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Polscy posłowie
apelują do Komisji
Europejskiej
W Parlamencie Europejskim odbyła się kolejna
debata na temat niezawisłości sądownictwa
w Polsce. Debata miała na celu przedyskutowanie możliwości skierowania do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ustawy o Sądzie
Najwyższym.
Sytuacja dotycząca praworządności jest już
od pewnego czasu powodem niepokoju wszystkich instytucji europejskich. Praworządność, niezawisłość sądownictwa i poszanowanie wolności
obywatelskich są podstawą zdrowej demokracji.

Jesteśmy zaniepokojeni oddalaniem się Polski od
Unii Europejskiej. Polski rząd podważa uprawnione oczekiwania obywateli, przywiązanych do Unii
Europejskiej i europejskich wartości. Największy
niepokój budzi niezawisłość polskiego systemu
sądownictwa z jasnym podziałem władzy i kompetencje Sądu Najwyższego.
„Ochrona niezawisłych sądów to jest ochrona zwykłego człowieka. Ale jest coś więcej, bo to
także wiarygodność polskiego systemu sądownictwa w europejskiej przestrzeni prawnej, również

na wspólnym rynku, gdzie trzeba mieć pewność
inwestowania i pozyskiwania inwestycji” – powiedział Janusz Lewandowski
Dlatego zwracamy się do Komisji Europejskiej,
aby użyła wszelkich dostępnych instrumentów,
w tym Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
by doprowadzić do tego, aby polski rząd przestrzegał prawa europejskiego i europejskich
standardów – tak jak podkreślił Przewodniczący
Europejskiej Partii Ludowej Joseph Daul po posiedzeniu Rady Politycznej EPL w dniu 5 czerwca.

Wsparcie finansowe dla Ukrainy

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej
Ukrainie. Europosłowie zgodzili się na wypłatę
nowej transzy środków, ale wypłatę kolejnych
uzależnili od działań rządu w Kijowie. Autorem
sprawozdania jest poseł Jarosław Wałęsa (PO).
Tym razem, Ukraina może liczyć na kwotę
1 mld EUR, która zostanie wypłacona w formie

średnio – i długoterminowych pożyczek w celu
przezwyciężenia słabości gospodarki. Pomoc
UE ma również stanowić bodziec do przyspieszenia reform na Ukrainie, co ma się dokonać
dzięki uzgodnieniu z władzami Ukrainy protokołu
ustaleń, w którym zostanie określony odpowiedni
pakiet działań wspierających. Od tych działań jest
uzależniona wypłata środków pomocowych.
„Wypłata kolejnych transzy powinna być
uzależniona od spełnienia wstępnych warunków
obwarowujących pomoc makrofinansową, takich
jak skuteczne mechanizmy demokratyczne włącznie z wielopartyjnym systemem parlamentarnym
i praworządność oraz zagwarantowanie poszanowania praw człowieka. Warunki te, włącznie
z działaniami antykorupcyjnymi, które nie zostały
zrealizowane w kontekście poprzedniej transzy
pomocy makrofinansowej, powinny być jasno
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sformułowane w protokole ustaleń” – powiedział
poseł Wałęsa.
Pomoc makrofinansowa UE jest nadzwyczajnym instrumentem stosowanym w sytuacjach wyjątkowych, aby zaradzić poważnym trudnościom
w zrównoważeniu bilansu płatniczego w państwach
trzecich. Od początku kryzysu w 2014 r. Komisja
Europejska już po raz czwarty proponuje operację
udzielenia pomocy makrofinansowej. Mimo poprawy sytuacji gospodarczej od 2015 r. gospodarkę
Ukrainy nadal nęka szereg słabości ze względu na
dużą zależność tego kraju od wywozu towarów, wolniejsze niż przewidywano uzupełnianie jego rezerw
walutowych i wysoki poziom zadłużenia zagranicznego. Zagrożenia, które mogą zaciążyć na wciąż
niewielkim ożywieniu gospodarczym, to niestabilność wewnętrznej sytuacji politycznej i ciągłe ryzyko nasilenia się napięć we wschodniej części kraju.
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Raport z sesji plenarnej
Parlamentu Europejskiego
11-14 czerwca 2018 r.
Lotnictwo
W PE debatowano o wspólnych zasadach w dziedzinie lotnictwa cywilnego i Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego UE.

