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UE pomaga Polsce
Ponad 50 mln złotych dla
Polski na usunięcie skutków
zeszłorocznej nawałnicy
Prezydent Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani
podpisał raport autorstwa Janusza Lewandowskiego,
potwierdzając głosowanie i udzielając tym samym
zgody na uruchomienie Europejskiego Funduszu Solidarności dla Polski. Ma on na celu udzielenie pomocy
Polsce w walce ze skutkami zeszłorocznej nawałnicy – poszkodowane regiony otrzymają ponad 12 mln
euro, czyli przeszło 50 mln zł.
W dniach od 9 do 12 sierpnia 2017 r. na Pomorzu,
Kujawach i w Wielkopolsce miały miejsce wyjątkowo
gwałtowne burze i silne opady deszczu, które spowodowały rozległe zniszczenia lasów, infrastruktury oraz
mienia prywatnego.
„Nie było problemu z poparciem mego raportu
przez Parlament. Jedyny prawdziwy problem po
nawałnicach stwarzał rząd PiS, nie zamierzając
wnioskować o unijną pomoc” – powiedział Janusz
Lewandowski, przewodniczący delegacji PO w Parlamencie Europejskim.
„Rząd i wojewoda zawiedli całkowicie w krytycznym momencie, gdy cały ciężar niesienia pomocy
poszkodowanym spadł na mieszkańców, samorządy i ludzi dobrej woli. Unia Europejska od początku
manifestowała swoją chęć pomocy, o czym świadczyła między innymi obecność delegacji europosłów
i przedstawicieli Komisji Europejskiej na terenach

dotkniętych katastrofą. Wobec braku działania, 19
września 2017 wystosowałem w imieniu delegacji
PO w Parlamencie Europejskim list otwarty, przeciwstawiając się niezrozumiałej bezczynności rządu PiS
i wzywając do złożenia wniosku o unijną pomoc. Ci
którzy najbardziej ucierpieli zasługują na unijną pomoc” – dodał Janusz Lewandowski.
29 sierpnia raport Janusza Lewandowskiego został przyjęty przez komisję budżetową PE. 4 września
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przedstawiciele państw członkowskich w Radzie UE
również zatwierdzili przyznanie Polsce środków na
walkę ze skutkami zeszłorocznej nawałnicy. Decyzja Parlamentu Europejskiego daje podstawy do
wypłaty Polsce przeszło 50 mln zł. Środki te będą
mogły być przeznaczone na wsparcie odbudowy
i pokrycie kosztów interwencji służb ratunkowych,
działań w zakresie usuwania zniszczeń oraz ochrony
dziedzictwa kulturowego.
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Prawa autorskie: uczciwa płaca za twórczość i kreatywność

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie
dyrektywy o prawie autorskim. Tekst będzie teraz
negocjowany z państwami UE i Komisją Europejską.
Mandat negocjacyjny poparli europosłowie z Platformy Obywatelskiej. „Jesteśmy za sprawiedliwym
i uczciwym dzieleniem się pieniędzmi przez platformy internetowe z twórcami. Przestrzeganie praw
autorskich to nie cenzura. Jesteśmy za jasnymi
i sprawiedliwymi zasadami gry dla polskich artystów
i wspieramy rozwój polskiej kultury jednocześnie nie
ograniczając wolności w sieci i gwarantując ochronę
i prawa użytkowników Internetu” – powiedział Tadeusz Zwiefka, wiceprzewodniczący Grupy EPL, członek
Komisji Prawnej.

