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Sektor publiczny w UE w walce ze smogiem – wsparcie dla
czystych technologii samochodowych
Europejczycy mają dość smogu,
sektor publiczny potrzebuje czystych,
energooszczędnych autobusów,
ciężarówek i samochodów dostawczych,
a europejski przemysł długofalowego
impulsu innowacyjnego.
„60% emisji, które tworzą smog pochodzi z transportu. Musimy z tym walczyć. Szczególnie sektor
publiczny, na szczeblu samorządów i regionalnym,
powinien dać dobry przykład, kupując nisko i zeroemisyjne samochody” – podkreśla poseł Andrzej
Grzyb, autor przyjętej w Parlamencie Europejskim
dyrektywy o wspieraniu czystych pojazdów.
Jej celem jest promocja pojazdów nisko i zeroemisyjnych, a tym samym walka z zanieczyszczeniami powietrza w miastach. Proponowane
w dokumencie zmiany zobowiązują jednostki administracji państwowej i samorządowej, do tego
by część kupowanych przez nie pojazdów lub
zamawianych usług, przede wszystkim w transporcie publicznym, była nisko lub zeroemisyjna.
Dyrektywa dotyczy głównie zakupów autobusów,
ciężarówek, samochodów dostawczych, ale także
samochodów osobowych.
Dla każdego kraju członkowskiego UE wyznaczony został cel dopasowany do poziomu jego
zamożności. Dzięki staraniom posła Andrzeja
Grzyba, nowe przepisy pozwalają również na
większą elastyczność w kwestii doboru energii
napędzających pojazdy uznawane za czyste.
Obok priorytetowo traktowanych elektryczności

czy wodoru, są nimi na przykład LPG i biopaliwa,
w tym biogaz.
„To pozwoli na promocję czystego transportu,
wesprze rozwój nowych technologii takich jak samochody elektryczne lub samochody napędzane
paliwami alternatywnymi a poprzez to pozwoli
osiągnąć cele klimatyczne uzgodnione w porozumieniu paryskim” – podkreśla Andrzej Grzyb.
W głosowaniu Grupa Europejskiej Partii Ludowej poparła również poprawkę posła Andrzeja
Grzyba wprowadzającą mechanizmy pozwalające
na lepszą ochronę europejskich producentów aut.
„Przetargi organizowane w celu zakupu czystych
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pojazdów zaliczane jako realizacja celów dyrektywy, powinny być otwarte dla firm spoza UE, jedynie
w przypadku, gdy państwa, z których pochodzą
dopuszczają na równych zasadach do przetargów
firmy z UE. Taki zapis sprzyja wyrównywaniu zasad
międzynarodowej konkurencji, wspiera Europejskie
miejsca pracy oraz rozwój technologiczny w UE” –
podkreśla Andrzej Grzyb.
Po głosowaniu w Parlamencie Europejskim
swoje stanowisko musi przyjąć Rada, po czym
obędą się negocjację międzyinstytucjonalne.
Przyjęcie ostatecznego kształtu dyrektywy przewidywane jest na luty 2019.
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Koniec z odpadami z tworzyw sztucznych

