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PE chce utworzenia
Europejskiego
Instrumentu Wartości

Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą
do utworzenia Europejskiego Instrumentu Wartości
(EIW) – nowego mechanizmu finansowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Inicjatorem
prac nad rezolucją i głównym sprawozdawcą był
Michał Boni. Celem instrumentu ma być udzielanie
wsparcia poprzez granty organizacjom pozarządowym, które walczą o europejskie wartości, takie jak
demokracja, praworządność czy prawa podstawowe. Rezolucja wzywa Komisję Europejską do wygospodarowania na ten cel blisko półtora miliarda
euro w siedmioletnim budżecie po 2020.
„Demokracja nie jest dana raz na zawsze, dlatego trzeba ją aktywnie pielęgnować i chronić. Najbardziej kompetentnym aktorem do tego zadania
jest społeczeństwo obywatelskie, więc Unia powinna w nie inwestować” – powiedział Michał Boni.
Zwrócił również uwagę, że dotychczas UE nie wypracowała odpowiednich narzędzi wsparcia rodzimego społeczeństwa obywatelskiego, choć od lat
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stosuje takie instrumenty wobec państw trzecich.
Rezolucja kładzie szczególny nacisk na pomoc dla
organizacji działających na poziomie lokalnym i krajowym, gdzie według europosła „demokracja napotyka na poważne wyzwania”. W założeniu dostęp
do środków ma być maksymalnie uproszczony, tak
by z funduszy korzystać mogły także małe organizacje. Fundusz zarządzany ma być przez Komisję
Europejską.
Dalsze losy EIW zależeć będą przede wszystkim od Komisji Europejskiej. Podczas debaty nad
rezolucją w Parlamencie komisarz ds. sprawiedliwości, spraw konsumenckich i równości płci Vera
Jourova przychylnie odniosła się do inicjatywy
i zapowiedziała, że Komisja będzie badać możliwość stworzenia nowych mechanizmów wsparcia
dla trzeciego sektora. Pierwszym sprawdzianem
będzie, czy odpowiednie środki na ten cel zostaną
wyasygnowane w propozycji wieloletniego budżetu
UE, którą Komisja ma przedstawić w maju.
Kontakt dla Prasy

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

Czas na twardą i zjednoczoną politykę
Unii Europejskiej wobec Rosji
Niekończący się atak na Ukrainę, nielegalna aneksja
Krymu, otrucie Sergeja Skripala czy rosyjskie zaangażowanie w sytuację w Syrii to tylko niektóre tematy,
które skłoniły Europosłów do debaty nt. sytuacji w Rosji i jej polityki. Ostatnimi czasy Rosja po raz kolejny
pokazała, iż na świecie nie jest partnerem godnym zaufania, a w polityce międzynarodowej Prezydent Putin
preferuje argument siły od siły argumentu. Podczas
debaty na ten temat, przewodniczący Delegacji ds.
stosunków z Ukrainą, prof. Dariusz Rosati wyraził swój
niepokój i podkreślił, że „Federacja Rosyjska w ostatnich latach stała się zagrożeniem dla pokoju i bezpieczeństwa w Europie i na świecie”. „Polityka Federacji
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Jan Olbrycht
europosłem
roku 2018
Nagrodę MEP Awards 2018, w kategorii
sprawy gospodarcze i monetarne, przyznano za pracę nad wieloletnim budżetem Unii.
Jan Olbrycht jako sprawozdawca PE negocjował rewizję obecnej perspektywy finansowej
(2014–20), a aktualnie pracuje nad kształtem budżetu po roku 2020. Jest już trzykrotnym laureatem
MEP Awards. W roku 2007 nagrodę przyznano mu
w kategorii polityka regionalna (za pracę nad rozporządzeniem o Europejskim Ugrupowaniu Współpracy
Terytorialnej), a w 2014 – w kategorii zrównoważone
środowisko miejskie (za aktywność Intergrupy URBAN, której przewodniczy).
Jako jedyny Polak był też aż sześciokrotnie
nominowany do tej nagrody. MEP Awards to nagrody przyznawane od roku 2005 przez brukselski The
Parliament Magazine. Trafiają one do najbardziej
pracowitych i wpływowych europosłów. Kandydaci
do nagrody zgłaszani są przez instytucje, stowarzyszenia i inne organizacje obserwujące prace PE.
Na podstawie ich wskazań, w każdej z 19 kategorii,
opracowano krótką listę nominowanych. To z tego
grona laureatów MEP Awards wybrał ośmioosobowy
zespół sędziowski.
Rosyjskiej pod przywództwem prezydenta Putina jest
polityką, która łamie prawo międzynarodowe, to polityka agresywna w stosunku do własnych sąsiadów.
Rosja to kraj, który, ponosi pełną odpowiedzialność za
śmierć niezależnych dziennikarzy i ingeruje w demokratyczne procedury wyborcze w Europie i w Stanach
Zjednoczonych” – podkreślił Rosati.
Ponadto, Profesor Rosati apelował, że Federacja
Rosyjska miała wystarczająco dużo czasu na dialog
z Europą. Teraz, według byłego Ministra Spraw Zagranicznych Polski, jest czas na twarde i zjednoczone stanowisko wobec fundamentalnego konfliktu wartości
pomiędzy Rosją a Europą.
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Raport z sesji plenarnej
Parlamentu Europejskiego
16-19 kwietnia 2018 r.
Rada Europejska
Przedmiotem dyskusji w Parlamencie były konkluzje z posiedzenia
Rady Europejskiej w dniach 22–23 marca 2018 r.