Europosłowie już po raz drugi głosowali nad projektem dyrektywy. W lipcu projekt został odrzucony
i skierowany do poprawy. „W nowym brzmieniu propozycja dyrektywy przewiduje między innymi wyłączenie z jej zakresu mikro i małych przedsiębiorstw,
encyklopedii internetowych, takich jak Wikipedia oraz
przewiduje konieczność wypracowania zasad współdziałania przez właścicieli praw i platformy. Ponadto
głosowanie nie przesądza o ostatecznej wersji reformy – jest to dopiero zgoda Parlamentu Europejskiego
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na negocjacje, a nie na przyjęcie dyrektywy” – podkreślił Tadeusz Zwiefka.
Artykuł 11 dyrektywy w obecnym brzemieniu gwarantuje prawo dla wydawców prasy, z którego wyłączone są linki oraz nakłada na wydawców obowiązek
dzielenia się uzyskanymi środkami z dziennikarzami,
którzy stworzyli artykuł. „Oznacza to, że zwykły użytkownik internatu nadal będzie mógł linkować artykuły
prasowe a z tekstu prasowego będzie można korzystać w dowolny sposób, pod warunkiem, że będzie
on zgodny z obowiązującym prawem” – wyjaśnił
Tadeusz Zwiefka.
Z artykułu 13 wyłączono z kolei wszystkie firmy
do 50 pracowników oraz 10 mln euro obrotu, zbiory
edukacyjne, Wikipedię i Wikimedia. Artykuł nie obejmuje też portali, których głównym celem nie jest
dzielenie się treścią np. portali randkowych, portali
sprzedażowych. „Przyjęte zmiany nie są w pełni satysfakcjonujące, ale zapewniają więcej ochrony dla
użytkowników niż wersja proponowana w lipcu. Jest
to krok do przodu, teraz musimy dalej dążyć do zachowania równowagi pomiędzy prawami autorów,
twórców i użytkowników w negocjacjach z państwami
członkowskimi” – dodaje Michał Boni.
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Raport z sesji plenarnej
Parlamentu Europejskiego
10-13 września 2018 r.
Unia Europejska
W PE toczyła się debata po wystąpieniu przewodniczącego Komisji
Europejskiej o stanie UE.

Janusz Lewandowski
Jaki jest stan Unii dowiemy w wyborach europejskich.
Powiedzą nam o tym ludzie, wyborcy przy urnie wyborczej, przez udział w wyborach albo przez odmowę udziału i przez wskazanie polityczne. UE to nie tylko instytucje,
ale poczucie sensu bycia razem, oczekiwanie namacalnych korzyści
i postrzeganie Unii jako szansy, a nie źródła problemów. Możemy dużo
zrobić przez te pozostałe 9 miesięcy, by werdykt europejskiego suwerena był głosem zaufania, a nie wotum nieufności, by był zbieżny
z optymistyczną diagnozą przewodniczącego Junckera, któremu –
w imieniu polskiej delegacji – dziękuję za służbę zjednoczonej Europie.

Europejski Korpus Solidarności
W PE debatowano na temat rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady ustanawiającego ramy prawne Europejskiego Korpusu Solidarności.

Krzysztof Hetman
autor projektu opinii Komisji Rozwoju Regionalnego

Ogromne znaczenie dla dobrego funkcjonowania społeczeństwa ma pobudzanie postaw prospołecznych, empatii i poczucia solidarności. Europejski Korpus Solidarności
może stać się jednym z ważniejszych unijnych narzędzi służących
promocji tych wartości wśród młodzieży. To nie tylko wolontariat, ale
też staże oraz zatrudnienie w obszarach związanych z ideą solidarności. Wiele krajów UE boryka się wciąż z wysokim bezrobociem wśród
młodzieży i dlatego jestem zdania, że każda nowa możliwość rozwoju
zawodowego i każdego dodatkowego miejsca pracy jest na wagę złota.

Czesław Siekierski
autor projektu opinii Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Chciałbym zwrócić uwagę na potrzebę większego nakierowania projektu na młodzież z obszarów wiejskich.
W naszej opinii szkolenia powinny być integralną częścią
projektu oraz szansą na wymianę najlepszych praktyk w obszarze
rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Zaproponowaliśmy zwiększenie komponentu finansowego przeznaczonego na staże i zatrudnienie
z 20 do 25 % oraz wyraziliśmy opinię, że wolontariat nie powinien
być zamiennikiem dla pracy za wynagrodzeniem. Europejski Korpus
Solidarności daje szansę wzmocnienia przywiązania młodych ludzi
do projektu europejskiego oraz nabycia przez nich umiejętności i doświadczeń użytecznych na rynku pracy.

