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Będziemy bronić
polityki spójności
i wspólnej
polityki rolnej

„Polityka PiS polegająca na naruszaniu praworządności i konfliktowaniu się w UE rodzi namacalne
straty dla Polski. Już w początkowej fazie negocjacji strata Polski w stosunku do wyjściowej propozycji Komisji Europejskiej na lata 2014-20 wynosi 28
miliardów EUR – co stanowi około 120 miliardów zł.
Jest to o 30 % mniej środków na politykę spójności
w stosunku do propozycji, którą jako komisarz ds.
budżetu przedstawiłem w 2011 roku” – podkreślił
Janusz Lewandowski, szef polskiej delegacji w Grupie EPL , komentując przyjętą przez Parlament Europejski rezolucję na temat w wieloletniego budżetu
UE na lata 2021-2027.
Europosłowie apelują w niej między innymi
o utrzymanie finansowania wspólnej polityki rolnej
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i polityki spójności – najważniejszych dla Polski działach budżetu – co najmniej na takim poziomie, jak
w budżecie na lata 2014–2020. Apelują również o to,
aby kolejne ramy finansowe odzwierciedlały taką wizję przyszłości Unii, która będzie odpowiadała na potrzeby, obawy i oczekiwania europejskich obywateli.
„Parlament Europejski będzie bronił polityki
spójności i wspólnej polityki rolnej, nie pozwalając
na ich radykalne cięcia. Uważamy, że nie można
finansować nowych priorytetów związanych m.
in. z zarządzaniem granicami, migracjami, bezpieczeństwem i obroną, kosztem obecnych, dobrze
działających polityk takich jak polityka spójności
i rolna. Sfinansowanie nowych priorytetów wymaga dodatkowych środków finansowych ze strony
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państw członkowskich” – podkreślił Jan Olbrycht,
stały sprawozdawca PE odpowiedzialny za wieloletnie ramy finansowe.
Według wyjściowej propozycji Komisji Europejskiej duża część nowych priorytetów powinna być
realizowana niestety kosztem tradycyjnych polityk
europejskich, jakimi są polityka spójności i wspólna
polityka rolna.
„Cała Europa Wschodnia ponosi konsekwencje nadużyć władzy w Polsce i na Węgrzech. Budżet
jest korzystny dla Południa Europy i dwóch krajów
Wschodu. Ponadto, nawet te zredukowane środki
dla Polski mogą zostać zamrożone z uwagi na nową
warunkowość związaną z przestrzeganiem zasad
praworządności” – dodał Janusz Lewandowski.
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Większa równowaga w godzeniu życia rodzinnego i zawodowego
„Dążymy do tego, aby z jednej strony wzmocnić pozycję kobiet na rynku pracy, a z drugiej podkreślić rolę ojców, którzy w kwestiach praw rodzicielskich często są
zaniedbywani” – powiedziała Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, autorka opinii nt. równowagi między życiem
zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM)
przyjęła zapisy mające na celu wprowadzenie lepszych
narzędzi godzenia życia rodzinnego i zawodowego dla
rodziców i opiekunów, poprzez m.in. wprowadzenie 4
miesięcznego urlopu na opiekę nad dziećmi zarezerwowanego indywidualnie dla kobiet i mężczyzn, bez
możliwości przenoszenia na drugiego rodzica. Opinia
komisji FEMM ma pomóc w ukształtowaniu nowej
dyrektywy, przygotowanej przez Komisję Europejską,
a obecnie rozpatrywanej przez Parlament i Radę.
Dyrektywa wprowadza minimalne standardy w UE
dotyczące urlopu rodzicielskiego: indywidualne prawo
do 4 miesięcy płatnego urlopu dla obojga rodziców,
10-dniowy urlop ojcowski, 5-dniowy urlop opiekuńczy
na opiekę nad dorosłym krewnym, oraz elastyczną
organizację pracy dla rodziców posiadających dzieci
do 12 roku życia.
„Wprowadzając płatny, 4-miesięczny urlop rodzicielski dla obojga rodziców i czyniąc go nieprzenoszalnym między rodzicami, dajemy matce i ojcu
równe prawo do opieki nad dziećmi i do kontynuowania kariery zawodowej” – podkreśliła Agnieszka
Kozłowska-Rajewicz.

