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PE przyjął stanowisko
ws. przyszłych
finansów UE
i opowiedział się
za zwiększeniem
wspólnotowego
budżetu
Parlament Europejski przyjął sprawozdanie autorstwa Jana Olbrychta (EPL) i Isabelle Thomas (S&D)
przedstawiające oczekiwania co do następnego
wieloletniego budżetu Unii. Europosłowie apelują
o utrzymanie na obecnym poziomie polityki spójności i polityki rolnej, oraz o zapewnienie finansowania
nowych europejskich priorytetów.
„Parlament uważa, że Unia nie powinna rezygnować ze swoich ambicji po wyjściu z niej Wielkiej
Brytanii. Musi być to odpowiednio odzwierciedlone
w budżecie unijnym. Jesteśmy przeciwni cięciom
polityki spójności i polityki rolnej, z których do Polski
trafiają corocznie miliardy euro. Trzeba wzmocnić
działania Unii w obszarze rozwoju i badań, oraz wesprzeć w większym stopniu młodych obywateli Europy
oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Potrzebne są
również środki finansowe na nowe wyzwania związane z kryzysem migracyjnym czy w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności.” – powiedział Jan Olbrycht.
Na wiosek posłów PO w stanowisku Parlamentu
znalazł się zapis wzywający do utworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji, który wspierałby społeczeństwo obywatelskie i organizacje
pozarządowe działające w dziedzinach związanych

z demokracją i prawami człowieka. Parlament Europejski w głosowaniu potwierdził potrzebę zwiększenia budżetu europejskiego do poziomu 1,3% DNB dla
27 krajów, aby w ten sposób odpowiedzieć na trudne
wyzwania dzisiejszej Europy. „Jeżeli państwa członkowskie chcą obniżyć ten poziom, powinny jasno
określić, z których wspólnych działań chcą zrezygnować.” – podkreślił Jan Olbrycht.
Jednym ze sposobów zwiększenia poziomu budżetu europejskiego jest reforma systemu zasobów
własnych UE. „Wynik głosowania wskazuje na determinację Parlamentu nie tylko w kwestii uporządkowania obecnego systemu zasobów własnych UE, ale
również zmianę podejścia do sposobu wydatkowania budżetu. Niestety, w obecnej sytuacji politycznej,
mimo że budżet UE może zostać zwiększony, Polska
nie ma szans na otrzymanie większych pieniędzy.
Dodatkowo, ich wydatkowanie może być uwarunkowane np. kwestią respektowania zasad państwa
prawa” – powiedział Janusz Lewandowski, autor
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Ulepszenie polityki społecznej
niezbędne dla wzrostu gospodarczego
Parlament Europejski przyjął sprawozdanie autorstwa posła Krzysztofa Hetmana na temat aspektów społecznych
i zatrudnieniowych Rocznej Analizy Wzrostu Gospodarczego na rok 2018. W swoim stanowisku europosłowie
zwrócili uwagę, że mimo dobrej sytuacji gospodarczej,
Unia Europejska wciąż musi stawić czoła problemom
wysokiego bezrobocia wśród młodzieży, długotrwałego
bezrobocia, niedopasowania umiejętności pracowników
do potrzeb pracodawców, jak również niepełnego wykorzystanie potencjału MŚP i nowych technologii.
„Konieczne są dalsze, intensywne działania na
rzecz poprawy konkurencyjności europejskiej gospodarki i zwiększenia produktywności naszych przedsiębiorstw. Nie możemy przy tym zapominać, że
w centrum naszych działań musi znaleźć się człowiek,
dlatego prace na rzecz poprawy kondycji europejskiej
gospodarki muszą iść w parze z pracami na rzecz
wzmocnienia naszej polityki społecznej” powiedział
poseł Krzysztof Hetman.
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raportu i stały sprawozdawca PE w sprawie zasobów
własnych UE.
„Uzgodnienie wieloletnich ram finansowych oraz
próba reformy zasobów własnych to czasem wieloletni proces negocjacyjny, który jest największym testem
sprawności państwa. Wspólnie z Janem Olbrychtem,
jako dwójka Polaków spośród czterech sprawozdawców odpowiedzialnych za stronę dochodową i wydatkową budżetu zrobiliśmy wszystko co było możliwe,
aby stanowisko wyjściowe PE było korzystne dla Polski. Oba raporty są solidną podstawą do dalszych etapów negocjacji” – dodał Janusz Lewandowski.
Raport uznawany jest za jeden z najważniejszych
dokumentów budżetowych tej kadencji. Jest on też
bardzo ważnym sygnałem politycznym dla Komisji
Europejskiej, która konkretne rozwiązania legislacyjne
zaproponuje na początku maja.
W ramach obecnej perspektywy finansowej na
lata 2014-2020 Polska otrzymuje największe środki
unijne w historii w wysokości 440 miliardów złotych.
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Parlament Europejski zaleca między innymi intensyfikację prac nad zwalczaniem ubóstwa, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci, które żyją w biedzie. Europosłowie zalecają także zwiększenie wysiłków na rzecz
zwalczania nierówności społecznych oraz podjęcie
szerszych działań w zakresie zmniejszania bezrobocia
wśród młodzieży, inwestowanie w wysokiej jakości edukację i szkolenia czy też wspieranie rozwoju nowych
technologii i zwiększanie produktywności.
„Gospodarka i kwestie społeczne są ze sobą ściśle
powiązane i zależne od siebie. Nie możemy mieć silnej
polityki społecznej, jeżeli nie mamy silnej gospodarki
i na odwrót. Myślę, iż w raporcie na temat Rocznej Analizy Wzrostu udało się nam tę potrzebę zbilansowanego
podejścia odzwierciedlić”, podsumował poseł Hetman.
Sprawozdanie odnosiło się do przestawionego
przez Komisję Europejską komunikatu na temat Rocznej Analizy Wzrostu Gospodarczego, który formalnie
rozpoczyna wdrażanie ósmego cyklu koordynacji
i zarządzania polityką gospodarczą Unii Europejskiej,
czyli tzw. Semestr Europejski. W swoim komunikacie
Komisja zaproponowała priorytety, na których państwa
członkowskie powinny skupić swoją uwagę przy wdrażaniu krajowych polityk i reform, aby osiągnąć trwały
i inkluzyjny wzrost w ramach tzw. szlachetnego trójkąta: zwiększania inwestycji, realizacji reform strukturalnych i zapewnienia odpowiedniej polityki budżetowej.

