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PE przeciwko cięciom w polityce rolnej i spójności
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„Rozpoczyna się walka o przyszłe budżety Unii Europejskiej. Jako sprawozdawcy z ramienia Grupy EPL udało mi się przekonać Parlament do wyrażenia sprzeciwu wobec cięć w przyszłej perspektywie finansowej w funduszach
europejskich na rozwój regionalny i rolnictwo. Oczekuję, że rząd a wesprze to
stanowisko i podejmie skuteczne działania w Radzie UE – na szczeblu międzyrządowym – w staraniach o fundusze dla Polski” – komentuje Jan Olbrycht,
stały sprawozdawca PE ds. wieloletnich ram finansowych.
Parlament Europejski przyjął podczas sesji rezolucję na temat przyszłości finansów UE w następnej perspektywie finansowej po 2020 roku. Posłowie
zdecydowanie odrzucają w niej warianty przyszłego budżetu Unii, przewidują
cięcia w polityce spójności i polityce rolnej. Opowiadają się także przeciwko finansowaniu nowych zadań kosztem obecnych polityk. Wskazują, że ze względu
na nowe wyzwania oraz Brexit, następne wieloletnie ramy finansowe ustalone
powinny być powyżej dzisiejszego pułapu 1% DNB Unii.
Przyjęta rezolucja jest polityczną odpowiedzią na jeden z dokumentów
Komisji Europejskiej w ramach debaty na temat przyszłości UE. Jest to pierwszy głos Parlamentu w sprawie budżetu Unii po 2020 roku. Kolejnym krokiem
będzie przyjęcie w marcu raportu przedstawiającego całościowe stanowisko
Parlamentu i oczekiwań, co do następnej perspektywy finansowej.

Posłowie PO-PSL w obronie
polskiego przemysłu
nawozowego
Posłowie do Parlamentu Europejski przyjęli stanowisko ws. nowego rozporządzenia nawozowego, którego celem jest otwarcie europejskiego rynku na nowe produkty, w tym nawozy organiczne. Posłowie delegacji PO-PSL głosowali przeciwko
rozporządzeniu w obecnej formie.
Powodem, który ostatecznie zadecydował o decyzji polskich posłów były
proponowane w tekście limity zanieczyszczeń w produktach nawożących, przede
wszystkim drastycznie niski poziom kadmu. Zapisy były tak restrykcyjne, iż znacząco utrudniłyby produkcję nawozów mineralnych w Unii Europejskiej. To z kolei
miałoby negatywne skutki szczególne dla państw produkujących nawozy jak Polska, czy też Hiszpania, Francja, Rumunia, Bułgaria, Portugalia.
„Propozycja Komisji Europejskiej w zasadzie oddaje cały rynek europejski
rosyjskim oligarchom, którzy jako jedyni są w stanie spełnić zaproponowane limity” – powiedział poseł Jarosław Wałęsa, który prowadząc prace nad tym rozporządzeniem w Komisji ds. Handlu Międzynarodowego zwracał uwagę na groźbę
uzależnienia się od importu z Rosji. „W dobie natężenia napięć geopolitycznych
z Rosją, agresji na Ukrainie, aneksji Krymu i nasilającej się propagandzie rosyjskiej
w europejskich mediach, nagradzanie rosyjskich monopolistów jest złym sygnałem” – dodał profesor Dariusz Rosati, który w imieniu delegacji śledził prace nad
projektem rozporządzenia w Komisji ds. Rynku Wewnętrznego.
Zdaniem europosłów PO-PSL utrudnienie produkcji nawozów miałoby też
duże znaczenie dla producentów rolnych, z których Polska jest jednym z głównych
w Europie. Ograniczenie europejskiej produkcji nawozów doprowadziłoby do koncentracji rynku nawozowego w rękach kilku głównych eksporterów, co z kolei poskutkowałoby rosnącymi cenami nawozów, powodując gwałtowny koszt produkcji
rolniczej w UE. „Rolnicy w Polsce, którzy nadal otrzymują mniejsze dopłaty niż rolnicy w Europie Zachodniej, są bardziej podatni na wzrost kosztu produkcji rolniczej.
Wzrost kosztu nawozu uderza w Polskich rolników bardziej niż w tych w Europie
Zachodniej. A przecież wszyscy konkurujemy na jednolitym rynku europejskim” –
powiedział poseł Andrzej Grzyb z PSL, który z ramienia polskiej delegacji w Grupie
EPL brał udział w pracach w Komisji ds . Ochrony Środowiska.
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Posłowie skrytykowali zarazem brak podstaw naukowych proponowanych limitów.
„Jakkolwiek zdrowie naszych obywateli jest najważniejsze, to z przeprowadzonych
badań jasno wynika, że tak drastyczne limity kadmu nie są w ogóle potrzebne” –
zauważył prof. Rosati. „Komisja w ogóle nie była w stanie ustalić jaki wpływ te
limity miałyby na poziom kadmu w żywności, co rzekomo miało być głównym celem
projektu” – dodał poseł Wałęsa.
Ostatnim elementem skłaniającym polskich posłów Grupy EPL do głosowania przeciwko raportowi było nierówne traktowanie podmiotów europejskich. „Nie
mogę poprzeć propozycji limitów, które uderzają w polskie Police, ale całkowicie
urządzają ulokowane w UE filie zagranicznych producentów” – podkreślił prof. Rosati. „Jest to tym bardziej szkodliwe, że już obecnie rosyjscy i norwescy producenci
zalewają rynek europejski, w tym polski, nawozami” – dodał poseł Wałęsa.
Raport został przyjęty nieznaczną ilością głosów. Kolejnym etapem procesu
legislacyjnego będą rozmowy trójstronne z Radą i Komisją Europejską. Polska delegacja w Grupie EPL oczekuje, że ważniejsze w tych dyskusjach będzie stanowisko
państw członkowskich w radzie UE. „Mniej niż połowa członków PE poparła raport.
Liczba posłów głosujących przeciwko i wstrzymujących się drastycznie przewyższyła liczbę posłów popierających te limity. Oznacza to, że Parlament Europejski
ma bardzo słabe stanowisko do negocjacji i Rada będzie o wiele silniejsza w dyskusjach nad ostatecznym tekstem” – zauważył poseł Wałęsa.
Nowe rozporządzenie nawozowe ma zastąpić dokument z 2003 roku. Głównym celem nowego rozporządzenia jest otwarcie europejskiego rynku na nowe
produkty, w tym nawozy organiczne, organomineralne, oraz inne produkty do stosowania w glebach, w tym polepszacze gleb jako podłoża do upraw. Wcześniejsze
zapisy stworzyły jednolity rynek nawozów, ale tylko dla nawozów mineralnych.
Nowe rozporządzenie ma stworzyć podobne paneuropejskie warunki dla innego
typu nawozów, w tym dla produktów innowacyjnych, jak biostymulanty oraz nawozy.