Oprócz płatnych urlopów rodzicielskich, które można
odebrać do 10 roku życia dziecka, dokument wprowadza przynajmniej 10-dniowy płatny urlop ojcowski,
który byłby urlopem analogicznym do urlopu macierzyńskiego i był brany w związku z urodzeniem lub
adopcją dziecka, w czasie kilku lub kilkunastu tygodni
od urodzenia lub adopcji.
„Dokument zauważa prawa i obowiązki obojga
rodziców, a jednocześnie jest kolejnym krokiem w kierunku wyrównania praw pracownika kobiety i mężczyzny. Jeśli urlop jest przypisany tylko kobiecie, albo
brany głównie przez kobiety, to są one przestrzegane
jako pracownik wysokiego ryzyka, co negatywnie wpływa na ich aktywność zawodową, oferowane zarobki,
tempo awansowania, a w przyszłości wysokość emerytury” – podkreśliła.
Istotną decyzją w przyjętych kompromisach
był poziom płatności za czas urlopu, ustalony na
minimum 80% wynagrodzenia każdego z rodziców.
Przyjęty dokument w komisji FEMM jest opinią do
sprawozdania w Komisji Zatrudniania i Spraw Socjalnych, który będzie poddany pod głosowanie.
Według danych Komisji Europejskiej ogólny
wskaźnik zatrudnienia kobiet wciąż jest o 11,6 punktów procentowych niższy od wskaźnika zatrudnienia
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mężczyzn. 31,5% zatrudnionych kobiet pracuje
w niepełnym wymiarze godzin w porównaniu z 8,2%
pracujących mężczyzn. W niepełnym wymiarze godzin pracują przede wszystkim kobiety posiadające
dzieci. Niewiele ponad 50% kobiet pracuje na pełny
etat, przy czym wskaźnik ten w przypadku mężczyzn
wynosi 71,2%. Luka emerytalna, czyli różnica między
przeciętną emeryturą kobiet i mężczyzn, wynosi w Unii
Europejskiej 40%.
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Iran
Europosłowie debatowali o sytuacji osób posiadających jednocześnie
obywatelstwo UE i obywatelstwo irańskie, uwięzionych w Iranie.

Janusz Lewandowski | w imieniu grupy EPL
Upominamy się o uwięzione osoby posiadające podwójne obywatelstwo unijno-irańskie. Na początku był to tylko pan Djalali, teraz są cztery nazwiska. Kwestia praw
człowieka była, jest i będzie na agendzie delegacji do
spraw Iranu, ale wiem, że nie wszystkie kraje i nie wszystkie rodziny
godzą się na tak publicznie stawiane interwencje. Wyrażam nadzieję,
że nasza rezolucja pomoże osobom tam wymienionym. UE dźwiga
większą odpowiedzialność za powstrzymanie nuklearnego wyścigu
zbrojeń w tym najbardziej „wulkanicznym” regionie świata, niż wtedy,
gdy stroną tego układu były USA.

Ramy finansowe UE
W Parlamencie dyskutowano o wieloletnich ramach finansowych na lata
2021–2027 i zasobach własnych.

Czesław Siekierski
Wspólna polityka rolna jest nie tylko dla rolników. Korzystają z niej też konsumenci. A więc środki przeznaczone
na WPR służą wielu celom. Jak w takiej sytuacji można było zaproponować obniżenie budżetu WPR nawet
o 15%? Udział WPR w całym budżecie ma się zmniejszyć z obecnych
37% do 28% pod koniec okresu 2021–2027. Dochody rolnicze są na
poziomie 50% dochodów innych grup zawodowych i są w połowie
finansowane ze środków unijnych. Międzynarodowe umowy handlowe są w większości niekorzystne dla obecnego rolnictwa. Zatem
jaka jest perspektywa dla rolników? Co mamy im powiedzieć? Co
powiemy rolnikom w trakcie kampanii do PE?

Rybołówstwo
Posłowie omawiali zgodność produktów rybołówstwa z kryteriami dostępu do rynku UE.

