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Koniec
nieuzasadnionej
dyskryminacji
w sieci
Europosłowie przyjęli rozporządzenie, które kończy geoblokowanie internetowej sprzedaży towarów i usług w UE. Dzięki nowo przyjętym zasadom
nie będzie można odmówić sprzedaży on-line ze
względu na narodowość czy lokalizację klienta.
„Są takie dni, kiedy należy się cieszyć i odczuwać satysfakcję. Nastał taki dzień, który wieńczy
pracę wielu ludzi, instytucji i organizacji. Wspólną
pracą osiągnęliśmy coś mierzalnego dla obywateli
UE, coś, co wpłynie pozytywnie na życie każdego
z nas. Nie jest przecież normalne, że w Zjednoczonej Europie, w XXI wieku, gdzie swobodnie możemy
poruszać się między państwami, wciąż istnieją tak
bezsensowne ograniczenia w świecie handlu elektronicznego” – podkreśliła autorka sprawozdania
i główna negocjatorka z ramienia Parlamentu Europejskiego, Roża Thun. „Przyjęte zapisy oznaczają
koniec dyskryminacji klientów kupujących produkty
w sieci na wspólnym rynku europejskim. To znaczy,

że europejscy konsumenci nie będą pozbawieni
dostępu do usług czy towarów ze względu na ich
narodowość, miejsce zamieszkania lub adres IP”.
Dzięki nowo przyjętym zasadom zniesione
zostaną bariery techniczne w dostępie do stron
internetowych i aplikacji sprzedających dobra na
terenie Unii Europejskiej, nie będzie można odmówić sprzedaży ze względu na kraj wydania karty
kredytowej, a przekierowanie na stronę internetową
sprzedającego w innym kraju, nie będzie możliwe
bez zgody kupującego. Nowe przepisy zabraniają
dodatkowo stosowania w tym samym sklepie różnych warunków sprzedaży towarów i usług, w tym
ceny, w zależności od narodowości lub miejsca zamieszkania. Ponadto zakazują odmowy sprzedaży,
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przy zakupie towarów lub usług w sieci, z powodu
miejsca zamieszkania lub narodowości klienta.
Nowe przepisy zapewnią także lepszą ochronę sprzedawcom, którzy skorzystają z jaśniejszych
zasad i nie będą musieli obawiać się sprzedaży
konsumentom z zagranicy. Jeśli przedsiębiorca
nie kieruje swojej oferty lub swojej działalności gospodarczej do danego kraju, organizacja odbioru
towaru będzie spoczywać na kupującym, który nie
będzie geoblokowany. Dzięki takiemu rozwiązaniu,
mali sprzedawcy nie będą musieli znać przepisów
każdego kraju UE z osobna.
“Przyjmując to prawo, zrobiliśmy kolejny ważny krok w kierunku konkurencyjnego I zintegrowanego rynku cyfrowego. Nie wszystko jednak
udało nam się osiągnąć, z powodu oporu rządów
państw członkowskich. Musimy nadal pracować
nad przełamywaniem monopoli państwowych.
Nie ma miejsca na protekcjonizm w zjednoczonej
Europie. Kolejnym krokiem powinna być większa
harmonizacja zasad podatkowych, uniformizacja
reguł chroniących prawa autorskie, otwarcie rynku
usług w sektorze audiowizualnym. Ponadto musimy zdecydowanie poprawić sposób dostarczania
przesyłek pocztowych na obszarze UE. Mam nadzieję, że Komisja Europejska zaproponuje stosowne rozwiązania przy okazji przeglądu nowego
prawa za dwa lata”.
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ETS: dodatkowe środki na modernizację
polskiego sektora ciepłownictwa i energetyki
6 lutego 2018 europosłowie zatwierdzili w głosowaniu plenarnym zmiany w dyrektywie o europejskim
systemie handlu emisjami gazami cieplarnianymi
(ETS). Zmiany pozwolą na wydłużenie ochrony
przedsiębiorstw zagrożonych tzw. „ucieczką emisji” poprzez przyznanie im puli darmowych uprawnień w latach 2021-2030. Przedłużone zostanie
wsparcie dla polskiej energetyki oraz ciepłownictwa w postaci tzw. derogacji energetycznej oraz
nowo powołanego Funduszu Modernizacyjnego,
a to oznacza miliardy złotych na inwestycje w polski sektor energetyczny i ciepłowniczy.
„Głównym celem systemu ETS jest redukcja emisji CO2 w sposób najbardziej efektywny
z punktu widzenia kosztów – dla gospodarki,
bezpieczeństwa energetycznego, społeczeństwa.
Osiągnięty kompromis między Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi, choć nie jest
idealny, daje na to szansę. Uzyskaliśmy dodatkowe uprawnienia do emisji dla przemysłu energochłonnego – naszych hut, producentów nawozów,
cementu, papieru czy ceramiki. To ważne, bo nie
możemy w UE wybierać między reindustrializacją
i miejscami pracy a ochroną środowiska i klimatu.
Obroniliśmy również dobre zapisy z PE i pieniądze
na modernizację i rozwój ciepłownictwa – jest
ono kluczowe dla skutecznej walki ze smogiem
i rozwiązania problemu ubóstwa energetycznego