Kontakt do Posła

Andrzej GRZYB
Tel: +32 (0)2 2845185
andrzej.grzyb@europarl.europa.eu

Kontakt dla Prasy

Agata Byczewska
Tel: +32 473 841 093
agata.byczewska@europarl.europa.eu

Raport z sesji plenarnej
Parlamentu
Europejskiego
23-26 października 2017 r.
Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej
w dniach 19–20 października 2017 r. oraz przedstawienie agendy przywódców (Budowanie naszej
wspólnej przyszłości)
Janusz Lewandowski
Najbardziej pożądanym dobrem publicznym współczesnej Europy jest poczucie bezpieczeństwa. To
największy deficyt naszych czasów i najważniejsze
pole starcia z lewicowym i prawicowym populizmem,
który żyje z podsycania ludzkich lęków. To też najlepsza miara wiarygodności instytucji europejskich. Czytając konkluzje
ostatniej Rady, można być umiarkowanym optymistą. Zamiast leczenia objawów pod presją czasu i wydarzeń pojawia się prewencja, sięganie do źródeł problemu, odgadywanie
nowych zagrożeń, a nie tylko automatyczna relokacja, która
moim zdaniem nie ma wielkiej przyszłości w UE.

Budżet Unii Europejskiej na 2018 rok
W Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat przyszłorocznego budżetu Unii Europejskiej.

Jerzy Buzek | w imieniu komisji ITRE
Zależy nam, by zapewnić fundusze na wzmocnienie kluczowych filarów naszej gospodarki. Chcemy
przywrócić, obciętą przez KE, część finansowania
dla małych i średnich przedsiębiorstw – to ponad
80% miejsc pracy w Europie. Niezbędne jest zapewnienie odpowiednich środków na instrument „Łącząc Europę”. Trwały
wzrost, nowe miejsca pracy oraz przyjazne, oparte o nowe
technologie i niedrogą energię rozwiązania dla przedsiębiorców – tego oczekują od nas obywatele.

Narkotyki i substancje psychoaktywne
Posłowie debatowali o przestępstwach i karach w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami oraz o wymianie informacji, systemie
wczesnego ostrzegania oraz procedurze oceny ryzyka w odniesieniu
do nowych substancji psychoaktywnych.