Irlandia Północna
W Parlamencie odbyła się dyskusja nt. wpływu polityki spójności
UE w Irlandii Północnej.

Bogdan Zdrojewski
Cieszy wspólna opinia o sensowności wydanych środków
finansowych na poprawienie sytuacji w Irlandii Północnej.
To co martwi, to kolejna perspektywa związana z brexitem.
Brexit dla Irlandii Północnej jest poważnym zagrożeniem.
Zwracając uwagę na to co osiągnęliśmy, warto spróbować zastosować
określoną receptę na zbliżającą się perspektywę. Poza Wielką Brytanią,
Irlandia Północna może być pierwszym poważnym negatywnym beneficjentem braku stosownych porozumień i recept na następną perspektywę.

Regiony przygraniczne Unii Europejskiej
Europosłowie debatowali o zwiększaniu wzrostu gospodarczego
i spójności w regionach przygranicznych.

Krzysztof Hetman | sprawozdawca
Wewnętrzne regiony przygraniczne w UE stanowią 40%
jej terytorium i są zamieszkałe przez 150 milionów osób.
Niestety borykają się ze specyficznymi problemami które
sprawiają, że radzą sobie gorzej niż regiony wewnątrz krajów. Ich potencjał gospodarczy nie jest w pełni wykorzystany. Narzędziem
przezwyciężenia obciążeń dla rozwoju regionów przygranicznych jest zaufanie i wola polityczna właściwych organów, zwłaszcza władz lokalnych
i regionalnych. Potrzeba zarówno elastyczności, jaki i szczególnych uregulowań, aby zapewnić spójność pomiędzy różnymi systemami prawnymi.
Pracownicy transgraniczni muszą mieć uznawane kwalifikacje, należy ich
dobrze poinformować o przysługującym im zabezpieczeniu społecznym.
Należy usunąć bariery dla tych przedsiębiorców, obecnie przedsiębiorstwa
prowadzące działalność transgraniczną mają o 60% większe koszty niż
przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie jednego kraju.

Broń autonomiczna
Europosłowie debatowali o systemach broni autonomicznej.

Bogdan Zdrojewski | w imieniu grupy EPL.
Nie może być regulacji albo życzenia, aby w finale zablokować prace nad autonomicznymi systemami broni.
Byłoby to niekorzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa
Europy. Autonomiczne systemy broni muszą być poddawane kontroli ludzi i o to Parlament będzie konsekwentnie występować. Niezbędne jest zbudowanie takich ram prawnych, aby nie było
wątpliwości co do nie tylko użycia, ale także odpowiedzialności za
użycie systemów autonomicznych.

Węgry
Parlament debatował o sytuacji na Węgrzech.

Michał Boni
Martwi mnie, że na Węgrzech zniknął szacunek dla wolności
organizacji obywatelskich, bo nakłada się na nie rygory, jak za
czasów komunizmu, że wprowadza się prawa łamiące dobre
zwyczaje w pomaganiu innym, bo czymże jest penalizacja
osób opiekujących się starającymi się o status uchodźcy, że podważa się
swobody akademickie i rozsiewa teorie spiskowe o instytucjach wspierających edukację, że język nienawiści wyparł język rozmowy i solidarności.
Wszystko dlatego, że większość wygrała wybory, a przecież w demokracji
liberalnej wygrywające większości troszczą się o mniejszości, ale dla dzisiejszych przywódców Węgier demokracja liberalna jest wcieleniem diabła.

Prawa autorskie
Posłowie dyskutowali o prawach autorskich na jednolitym rynku
cyfrowym.