Jarosław Wałęsa
Importowane towary powinny w pełni spełniać te same
normy jakościowe, co produkty rybołówstwa UE. Trudna
konkurencja, w tym z zagranicy, jest faktem dla wielu
przedsiębiorstw rybackich w całej Europie. Musimy inwestować w młodych ludzi, angażować i umacniać nowe pokolenie
rybaków, ale aby to osiągnąć, potrzebujemy pieniędzy na szkolenia
i możliwości edukacyjne. Jednocześnie musimy chronić rybołówstwo
i wspierać społeczności nadbrzeżne poprzez badania, edukację, pomoc zewnętrzną, a także rozwój przywództwa. Powinniśmy wydawać
i promować informacje dostarczane przez unijne obserwatorium rynku produktów rybołówstwa i akwakultury (EUMOFA). Naszym zadaniem jest zbadanie różnych zależności i procesów oraz wskazanie,
jak najlepiej zmaksymalizować korzyści dla sektora.

Rolnictwo
Europosłowie dyskutowali o przyszłości produkcji żywności i rolnictwa.

Czesław Siekierski
Proponowane rozwiązania dla rolnictwa będą miały skutki w okresie ponad dziesięcioletnim. To wyjątkowo długi
okres. Nastąpi upadek kolejnych tysięcy gospodarstw,
zapowiadany już dziś brakiem młodych rolników i starzeniem się wsi. Jakie są tego przyczyny? Niskie dochody w rolnictwie,
brak stabilizacji cenowej i rynkowej, słabsza infrastruktura techniczna
i społeczna na wsi oraz niski poziom usług, duża uciążliwość pracy
w rolnictwie, niekorzystne międzynarodowe umowy handlowe. Te
procesy prowadzą do nadmiernej koncentracji i uprzemysławiania
produkcji, do zaniku europejskiego modelu rolnictwa. Proponowane
drastyczne cięcia we wspólnej polityce rolnej – ponad 15% – pogorszą
naszą konkurencyjność na rynku światowym, a w konsekwencji doprowadzą do naruszenia bezpieczeństwa żywnościowego.

Pracownicy
Europosłowie debatowali o wpływie delokalizacji na pracowników i regiony.

Danuta Jazłowiecka | w imieniu grupy EPL
Państwa członkowskie różnią się poziomem rozwoju
społeczno-gospodarczego, który ma przełożenie na
poziom wynagrodzeń i otoczenie prawne. W tej sytuacji
nie unikniemy przypadków delokalizacji w Unii. Oczywiście delokalizacje niosą także za sobą negatywne skutki, głównie
dla pracowników i ich rodzin. Tym problemem powinniśmy się zająć
w pierwszej kolejności. Co zrobić, aby delokalizacji było mniej? Powinniśmy wyrównać poziom rozwoju w UE, za czym pójdzie zrównanie wynagrodzeń. Możemy to osiągnąć poprzez większą integrację
wspólnego rynku, większą wymianę towarów i usług oraz rozsądne
inwestowanie funduszy europejskich. Państwa członkowskie powinny
stworzyć przedsiębiorcom warunki odpowiednie do funkcjonowania,
sprawiedliwą i zrównoważoną politykę społeczną, przyjazne otoczenie
prawne, przewidywalne i łatwe procedury, dostęp do finansowania
i możliwości rozwoju.

Adam Szejnfeld
Unia Europejska jako organizacja traci konkurencyjność
na świecie. Już nie tylko wobec Ameryki, ale także wobec
Azji. Innym skutkiem jest delokalizacja. Walczyć z tym
trzeba. Przede wszystkim deregulacją, zmniejszaniem
obciążeń – i finansowych, i biurokratycznych – dla przedsiębiorców.
Jeżeli będziemy tworzyć przyjazne warunki dla inwestowania, a potem prowadzenia działalności gospodarczej, to nikt nie będzie się wyprowadzał ani do sąsiedniego państwa w Unii Europejskiej, ani poza
Unię Europejską. I to jest klucz, którego musimy użyć, aby osiągnąć
właściwy cel.
Posłowie debatowali o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