Janusz Lewandowski
Z licznych konkluzji ostatniej Rady wybieram wątek pozytywny i istotny w dobie brexitu, jakim jest jednoznaczna
deklaracja solidarności państw członkowskich z Wielką
Brytanią po ataku w Salisbury. Niezależnie od brexitu Europa jako całość musi zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest neoimperialna Rosja Putina, która traktuje niektóre kraje członkowskie NATO
i UE jako strefę własnych wpływów i która wypracowała zupełnie nowy
arsenał wojny hybrydowej. Europa nie była przygotowana, żeby się
z tym zmierzyć.

Gazy cieplarniane
Posłowie debatowali o emisji i pochłanianiu gazów cieplarnianych
pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów.

Czesław Siekierski
Rolnictwo i leśnictwo, posiadają znaczny potencjał
w zakresie pochłaniania emisji, pełnią szereg funkcji społecznych i gospodarczych, które należy uznać w ramach
unijnej polityki klimatycznej. Działania na rzecz ograniczenia emisji w oparciu o te sektory muszą brać pod uwagę ich nadrzędną rolę w zapewnianiu odpowiednio bezpieczeństwa żywnościowego
i energetycznego na kontynencie. W porównaniu z 1990 r. emisje z rolnictwa w UE spadły o blisko jedną czwartą. Trzeba pamiętać o istotnych
różnicach w poziomie zalesienia poszczególnych krajów członkowskich
i odpowiednio uwzględnić działania na rzecz klimatu podejmowane
przez niektóre kraje w przeszłości.

Równouprawnienie płci w sektorze mediów
Parlament debatował nad wzmocnieniem pozycji kobiet i dziewcząt
dzięki sektorowi cyfrowemu.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
autorka

Cyfryzacja, Internet, automatyzacja, robotyzacja diametralnie zmieniają rynek pracy. Dają nadzieję na
zmniejszenie różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn.
Niewielkie uczestnictwo kobiet w najszybciej rozwijających się i najlepiej płatnych zawodach to przejaw segregacji sektorowej, do której dochodzi w wyniku stereotypów płciowych. Cyfryzacja i Internet
ułatwiają zakładanie i działanie mikroprzedsiębiorstw. Jest to bardzo
ważne dla kobiet, które są matkami lub które mieszkają z dala od
ośrodków miejskich. Internet otwiera rynek, zmniejsza koszty, umożliwia sprzedaż produktów czy usług. Umożliwia pracę zdalną. Konieczne jest, aby regulacje prawne chroniące kobiety przed szkodliwymi
stereotypami płci i przed przemocą odnosiły się do analogicznych
sytuacji w świecie cyfrowym.