Parlament Europejski przyjął nowe zasady zmniejszania zanieczyszczeń plastikowych w Europie.
„Jeśli zgromadzi się wszystkie plastikowe odpady,
które płyną razem w naszych morzach, będziemy
mieli dość, aby wypełnić obszar tak duży, jak Europa
Środkowa”, powiedział Karl-Heinz Florenz, poseł do
PE, który z zadowoleniem przyjął wynik głosowania
w Parlamencie Europejskim, ustanawiający nowe
zasady w celu zmniejszenia zanieczyszczenia tworzywem sztucznym w Europie.
W Parlamencie Europejskim panuje powszechna zgoda co do zaprzestania produkcji plastikowych artykułów, takich jak patyczki higieniczne,
słomki, mieszalniki napojów, patyki do balonów,
oksydegradowalne tworzywa sztuczne, pojemniki na żywność i napoje wykonane ze spienionego
polistyrenu, ale także plastikowe sztućce i talerze.
Jednak Grupa EPL nie chce doprowadzić do skrajności, proponując zakaz produkcji gumy do żucia
lub wypuszczanie balonów w powietrze.
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„Naszym celem jest zmiana sposobu, w jaki produkujemy i konsumujemy plastik, musimy naciskać
na więcej innowacji w branży, aby nowe materiały
stały się dostępne.” Spójrzmy na przykład na branżę
lotniczą: nie ma alternatywy dla części samolotów,
które są wykonane z tworzywa sztucznego, po prostu demonizowanie plastiku jako takiego nie jest
rozwiązaniem „ – podkreślił Florenz. Wyjaśnił, że
obecnie traci się 95% wartości opakowań z tworzyw
sztucznych co wynosi 105 miliardów euro rocznie.
Propozycja Komisji Europejskiej dotyczy
10 plastikowych produktów jednorazowego
użytku i sieci rybackich. Te jedenaście jednorazowych plastikowych produktów zostało zaprojektowanych, aby zapobiec 70% wszystkich odpadów
morskich. Komisja proponuje różne środki, począwszy od całkowitego zakazu niektórych produktów, po kampanie informacyjne, informowanie
o celach zbiórki i redukcji, a także rozszerzoną
odpowiedzialność producenta.
Kontakt dla Prasy

Marta Osojnik
Tel: +32 473 625 868
marta.osojnik@europarl.europa.eu

Raport z sesji plenarnej
Parlamentu
Europejskiego
22-25 października 2018 r.
Rada Europejska
Posłowie dyskutowali o konkluzjach z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17-18 października 2018 r.

Janusz Lewandowski
Rozczarowałem się sytuacją po stronie Zjednoczonego Królestwa w negocjacjach z UE. Parlamentaryzm brytyjski był pewnym wzorcem, był modelem
i inspiracją godną naśladowania, z uwagi na swoją
jakość, z uwagi na to, że prawda zwyciężała nieprawdę, a spór
polityczny był sposobem edukowania ludzi w kwestiach najważniejszych dla danego kraju. Stąd ta inspiracja i stąd moje
wielkie rozczarowanie, ale też oczywiście i życzenie, żeby to
rozejście nastąpiło w sposób uporządkowany, również w interesie setek tysięcy moich rodaków, którzy na Wyspach Brytyjskich znaleźli lepsze życie i chciałbym, żeby szansę otrzymali
również w przyszłości.

Morze Azowskie
Parlament dyskutował na temat sytuacji na Morzu Azowskim.

Dariusz Rosati
Bezpieczeństwo Morza Azowskiego jest związane
z bezpieczeństwem Morza Czarnego i bezpieczeństwa UE w ogóle, nie tylko z Ukrainą. Dalsza militaryzacja obszaru Morza Azowskiego, budowa mostu
Krymskiego bez zgody Ukrainy i ograniczenia w transporcie morskim pokazują, że Rosja chce podkopać suwerenność Ukrainy
i sprawdzić, jak daleko może się posunąć, zanim UE może zareagować . Ponieważ prezydent Putin nie wydaje się być zainteresowany dialogiem, wzywam państwa członkowskie i UE do
działania. Musimy rozszerzyć sankcje, aby objąć również firmy,
które korzystają z tego niesławnego mostu. Takie nielegalne
działania nie mogą przynieść Rosji korzyści gospodarczych. Po
drugie, region Mariupol nadal potrzebuje więcej pomocy ze strony
UE, zwłaszcza teraz, gdy jest pod coraz większą presją wojskową
i ekonomiczną ze strony Rosji.

Traktat z Lizbony
Podczas debaty w PE posłowie dokonali oceny Traktatu Lizbońskiego.