Elżbieta Łukacijewska
Jak pokazują prognozy, w przeciągu najbliższych 20 lat
ruch powietrzny zwiększy się o 50 procent w stosunku do dzisiejszego poziomu. Nadrzędnym celem staje się bezpieczeństwo pasażerów, którego nie można
zwiększyć bez inwestycji w innowacje i nowe technologie. Nie da
się osiągnąć długotrwałego postępu, nie biorąc pod uwagę megatrendów w branży rozwoju technologii dronów, współpracy z sektorem kosmicznym i satelitarnymi systemami nawigacji. Kluczowe
jest zapewnienie firmom właściwych warunków do prowadzenia
dalszych badań w zakresie innowacji oraz udoskonalenia istniejących technologii.

Unia gospodarcza i walutowa
Parlament dyskutował o unii gospodarczej i walutowej, strefie euro.

Dariusz Rosati
Strefa euro znacznie się poprawiła po serii kryzysów
sprzed dziesięciu lat, a teraz euro cieszy się silnym
poparciem wśród obywateli europejskich. Według
Eurobarometru dwie trzecie obywateli europejskich
chętnie korzysta z euro. Również żadne państwo członkowskie nie
chce opuścić strefy euro. Są nowe kraje czekające na przystąpienie.
Popieram inicjatywę przedstawioną przez Komisję, która ma na celu
wzmocnienie ogólnej infrastruktury instytucjonalnej strefy euro.

Danuta Hübner
Rok temu Parlament przyjął serię rezolucji, w której zdecydowanie opowiadał się za jednolitymi ramami instytucjonalnymi, ale uważamy, że legitymację demokratyczną
UGW można jeszcze poprawić bez zmiany traktatu. Im
mniej złożone, wydajniejsze i bardziej przejrzyste zarządzanie, tym
skuteczniejsza jest jego kontrola. Ten związek powinien być podstawową zasadą w trwających reformach. Porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem, Radą i Komisją mogłoby zapewnić
lepszą kontrolę parlamentarną nad różnymi elementami zarządzania
gospodarczego. Takie porozumienie mogłoby pomóc w rozwiązywaniu problemów wymagających podwójnej legitymacji.

Mniejszość Rohingja
Posłowie omawiali sytuację uchodźców z mniejszości Rohingja,
w szczególności trudną sytuację dzieci.

Krzysztof Hetman
Z dnia na dzień przybywa nowych uchodźców, wśród których rośnie odsetek kobiet i dzieci. Wszystko to spowodowane jest niechęcią Myanmaru do lokalnej społeczności,
co objawiło się czystką na tle etnicznym. UE powinna zawsze interweniować w obronie podstawowych praw człowieka, które są
ewidentnie gwałcone w przypadku ludności Rohingja. Dlatego potrzebna
jest natychmiastowa i mocniejsza reakcja międzynarodowego środowiska i jak najszybsze zakończenie prześladowania tego ludu. Uważam, że
wywarcie presji dyplomatycznej, a nawet ekonomicznej na władze Myanmaru może rozpocząć proces bezpiecznego powrotu ludności Rohingja.

Edukacja
Europosłowie dyskutowali na temat modernizacji edukacji w UE.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

autorka projektu opinii Komisji Zatrudnienia i Spraw
Socjalnych

Edukacja wysokiej jakości jest prawem każdego Europejczyka, a cele edukacji wykraczają daleko poza
przygotowanie absolwentów do odnalezienia się na rynku pracy.
Digitalizacja i automatyzacja rynku pracy zmieniają rodzaj potrzebnych na rynku umiejętności. Zwiększa się zapotrzebowanie na zaawansowane umiejętności i zawody. Ten fakt państwa
członkowskie powinny uwzględnić w swoich politykach edukacyjnych, które muszą skutecznie zwalczać zjawisko wtórnego analfabetyzmu i porzucania nauki, a także lepiej kształcić studentów
szkół wyższych.