Instrumenty finansowania
W Parlamencie debatowano nad sprawozdaniem z wdrażania Instrumentu
Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju, Instrumentu Pomocy Humanitarnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju.

Bogdan Wenta
Liczba kryzysów i klęsk żywiołowych jest globalnie coraz
większa, co powoduje, że instrumenty te są obarczane
presją finansową, a nowym doraźnym mechanizmom jak
fundusze powiernicze brakuje przejrzystości. Instrumenty
finansowania zewnętrznego po roku 2020 powinny umożliwić łączenie
wieloletnich programów geograficznych i tematycznych, aby umożliwić
prowadzenie działań na rzecz rozwoju na różną skalę. Duże znaczenie
ma wspieranie współpracy regionalnej i integracji państw partnerskich.
Istotne jest zapewnienie kompleksowego wsparcia dla krajów dotkniętych
ubóstwem i niestabilnością poprzez wzajemnie się uzupełniające działania humanitarne i rozwojowe przy utrzymaniu odrębnych instrumentów
pomocy rozwojowej oraz pomocy humanitarnej.

Półwysep Koreański
Posłowie dyskutowali o szansach na pokojowe rozwiązania na Półwyspie Koreańskim w świetle ostatnich wydarzeń.

Adam Szejnfeld
Musimy się cieszyć z tego, że państwa koreańskie nawiązały ponownie dialog, z tego, że prezydent Stanów
Zjednoczonych być może spotka się z przywódcą Korei
Północnej, ale musimy mieć do tego problemu duży
dystans. Musimy opierać swoje działania na faktach. A fakty są takie, że w Korei Północnej panuje bezwzględny reżim, i jest to reżim
oparty wyłącznie na sile i wywoływaniu strachu, reżim, który tak de
facto ma jedno tylko oparcie – Chiny. Wydaje mi się, że kluczem do
rozwiązania problemu – oczywiście przy uwzględnieniu siły Stanów
Zjednoczonych, UE, a także Rosji – są Chiny. Bez Chin problem ten
nie zostanie rozwiązany.

Unijne instrumenty finansowania zewnętrznego
Parlament debatował nt. wdrażania unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego.

Bogdan Zdrojewski
Istnienie odrębnego instrumentu finansowania dla krajów
sąsiadujących jest dowodem na to, że UE przywiązuje
znaczenie polityczne do relacji z sąsiadami oraz do pogłębiania współpracy politycznej i integracji gospodarczej
z tym regionem. Dlatego zachowanie odrębności Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa jest kluczowe. Nie należy zapominać, że Państwa,
które nie wywiązują się z zadeklarowanych zobowiązań w zakresie praw
człowieka i reform demokratycznych nie mogą korzystać z większej pomocy finansowej. Skuteczne stosowanie podejścia „więcej za więcej”
i podejścia opartego na systemie warunkowości jest tutaj niezbędne.”

Julia Pitera
Zaletą połączenia instrumentów finansowych UE jest
m.in. stworzenie bardziej elastycznych i prostych procedur finansowania. Uważam, że European Neighbourhood
Instrument powinien pozostać odrębnym instrumentem
finansowym. Przegląd śródokresowy pokazał, że instrument ten działa świetnie. Pozbawienie polityki sąsiedztwa własnego instrumentu
finansowego obniży rangę polityczną Partnerstwa Wschodniego. Zanikną także pewne cele i cechy, na przykład zróżnicowanie i zasada
more for more, a tym samym zachęta do reform strukturalnych.

Cambridge Analytica i Facebook

Kraje rozwijające się

Posłowie dyskutowali o ochronie danych i prywatności obywateli
jako linia obrony w walce z manipulowaniem wynikami wyborów.

