktów” – skomentował
Jarosław Wałęsa.
Ułatwienia zostaną wprowadzone na okres
trzech lat, jako dodatek do Umowy o Pogłębionej
i Całościowej Strefie Wolnego Handlu zawartej
miedzy Unią i Ukrainą (DCFTA).

Raport z sesji plenarnej
Parlamentu
Europejskiego
12–15 czerwca 2017 r.
Europejska polityka spójności po 2020 roku
Parlament debatował na temat elementów składowych europejskiej
polityki spójności na okres po roku 2020, zwiększenia zaangażowania partnerów i widoczności wyników europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych.

Jan Olbrycht | autor projektu opinii

Komisji Budżetowej

Dyskusja na temat przyszłości polityki spójności jest
tak naprawdę dyskusją na temat przyszłości Unii Europejskiej. Sama kwestia kształtu tej polityki ma więc po
części charakter zasadniczy, a po części techniczny.
Z różnych względów nie możemy pozwolić sobie na
kompletną przebudowę polityki spójności i wymyślanie
kolejnych nowych rozwiązań związanych z jej wdrażaniem. Głównych hasłem powinny być uproszczenia.
Zasadniczym pytaniem jest to, jakie elementy obecnej
polityki powinny być wzmocnione i przedłużone na
kolejne lata.

Krzysztof Hetman | w imieniu Grupy EPL
Polityka spójności po 2020 roku musi zachować swoje ważne miejsce w budżecie unijnym, stanowiąc
przynajmniej taką samą jego część jak w obecnej
perspektywie finansowej, gdyż jest korzystna dla całej
gospodarki Unii. Co oczywiste, choć polityka spójności dobrze wypełnia swoje zadania, należy cały czas
pracować nad maksymalizacją jej potencjału. Stąd
ważne propozycje dalszych uproszczeń proceduralnych i przede wszystkim większej elastyczności, tak
by mogła ona lepiej reagować na nieprzewidziane
wydarzenia.

Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
Przedmiotem dyskusji nt. rocznych ograniczeń emisji gazów cieplarnianych w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających
z porozumienia paryskiego była także decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa o wystąpieniu z porozumienia klimatycznego.

Andrzej Grzyb
Wszystkie cele związane z porozumieniem paryskim
są ważne, natomiast powinna nam też towarzyszyć
pewna refleksja, że powinniśmy być spójni w naszym
działaniu również w ramach Unii. Na przykład autor
sprawozdania mówi o przyspieszeniu trajektorii redukcji w stosunku do propozycji Komisji z roku 2020 do
roku 2018. Pytanie: czy to jest zasadne? Nie znajduje
to oparcia w stanowisku wielu państw członkowskich.
I wreszcie wydaje mi się, że potrzeba nam więcej
koordynacji, tak aby nasze decyzje w omawianym
zakresie były spójne.

Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej
w dniach 22–23 czerwca (debata)
Posłowie debatowali na temat zbliżającego się szczytu Rady. W debacie uczestniczyli urzędująca przewodnicząca Rady Helena Dalli
i przewodniczący Komisji Jean‑Claude Juncker.

Janusz Lewandowski
Na agendzie Rady Europejskiej (22–23 czerwca) znajdują się obecnie kwestie, które przesądzają o wiarygodności Unii Europejskiej: kontrola migracji, poczucie
bezpieczeństwa, obniżenie zagrożeń terrorystycznych,
Brexit. To są gorące tematy debaty europejskiej w dzisiejszych czasach. Tu rodzą się ludzkie lęki, a z tych
lęków czerpie moc, podsyca je, antyeuropejski populizm. Rzeczywiście, tu mamy sprawdzian mocy
sprawczej i użyteczności Unii Europejskiej w oczach
zwykłych obywateli.

Przegląd wdrażania programu „Horyzont 2020”
Parlament Europejski wezwał kraje członkowskie do zwiększania
nakładów na naukę i wypełnienia wspólnego zobowiązania o wydatkowaniu 3 proc. PKB na badania i rozwój.