w Polsce”, skomentował przewodniczący Komisji
Przemysłu, Badań i Energii Jerzy Buzek, który koordynował prace nad zmianami ETS w tej komisji.
„Zmiany w dyrektywie ETS były konieczne,
gdyż reguły działania systemu w czwartym okresie rozliczeniowym były oparte na zbyt optymistycznych założeniach. Ważne jest jednak to, że
europejskie firmy narażone na ucieczkę emisji
będą dalej podlegać ochronie, a ponadto sektory
energetyczne w krajach które potrzebują transformacji, np. w Polsce, dostaną środki z systemu na
pokrycie części kosztów niezbędnej modernizacji.
Cieszy nas, że wsparcie i wyjątkowe traktowanie
otrzyma sektor ciepłowniczy, który w Polsce jest
kluczowy dla redukcji nie tylko emisji CO2 spoza
sektora ETS, ale również emisji zanieczyszczeń
takich jak tlenki siarki, azotu czy pyły. W ramach
Funduszu Modernizacyjnego, Polska ma otrzymać
ok. 135 mln uprawnień, co czyni nas największym
jego beneficjentem, a to oznacza miliardy złotych
na inwestycje w polski sektor energetyczny i ciepłowniczy ” – powiedział europoseł Andrzej Grzyb,
który z ramienia delegacji PO-PSL koordynował
prace nad dokumentem w Komisji Środowiska,
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.
Reforma wejdzie w życie w 2021 r., od
tego momentu zacznie też działać Fundusz
Modernizacyjny.
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Raport Europejskiego Banku Centralnego za 2016 r.
W Parlamencie Europejskim debatowano na temat raportu rocznego
EBC za 2016 r.

Bogdan Zdrojewski

Czas letni i zimowy
Europosłowie debatowali nad zmianą czasu.

Andrzej Grzyb
Badania opinii publicznej pokazują, że w wielu społeczeństwach rośnie poparcie dla zaprzestania dwukrotnej zmiany czasu w ciągu roku. W tej sprawie
są liczne inicjatywy: w Finlandii, w Polsce. W Polsce
ta debata została zatrzymana ze względu na wymóg zmiany dyrektywy. Tego typu prace toczą się
na poziomie parlamentarnym, co świadczy o tym,
że istnieje społeczne poparcie dla tej sprawy. Skoro
tego typu opinie w społeczeństwach państw członkowskich UE są powszechniejsze, to nie powinniśmy
tego problemu lekceważyć.

Jestem usatysfakcjonowany Raportem z 2016. Niepokoi mnie brak precyzyjnej polityki informacyjnej, dotyczącej przyszłej polityki obejmującej euroobligacje.
Z jednej strony padają informacje, że dobrze się dzieje, że bank cofa się w tej polityce, a z drugiej strony
padają zarzuty, iż ta polityka będzie źródłem kłopotów i perturbacji w europejskich finansach. Zwracam
uwagę na konieczność lepszej polityki informacyjnej.

Geoblokowanie
Posłowie debatowali nt. blokowania geograficznego ze względu na
przynależność państwową klientów, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności.

Bogdan Wenta | sprawozdawca w imieniu
Komisji Kultury

Czysta Energia
Posłowie debatowali nad przyspieszeniem innowacji w dziedzinie
czystej energii.