Danuta Jazłowiecka
Cyfryzacja, automatyzacja, robotyzacja rynku pracy,
wywołały wzrost popytu na pracowników posiadających wysoki poziom kwalifikacji oraz określone umiejętności. Do 2020 r. w sektorach związanych z nowymi
technologiami będzie ponad 750 000 stanowisk nieobsadzonych
przez specjalistów, a w sektorach związanych z naukami przyrodniczymi i matematyką niedobór pracowników osiągnie w tym okresie
200 000 osób. Największym problemem unijnego rynku pracy jest
brak siły roboczej o kwalifikacjach odpowiadających potrzebom
gospodarki. Ponad 40% Europejczyków nie posiada podstawowych
umiejętności cyfrowych, co prowadzi do pojawienia się barier w ich
wchodzeniu na rynek pracy. Wszelkie zmiany w systemach edukacyjnych powinny prowadzić do poprawy umiejętności cyfrowych
wśród obywateli poprzez odpowiednie kształcenie już na wczesnym etapie.

Emisja CO2
Eurodeputowani debatowali o emisji CO2 z nowych pojazdów ciężkich
i zużyciu paliwa przez takie pojazdy.

Elżbieta Łukacijewska
Samochody ciężarowe to 5 % pojazdów na drogach,
ale 25 % zanieczyszczeń i emisji dwutlenku węgla. Nie
możemy nie reagować, bo mówimy o zdrowiu i życiu
ludzkim. Musimy zastosować takie progi, aby one były
możliwe do osiągnięcia. Pomiary, kontrole i testy muszą być rzetelne,
aby wyeliminować z rynku nieuczciwe podmioty. Rozwój gospodarczy
wymaga zwiększenia zapotrzebowania na transport drogowy i związane są z tym emisje CO2, więc przejście na inną formę silników, napędów jest bardzo istotne. Nie zapominajmy, że to są również miejsca
pracy, to są koszty dla konsumentów. Ważne jest, aby ci, którzy produkują silniki spalinowe czy części do silników spalinowych, firmy czy
podmioty, które tworzą tysiące miejsc pracy, aby mieli czas na zmianę
technologii i ochronę miejsc pracy.

Adam Szejnfeld
Istotne jest, żebyśmy poziom oczekiwanej redukcji CO2
i wszystkich innych szkodliwych dla powietrza i naszego
zdrowia składników podnosili wprost proporcjonalnie
do postępu technicznego. Bardzo łatwo wymyślić sobie, że do danego roku należy obniżyć emisje o 15%, 30%, 50%, 70%
natomiast pozostaje pytanie, czy jest to technicznie możliwe. Apelowałbym, żeby równolegle do tego rodzaju projektów Komisja przewidywała również działania wspierające naukę, badania i rozwój w kierunku
tworzenia nowych rozwiązań technicznych i technologicznych, które
ułatwią osiąganie tych celów.

Polityka spójności

Konwencja Stambulska

Eurodeputowani omawiali politykę spójności i gospodarkę o obiegu
zamkniętym.

Z okazji pierwszej rocznicy podpisania konwencji stambulskiej
w Parlamencie toczyła się debata na jej temat.