Krzysztof Hetman
Bez wątpienia „Horyzont 2020” to największy i najbardziej ambitny tego rodzaju program na świecie.
Zachowanie finansowania przez dotacje, dalsze
wprowadzanie uproszczeń i znoszenie barier dla
synergii między funduszami, a także zapewnienie
zrównoważonego zestawu małych, średnich i dużych
projektów – to jedno z najważniejszych stojących
przed nami wyzwań w odniesieniu do przyszłości
„Horyzontu 2020”.

Adam Szejnfeld
Europa musi szukać instrumentów utrzymania przewagi konkurencyjnej na globalnym rynku. Jestem
przekonany, że głównym instrumentem w dzisiejszych
czasach jest innowacyjność. Niestety większość krajów na innowacyjność wydaje poniżej poziomu, jaki
przewiduje strategia „Europa 2020” – 3 % PKB. Tylko
cztery kraje przekraczają ten poziom. W tym kontekście „Horyzont 2020” jawi się nam jako bardzo ważny
instrument osiągania tychże celów.

Bogdan Zdrojewski
Kluczowe w samym sprawozdaniu jest uzupełnienie
o problematykę bezpieczeństwa. I w samym sprawozdaniu już określono, że kolejna perspektywa
powinna wzmacniać finansowanie związane z bezpieczeństwem Europy, technologiami wojskowymi,
cyberprzestrzenią. Ale podczas debaty pojawił się
ważny postulat: aby wyodrębnić finansowanie tej problematyki i nie obciążać „Horyzontu 2020” w następnej
perspektywie właśnie tymi celami. Z mojego punktu
widzenia to jest bardzo dobre rozwiązanie.

Glifosat i procedury udzielania zezwoleń

Wolność wypowiedzi w internecie

PE debatował o glifosacie, herbicydzie, który jest najczęściej stosowany na świecie w kontekście pytań i wątpliwości dotyczących
jego potencjalnego oddziaływania na ludzi i środowisko.

W PE miała miejsce debata nt. oceny realizacji wytycznych UE
w sprawie praw człowieka dotyczących wolności wypowiedzi w internecie i poza nim.

Elżbieta Łukacijewska

Andrzej Grzyb | w imieniu Grupy EPL

Na wiarygodne i przeprowadzone w sposób rzetelny
wyniki badań czekają konsumenci i rolnicy, zwłaszcza
w obliczu tego, że w najbliższym czasie przedłużona ma
zostać autoryzacja na używanie glifosatu w Unii Europejskiej i konsumenci muszą mieć 100% pewności, że jest
to substancja bezpieczna, a wyniki badań poprzedzające
jej dopuszczenie do obiegu dają gwarancję braku występowania negatywnego wpływu na zdrowie i życie ludzkie

Wiele elementów wskazuje na to, że w obszarze wolności wypowiedzi w ostatnim okresie nastąpiło ogromne
zaostrzenie działań licznych państw, licznych reżimów
wobec ludzi mediów, wobec ludzi, którzy mają prawo
do wypowiadania się nie tylko we własnym imieniu,
ale również w imieniu całego społeczeństwa. Prawo do publicznego wyrażania własnego zdania to
podstawowe prawo człowieka i nic nie jest w stanie
tego zmienić.

Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga
Posłowie debatowali nt. sytuacji w Demokratycznej Republice
Konga, która jest coraz gorsza od czasu obietnicy złożonej przez
prezydenta Josepha Kabilą ws. przeprowadzenia demokratycznych
wyborów do końca 2017 roku.

Bogdan Wenta
Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga gwałtownie pogorszyła się od grudnia 2016 roku, Na skutek
próby przedłużenia swojej prezydentury za wszelką
cenę przez prezydenta Kabilę, ludzie żyją w niepewności i zagrożeniu ze strony nie tylko armii, lecz również bojówek rebeliantów, tolerowanych przez stronę
rządową. Oprócz kryzysu bezpieczeństwa mamy do
czynienia z poważnym kryzysem humanitarnym, który
dotyka prawie 7,5 mln Kongijczyków.