Raport z sesji plenarnej
Parlamentu Europejskiego
2-15 marca 2018 r.
Brexit
Europosłowie debatowali na temat wytycznych w sprawie przyszłych
stosunków UE i Zjednoczonego Królestwa.

Danuta Hübner
Wycofanie się Wielkiej Brytanii z Unii nie jest jednorazowym wydarzeniem. Jest to długotrwały, oparty na
podstawach prawnych i politycznych proces, który ma
daleko idące konsekwencje dla życia ludzi. Wszyscy
jesteśmy w niego zaangażowani. Jedność pozostaje kluczowa, ale
także słuchanie siebie nawzajem. Parlament Europejski udzieli zgody
na koniec tego procesu. Komisja Spraw Konstytucyjnych, odpowiedzialna za instytucjonalne konsekwencje procedury wycofania, pozostanie otwartą platformą do przesłuchań, debat, spotkań z ekspertami,
wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Równouprawnienie płci
W Parlamencie Europejskim dyskutowano na temat równouprawnienia płci w umowach handlowych zawieranych przez UE.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
Umowy handlowe przyczyniają się do rozwoju gospodarczego świata, do większych możliwości pracy dla kobiet
i poprawy sytuacji ich gospodarstw domowych. W krajach
rozwijających się kobiety są często wykorzystywane do
niewolniczej pracy, za bardzo niskie stawki. UE ma obowiązek promować ideę równouprawnienia także w umowach handlowych, aby zmniejszać zjawisko wykorzystywania kobiet w pracy i zwiększać szanse na
dobrą edukację i pracę. Podzielam intencje, w którym wzywa się Europejski Bank Inwestycyjny do kontrolowania, czy spółki uczestniczące
w projektach inwestycyjnych przestrzegają zasad polityki równościowej.