Jerzy Buzek | sprawozdawca
Pewność, że zawsze będziemy mieli prąd w gniazdku czy ciepły kaloryfer zimą, kosztuje. Przygotowane przez nas propozycje mają uwolnić inwestycje
publiczne i zmobilizować środki prywatne – przedsiębiorstw, inwestorów, ale też naszych obywateli.
To kwestia uproszczenia unijnych programów i funduszy. To większe i skuteczniej kierowane środki
na badania i rozwój. To wreszcie potrzeba pełnego
wykorzystania istniejących zasobów – takich jak
Centrum Czystych Technologii Węglowych w Województwie Śląskim.

Adam Szejnfeld
UE jest liderem walki na świecie o klimat i zachowanie środowiska naturalnego, natomiast nie należymy
do czołówki tych państw, które skutecznie inwestują w
innowacje w zakresie czystej energii. Potrzeba zmian:
spójność działań UE i państw członkowskich, koordynacja unijnych, krajowych i regionalnych programów
badań i innowacji oraz wsparcie finansowe. Niestety
w państwach członkowskich inwestycje w energetykę
to są inwestycje na 12, 15, 20 lat, a przepisy prawa i
finansowanie potrafi się zmieniać w ciągu kilku lat. To
uniemożliwia skuteczne działanie.

Z zadowoleniem przyjmuję podejście Komisji, aby
usługi świadczone drogą elektroniczną, które zapewniają dostęp do treści chronionych prawem autorskim,
pozostawić poza zakresem rozporządzenia. E-booki
lub usługi tzw. streamingu muzyki mają różne modele finansowania i licencjonowania, które wymagają
szczegółowej analizy. Komisja Kultury popiera zatem
klauzulę przeglądu pod warunkiem zwrócenia uwagi
na specyfikę dóbr i usług kulturalnych.

Krzysztof Hetman
Blokowanie geograficzne to problem, z którym na co
dzień boryka się wielu obywateli. Badania wskazują,
że ok. 30 % konsumentów robiących zakupy online
napotkało problemy z zakupem towaru na stronie zagranicznej. Praktyki takie jak przymusowe i automatyczne przekierowanie na stronę lokalną w sposób
oczywisty stoją w sprzeczności z zasadą równego
dostępu do usług i dyskryminują klientów.

Rządy Prawa w Rumunii
Parlament debatował nad zagrożeniami dla praworządności
w związku z reformą rumuńskiego wymiaru sprawiedliwości.

Michał Boni
Demokracja wymaga przejrzystości, rozdziału władzy, niezależnego systemu sądownictwa i sprawiedliwości. Jest to jedyny sposób na budowanie zaufania
publicznego i zachęcanie do udziału obywateli: fundament demokracji. Nie ma możliwości stworzenia
zaufania tam, gdzie korupcja jest wszędzie. Widzę
pewne wysiłki podejmowane przez rząd rumuński
w celu wzmocnienia niezależności systemu sądownictwa. Nie są wystarczające.

Zero tolerancji dla okaleczania narządów
płciowych kobiet
W Parlamencie Europejskim dyskutowano na temat zapytania do KE
odnośnie zwalczania okaleczania narządów płciowych kobiet.

Reforma prawa wyborczego Unii Europejskiej
Posłowie debatowali nt. zmian w europejskim prawie wyborczym,
które dotyczy wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Danuta Hübner | autorka
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
Co roku 3 mln dziewcząt jest drastycznie okaleczanych. W niektórych kulturach zabieg ten ma wprowadzić dziewczynkę w świat dorosłości, uczynić ją
czystą i wierną przyszłemu mężowi. W rzeczywistości to tortury, źródło zakażeń, nerwic, a nawet śmierci. Próby zlikwidowania tego zjawiska w Afryce i Azji,
nie przyniosły efektów. Także w UE, gdzie żyje 500
tys. obrzezanych kobiet, miało miejsce tylko kilka
procesów karnych. Dlaczego państwa, zamiast ścigać sprawców, medykalizują obrzezanie, sankcjonując ten okrutny rodzaj przemocy wobec kobiet.

Naszym najwyższym celem jest wzmocnienie demokratycznego wymiaru wyborów europejskich,
wzmocnienie obywatelstwa Unii, poprawa funkcjonowania Parlamentu i zarządzania Unią Europejską,
usprawnienie pracy Parlamentu i zapewnienie większej równości wyborczej obywateli Unii.