Michał Boni
Razem, wszystkie państwa członkowskie i nasi partnerzy, a także władze lokalne i organizacje pozarządowe muszą działać z determinacją w celu ochrony
zdrowia naszych obywateli, zwłaszcza młodego pokolenia. Powinny one działać jak najszybciej, wykorzystując
wiedzę naukową do budowy systemu wczesnego ostrzegania
i właściwych ustaleń w zakresie oceny ryzyka, które mają kluczowe znaczenie dla zakazu niebezpiecznych substancji –
znacznie lepiej koordynując działania podejmowane przez
poszczególne kraje czy wykorzystując najlepsze praktyki.

Program prac Komisji na 2018 rok
W Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat planu prac
i priorytetów Komisji Europejskiej w nadchodzącym roku.

Andrzej Grzyb
Jest wiele ważnych kwestii, które Komisja postawiła,
jak unia energetyczna, Unia Obrony, w tym obrony
granic UE czy agenda cyfrowa i łączące się z nią
oraz z Unią Obrony cyberbezpieczeństwo. No i być
może sprawa mała: to jest kwestia dyrektywy Parlamentu
i Rady z 2001 r. w sprawie czasu letniego. W moim kraju jest
wielka aprobata dla tego, aby podejść do rezygnacji z tej dorocznej dwukrotnej zmiany czasu. To kwestia również wielu
innych krajów europejskich, które podnoszą jej zasadność.
Skoro ta debata się rozpoczęła, to również należałoby się do
niej odnieść.

Bogdan Wenta
Świadomi ograniczonej zdolności Europejskiego
Funduszu Rozwoju do wspierania inicjatyw dot. jednocześnie bezpieczeństwa i rozwoju, opowiadamy
się za ustanowieniem instrumentu finansowania
pozwalającego na kompleksowe wsparcie działań na rzecz
demokracji, dobrego rządzenia i ochrony praw człowieka. Nawiązując do postulatu przeciwdziałania przyczynom migracji, EPL ponownie wyraża poparcie dla innowacyjnych metod
adresowania kryzysu migracyjnego, promując współpracę
z sektorem prywatnym umożliwiającą rozwiązywanie problemów ekonomicznych u podstaw migracji.

Ochrona pracowników
Parlamentarzyści dyskutowali nt. ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
Bezpieczne warunki pracy, szczególnie bezpieczeństwo
zdrowotne, to jeden z kluczowych warunków godnej
pracy i sprawiedliwego zatrudnienia. Mamy to zapisane
w Karcie Praw Podstawowych Traktatu, a więc można
to traktować także jako prawo człowieka. Fakt tego sprawozdania i przegląd dyrektywy uważam za bardzo istotny, ponieważ
rozwój nauki pozwala nam dość często robić przeglądy, które
zarówno pozwolą zweryfikować listę substancji szkodliwych, karcenogenów czy mutagenów, jak i mogą pozwolić zweryfikować
dopuszczalne poziomy, którymi się posługujemy.

Danuta Jazłowiecka
Kwestia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników jest
kluczowa i traktujemy ją priorytetowo. Limity zaproponowane przez KE były oparte o rzetelne analizy.
Niestety podczas prac pojawiły się próby drastycznego ich zaostrzenia. Szczególnie niekorzystne są rozwiązania
w przypadku pyłów drewna twardego. Limit, który znalazł się
w kompromisie jest zbyt restrykcyjny – w Polsce tartaki oraz
producenci wyrobów drewnianych to głównie mali i średni
przedsiębiorcy i nieuzasadnione zmniejszenie pyłów drewna do
2 mg na m3 jest dla nich nie do zaakceptowania. Powinniśmy
mieć to na względzie.

Negocjacje handlowe z Australią i Nową Zelandią

Utworzenie systemu wjazdu/wyjazdu

Posłowie debatowali nt. mandatów negocjacyjnych do negocjacji
handlowych z Australią oraz z Nową Zelandią.

Posłowie debatowali nt. systemu EES w celu rejestrowania danych
dot. wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających
granice zewnętrzne UE oraz zmiany kodeksu granicznego Schengen
w zakresie korzystania z tego systemu.

Adam Szejnfeld
Współpraca między UE a Nową Zelandią i Australią
jest na bardzo dobrym poziomie. To w sumie ok.
58 miliardów euro, ale to nie stanowi granic możliwości naszych stron. W wystąpieniu pani komisarz
spodobało mi się stwierdzenie, że chcemy tymi umowami
budować mosty, a nie mury. Słyszałem tutaj bardzo wiele
wystąpień wpisujących się w budowanie murów, a nie mostów, jakie Unia Europejska chce budować na świecie po
to, żeby tworzyć świat oparty na wzajemnym zrozumieniu,
wzajemnej współpracy i współdziałaniu, świat, który oparty
jest na pokoju i budowaniu dobrobytu.