Danuta Hübner | w imieniu grupy EPL
Traktat lizboński przyniósł ogromny postęp w funkcjonowaniu UE pod względem wydajności, demokracji i przejrzystości. Utrzymywał jednak system
koordynacji polityk międzyrządowych, bardzo odmienny od metody wspólnotowej. Jednomyślność sprawia, że
rewizja traktatu jest praktycznie niemożliwa. Istnieje długa lista
zagadnień, w których Unia zaczęła wykorzystywać niewykorzystany potencjał Traktatu. Jednak lista niewykorzystanego potencjału jest jeszcze dłuższa np. klauzula passerelle, która nigdy nie
była używana, prawo inicjatywy ustawodawcze PE, wzmocnienie
ram rządów prawa, przejrzystość podejmowania decyzji legislacyjnych przez Radę itd.

Katowice
W PE debatowano o Konferencji ONZ w Katowicach w sprawie zmiany klimatu w 2018 r.

Jerzy Buzek
W Katowicach jest Centrum Czystych Technologii
Węglowych, jedyne takie w Europie, gdzie naprawdę
są technologie szczególnie ważne dla ochrony klimatu. Najważniejszym celem jest przyjęcie Pakietu
Katowickiego – kluczowego, aby poważnie zaangażować resztę
świata w realizację celów klimatycznych. Z drugiej strony mamy
w 12 krajach Unii Europejskiej 41 regionów górniczych – takich
jak Śląsk. Warto wspierać je tak, jak zrobiła to Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii przegłosowując, że potrzebujemy specjalny program, 5 mld euro, aby pomóc tym regionom
i dziesiątkom milionów ich obywateli”

Komisja Europejska
W Parlamencie trwała dyskusja nt. programu Prac Komisji na
rok 2019.

Bogdan Wenta
Z perspektywy Komisji Rozwoju kluczowym i głównym tematem są oczywiście Wieloletnie Ramy
Finansowe na lata 2021-2027, a także związane
z nim negocjacje i dyskusje wokół propozycji Komisji w zakresie stworzenia nowego Instrumentu Sąsiedztwa
oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej. Uważam, że
propozycja bardziej skutecznego modelu zarządzania oraz zintensyfikowania współpracy między wielostronnymi i krajowymi
podmiotami działającymi na rzecz rozwoju to dobry kierunek,
który pozwoli stworzyć miejsca pracy oraz wykorzystać możliwości inwestycyjne na zasadach partnerstwa w Afryce, w krajach sąsiadujących z UE i na całym świecie. Musimy jako UE
i państwa członkowskie unikać powielania działań i wzmocnić
ich skuteczność oraz komplementarność.

Bogdan Zdrojewski
Po pierwsze, trzeba skończyć wszystkie kwestie te,
które wymagają długiego czasu, czyli kwestie budżetowe i finansowe, w tym przyrzeczony program
Erasmus+. Druga kwestia to jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo, czyli wszystko to, od czego zaczęliśmy tę
kadencję Parlamentu, a kończymy w kompletnie zmienionych
warunkach. I po trzecie, brexit. Rozwiązanie problemów umowy
z Wielką Brytanią, jej odejściem, będzie kluczowe, jeżeli chodzi
o całą następną perspektywę współpracy nie tylko z Wielką Brytanią, ale innymi państwami także.

Dobra kultury
Europosłowie debatowali o przywozie dóbr kultury.

Jarosław Wałęsa | w imieniu grupy EPL
Potrzebujemy wspólnych zasad zapewniających
skuteczną ochronę przed utratą dóbr kultury i zapobieganie finansowaniu terroryzmu poprzez sprzedaż
zrabowanego dziedzictwa kulturowego nabywcom
w UE, głosowanie to pierwszy krok w kierunku wyważonego prawodawstwa, które chroni dziedzictwo kulturowe, umożliwiając
jednocześnie zainteresowanym stronom prowadzenie handlu
bez niepotrzebnych barier.

Afera CumEx

System Informacyjny Schengen

Posłowie debatowali o aferze CumEx dotyczącej przestępstw finansowych oraz o lukach w obowiązujących ramach prawnych.

Posłowie dyskutowali w PE o utworzeniu, funkcjonowaniu i użytkowaniu systemu informacyjnego Schengen w dziedzinie kontroli
granicznych, współpracy policyjnej, współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych oraz użytkowaniu systemu do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich.