Danuta Jazłowiecka
Nie ma bardziej złych rozwiązań psujących rynek wewnętrzny Europy od rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników. W całej Europie brakuje rąk do pracy. Stąd też
pracownicy są delegowani do krajów, gdzie na lokalnym
rynku brakuje wykwalifikowanych pracowników, a my skracając delegowanie do 12 miesięcy, obciążając firmy wszystkimi formami układów zbiorowych niszczymy rynek wewnętrzny. Rewizja miała służyć
wyeliminowaniu nieuczciwych firm stosujących tzw. social dumping.
W rewizji mamy chaos, multum biurokracji, którą obciążymy wszystkie
firmy delegujące czy to z Niemiec, Francji, Polski, Holandii, Belgii czy
Bułgarii. To z tych krajów małe i średnie firmy będą upadały pod nałożoną na nie biurokracją. Tylko jasne prawo rynek będzie respektował.

Stal i aluminium

Ochrona ludności

W PE odbyła się debata nad stawkami celnymi USA w sektorze stali
i aluminium.

Posłowie dyskutowali o Unijnym Mechanizmie Ochrony Ludności.

Krzysztof Hetman
Wejście Stanów Zjednoczonych na ścieżkę protekcjonizmu w odniesieniu do przemysłu stali i aluminium jest
informacją niepokojącą i smutną. Historia pokazuje, że
taka polityka nigdy nie kończy się happy endem, zaś
Europa i Stany Zjednoczone większe korzyści osiągały współpracując ze sobą. Decyzja USA wymusza na Unii konieczność reakcji. Po
pierwsze musimy negocjować ze Stanami stałe przedłużenie funkcjonującego do końca czerwca wyłączenia państw unijnych z nałożonych
ceł oraz zaproponowanie współpracy nad rozwiązaniem światowego
problemu, jakim jest nadprodukcja stali. Jeżeli nie uda się tego osiągnąć, Unia powinna złożyć skargę do Światowej Organizacji Handlu,
a następnie podjąć również dodatkowe działania zabezpieczające
przemysł europejski.

Adam Szejnfeld
Wielokrotnie słyszeliśmy głosy krytyki dotyczące umów
handlowych, usługowych, inwestycyjnych, na przykład
umowy TTIP z USA czy umowy handlowej CETA z Kanadą, która o włos tylko przeszła. Ci sami ludzie, albo
te same środowiska teraz podnoszą głosy krytyki wobec prezydenta
Donalda Trumpa i stanowiska USA w sprawie ceł, które wiążą handel m.in. między UE a Stanami Zjednoczonymi. To jest przykład na to
właśnie, czym się kończy nacjonalizm, szowinizm, zamykanie swoich
narodów i państw przed innymi, ograniczanie handlu. Czyli jeśli handel
miałby być otwarty dla UE – to jest dobrze, jeżeli miałby być zamykany
dla nas – to to jest źle.

Ceny dumpingowe
Eurodeputowani debatowali o ochronie przed przywozem produktów po
cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami UE.

Jarosław Wałęsa
Unia Europejska nieznacznie wyprzedziła światowy rozwój sytuacji w związku z napięciami handlowymi między
liberałami i protekcjonistami. W zamian za szereg przepisów przyjaznych importerowi wzmocniliśmy ochronę
przed przywozem po cenach dumpingowych. Kluczowym
postanowieniem jest zniesienie zasady niższego cła w przypadku
strukturalnych zakłóceń surowców. UE musi uczynić więcej w celu
zwalczania podwójnych cen, regulowanych cen i subsydiowania na
rynkach trzecich. Usunięcie zasady niższego cła jest pierwszym krokiem w kierunku bardziej umięśnionej polityki.

Młodzież
Eurodeputowani dyskutowali o wykonaniu strategii UE na rzecz
młodzieży.

Danuta Jazłowiecka
Bezrobocie w niektórych krajach sięga poziomu poniżej pięciu procent, a nawet brakuje rąk do pracy. Blisko
jedna trzecia młodych Europejczyków zagrożona jest
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wśród nich
stopa bezrobocia w niektórych krajach jest dwucyfrowa. Od 2010 r.
wdrażana jest strategia UE na rzecz młodzieży. Jednak musimy podnieść efektywność podejmowanych działań. W nowej strategii trzeba
postawić na realne i określone cele. Przede wszystkim powinniśmy
skupić się na edukacji, rozwijaniu umiejętności interdyscyplinarnych,
tworzeniu stabilnych miejsc pracy dla osób młodych, rozwijaniu
przedsiębiorczości i wspieraniu rozwoju osobistego.