Krzysztof Hetman
Gospodarka o obiegu zamkniętym daje UE szansę na
szybszy wzrost oraz większą konkurencyjność i produktywność. Konieczne jest podejmowanie dalszych działań
w zakresie poprawy gospodarowania odpadami, podnoszenia wydajności oraz ponowne użycie produktów. Wykorzystanie
w tym celu instrumentów polityki spójności może przynieść doskonałe
rezultaty. Konieczne jest zapewnienie większej niezależności władzom
regionalnym i lokalnym, które są w stanie zidentyfikować właściwie dla
danego obszaru problemy i zaproponować rozwiązania. Proponowane
cele muszą być realne do osiągnięcia i odpowiednio rozłożone w czasie. Należy docenić rolę małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu
nowych rozwiązań i modeli opartych na obiegu zamkniętym i aktywnie
wspierać te działania poprzez zachęty i atrakcyjne finansowanie.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
Konwencja powstała w 2011 r. i w ciągu kilku lat podpisały ją wszystkie kraje Rady Europy z wyjątkiem Rosji
i Azerbejdżanu. Podpisały ją również wszystkie kraje UE
i większość z nich ratyfikowało tę konwencję. Ostatnio
zrobiła to Chorwacja. Konwencja stambulska jest uznana przez ONZ
za złoty standard polityki antyprzemocowej. Zawiera rozdział o prewencji, który mówi, że promowanie równości kobiet i mężczyzn to najlepszy sposób zapobiegania przemocy. Konwencja uznaje, że nic nie
może przemocy usprawiedliwiać: ani tradycja, ani religia, ani kultura.

Kraje Afryki, Karaibów i Pacyfiku
Parlament debatował nad nową umową o partnerstwie AKP-UE.

Bogdan Wenta | autor

Czesław Siekierski
Polityka spójności zawsze odgrywała ważną rolę rozwojową. Była i jest polityką innowacyjną, kreującą nowoczesne formy działalności gospodarczej, a także nowe
rozwiązania technologiczne. Polityka spójności podejmowała trudne wyzwania. Do nich należy zaliczyć gospodarkę o obiegu
zamkniętym. Recykling odpadów prowadzi do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i ograniczenia zużycia zasobów naturalnych.
Kosztuje to dziś więcej, ale w perspektywie długookresowej się opłaca.
Te działania związane z biogospodarką są szczególnie widoczne na
obszarach wiejskich, a także w rolnictwie, gdzie dobrze rozwijają się
np. odnawialne źródła energii, służąc rozwojowi wsi i rolnictwa.

Umowa z Kotonu dotyczy współpracy Unii z 78 państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku. To wyjątkowe porozumienie pod kątem zasięgu geograficznego – jedna
na pięć osób na świecie żyje w tych krajach. Ponieważ
wygasa ono w lutym 2020 r., negocjacje należy rozpocząć do sierpnia bieżącego roku. Dialog polityczny w zasadniczej części umowy
z Kotonu musi pozostać centralnym i prawnym filarem zarówno
w ogólnej części porozumienia, jak i na poziomach regionalnych.
Uważamy, że skuteczność tego dialogu należy poprawić, szczególnie poprzez lepsze monitorowanie sytuacji w zakresie praw człowieka w krajach partnerskich.

Korupcja

Zawody

Europosłowie debatowali o zwalczaniu korupcji.

Posłowie dyskutowali o analizie proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów.

Julia Pitera | w imieniu grupy EPL
W 2011 r. Komisja opublikowała dane, z których wynikało, że aż czterech na pięciu obywateli UE postrzegało korupcję jako poważny problem w ich państwie.
W tym samym roku Komisja wprowadziła pakiet antykorupcyjny, uznając, że obywatele zasługują na dostęp do wiarygodnej oceny stanu korupcji w państwach członkowskich. Opinią
publiczną wstrząsnęły dwa dramatyczne przypadki zabójstw
dziennikarzy śledczych tropiących wyprowadzanie funduszy europejskich przez zorganizowane grupy przestępcze, podobnie jak
ujawnienie powiązań polityków z aferą Panama papers. Do dziś
nie posiadamy pełnej wiedzy na temat ingerencji kraju trzeciego
w przekupywanie europejskich polityków, mimo że proceder opisano w sprawozdaniu niezależnego organu dochodzeniowego
opublikowanym przez Radę Europy w kwietniu tego roku.