Adam Szejnfeld
Prawa kobiet nie są przestrzegane nawet w niektórych
państwach członkowskich UE, a cóż dopiero w państwach
trzecich. Tragicznie wygląda to w krajach nierozwiniętych
i państwach rozwijających się. Kobiety bardzo często są
zatrudniane niezgodnie z prawem, zwłaszcza w rolnictwie, ale i w przemyśle. Dlatego należy podejmować wszelkie instrumenty, aby promować prawa kobiet i równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Umowy
handlowe nie służą tylko zyskom i ekonomii, ale także rozwojowi społecznemu. Gdyby nie umowy handlowe i współpraca UE z państwami
trzecimi, to sytuacja kobiet byłaby w tych państwach jeszcze gorsza.

Paliwa alternatywne
Posłowie debatowali na temat planu działania w sprawie infrastruktury
paliw alternatywnych.

Andrzej Grzyb
Debata poświęcona planowi działania dotyczącemu infrastruktury paliw alternatywnych musi stymulować rozwój
samochodów napędzanych gazem ziemnym, wodorem lub
zasilanych prądem z sieci, a tym samym wspomóc również
walkę z zanieczyszczeniami powietrza oraz z emisją gazów cieplarnianych. Są to wyzwania dla państw członkowskich, a także dla samorządów,
przedsiębiorców i innych interesariuszy. Najłatwiej jest jednak uczynić to
na poziomie komunalnym. Ważne jest również finansowe wsparcie dla
rozwoju infrastruktury, którą mogą stymulować zamówienia publiczne.

Program „Kreatywna Europa”
Posłowie debatowali nad zmianami w programie „Kreatywna Europa”.

Bogdan Wenta | w imieniu Grupy EPL
Wyrażam poparcie dla proponowanych zmian w rozporządzeniu ustanawiającym program Kreatywna Europa,
które umożliwia finansowanie dla Młodzieżowej Orkiestry Unijnej do końca 2020 r. Wieloletni wkład orkiestry
w rozwijanie talentów muzycznych jest nie do podważenia. Jednak
wyjątkowe traktowanie tej inicjatywy przez instytucje unijne nie
może odbywać się kosztem nowych przedsięwzięć artystycznych,
których twórcy także zabiegają o środki z programu Kreatywna
Europa. Wynegocjowany tekst poprawki, który wzywa Orkiestrę do
dywersyfikacji źródeł finansowania, jest dobrym rozwiązaniem.

Europass
Europosłowie dyskutowali o lepszej jakości usługi w zakresie umiejętności i kwalifikacji.

Danuta Jazłowiecka
Po upływie dekady od przyjęcia decyzji wprowadzającej
Europass wymaga ona uaktualnienia i dostosowania do
rynku pracy. System ten powinien koncentrować się na
poprawie zrozumienia efektów uczenia się osiągniętych
w warunkach pozaformalnych i nieformalnych, a także w drodze doświadczeń praktycznych. Mankamentem systemu Europass jest jego
słaba rozpoznawalność wśród potencjalnych beneficjentów. Dlatego
dobrym pomysłem jest przemianowanie krajowych punktów koordynacji umiejętności na Krajowe Centra Europass. Warte poparcia są
również zmiany zapewniające udział organizacji społecznych w ocenie posiadanych umiejętności i kwalifikacji. Istotne też jest zwiększenie udziałów w systemie osób niepełnosprawnych i starszych.

Minerały

Wspólna Rada Unia-Kuba

W PE dyskutowano na temat środków towarzyszących związanych
z minerałami z regionów ogarniętych konfliktami.

Posłowie debatowali o perspektywach UE na pierwsze posiedzenie
Wspólnej Rady UE–Kuba.