Bogdan Wenta
Unijny Mechanizm Ochrony Ludności jest skutecznym
instrumentem, i było to ważne, że w 2001 roku, kiedy
zaczął funkcjonować już na terenie UE, a także podczas epidemii Eboli, tajfunu na Filipinach czy trzęsienia
ziemi w Nepalu, był on przydatny. Działania tego mechanizmu powinny wpisywać się w przyjęte przez Unię porozumienie z Sendai
dotyczące zmniejszenia ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi
w latach 2015–2030.

Bogdan Zdrojewski
Przeżyłem powódź jako prezydent Wrocławia, miasta
liczącego ponad 600 000 mieszkańców, i pamiętam, że
w czasie powodzi pomocy nie było. Natomiast po jej
zakończeniu otrzymaliśmy pomoc z Berlina, Wiednia,
Budapesztu, Pragi. Mam doświadczenie po tej katastrofie wynikające z uczestnictwa w wielu europejskich konferencjach dotyczących
pożarów, trzęsień ziemi, a także powodzi. I wiem, że wielkie miasta
są w stanie zabezpieczyć się dość dobrze w sposób samodzielny.
Duże, średnie, a tym bardziej małe miasta – w żadnym wypadku nie.

Wspólna Polityka Handlowa
W Parlamencie miała miejsce debata nad rocznym sprawozdaniem
w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej.

Jarosław Wałęsa
Świat – w tym europejska polityka handlowa – się
zmienia i musimy się dostosować. Brexit, chiński status gospodarki rynkowej (MES), amerykańskie taryfy
handlowe w sektorze stali i aluminium są przykładami
wyzwań, którymi należy się zająć. Publiczna debata na temat handlu
międzynarodowego również stała się bardziej żywa i musimy udzielić
jasnych i precyzyjnych odpowiedzi, aby pokazać, że polityka handlowa
UE przynosi korzyści firmom i obywatelom.

Równość płci
Parlament debatował o równość płci i wzmocnieniu pozycji kobiet: odmianie losu dziewcząt i kobiet w kontekście stosunków zewnętrznych
UE w latach 2016–2020.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
w imieniu grupy EPL

UE, ma obowiązek wykorzystać wszystkie narzędzia
do inicjowania i wspierania polityki równościowej także w krajach trzecich – i robi to poprzez oceniane dziś
programy. Warunkiem ich powodzenia jest pełna integracja celów
równościowych w polityce zagranicznej przez wszystkich jej wykonawców. Istotą skutecznego wdrażania celów równościowych jest
wola polityczna i rzeczywiste zaangażowanie wszystkich aktorów
procesu na wszystkich szczeblach.

Bogdan Wenta
Zapewnienie równości płci jest szczególnie ważne
w kontekście unijnych stosunków zewnętrznych. Instytucje, agencje, delegatury Unii powinny promować
silniejszą rolę kobiet w krajach rozwijających się poprzez odpowiednie programy i działania społeczne. Jednocześnie
muszą one utrzymywać kulturę organizacyjną gwarantującą równe
szanse żeńskim i męskim pracownikom, stanowiąc w ten sposób
przykład do naśladowania.

Obywatelstwo UE nie jest na sprzedaż
Unia Europejska nie może z jednej strony zobowiązywać się do walki z korupcją, nadużyciami
i praniem brudnych pieniędzy, a z drugiej zezwalać na „złote wizy” i sprzedaż obywatelstwa UE.
Jest to sprzeczne z ambicjami UE i podważa jej
wysiłki na rzecz walki z korupcją” – podkreślił
profesor Dariusz Rosati, odpowiedzialny z ramienia Grupy EPL za prace komisji TAX3, która zajmuje się problemem przestępstw finansowych.
Europosłowie dyskutowali nt. „złotych wiz”,
czyli przyznawania obywatelstwa lub stałego pobytu w niektórych krajach UE osobom prywatnym
z krajów spoza UE, które udokumentują inwestycje w danym kraju członkowskim.
„Sprzedaż obywatelstwa UE oznacza nie
tylko umożliwienie oligarchom z krajów trzecich
korzystania z naszych wspólnych europejskich
Kontakt do Posła