Eurodeputowani dyskutowali nad poprawą zdolności obsługi zadłużenia krajów rozwijających się.

Bogdan Wenta

Michał Boni
Skandal Cambridge Analytica i Facebooka może być lekcją
fiaska i utraty reputacji, albo stać się lekcją szansy. Nigdy
wcześniej na taką skalę nie mówiono o ochronie prywatności w Internecie. Nigdy wcześniej nie podkreślano z takim
szacunkiem, jakim osiągnięciem jest rozporządzenie o ochronie danych
osobowych, dające użytkownikom kluczowe narzędzie – wyrażenie zgody
na przetwarzanie danych. Nigdy wcześniej nie mówiono o europejskiej legislacji prywatności jako referencyjnym odniesieniu dla całego świata. Nigdy wcześniej nie pojawiła się taka presja, by reklamowanie w sieci miało
jasne i twarde reguły, szczególnie gdy wiąże się z polityczną promocją, tak
by nie wplątywać Internetu w ciemne strony walki politycznej – szczególnie nie manipulować wyborami i finansować ich w nieprzejrzysty sposób.

Produkcja ekologiczna
Parlament debatował nt. produkcji ekologicznej i znakowania produktów
ekologicznych.

Czesław Siekierski
Sektor rolnictwa ekologicznego będzie się rozwijał. Rośnie
popyt na te produkty, konsumenci przywiązują coraz większą wagę do jakości żywności. Teraz potrzeba rozbudowy
infrastruktury rynku, budowy sieci dostawczych, ale także
zapewnienia systemu usług dla rolników ekologicznych w zakresie certyfikacji, kontroli, doradztwa, transferu wiedzy. Dla konsumentów tych
produktów wyjątkowo ważna jest informacja, która jest zawarta na produkcie. Ci konsumenci czytają.

Traktat
Posłowie omawiali wdrażanie postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych.

Głównym forum dyskusji na temat restrukturyzacji długu państwowego pozostaje MFW, który wywiera znaczny wpływ na UE i jej państwa członkowskie. Kluczową
kwestią dla poprawy zdolności obsługi zadłużenia kredytowego krajów rozwijających się jest kwestia odpowiedzialności,
odpowiedzialność podmiotów udzielających kredytów krajom rozwijającym się, jak odpowiedzialność, która spoczywa na pożyczkobiorcach. Nasza grupa nie może poprzeć zapisów wzywających do
przeznaczenia zasobów własnych, takich jak podatek od transakcji
walutowych i podatek od transakcji finansowych, na rzecz finansowania zadłużenia krajów rozwijających się. Uważamy, że polityka podatkowa i fiskalna pozostaje w gestii państw członkowskich i to do nich
należy decyzja o kształcie tej polityki.

Białoruś
W PE odbyła się debata nad przypadkami łamania praw człowieka,
zasad demokracji i państwa prawa.

Bogdan Zdrojewski | autor
Odnosimy się wyłącznie do ostatnich czterech miesięcy,
do tego, co się działo na Białorusi, co budzić określony
niepokój. Po pierwsze wybory samorządowe, ostatnie
w cyklu, które odbywały się ponownie, niezgodnie z dyrektywami OBWE. Druga rzecz to stosunek do opozycji białoruskiej:
nierejestrowanie partii opozycyjnych, liczne areszty, zatrzymania, szykanowanie, także pojedynczych działaczy. Jest tego dużo, kompletnie
nieuzasadnione, pokazujące, jakie standardy niestety tam powinny
obowiązywać, a nie obowiązują. I ostatni element, który jest związany z portalami internetowymi jak Karta, które zostały zamknięte, także
bez właściwego uzasadnienia.