Rosja
Europosłowie omawiali sytuacje w Rosji, w szczególności sprawę
ukraińskiego więźnia politycznego Ołeha Sencowa.

Róża Thun | w imieniu grupy EPL
Ludzie rozumiejący rozpaczliwą sytuację polityczną swojego kraju dokonują czasem czynów rozpaczliwych, żeby nas
obudzić. Oleg Sencow głoduje już od miesiąca na zesłaniu
w więzieniu w Jakucji, a Putin, który go tam zesłał zaprasza
dziś na święto sportu. Niech sport łączy, ale póki Sencow i ci, za których
on głoduje, nie są na wolności, apeluję: przedstawiciele rządów Unii,
oglądajcie te mistrzostwa podczas szczytu razem z Donaldem Tuskiem
w Brukseli, ale nie róbcie za tło do triumfalnych zdjęć Putina.

Adam Szejnfeld
Tysiące zawodów, wykonywane przez dziesiątki milionów
ludzi, są w UE, a szczególnie w niektórych państwach
członkowskich zbiurokratyzowane, przeregulowane. Skutek jest taki, że jest ograniczenie dostępu młodych ludzi,
młodych adeptów do tych zawodów, ograniczenie konkurencji, a ograniczenie konkurencji oczywiście zwiększa ceny, zmniejsza jakość. W UE
i państwach członkowskich powinny odbywać się prace na rzecz deregulacji, zmniejszenia biurokracji związanych z zawodami regulowanymi.

Danuta Jazłowiecka
Ocena zawodów regulowanych w krajach europejskich
pokazała, że często regulacje krajowe nie są oparte na
solidnej i obiektywnej analizie. Z tego też powodu wprowadzenie obowiązkowej analizy proporcjonalności jest
niezwykle potrzebne. Ustanowienie wspólnych ram, przeprowadzanie testu proporcjonalności czy wprowadzenie nowych przepisów
regulujących zawody pozwoli w większym stopniu wykorzystać możliwości tkwiące w jednolitym rynku i ułatwi dostęp do zawodów. Państwa członkowskie nadal będą samodzielnie decydowały o sposobie
regulowania dostępu do zawodów. Nowa dyrektywa wprowadzi jedynie obowiązek przeprowadzenia testu, który ma pokazać, czy nowe
regulacje są proporcjonalne. Dyrektywa w pełni respektuje zasadę
pomocniczości i nie daje KE żadnych dodatkowych instrumentów
zablokowania uregulowań na poziomie krajowym.