Bogdan Wenta
Motto UE brzmi „Zjednoczeni w różnorodności” i to właśnie
dzisiaj ochrona tej różnorodności kulturowej powinna być
sercem naszej debaty. Muzyka i sztuka leżą u podstaw europejskiej tożsamości i kultury, odzwierciedlają i podkreślają
nasze fundamentalne wartości i dlatego musimy zrobić wszystko, żeby te
wartości chronić. To nieprawda, że w PE chcemy ograniczyć obywatelom
dostęp do twórczości lub cenzurować treści w Internecie. To nieprawda, że zabronimy memów czy zrobienia selfie z ulubionym piłkarzem na
stadionie. Użytkownik nadal będzie mógł komentować i dzielić się treściami, które lubi, oraz które są dla niego ważne. Chcemy jedynie, żeby
trud i wysiłki artystów włożone w tworzenie tych treści były właściwie
wynagradzane przez tych, którzy bezprawnie z nich korzystają.

Stany Zjednoczone Ameryki

Jednolity portal cyfrowy

W PE trwała debata o wzajemnych stosunkach UE z USA.

Posłowie debatowali w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego
zapewniającego dostęp do informacji, usług.

Bogdan Zdrojewski
Nie mamy ważniejszego partnera niż USA. Ten partner to
gwarant bezpieczeństwa ale i najpoważniejsza społeczność, która zbudowała kluczowe kanały informacyjne, kanały komunikacyjne. Google, Twitter, Facebook są produkcji
USA i Europejczycy z nich korzystają. Musimy pamiętać, że ten najważniejszy partner buduje nam sytuację, w której pojawiają się na tej szybie
poważne pęknięcia. Musimy zachowywać powściągliwość i pamiętać, że
ten silny i ważny partner, wymaga od nas także pewnej empatii.

Kontrola środków pieniężnych
Europosłowie debatowali nt. kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z niej.

Dariusz Rosati
Sprawozdanie w sprawie kontroli środków pieniężnych
obejmuje pieniądze przesyłane pocztą bądź jako towary,
co do tej pory wymykało się kontroli władz skarbowych.
Obowiązkowe są deklaracje związane z przepływem tych
środków pieniężnych. Te deklaracje należy teraz w sposób systematyczny przekazywać do instytucji odpowiedzialnych za kontrolę finansową,
do tzw. financial investigation units. Istnieje możliwość zatrzymania kwot
podprogowych, tzn. takich, które nie przekraczają dziesięciu tysięcy euro,
ale jednocześnie mogą stanowić środki finansowe. Mamy rozszerzoną
definicję środków pieniężnych obejmujących złoto i wiele innych spraw.

Emerytury
Posłowie dyskutowali o przyszłości emerytur w tym o przeciwdziałaniu prywatyzacji i umacnianiu powszechnych, publicznych systemów zabezpieczenia społecznego.

Danuta Jazłowiecka
Wszyscy eksperci są zgodni, że stabilny i bezpieczny system emerytalny musi być zdywersyfikowany. Nie jesteśmy
w stanie stworzyć dobrego systemu emerytalnego jeśli nie
będzie on oparty o silny filar publiczny i silny filar prywatny.
Filar publiczny powinien gwarantować minimalną emeryturę, natomiast
filar prywatny powinien pozwalać obywatelom na zwiększenie świadczeń, które będą odbierali w przyszłości. W przypadku filaru prywatnego
państwo powinno zapewnić odpowiednie zabezpieczenie składek i inwestować je w sposób bezpieczny i zrównoważony. Obywatele potrzebują
dzisiaj pewności, że płacone składki faktycznie zostaną im wypłacone
w przyszłości w formie emerytury.

Róża Thun
Wierzę, że portal ten stanie się ważnym elementem,
wzmacniającym identyfikację milionów obywateli z naszą Europą. Jest to krok naprzód i bardzo potrzebny,
ponieważ mamy już 40 różnych usług informacyjnych
i rozwiązywania problemów, ale 91,6% obywateli i przedsiębiorstw
UE nie zna usług internetowych na poziomie europejskim. Turysta,
artysta, właściciel firmy lub pracownik, student, pacjent lub lekarz
nie mogą znaleźć potrzebnych informacji, takich jak formularz do
wypełnienia, co jest problemem podczas dostarczania dokumentów
przez Internet. Portal ten pomoże rozwiązać te problemy. Niektórzy
politycy nazywają Europę wyimaginowaną wspólnotą, która służy
tylko biurokratom. Zamiast tego państwa członkowskie muszą odgrywać aktywną rolę nie tylko w harmonizowaniu prawa w UE, ale
także w informowaniu obywateli i dzieleniu się informacjami, np.
poprzez budowanie wspólnej bramki cyfrowej, tak aby wszyscy obywatele Europy mogli w pełni korzystać z możliwości, jakie oferuje
jednolity rynek.