Bogdan Wenta | w imieniu grupy EPL
Jako sprawozdawca – z ramienia Komisji Rozwoju –
opinii do rozporządzenia w sprawie minerałów konfliktowych postuluje wprowadzenie środków towarzyszących
mających na celu wspieranie i kontrolę przestrzegania
staranności w łańcuchu dostaw minerałów w krajach pochodzenia.
Z punktu widzenia naszej komisji jest to bardzo ważne. Czy Komisja
zamierza przedstawić dodatkowe środki towarzyszące obejmujące
wszystkie pozostałe obszary w tym komunikacie? Czy istnieją inne
środki towarzyszące finansowane z instrumentów innych niż instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju?

Jarosław Wałęsa
Umowa o dialogu politycznym i współpracy daje możliwość lepszej współpracy między UE a Kubą w przyszłości. Powinniśmy nadal promować ten dialog, ale
w odpowiedzialny sposób, z naciskiem na zrównoważony rozwój, demokrację i prawa człowieka. Naszym celem jest
stymulowanie reform w tym kraju. Poszanowanie praw człowieka
na Kubie pozostaje największym zmartwieniem. Poprawa w tym
obszarze jest konieczna, aby osiągnąć właściwe wdrożenie umowy
między Kubą a UE. Umowa musi jeszcze zostać ratyfikowana przez
wszystkie państwa członkowskie.

Stosunki Unia – Azja Środkowa

Prawo jazdy i szkolenia kierowców

Posłowie debatowali na temat nowego programu na rzecz stosunków między UE i Azją Środkową w ramach 13 dorocznego posiedzenia ministrów.

Parlament debatował nad okresowymi szkoleniami kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz nad
dokumentem prawa jazdy.

Adam Szejnfeld
Azja Centralna to swego rodzaju subregion, który wydawałoby się, że został pozostawiony sam sobie, a przynajmniej
Rosji i Chinom. Niewiele tam się zmieniło od czasów Związku Radzieckiego, zwłaszcza w kwestiach ustrojowych. Panują dyktatury, rządy autorytarne, nie ma demokracji. Natomiast są to
państwa bogate w różne zasoby: nie tylko gaz i ropę, ale i rudy metali,
także metali szlachetnych. Narody i społeczności tych państw zasługują
na to, żeby dołączyć do rodziny demokratycznych narodów świata. By tak
się stało, nie ulega żadnej wątpliwości, że trzeba zwiększyć współpracę
Unii Europejskiej z tymi państwami. To jest jedyna droga ku demokracji.

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt
Parlament debatował nt. walki z przemocą wobec kobiet i dziewcząt
oraz ratyfikacji konwencji stambulskiej przez państwa członkowskie UE.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
Konwencja stambulska to najlepsze dostępne narzędzie do
zwalczania przemocy wobec kobiet oraz przemocy w rodzinie. Niezrozumiały wydaje się fakt, że UE przystąpiła do realizacji Konwencji w bardzo wąskim zakresie, dotyczącym
jedynie prawa azylowego i współpracy międzynarodowej organów ścigania. W ten sposób UE niejako sama ustąpiła z funkcji strażnika i promotora równości, choć traktat, szczególnie Karta Praw Podstawowych,
daje jej spore uprawnienia w tym zakresie. Dlatego apeluję o poszerzenie
zakresu, w jakim Unia przystąpiła do Konwencji o inne artykuły, w których
dzieli swoje kompetencje z państwami członkowskimi.

Cyberprzestępczość
Posłowie debatowali nt. współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania cyberprzestępczości jako zagrożenia dla usług
publicznych.

Michał Boni
Czego potrzebujemy, aby walczyć z cyberprzestępczością? Właściwych ram prawnych; międzynarodowych standardów i systemów certyfikacji; współpracy
i wspólnej odpowiedzialności zainteresowanych stron:
władz publicznych, sektora prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego i organizacji konsumenckich; egzekwowania prawa; rzeczywistych i wirtualnych zdolności i narzędzi, aby skutecznie działać
przeciwko ciemnej sieci na arenie międzynarodowej; koordynacji
wspólnych działań w Europie i na świecie, w oparciu o wymianę
wszystkich informacji.