Społeczeństwo Obywatelskie
Posłowie debatowali o pogarszających się warunkach działalności
organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Michał Boni

Nierówności społeczne
Posłowie debatowali o konsekwencjach dla obywateli europejskich
pogłębiania się nierówności społeczno-gospodarczych.

Krzysztof Hetman
Jesteśmy świadkami utrzymujących się, pogłębiających nierówności. Musimy zadbać o dobrze funkcjonujący rynek pracy. Zmniejszenie bezrobocia to
za mało. Praca musi być dobrej jakości. Zapewniać
pracownikom stabilizację i bezpieczeństwo, odpowiednie wynagrodzenie. Należy walczyć z nadużyciami, z pracą niedeklarowaną, z przymusową pracą
na niepełny etat. Pracownicy muszą mieć stworzone
dogodne warunki do łączenia życia rodzinnego i zawodowego. Nie możemy zapominać też o osobach
niepełnosprawnych, przewlekle chorych i starszych.

Sytuacja obrończyń praw człowieka
Parlament debatował nt. sytuacji kobiet broniących praw człowieka
i unijnego wsparcia udzielanego im przez UE.

Kluczowym aktorem żywej demokracji jest społeczeństwo obywatelskie. Niezależność jego działalności musi być zagwarantowana dostępnością
środków finansowych, nieograniczaną przez rządy.
Trzeba organizacje obywatelskie działające lokalnie
wspierać europejsko. Potrzebujemy Europejskiego
Instrumentu Wartości. Decyzja ta wymaga współpracy Parlamentu, Komisji i Rady, by umieścić te
cele i działania w nowych Wieloletnich Ramach
Finansowych.

Unijna czarna lista rajów podatkowych
Dariusz Rosati
Czarna lista unijnych jurysdykcji niewspółpracujących została opublikowana przez Radę w grudniu
2017 r. Istnieje szereg wątpliwości dotyczących
kryteriów, które zostały zastosowane w celu ustanowienia tej listy. Tylko 17 krajów lub terytoriów zostało uwzględnionych na niej, podczas gdy mamy
dowody, że należy rozważyć wiele innych jurysdykcji. Moja propozycja polega na podaniu dokładnej
listy kryteriów, na informowaniu w jaki sposób
opracowana zostanie ta lista w celu zwalczania
oszustw podatkowych i unikania opodatkowania
na całym świecie.

Niewolnictwo Dzieci
Posłowie dyskutowali na temat sytuacji dzieci na Haiti.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz | autorka
Powinniśmy dostrzec trudną rolę obrończyń praw
człowieka i zrozumieć skalę trudności, jakie napotykają na swej drodze i zrozumieć, że część
z nich wynika z faktu, że są kobietami. Wspieranie
obrońców praw człowieka od dawna jest jednym
z priorytetów, polityki zewnętrznej Unii Europejskiej.
Jest to potrzebne szczególnie dziś, gdy kurczy się
przestrzeń, w jakiej może działać społeczeństwo
obywatelskie, przestrzeń wolności i pluralizmu, wyznawanych wartości i religii.

Bogdan Wenta | autor
Haitańskie dzieci restavek, które pochodzą z ubogich rodzin wiejskich są przez nie sprzedawane
rodzinom zamieszkującym miasta. Tam pracują
ponad siły, są ofiarami przemocy i nie mają szans
na zdobycie podstawowej edukacji – prawie 1/5
haitańskich dzieci w wieku 6-11 lat nie chodzi do
szkoły. Zwracam się do władz Haiti o zakazanie
tych praktyk i zastosowanie środków rozwiązujących problem niewolniczej pracy dzieci, zwłaszcza
w zakresie reformy kodeksu karnego.