Przeciwdziałanie molestowaniu i wykorzystywaniu
seksualnemu w UE
PE przyjął rezolucję potępiając wszelkie przypadki molestowania
na tle seksualnym. Posłowie zaapelowali o lepsze wdrożenie istniejących procedur i regulacji, aby skuteczniej zwalczać ten nadal
powszechnie występujący problem.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Barbara Kudrycka
w imieniu Grupy EPL

Wszyscy wiemy, jak ważny jest powrót do pełnego funkcjonowania strefy Schengen. To jeden
z kluczowych symboli wspólnej Europy i wielki
sukces integracji. Dlatego gratuluję Agustínowi Díaz de
Mera sprawozdania, które jest cegiełką w tzw. pakiecie
inteligentnych granic. Zapewniając rejestrację każdego
przekroczenia unijnej granicy przez obywateli państw
trzecich, a także rejestrację ich danych biometrycznych,
eliminujemy lukę w zapewnieniu lepszej ochrony granic
zewnętrznych Unii i zapewnieniu nam bezpieczeństwa. To
ogromny krok naprzód. Jesteśmy dzisiaj bliżej osiągnięcia
tej trudnej równowagi między swobodą przemieszczania się
i bezpieczeństwem Europejczyków.

Neutralność systemów rezerwacji lotniczych
Posłowie dyskutowali nt. systemów rezerwacji lotniczej i precyzyjnych, nieograniczonych informacji dotyczących lotów.

w imieniu Grupy EPL

Ok. 90% ofiar stanowią kobiety, dlatego ten problem
należy postrzegać, jako przemoc motywowaną płcią.
Szacuje się, że ofiarą molestowania padło 45-55%
wszystkich kobiet w UE. Jak zwykle gdy chodzi o przemoc,
nasza uwaga skupia się na ofiarach. W tej dyskusji prawie
nigdy nie pojawiają się sprawcy przemocy i bardzo rzadko
mówimy o milczących – w imię lojaliści, świadkach przemocy. Nie mam satysfakcji, że tak mało uwagi poświęcamy
dziś sprawcom molestowania, i nie mam też satysfakcji, że
mówimy dziś o PE, w którym stanowi się prawo i mówi o sprawiedliwości społecznej. Mamy przecież regulaminy, procedury
i narzędzia. Należy ich w końcu użyć.

Przeciwdziałanie nielegalnej imigracji
PE debatował o przeciwdziałaniu nielegalnej imigracji do UE oraz
zwalczaniu przemytu ludzi w regionie Morza Śródziemnego.

Barbara Kudrycka
Rozmawiamy o walce z przemytnikami, o niszczeniu
łodzi, rozbijaniu siatek przemytników. Po ponad półtora roku działalności Europejskiego Centrum Zwalczania Przemytu Migrantów możemy pogratulować
Europolowi, Frontexowi i narodowym służbom granicznym
rezultatów wspólnej pracy. Jednak przemyt nie jest źródłem
problemu, a rezultatem wcześniejszego braku całościowego
podejścia do problematyki migracji, szczególnie w zakresie
skutecznego leczenia przyczyn masowych wyjazdów z kraju
pochodzenia. Dlatego dobrze, że w tej sprawie dużo zaczęło
się zmieniać.

Elżbieta Łukacijewska
Postęp technologiczny, rozwój usług internetowych,
a także dostępne rozwiązania mobilne pozwalają
konsumentom na zakup online dogodnego dla
siebie biletu lotniczego, a kluczową rolę podczas
procesu rezerwacji stanowi rzetelna i wiarygodna informacja o końcowej cenie biletu. Doliczanie dodatkowych opłat
przy zakupie z wykorzystaniem globalnych systemów dystrybucyjnych, a także brak rzetelnej informacji po pierwsze
stanowi nieuczciwą konkurencję, a po drugie narusza prawa
pasażerów i nic nie tłumaczy tego typu praktyk stosowanych
przez niektóre linie lotnicze.