Dariusz ROSATI
Tel: +32 (0)2 2845482
dariusz.rosati@europarl.europa.eu

Kontakt dla Prasy

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

swobód. Daje im także możliwość prania pieniędzy, ucieczki przed sankcjami czy dalszego
korumpowania. Weźmy przykład Malty – tam
bogaci obywatele Rosji, którzy potencjalnie mogą
być celem unijnych sankcji, należą do osób, które najczęściej występują i otrzymują maltańskie,
a zarazem europejskie obywatelstwo” – podkreślił profesor Rosati.
„Pracujemy w komisjach takich jak PANA
i TAX3 nad rozwiązaniami, które pozwolą zwalczyć przypadki unikania opodatkowania przez oligarchów i wielkie korporacje. Złote wizy stanowią
kolejny problem dyskryminacji, który powinien
zostać rozwiązany, poprzez stworzenie wspólnych dla całej UE przepisów. Obywatelstwo UE
musi się wiązać z rzeczywistą więzią z danym
państwem członkowskim” – dodał.
Debata w Parlamencie Europejskim nie była
pierwszą w tej sprawie. W styczniu 2014 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję mówiącą, że
obywatelstwo UE nie może być na sprzedaż.

Grupa EPL chroni
europejskie firmy
UE wkrótce wprowadzi mechanizm monitorowania inwestycji zagranicznych. „Prawie wszystkie
kraje partnerskie UE mają już mechanizm filtrowania. Jeśli UE chce utrzymać korzystne warunki
dla inwestycji, które są źródłem wzrostu, miejsc
pracy i innowacji, musi również chronić kluczowe
europejskie aktywa przed inwestycjami, które
mogłyby zaszkodzić interesom państw członkowskich. Zrobiliśmy duży krok w tym kierunku” –
powiedział Franck Proust po przyjęciu swojego
sprawozdania w Komisji Handlu Międzynarodowego w sprawie monitorowania bezpośrednich
inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej
Wzmacniając propozycję Komisji Europejskiej, Grupa EPL nalega, aby Unia Europejska posiadała mechanizm gromadzenia, analizowania
i udostępniania informacji na temat profilu i rodzaju inwestorów (takich jak ich struktura, wartość
i źródła finansowania), aby umożliwić państwom
członkowskim w pełni ocenić charakter planowanej inwestycji. Ponadto, posłowie do PE uważają,
że konieczne jest posiadanie możliwości określenia kto jest ostatecznym inwestorem, aby zapobiec próbom przejęcia kontroli nad strategicznym
aktywem przez zagraniczne władze.
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Europoseł Franck Proust proponuje w przypadku
gdy jedna trzecia państw członkowskich wyda
opinię w sprawie inwestycji, podkreślając ryzyko
dla ich bezpieczeństwa i porządku publicznego,
że Komisja będzie odpowiedzialna za ułatwienie
dialogu między krajem beneficjentem a pozostałymi państwami członkowskimi, aby uniknąć ryzyka
podziału w obrębie UE. „Nie popadając w protekcjonizm, nadszedł czas, aby pokazać, że Europa
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nie przyjmuje już naiwnego stanowiska w sprawie
globalizacji” – powiedział sprawozdawca Parlamentu Europejskiego.
„Jesteśmy przeciwni podejrzanym lub szkodliwym inwestycjom, które mają polityczne ambicje,
aby przejąć kontrolę nad branżami lub technologiami. Będąc pionierami w strategicznych sektorach,
Europa musi być w stanie je chronić. Osiągnięty
konsensus i waga proponowanych propozycji pokazują państwom członkowskim, że Parlament Europejski, pod przewodnictwem Grupy EPL, rozumie
znaczenie kwestii związanych z inwestycjami” –
podsumował Franck Proust.
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