Europosłowie proponują zmniejszenie
składu Parlamentu Europejskiego
Na posiedzeniu plenarnym, przyjęto dominującą
większością (431 głosów za, 182 przeciw i 61 wstrzymujących) zmniejszenie do 705 eurodeputowanych
przyszłego składu Parlamentu Europejskiego. W tym
zmniejszonym Parlamencie, w wyborach w 2019 roku,
Polska będzie mogła liczyć na dodatkowe miejsce.
„Podział miejsc w Parlamencie Europejskim ma
bezpośredni wpływ na reprezentację obywateli w jedynej bezpośrednio wybieranej instytucji europejskiej.
W tym kontekście sprawą najwyższej wagi jest zapewnienie, by skład Parlamentu opierał się na uczciwych,
przejrzystych, obiektywnych, trwałych i sprawiedliwych
zasadach” – podkreśliła Profesor Danuta Hübner, przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych i współautorka przyjętego sprawozdania.
„Brexit stwarza nową sytuację, która musi znaleźć
swoje odbicie w składzie nowego Parlamentu Europejskiego. Ponieważ chodzi o duży kraj członkowski, który
dotychczas dysponował 73 miejscami w Parlamencie
Europejskim, przyjęliśmy założenie, że przyszły Parlament Europejski, powinien być mniejszy. W ten sposób
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część mandatów zwolnionych przez europosłów brytyjskich może być wykorzystana do wyrównania proporcji
między poszczególnymi delegacjami, a te mandaty, które nie zostaną wykorzystane posłużą jako rezerwa dla
europosłów z nowych państw członkowskich. Zmniejszenie liczby europosłów z 751 do 705 pozwoli także
na zaoszczędzenie środków, które będą mogły zostać
przeznaczone na inne cele”– wyjaśniła Profesor.
„Zaproponowaliśmy, aby podział miejsc w pełni
przestrzegał przewidzianą w traktatach unijnych zasadę degresywnej proporcjonalności. Zapewnia ona
sprawiedliwą i zrównoważoną reprezentację obywateli każdego państwa członkowskiego” – powiedziała.
„Wdrożenie tej zasady wraz z rozdysponowaniem części miejsc zwolnionych przez posłów z Wielkiej Brytanii
pozwoliło nam skorygować kwestię niewystarczającej
reprezentacji części państw członkowskich. Po długich
i ciężkich negocjacjach, udało mi się także uzyskać
jedno, dodatkowe miejsce dla Polski” – dodała.
W sprawozdaniu przewidziano także zapisy na
wypadek, gdyby Brexit nie nastąpił w marcu 2019 roku
przed wyborami europejskimi. Parlament zostanie
wtedy wybrany według starych zasad, które będą obowiązywać, aż do momentu, w którym Wielka Brytania
formalnie opuści UE.
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Kandydat na Przewodniczącego Komisji Europejskiej powinien
być wybierany a nie wyłoniony za zamkniętymi drzwiami
Przemawiając na sesji plenarnej w Strasburgu Manfred Weber, Przewodniczący
Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim, zaapelował do szefów państw i rządów o poparcie zasady, zakładającej, że każde ugrupowanie polityczne wskazuje przed wyborami europejskimi swojego lidera (Spitzenkandidaten),
który będzie kandydatem na stanowisko Przewodniczącego Komisji Europejskiej.
„Kandydat i program. W każdych wyborach na szczeblu lokalnym, regionalnym
czy krajowym obowiązuje ta sama podstawowa zasada demokratyczna: ludzie głosują na kandydata i na program, który został im przedstawiony przed wyborami.
Chcemy, aby było to również stosowane na poziomie europejskim. Potrzebujemy
Przewodniczącego Komisji Europejskiej, który jest wybierany, a nie wyłoniony za
zamkniętymi drzwiami. Czy to naprawdę tak wiele, żeby o to prosić?
„Oczekujemy od szefów państw i rządów utrzymania tej zasady prawdziwej demokracji”, kontynuował Manfred Weber, dziękując wszystkim przywódcom, którzy
już wyrazili swoje poparcie dla zasady wiodącego kandydata (Spitzenkandidaten).
Przewodniczący Grupy EPL zaapelował bezpośrednio do francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona: „Panie Prezydencie, jeśli naprawdę chce Pan wzmocnić demokrację europejską, powinien Pan poprzeć ideę Spitzenkandidaten. Proszę
wsłuchać się w moje słowa – Grupa EPL zaakceptuje tylko takiego kandydata na
Przewodniczącego Komisji, który został przedstawiony w trakcie kampanii, jako
czołowy kandydat danego ugrupowania i dzięki temu może uzyskać większość
kwalifikowaną w nowo wybranym Parlamencie Europejskim.
„Sprawmy, aby Europa była prawdziwie demokratyczna. Walczmy o koncepcję
wiodących kandydatów w wyborach europejskich”, podsumował Manfred Weber.
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