Krzysztof Hetman | w imieniu grupy EPL

Danuta Hübner
Parlamenty narodowe mają jeszcze większe znaczenie
dla procesu prawodawstwa europejskiego poprzez swoją rolę we wdrażaniu i egzekwowaniu prawodawstwa
europejskiego na szczeblu krajowym. Są niezastąpione
w programie lepszego stanowienia prawa. Mogą skutecznie zapobiec
pozorowaniu prawodawstwa europejskiego i poprawić zdolność instytucjonalną do wdrażania prawodawstwa europejskiego na szczeblu
krajowym. Zapraszam parlamenty narodowe do zaangażowania się
we wszczęcie ogólnokrajowych debat na temat przyszłości Europy,
ponieważ mogą one być doskonałym narzędziem angażowania obywateli w kształtowanie przyszłości Europy.

Podatek dochodowy
Eurodeputowani dyskutowali o ujawnianiu informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały.

Dariusz Rosati
Ogłosiliśmy zobowiązanie do walki o przejrzystość
podatkową, ta prezydencja nawet nie zwołała jeszcze
spotkania w tej sprawie. Zablokowanie tego dossier
po prostu dlatego, że państwa członkowskie nie mogą
uzgodnić podstawy prawnej, nie jest po prostu poważne. Nie jest to
dyrektywa w sprawie stawek podatkowych, wpływów podatkowych
lub jakichkolwiek kwestii podatkowych; to jest dyrektywa o przejrzystości i ujawnianiu. Nie ma to nic wspólnego z naruszeniem uprawnień krajowych ani kompetencji krajowych, dlatego też wzywam tę
Radę do szybkiego przystąpienia do prac nad tą dyrektywą.

Z przykrością stwierdzam, iż 2 lata po zniesieniu sankcji
wobec 170 obywateli Białorusi oraz trzech białoruskich
podmiotów, w wyniku uznania kroków podjętych przez
Białoruś na rzecz poprawy stosunków z UE, znowu
wracamy do sytuacji, w której w kraju tym dochodzi do naruszeń
praworządności i praw człowieka. Białoruś cały czas nie przeprowadziła oczekiwanej reformy systemu wyborczego, zaś ostatnie wybory
samorządowe budzą zastrzeżenia. Należy w sposób zdecydowany
naciskać na władze Białorusi, by zapewniły one przestrzeganie podstaw demokratycznego państwa prawa oraz fundamentalnych praw
człowieka. Równocześnie należy kontynuować aktywne wsparcie dla
białoruskich organizacji pozarządowych oraz niezależnych mediów
przekazujących informacje w języku białoruskim.

Australia
Parlament debatował w sprawie umowy ramowej między UE
a Australią.

Adam Szejnfeld
USA chyba po raz pierwszy w historii powodują swoją polityką, że odczuwamy niepewność, co do ich przywództwa,
jeżeli chodzi o demokratyczny ład na świecie. Rośnie siła
Chin, Rosja ponownie wchodzi na ścieżkę polityki, która
burzy ład na świecie, dlatego UE powinna zawierać kolejne porozumienia
z państwami – z ważnymi państwami – na świecie. Australia należy do
takich państw, ze względu nie tylko na swoją siłę i wagę, ale także położenie geograficzne.

Europosłowie za planem redukcji
odpadów w UE
Europosłowie przyjęli pakiet dokumentów określający cele redukcji odpadów oraz ustanawiający
ambitną, stabilną i długofalową ścieżkę dla zarządzania odpadami i ich wtórnego wykorzystania w UE. Tzw. Pakiet Odpadowy składa się z 4
sprawozdań i 6 dyrektyw i stanowi pierwszy krok
w kierunku wprowadzenia w UE gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).
„Przyjęliśmy nowe cele dotyczące zagospodarowania odpadów, które pozwolą na stopniowe
wdrażanie nowego modelu gospodarki, mniej
uzależnionego od zapotrzebowania na surowce
zewnętrzne. Nie możemy jednak skupiać się tylko
na odpadach. Ważne jest również zapobieganie
ich powstawaniu, co można osiągnąć poprzez
przedłużenie życia produktów”, powiedział poseł
do PE Andrzej Grzyb, który był zaangażowany
w prace nad pakietem w imieniu delegacji PO-PSL.
Przyjęte dziś propozycje podkreślają, że aby
zapewnić efektywne wdrożenie, celom redukcji