Program „Europa w ruchu”
W Parlamencie trwała dyskusja o programie działań, dotyczącego
przyszłości mobilności w UE.

Elżbieta Łukacijewska
Dziedzina transportu i wszystkie gałęzie przemysłu z nią
związane przechodzą obecnie kluczową fazę rozwoju.
Dlatego istotne jest dostosowanie edukacji, kształcenia
i odpowiedniego systemu zdobywania umiejętności do
potrzeb zmieniającego się rynku. Dzięki temu pracownicy będą mogli
z pewnością odnaleźć się w nowej sytuacji i nie będzie nadmiernej
luki w kompetencjach. Bardzo istotne jest również zadbanie o bezpieczeństwo, szczególnie w sytuacji, gdy nowe technologie umożliwiają
produkcję pojazdów poruszających się bez kierowców. Europa absolutnie potrzebuje programu „Zero ofiar na drogach” oraz bezpiecznego
transportu. Nie możemy zapominać, że za dwadzieścia lat zarówno
ruch lotniczy, jak i drogowy wzrośnie dwukrotnie. Nie możemy też
zapominać o zrównoważonym transporcie, który pozwoli na lepsze
standardy i obniżenie emisji CO2.

Normy jakości
Europosłowie dyskutowali o podwójnych normach jakości produktów
na jednolitym rynku.

Róża Thun

Kambodża
W PE debatowano o sytuacji w Kambodży w szczególności o sprawie przywódcy opozycji Kema Sokhy.

Krzysztof Hetman
Ostatnie wydarzenia w Kambodży, wybory, w których partia
rządząca otrzymała 100% głosów, czy rozwiązanie partii
opozycyjnej jasno wskazują na bardzo smutną prawdę:
Kambodży nie możemy postrzegać w kategoriach państwa
demokratycznego. Nie wystarczą już wezwania rządu kambodżańskiego
do przestrzegania demokracji i poszanowania zasad państwa prawa.
Aby ochronić naród kambodżański przed rządami autorytarnymi i łamaniem praw człowieka, musimy sięgnąć po bardziej zdecydowane środki.
Popieram decyzję o wstrzymaniu pomocy UE na wsparcie wyborów.
Należy rozważyć cofnięcie preferencji handlowych dla Kambodży, jak
również wprowadzić ograniczenia wizowe dla osób odpowiedzialnych
za łamanie praw człowieka w tym kraju.

Niedawno na rynki w Europie weszły nowe chipsy. Niestety w Polsce skład nowo wprowadzonego produktu
był inny niż ten w zachodniej części Unii. Jednak dzięki
masowemu sprzeciwowi konsumentów producent zapowiedział zmianę składu. Cieszy mnie, że reakcja konsumentów
wpłynęła na politykę producenta, ale to nasze prawo powinno zapewniać obywatelom odpowiednią ochronę przed nieuczciwymi
praktykami i powinno wszystkich obywateli UE chronić w ten sam
sposób. Będę zabiegała o to, żeby takie samo opakowanie oznaczało taką samą jakość i zawartość produktu w całej Europie. Dziś oczekujemy kolejnych zdecydowanych działań ze strony KE, a w projekcie
pilotażowym, który przygotowałam, zapisaliśmy, że PE będzie brał
udział w pracach nad położeniem kresu nieuczciwym praktykom.