Dariusz Rosati
Mamy do czynienia z kolejnym skandalem podatkowym, z oszustwem, które kosztowało państwa członkowskie prawie 50 miliardów euro. Sieć inwestorów
giełdowych, doradców podatkowych, bankowców,
prawników sprzysięgła się, aby usunąć, ukraść taką ilość pieniędzy z kaset podatkowych państw członkowskich. Program cum-ex miał tylko jeden cel: uzyskać zwrot podatku od państwa ale
za podatek, który nigdy nie został zapłacony. Powinniśmy być
wdzięczni dziennikarzom za ujawnienie tej nieuczciwości. Ale co
z organami ścigania? Gdzie były, kiedy miały miejsce te zbrodnicze działania i dlaczego w ogóle było to możliwe w UE? Wzywam
ten Parlament i Komisję do podjęcia natychmiastowych kroków
w celu wyeliminowania tych nadużyć.

Bogdan Zdrojewski
Kwestie finansowe zajmują nam najwięcej czasu.
Wśród nich są różne elementy. Są elementy tych dużych
nominałów euro – 500 euro – banknotów nazywanych
popularnie bin Ladenami, ale także oszustwa podatkowe. Uważam, że wrażliwość instytucji europejskich w tej materii jest
absolutnie niewystarczająca. Że bez względu na to, czy mówimy
o takiej aferze czy o podatkach szczególnych czy wyprowadzaniu
środków finansowych z państw, gdzie są wypracowywane określone
dobra, na przykład na Cypr czy do rajów podatkowych, jesteśmy cały
czas nieskuteczni i spóźnieni wobec różnych grup przestępczych.

Opłaty
Posłowie debatowali o pobieraniu opłat za użytkowanie niektórych
typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe.

Elżbieta Łukacijewska
Zanieczyszczenie powietrza to olbrzymie koszty społeczne i środowiskowe. Zatrute powietrze to krótsze
życie dla mieszkańców UE. Cieszę się bardzo, że
wprowadzamy zasadę „zanieczyszczający płaci”.
Jednocześnie cieszę się, że odeszliśmy od tej zasady, że płaci się
za czas podróży. To byłoby karanie tych, którzy nie ze swojej winy
stoją w korkach. Popieram tę propozycję, że płaci się za dystans.

Strefa euro
Posłowie dyskutowali o politycznych strategiach społecznych i na
rzecz zatrudnienia w strefie euro.

Krzysztof Hetman | sprawozdawca
Wiele jest obszarów, które wymagają od nas pilnej
i sprawnej interwencji. Odsetek bezrobotnych osób
młodych w strefie euro utrzymuje się na nieakceptowanie wysokim poziomie blisko 17%. Bardzo
wysoki jest wskaźnik osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, który w strefie euro wynosi obecnie nieco ponad 23%, czyli niemal 120 milionów osób. Utrzymuje się
też segmentacja i nierówności na rynku pracy. Powyższe dane
oznaczają jedno: nasze działania na rzecz przeciwdziałania tym
negatywnym zjawiskom muszą być zintensyfikowane. Naszym
celem powinien być zintegrowany rynek pracy, który zapewnia
zatrudnienie na wysokim poziomie dla wszystkich, włącznie
z grupami nieuprzywilejowanymi.

Michał Boni
Ulepszenia Systemu Informacyjnego Schengen
otwierają możliwość wymiany większej ilości informacji między agencjami państw członkowskich oraz
poprawy bezpieczeństwa naszych granic wobec
terrorystów poprzez kontrole w czasie rzeczywistym i wymianę
informacji. Wspierają one skuteczność zapobiegania, wykrywania
i ścigania przestępstw. Z drugiej strony umożliwiają one także
przyspieszenie wyszukiwania, z pomocą odpowiedniego systemu
ostrzegania, dla zaginionych dzieci.