Bogdan Zdrojewski
Cyberbezpieczeństwo musi zostać uznane za zadanie kluczowe, w innym wypadku nie odniesiemy
sukcesu. Wciąż brakuje nam czasu, determinacji,
skuteczności w definiowaniu samego problemu. Cyberbezpieczeństwo wiąże się z atakami na programy, z zadaniami
pozyskiwania informacji w sposób nieuprawniony, z rozmaitymi wirusami, również z podszywaniem się pod osoby nieuprawnione, a przede wszystkim z zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli i podmiotów
gospodarczych. Jeżeli nie odniesiemy sukcesu w ochronie obywateli i podmiotów gospodarczych, bezpieczeństwo Europy zostanie
poważnie zagrożone.

Elżbieta Łukacijewska | w imieniu grupy EPL
Umiejętności kierowców, ich wyobraźnia i szybka reakcja na zagrożenia zwiększają bezpieczeństwo na
drogach. Duży nacisk położyliśmy na praktyczne szkolenie wsparte zajęciami z wykorzystaniem technologii
informacyjno-komunikacyjnych. Zwróciliśmy uwagę na ochronę
środowiska poprzez umiejętność ekologicznego prowadzenia pojazdu i podniesienie świadomości zagrożenia, jakie niesie ze sobą
używanie urządzeń elektronicznych podczas jazdy. Rozwiązaliśmy
kwestię wzajemnej uznawalności kwalifikacji kierowców przez państwa członkowskie poprzez umieszczenie kodu 95 na dokumencie
prawa jazdy lub karcie kwalifikacji kierowcy. Ale ostatecznie to państwa członkowskie będą decydowały, jakie podmioty i jaka odległość
będą wyłączone z dyrektywy.

Hiszpańskie oliwki
Parlament debatował nt. ataku USA na unijne dopłaty rolne w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej.

Czesław Siekierski | autor
Procesy zachodzące poza granicami UE mają coraz
większy wpływ na sytuację unijnego sektora rolno-żywnościowego. Przykładem tego są amerykańskie
restrykcje handlowe w odniesieniu do hiszpańskich
oliwek. W 2017 r. wszczęto postępowanie w sprawie ceł antydumpingowych i wyrównawczych dotyczące dojrzałych oliwek
z Hiszpanii, po tym jak stwierdzono, że dopłaty utrzymywane
przez producentów oliwek w Unii powodują, iż produkty z oliwek
mogą być wwożone do USA po cenach niższych od rynkowych.
Departament Handlu nałożył nieuzasadnione cło wyrównawcze
na hiszpańskie oliwki w wysokości przekraczającej 17%. Czy Komisja rozważa możliwość wniesienia skargi na USA do Światowej Organizacji Handlu?

Rybołówstwo
W Parlamencie dyskutowano nt. wypowiedzenia Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską
a Związkiem Komorów.

Jarosław Wałęsa
UE rozwija różne rodzaje stosunków w zakresie rybołówstwa z krajami trzecimi. Działania wielostronne,
a także umowy dwustronne, są podstawą takich relacji.
Wspólnym mianownikiem dla wszystkich z nich jest
odpowiedzialne i zrównoważone rybołówstwo. Niestety nie dotyczy
to Związku Komorów. Nie możemy prowadzić działalności z krajami,
które nie przestrzegają prawa. UE jest zaangażowana w zwalczanie
nielegalnych, nieuregulowanych połowów. Musimy walczyć z wyczerpywaniem zasobów rybnych i ze szkodą dla siedlisk morskich. Taka
sytuacja zakłóca konkurencję i stawia uczciwych operatorów rybackich
w gorszej sytuacji, a także osłabia społeczności przybrzeżne, zwłaszcza w krajach rozwijających się.