odpadów towarzyszyć powinny konkretne rozwiązania wspierające m.in. samorządy lokalne
oraz uwzgledniające różnice między państwami członkowskimi UE. Ponadto, pakiet stanowi
impuls wzrostu dla nowych obszarów przedsiębiorczości i innowacji. „Gospodarka odpadami
w różnych państwach członkowskich jest zróżnicowana i brak wspólnej definicji przetwarzania odpadów. Dlatego zależało nam, aby nowe
rozwiązania były dla państw członkowskich
bodźcem do dalszego rozwoju i ulepszania
gospodarki odpadami. Europa nie może sobie
pozwolić na utratę 2,5 miliarda ton surowców
ze względu na marną gospodarkę odpadami,
zwłaszcza ze względu na rosnący deficyt i koszty surowców”, dodał europoseł.
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Przyszłość Europy: zbudujmy
prawdziwą demokrację parlamentarną w Europie

Kontakt do Posła

Manfred WEBER
Tel: +32 (0)2 2845890
manfred.weber@europarl.europa.eu

Biuro Zewnętrzne Grupy EPL w Warszawie
ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa
Polska
Agata Urbanek-Tataj
Telefon: +48 22 892 93 05
E-mail: epl-warszawa@europarl.europa.eu

Kontakt dla Prasy

Marion Jeanne
Tel: +32 479 840 293
marion.jeanne@europarl.europa.eu

Biuro prasowe Grupy EPL w Brukseli
Agata Byczewska
+32 2 28 44 579
agata.byczewska@ep.europa.eu
Twitter: @abyczewska

Prezydent Francji Emmanuel Macron przemawiał na temat przyszłości Europy
w Parlamencie Europejskim. Występujący w imieniu grupy EPL, przewodniczący Manfred Weber z zadowoleniem przyjął wyraźne proeuropejskie stanowisko prezydenta Macrona.
„Francja jest dumnym krajem, ale Francja może być silna tylko wtedy, gdy
Europa jest silna” – podkreślił Weber. „Parlament Europejski jest miejscem
do dyskusji i decydowania o przyszłości Europy. Oś francusko-niemiecka jest
ważna, ale Europa to znacznie więcej” – podkreślił.
Przewodniczący grupy EPL opowiedział się za silną europejską demokracją parlamentarną. „Ma znaczenie czy rozmawiając z obywatelami prosi się
o ich opinie czy jedynie o poparcie w wyborach”. Demokracja parlamentarna
daje ludziom głos i łączy ich. Mój głos się liczy: zależy mi, angażuję się, należę i jestem gotów pracować dla większego, wspólnego dobra. Prawdziwa
demokracja to nie tylko słuchanie ludzi, demokracja pozwala ludziom decydować” – powiedział. „Jeśli Europa ignoruje ludzi, ludzie będą ignorować Europę. Właśnie dlatego Parlament Europejski powinien wybierać i kontrolować
rząd europejski. Każdy europejski komisarz musi przekonać ludzi, ubiegając
się o wybór w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Kończąc Manfred Weber zaapelował o większe ambicje i mniej granic.
„Francuzi mówią „nie” dla kolejnych zmian Traktatu. Niemcy mówią „nie” dla
większej ilości pieniędzy. Europa Środkowa mówi „nie” dla większej pozycji
Brukseli. Nie boję się kolejnego Brexitu, boję się przerażonej Europy, więc
zacznijmy teraz. Grupa EPL jest gotowa pracować dla demokratycznej Europy z ambitnymi projektami, w której ludzie są właścicielami europejskiego
marzenia i przyszłości. Zadaniem mojego pokolenia jest zbudowanie demokratycznej Europy, w której przyszłość leży w rękach ludzi tego kontynentu,
prawdziwej demokracji parlamentarnej w Europie.”
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