Róża Thun
Niezmiernie ważne jest zarówno dla konsumentów, jak i dla dobrze funkcjonującego jednolitego
rynku cyfrowego, aby istniał neutralny, niezależny
dostęp do systemów wyszukiwania usług transportu lotniczego. Konsumenci nie mogą być dyskryminowani w trybie online, a wybór najlepszych ofert nie może
być ograniczony przez modele biznesowe. Przejrzystość
i neutralność w poszukiwaniu lotów wzmogła konkurencję i uczyniła podróżowanie w obrębie UE przystępnym
dla wielu Europejczyków. Dlatego powinniśmy chronić
i promować to.

Sprawa Daphne Caruana:
Unia musi działać w kwestii
praworządności na Malcie
Parlament Europejski dyskutuje obecnie z Komisją i Prezydium Rady na temat pogarszającej się sytuacji wolności mediów na Malcie, co stało się jeszcze bardziej
wyraźne, gdy w zeszłym tygodniu zamordowana została maltańska dziennikarka
śledcza Daphne Caruana Galizia.
Esteban González Pons, wiceprzewodniczący Grupy EPL, powiedział: „Utrata
Daphne Caruana jest o wiele bardziej tragiczna niż tylko zabójstwo nieprzyjemnego dziennikarza przez pieniądze i władzę. Jest to bezpośrednie zagrożenie dla
wszystkich, którzy poświęcają swoje życie wolnemu i niezależnemu dziennikarstwu. Jest to atak na wolność słowa.
Unia Europejska zawiodła Daphne. Bycie obywatelką europejskim na europejskiej ziemi nie miało znaczenia. Nikt jej nie chronił, zwłaszcza maltański rząd. Ale
nie możemy już milczeć. Nasza cisza oznaczałaby zwycięstwo morderców Daphne
i porażkę instytucji demokratycznych. Dlatego Grupa EPL zwraca się do Komisji
Europejskiej o zagwarantowanie niezależnego dochodzenia sądowego. Chcemy
wiedzieć, kto jest odpowiedzialny za to morderstwo i kto chroni morderców.
UE musi również pilnie działać na rzecz państwa prawa na Malcie, ponieważ
jak Daphne przypominała nam w ostatnich słowach, sytuacja jest beznadziejna.
Bez dobrego dziennikarstwa i dobrych dziennikarzy żadna demokracja nie jest
kompletna. Dlatego naszej demokracji zawsze będzie brakować Daphne”.
Daphne Caruana Galizia była znana z ujawniania skandali korupcyjnych, w tym
Panama Papers, które dotyczyły zarzutów przeciwko premierowi Josephowi Muscatowi, jego rodzinie i jego personelowi, dotyczących prania brudnych pieniędzy.
Po kilku groźbach, które pozostały bez odpowiedzi ze strony policji maltańskiej,
16 października Caruana Galizia stała się ofiarą bomby samochodowej. Od czasu
tego morderstwa tysiące obywateli maltańskich protestowało na ulicach Malty
przeciwko ograniczeniu wolności słowa.
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Choroby nowotworowe związane z pracą: PE zatwierdza
rygorystyczne środki zapobiegawcze
Co roku ponad 100 000 ludzi w Europie umiera z powodu chorób nowotworowych związanych z pracą. Podczas sesji plenarnej posłowie do PE
zatwierdzili porozumienie z państwami członkowskimi w celu wzmocnienia
zasad dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów w pracy. Poseł
do Parlamentu Europejskiego Claude Rolin wynegocjował tę zmianę w imieniu Grupy EPL.
Rolin powiedział: „Od dziesięciu lat czekamy na bardziej surowe europejskie przepisy. Zmiana ta zapewni lepszą ochronę wszystkim pracownikom na
terenie Unii Europejskiej. Parlament Europejski przyjął propozycje bardziej
ambitne niż w oryginalnym wniosku na zupełnie nowy poziom, wzywając do
dokładnego śledzenia stanu zdrowia pracowników, nawet po zakończeniu
ich kariery. Ponieważ objawy często występują dopiero po kilku latach od
ekspozycji, odpowiedź we właściwym czasie ma ogromne znaczenie”.
Korekta zostanie przeprowadzona w kilku fazach. Claude Rolin będzie
głównym negocjatorem PE podczas drugiej fazy. Rolin dodał: „Nasza praca
nie jest zakończona. Teraz musimy szukać partnerów społecznych i razem
opracować podejście krok po kroku w celu zapewnienia lepszej ochrony
i zapewnienia niezbędnych środków zapobiegawczych w środowisku pracy.
Pracownicy muszą wiedzieć, jak radzić sobie z niebezpiecznymi substancjami. W tej sytuacji kluczowa jest wiedza. Musim vccy wziąć pod uwagę każdy
nowy rozwój badań i ograniczyć narażenie pracowników na niebezpieczne
substancje do minimum.
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