Dariusz Rosati koordynatorem
największej frakcji w PE w Komisji
ds. przestępstw finansowych
„Cieszę się, że po mojej pracy koordynatora
w Komisji śledczej PE ds. prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania (PANA), moi koledzy z Grupy EPL
powierzyli mi rolę koordynatora największej
grupy politycznej w Parlamencie Europejskim
w nowopowstałej komisji TAX3, która oprócz
spraw podatkowych zajmie się przestępstwami
finansowymi. To pokazuje, że mam zaufanie grupy politycznej” – powiedział Prof. Dariusz Rosati.
Koordynator odpowiedzialny jest za decydowanie
w najważniejszych sprawach w pracach Komisji
oraz za podejmowanie ostatecznych decyzji dotyczących linii grupy politycznej w poszczególnych tematach.
„Od początku tej kadencji sprawy podatkowe
są dla mnie bardzo ważne i jestem zaangażowany w prace związane z tymi tematami zarówno
jako aktywny członek Komisji ds. gospodarczych
i monetarnych (ECON), jak również jako koordynator w Komisji PANA” – stwierdził Rosati.
„Walka z unikaniem opodatkowania i uchylaniem
się od niego są nie tylko priorytetem Komisji

Junckera, ale także stają się coraz ważniejsze
dla obywateli. Ostatnie rewelacje z Lux Leaks,
Papierów z Panamy, Football Leaks czy m.in. Paradise Papers podważają zaufanie obywateli do
instytucji podatkowych, które nie były w stanie
skutecznie walczyć z takimi nadużyciami. Naszym zadaniem jest kontynuowanie prac w tym
zakresie oraz pokazanie Komisji Europejskiej
i krajom członkowskim, na co zwracać uwagę” –
zaznaczył Prof. Rosati.
UE ma jednak przed sobą ważne wyzwanie,
jakim jest Brexit. Dlatego też Prof. Rosati chciałby, aby Komisja TAX3 zajęła się relacjami z Wielką Brytanią i podległymi terytoriami po Brexicie.
„Nie możemy pozwolić, by powstały kolejne raje
podatkowe w Europie”, dodał Prof. Rosati. Prace
Komisji TAX3 potrwają 12 miesięcy, a ostateczny
raport z prac będzie głosowany podczas jednego
z ostatnich posiedzeń plenarnych tej kadencji.
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Chiny – porozmawiajmy o rzeczywistym problemie
„Jesteśmy zjednoczeni jako Europejczycy i chcemy przyjąć jednolite stanowisko, jeśli chodzi o rozwiązanie kwestii ceł i opłat celnych w USA w odniesieniu do stali i aluminium. Naszym zdaniem środki handlowe podjęte przez
USA przeciwko UE są nieuzasadnione. O jakim zagrożeniu bezpieczeństwa
jest mowa? Nie ma dumpingu w Unii Europejskiej. Podkreślam: Podjęte działania są bezzasadne i będą miały wpływ na rynek pracy. Nie możemy na to
pozwolić – powiedział eurodeputowany Manfred Weber, przewodniczący grupy
EPL w Parlamencie Europejskim. „W obliczu tych zagrożeń odpowiedź Europy
musi być jasna, stanowcza, ale proporcjonalna” – powiedział przewodniczący.
„W pełni popieramy podejście zaproponowane przez Komisję Europejską.” „Musimy również porozmawiać o rzeczywistym problemie. A takim problemem są
Chiny” – powiedział Weber. „Potrzebujemy określenia ogólnego pułapu, w celu
ochrony europejskiego rynku i powstrzymania nadprodukcji i zwiększonego
dumpingu. Jeżeli mielibyśmy równoważyć rynek jedynie przez pryzmat sprzedanych Iphonów i samochodów BMW, to jedynym zwycięzcą będą Chiny. Dlatego też musimy spróbować nawiązać dialog z USA na temat Chin”. „Ponadto
jestem przekonany, ze zaistniała sytuacja może być dla nas szansą. Świat jest
zdezorientowany tym, co dzieje się w Waszyngtonie. Europa może i powinna
wzmocnić partnerstwo z Meksykiem, Kanadą czy Japonią. Wyciągnijmy przyjazną dłoń ku reszcie świata. Jeśli Trump chce nadal budować mury, to my,
Europejczycy, musimy budować większe mosty”, powiedział Weber.
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