Bariery w dostępie
do kultury

Parlament Europejski przyjął sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji ws. barier strukturalnych
i finansowych w dostępie do kultury. Temat ten
po raz pierwszy wkroczył w tej formie na agendę
Parlamentu Europejskiego. Inicjator i autor sprawozdania, poseł Bogdan Zdrojewski zaznacza, iż
sprawozdanie będące pierwszym całościowym
dokumentem Komisji Kultury i Edukacji PE poruszającym w sposób bezpośredni zagadnienie
dostępu do kultury, jest jednocześnie analizą
dotykającą tematu w sposób znacznie szerszy
niż wskazywałby na to tytuł. Dotyka bowiem nie
tylko barier strukturalnych i finansowych w dostępie, ale także społecznych i cyfrowych oraz
zdecydowanie najważniejszego problemu barier
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edukacyjnych. Efektem przyjętego sprawozdania
powinno być, wg posła sprawozdawcy, docenienie znaczenia uczestnictwa w kulturze dla jakości
życia, umiejętności poruszania się w współczesnym świecie, a także dla pomyślności ekonomicznej państw UE.
„Problem dostępu i uczestnictwa w kulturze
jest zagadnieniem leżącym u podstaw polityki
kulturalnej zarówno z perspektywy narodowej,
jak i wspólnotowej oraz powinien być rozpatrywany jako zagadnienie o charakterze przekrojowym.
W sprawozdaniu w związku z tym ze szczególną
mocą podkreślam znaczenie koordynacji polityki
kulturalnej z innymi dziedzinami polityki, takimi
jak polityka edukacyjna, społeczna, gospodarcza,
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regionalna, zagraniczna, cyfrowa czy medialna” –
zaznaczył poseł Zdrojewski.
Jednocześnie autor sprawozdania dodał,
w ślad za przyjętymi dziś rekomendacjami, iż
strategie wzmacniania dostępności i uczestnictwa w kulturze powinny być realizowane
poprzez identyfikację niedoreprezentowanych
grup, projektowanie i wdrażanie inicjatyw lub
programów mających na celu zwiększenie ich
uczestnictwa oraz usuwanie istniejących barier.
Kluczowe w tym kontekście pozostaje zatem dla
sprawozdawcy także prowadzenie polityki opartej na faktach za pomocą szeroko zakrojonych
badań oraz gromadzenia danych na temat barier
w dostępie do kultury, uczestnictwa w kulturze
oraz rozwoju widowni.
„Zainicjowany na forum Parlamentu Europejskiego temat dostępu do kultury stanowi dla mnie
kontynuację wcześniej podjętych starań, jeszcze
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Cieszę się w związku z tym, że został przyjęty
na plenum Parlamentu z tak dużym zainteresowaniem i aprobatą. Unia Europejska może i powinna
odgrywać kluczową rolę w promowaniu i ułatwianiu lepszej koordynacji polityk kulturalnych na
wszystkich poziomach. Wówczas podmioty z całej
UE będą miały lepszą możliwość opracowywania
kompleksowej i skutecznej polityki promującej dostęp do kultury i uczestnictwo w kulturze, a także
pozycjonowania kultury jako niezwykle istotnego
elementu projektu integracji europejskiej. Wierzę,
że przyjęte dziś przez Parlament sprawozdanie
odegra ważną rolę w tych właśnie działaniach”, –
podkreślił Bogdan Zdrojewski.

Przejrzystość podatków
„Grupa EPL chce, aby firmy wielonarodowe ujawniły
przenoszenie zysków do krajów o niskim opodatkowaniu. W tym celu państwa członkowskie UE
muszą wyjść z impasu – powiedział Dariusz Rosati, europoseł, negocjator Grupy EPL ds. zasad
przejrzystości podatkowej dla przedsiębiorstw
wielonarodowych.
„Chcemy, aby było wyraźnie widoczne, że wielonarodowe firmy płacą podatki, gdzie je płacą i ile
płacą w porównaniu do innych. W związku z wyborami europejskimi w przyszłym roku UE musi
to osiągnąć. Obywatele chcą uczciwości podatkowej. Państwa członkowskie mają klucz, aby to
osiągnąć – powiedział Rosati.
Europosłanka Rosa Estaràs Ferragut, która
wynegocjowała dokument dla grupy EPL w Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego, podkreśla
kompromis grupy EPL popierany w Parlamencie
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i przyjęty przez Parlament: „To może być dobry
kompromis dla państw członkowskich w Radzie.
Chcemy chronić europejskie firmy poza Europą,
pod pewnymi warunkami. Europejskie firmy prowadzące działalność poza Europą nie mogą być zmuszane do ujawniania wszystkiego, jeśli konkurenci
tego nie robią”.
Klauzula ochronna promowana przez Grupę
EPL stanowi, że spółki mogą, pod ściśle określonymi warunkami, prosić o wyjątki od ujawniania
niektórych szczegółowych informacji, ale takie wyjątki muszą być uzasadnione i zatwierdzane przez
Komisję Europejską co roku.
„Raportowanie przez kraje nie rozwiązuje problemu, ale pokazuje, gdzie leży problem. Następną
kwestią jest zharmonizowanie sposobu naliczania
podatku od przedsiębiorstw w całej Europie bez naliczania stawek podatkowych” – powiedział Rosati.
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