Etykietowanie efektywności energetycznej
Oznakowanie efektywności energetycznej sprzętów używanych
w gospodarstwach domowych zostanie zmienione na prostsze, od
A do G, zamiast A+/A++/A+++.

Dokument otwierający debatę na temat pogłębienia UGW do roku 2025
Omawiany dokument otwierający debatę ma na celu zarówno pobudzenie debaty na temat unii gospodarczej i walutowej, jak i przyczynienie się do wypracowania wspólnej wizji jej przyszłego kształtu.

Danuta Hübner
Uważam, że popyt na zmiany w Europie zapewnia
dużą legitymację dla trudnych i daleko idących reform, jeśli chodzi o zarządzanie i funkcjonowanie
Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW). Prawdą jest, że
istnieją obecnie możliwe zmiany w ramach obecnych
ram traktatu, ale są też inne, które wymagają zmiany
Traktatu, a oczywiście dyskusje nad procesami podejmowania decyzji nigdy nie są bez kontrowersji.

Sprawozdanie nt. unijnej strategii walki z luką
emerytalną
Sprawozdanie jest pierwszym dokumentem zwracającym uwagę na
potrzebę opracowania unijnej strategii, której celem jest wyeliminowanie i zapobieganie różnicom w emeryturach ze względu na płeć.

Michał Boni
Niniejsze rozporządzenie przyczynia się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię i osiągnięcia celów
unijnych w zakresie efektywności energetycznej, dzięki
temu można osiągnąć oszczędności i zalety makroekonomiczne. Określa terminy zastąpienia aktualnych
klas A ++ skalą od A do G. Dzięki temu etykiety energetyczne będą bardziej zrozumiałe dla konsumentów
i pomogą im lepiej dokonywać świadomych zakupów.

Adam Szejnfeld
Efektywność energetyczna jest bardzo ważna przede
wszystkim w przemyśle, w gospodarce, ale nie mniej
ważna jest w gospodarstwach domowych. Dbanie
o wysoki poziom efektywności energetycznej to przecież po prostu oszczędność w domach, ale także
oszczędność zasobów naturalnych na świecie. Służy
wspieraniu zrównoważonego rozwoju, co jest istotą
czasów, w których żyjemy. Efektywność energetyczna
wzmacnia także rozwój techniczny, technologiczny,
a więc innowacyjność, która jest niezwykle ważna.

Agnieszka Kozłowska‑Rajewicz
39-procentowa przepaść w świadczeniach emerytalnych pomiędzy kobietami a mężczyznami w najbogatszej gospodarce światowej jest zawstydzająca, tym
bardziej że najbardziej pokrzywdzone w tej historii są
kobiety z dziećmi. Taki stan rzeczy jest nieakceptowalny i wymaga natychmiastowej interwencji Komisji Europejskiej oraz państw członkowskich. Przede
wszystkim jednak państwa członkowskie muszą zadbać, aby kobiety miały szansę wypracować swoją
emeryturę, inwestując w polityki godzenia ról zawodowych i rodzinnych.