UE-Chiny: współpraca z Chinami nie może rozbijać UE
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Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu posłowie głosowali nad sprawozdaniem dotyczącym relacji UE-Chiny. Jest to bardzo ważny raport, ze względu na fakt, że Chiny stanowią drugie co do wielkości
partnerstwo handlowe z UE, a UE jest największym partnerem handlowym Chin.
Chińska inicjatywa „Jeden pas i jeden szlak” wymaga solidnej współpracy
i stworzenia przez Chiny otwartej platformy opartej na zasadach rynkowych, wymogach i normach unijnych oraz międzynarodowych. Posłanka Julia Pitera, która
jest sprawozdawcą-cieniem z ramienia grupy EPL podkreśla, że należy zwrócić
uwagę, by „współpraca państw Europy Środkowo-Wschodniej z Chinami w ramach formatu 16+1 nie miała negatywnego wpływu na spójność UE i aby została
zachowana jak największa przejrzystość tych ram współpracy”.
Ważnym tematem poruszonym w sprawozdaniu jest także kwestia Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, które 11 marca 2018 r.
zagłosowało przeważającą większością głosów za zniesieniem konstytucyjnej
dwukadencyjności przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej. „To posunięcie zacementowało władzę przewodniczącego i zwiększyło kontrolę organów partii nad aparatem państwowym. Odwróciło proces
przemian strukturalnych i może mieć negatywny wpływ na stan praw człowieka
i praworządność” – podkreśla poseł Julia Pitera.
Ponadto Parlament Europejski w swoim sprawozdaniu zachęca Hongkong
i władze rządowe do wznowienia prac nad reformą ordynacji wyborczej w celu
osiągnięcia porozumienia w sprawie demokratycznego, sprawiedliwego i przejrzystego systemu wyborczego. Parlament wezwał także Chiny do zajęcia się
pogarszającą się sytuacją Tybetańczyków czy Ujgurów wysyłanych do „obozów
reedukacji politycznej”. Potępił także stosowanie kary śmierci w Chinach, gdzie
dokonano egzekucji na większej liczbie osób niż wszystkie inne kraje łącznie. Dlatego też Unia Europejska powinna zwiększyć wysiłki dyplomatyczne i domagać
się poszanowania praw człowieka oraz zdecydowanego zniesienia kary śmierci.
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Bezpieczny i tani dostęp
do wody

„Unia Europejska należy do ludzi, a ludzie wyrazili
swoje obawy”, powiedział Michel Dantin, poseł do
PE, główny negocjator Parlamentu Europejskiego w sprawie dokumentacji dotyczącej jakości
wody, z zadowoleniem przyjmując zamierzone
zmiany w istniejących przepisach dotyczących
wody pitnej. „Inicjatywa obywatelska, która gromadzi aż 1,8 miliona podpisów, nie powinna zostać
przeoczona” – dodał.
Zmiany w dyrektywie w sprawie wody pitnej, które
zostały przyjęte, mają na celu poprawę jakości wody
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pitnej i dostęp do niej, a także dostarczanie obywatelom lepszych informacji.
„Grupa EPL jest przekonana, że dostęp do wysokiej jakości wody musi być ekonomicznie opłacalny
i bezpieczny dla wszystkich”, podkreślił Dantin
„Ta debata nie jest debatą na temat tego, kto
powinien, a kto nie powinien mieć dostęp do czystej wody. Oczywiste jest, że każdy powinien
go mieć, a my powinniśmy zrobić wszystko, co
w naszej mocy, aby uczynić go możliwie jak najbardziej opłacalnym. Wszyscy twierdzą, że kraje
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absorbują koszty poprzez budżety państwowe, co
jest sprzeczne z istniejącymi tradycjami kraju i jest
tylko mirażem, ponieważ w końcu to zawsze podatnik jest płatnikiem rachunków”, powiedział. Nowy
wniosek legislacyjny obejmuje szereg środków,
które bezpośrednio dotyczą konsumentów, na
przykład, zapewniając między innymi informacje
o zużyciu wody, strukturze kosztów, cenie za litr,
również zabrania restauracjom pobierania opłat za
wodę z kranu.
Przedstawiona propozycja jest wynikiem pierwszej w historii europejskiej inicjatywy obywatelskiej
o nazwie „Right2Water”. Zebrano 1,8 miliona podpisów w celu poprawy dostępu do bezpiecznej wody
pitnej dla wszystkich Europejczyków.
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