Róża Thun
Jest luka w systemie SIS, to jest sprawa z obywatelką Ukrainy, która mieszkała w Polsce, jest zamężna
z Polakiem i obydwoje angażują się w fundacji Otwarty Dialog, która piętnuje łamanie praw człowieka
w Europie Wschodniej. Fundacja Otwarty Dialog ostatnio wzięła
pod lupę również stan praworządności w Polsce. Za to Ludmiła
Kozłowska natychmiast została wydalona z Polski i wpisana na
listę SIS osób, którym nie wolno wjeżdżać do Schengen. Pojawiły się informacje, że służby bezpieczeństwa Ukrainy uznały
ją za osobę niebezpieczną. Ale służby bezpieczeństwa Ukrainy
natychmiast zdementowały to. Czy znając casus Ludmiły Kozłowskiej nie trzeba by dodać do SIS jakiegoś zabezpieczenia przed
politycznym wykorzystaniem? Czy nie powinniśmy osobom wpisanym do systemu Schengen, na tę listę osób, które nie mogą
wjeżdżać do krajów Schengen, stworzyć możliwości ewentualnego odwołania, żądania wyjaśnienia?

Facebook
Europosłowie debatowali o wykorzystywaniu danych użytkowników
Facebooka przez Cambridge Analytica i ochronie danych.

Michał Boni
W świecie cyfrowej rewolucji zaufanie jest jedną
z najważniejszych wartości. Buduje zdrowe relacje
między użytkownikami. Facebook należy do kluczowych nie tylko firm, ale i organizatorów komunikacji.
Dlatego kwestia wiarygodności FB jest ważna i symboliczna. Wyjaśnienie wszystkich przyczyn i aspektów związku FB z Cambridge Analytica i wycieku danych osobowych jest konieczne. Są
przecież narzędzia prawne w postaci Regulacji o Ochronie Danych Osobowych, jest Europejsko-Amerykańska Tarcza Prywatności pilnująca spełniania wymogów ochrony prywatności. Ale
są też nowe wyzwania. Reklama polityczna i niejasność źródeł
jej finansowania. Automatyzm algorytmów grożący zaburzeniem
przejrzystości komunikacji. Rozwój dezinformacji w każdej postaci. Dlatego potrzebne są nowe strategie. Piętnując złe praktyki, pokażmy też dobre przykłady. To będzie bardziej użyteczne
dla zdrowej przyszłości Internetu.

Parlament Europejski potępia rosnącą liczbę neofaszystowskich
aktów przemocy w Europie
Parlament Europejski zdecydowanie potępił akty
przemocy dokonywane przez organizacje neofaszystowskie i neonazistowskie w Europie i wezwał kraje
członkowskie UE do podjęcia odpowiednich środków
w celu zapobiegania, zwalczania i przeciwdziałania
mowie nienawiści i związanych z nią przestępstw.
To główne przesłanie przyjętej rezolucji w sprawie
wzrostu liczby neofaszystowskich aktów przemocy
w Europie. Europosłowie wyrazili też głębokie zaniepokojenie rosnącą normalizacją faszyzmu, rasizmu, ksenofobii i innych form nietolerancji w Unii Europejskiej.
Zauważyli, że w niektórych państwach członkowskich
dochodzi do zmowy pomiędzy przywódcami politycznymi, partiami, organami ścigania i neofaszystami czy
neonazistami.
„Wzywamy państwa członkowskie by doprowadziły do delegalizacji organizacji neofaszystowskich,
a także by walczyły z zalewem mowy nienawiści
w przestrzeni publicznej” - powiedziała poseł Róża
Thun, która koordynowała prace nad stanowiskiem PE
z ramienia Grupy EPL.
Europosłowie podkreślili równocześnie, że martwiącym zjawiskiem jest zaangażowanie niektórych