Walka o przejrzystość podatkową nie może być walką
z europejskimi przedsiębiorstwami
„Podczas gdy wspieramy przejrzystość podatkową,
nie możemy dyskryminować europejskich przedsiębiorców” – powiedział Profesor Dariusz Rosati
po wspólnym głosowaniu w Komisji Gospodarczej
i Monetarnej oraz Komisji Prawnej, swojego raportu w sprawie upubliczniania przez duże firmy
sprawozdań zawierających kluczowe informacje
podatkowe, czyli tzw. Public CbCR.
„Jako Grupa EPL od początku wspieraliśmy
przejrzystość podatkową, jednak zawsze byliśmy
zdania, że nie może ona negatywnie wpłynąć na
konkurencyjność europejskich firm względem ich
zagranicznych konkurentów oraz na klimat inwestycyjny w Unii Europejskiej. Wspólnie z moimi
kolegami z frakcji zagłosowaliśmy za rozsądnym
raportem, który zwiększa przejrzystość podatkową
firm, a jednocześnie zachowuje konkurencyjność
europejskich przedsiębiorstw na europejskich i zagranicznych rynkach, ulepszając tym samym propozycję Komisji. Zastanawia nas fakt, że socjaliści
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wstrzymali się od głosu, atakując europejskich
przedsiębiorców, czyli twórców wzrostu gospodarczego i miejsc pracy” – podkreślił prof. Rosati.
„Skandale typu Panama Papers i Lux Leaks pokazały nam, że unikanie i uchylanie się od płacenia
podatków są problemem globalnym. Te zjawiska
mogą być tylko zwalczone, jeśli jako Unia Europejska będziemy aktywnie działać na poziomie
globalnym. Propozycje Socjalistów tworzą jedynie
luki prawne, podkopując wszelkie wysiłki OECD
w tworzeniu ram prawnych dotyczących spraw
podatkowych. Walka z unikaniem i uchylaniem się
od płacenia podatków na poziomie globalnym jest
jak gra w piłkę nożną – nawet najlepszy gracz może
doprowadzić do przegranej, jeśli nie współpracuje
ze swoją drużyną” – zaznaczył prof. Rosati.
Sprawozdanie w sprawie public CbCR, przed
negocjacjami z Radą i Komisją, przez brak wsparcia
ze strony socjaldemokratów i komunistów, trafi
jeszcze na sesję plenarną.
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Etykieta efektywności energetycznej urządzeń:
uproszczenie popularnego diagramu

Od zielonego poprzez pomarańczowy do czerwonego – taki diagram kolorystyczny został przyjęty dla
efektywności energetycznej urządzeń domowych,
aby konsumenci mogli łatwiej ocenić efektywność
energetyczną. Pomimo dużej popularności obecnych naklejek, Parlament Europejski zdecydował
się na ich uproszczenie, gdyż rozwój technologii
zostawił niewiele miejsca dla zróżnicowania zużycia
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energii: „Znaleźliśmy praktyczne i pozbawione biurokracji rozwiązanie, które nie wprowadza w błąd
konsumentów i nie obciąża sprzedawców, ponieważ
znana skala kolorystyczna z dobrze rozumianym
stopniowaniem pozostaje niezmieniona”, powiedział
poseł Herbert Reul, rzecznik Grupy EPL w sprawie raportu na temat etykiety efektywności energetycznej.
Podczas gdy przypisanie kolorów pozostaje
takie samo, zmianie uległ elastyczny podział klas
efektywności energetycznej. „Nie ma sensu, jeśli
każde urządzenie domowe ma przyznawane najwyższą możliwą klasę energetyczną A +++, tak
jak to coraz częściej miewało miejsce w ostatnich
latach. Konsument potrzebuje pomocnych, porównywalnych wartości”, powiedział Reul. W przyszłości nowy podział nastąpi wtedy, gdy co najmniej 30
procent urządzeń domowych będzie podlegać pod
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klasę energetyczną A lub co najmniej 50 procent
będzie podlegać pod klasę A bądź B. „To praktyczna
zmiana dla konsumentów, sprzedawców i producentów, która sprawi, że kolejna zmiana popularnej
naklejki będzie niepotrzebna”, wytłumaczył Reul.
Sprzedawcy mają okres przejściowy na zmianę starej naklejki na nową. Pomimo pozytywnego
kompromisu zawartego pomiędzy konsumentami
i sprzedawcami, Herbert Reul wciąż skarży się na
projekt ogólnoeuropejskiej bazy danych, która może
być używana przez obywateli w celu porównania
efektywności energetycznej urządzeń domowych:
„Baza danych nie pomoże nadzorować rynku, ale go
zniszczy. Konkurencyjna polityka przemysłowa jest
szczególnie wrażliwa dla przedsiębiorstw pod kątem
ujawniania szczegółów technicznych. Mam wielką
nadzieję, że moje obawy okażą się bezpodstawne”.
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