nadawców telewizji publicznej w działania, których
akceptować nie możemy.
„Rezolucja między innymi mówi o sytuacjach,
w których telewizja publiczna stała się przykładem
propagandy jednej partii politycznej, która często
wyklucza opozycję i grupy mniejszościowe ze społeczeństwa, a nawet podżega do przemocy - taka sytuacja ma miejsce w Polsce” - stwierdziła poseł Thun.
Europosłowie podkreślają, że niepokojące i niedopuszczalne zjawisko jakim jest mowa nienawiści,
ideologie neofaszystowskie czy neonazistowskie
staje się coraz powszechniejsze w wielu dziedzinach życia codziennego. W tym celu wykorzystuje
się nie tylko tradycyjne środki masowego przekazu,
w tym media społecznościowe, wystąpienia publiczne, ale także imprezy sportowe, w głównej mierze
piłki nożnej.
Parlament Europejski poprzez przyjętą rezolucję wezwał też krajowe federacje sportowe, do
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przeciwdziałania pladze rasizmu, faszyzmu i ksenofobii
na stadionach i w kulturze sportowej poprzez potępienie i karanie osób i grup odpowiedzialnych za nie oraz
przez promowanie pozytywnych działań edukacyjnych
skierowanych do młodych fanów. W osiągnięciu zamierzonego celu, pomóc mają szkoły i odpowiednie organizacje społeczne odpowiedzialne za edukację.
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Nagroda im. Sacharowa w 2018 r. dla Ołeha Sencowa:
potężny sygnał dla ukraińskich więźniów politycznych
fot. Antonymon

„Ołeh Sencow jest więźniem sumienia, uczciwym
i niewinnym człowiekiem, który po sprzeciwie się
rosyjskiej okupacji Krymu został oskarżony o terroryzm i skazany przez rosyjskie sądy na 20 lat więzienia na podstawie sfabrykowanych zarzutów. UE
wyraziła swoje stanowisko, że jego sprawa narusza
prawo międzynarodowe i podstawowe standardy
sprawiedliwości. Wspierając Ołeha Sencowa, Parlament Europejski wykorzystał okazję, aby pozostać
wiernym swoim przekonaniom, zasadom demokracji,
praw człowieka i godności, rządów prawa i wolności
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myśli” – powiedział europoseł Eduard Kukan, ciesząc
się z decyzji Konferencji Przewodniczących o przyznaniu Ołehowi Senconowi tegorocznej Nagrody im.
Sacharowa za wolność myśli.
„Nominowaliśmy Ołeha Sencowa za pokojowy
protest przeciwko okupacji Krymu przez Rosjan
i jego strajk głodowy na rzecz uwolnienia wszystkich
ukraińskich więźniów politycznych uwięzionych przez
Rosję. Sencow nie zażądał własnego wydania. Stał
się głosem około 70 innych niewinnych osób ginących w nieludzkich warunkach w rosyjskich więzieniach rozsianych po całym kraju. Przyznając mu tę
nagrodę, dajemy świadectwo o tym, że nie zostały
one zapomniane”, dodał Michael Gahler, poseł do
PE, stały sprawozdawca Parlamentu Europejskiego
do spraw Ukrainy.
„Wolność myśli jest najgorszym koszmarem dla
wszystkich ras dyktatorów i autorytarnych reżimów,
powstrzymując ich od kontrolowania swoich ludzi,
a tym samym jest potężną bronią, by im się przeciwstawić. Nie powinniśmy pozwolić na wolność i nadzieję na śmierć w ciszy”, powiedział.
Ołeh Sencow jest ukraińskim reżyserem filmowym, urodzonym w 1976 roku. Został zatrzymany 10
maja 2014 roku w Symferopolu na Krymie i skazany
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na 20 lat więzienia w ciasnej kolonii karnej przez sąd
rosyjski pod zarzutem przygotowania ataków terrorystycznych przeciwko Rosjanom. Obserwator praw
człowieka Amnesty International określił proces
sądowy jako „niesprawiedliwy proces przed sądem
wojskowym”. 14 maja rozpoczął głodowy strajk, który
trwał ponad 145 dni. Ołeh Sencow został pierwszym
europejskim laureatem Nagrody im. Sacharowa od
dziesięciu lat, od czasu stowarzyszenia Memoriał
w 2009 roku i pierwszym laureatem z Ukrainy. Nagroda zostanie przyznana podczas grudniowej sesji
plenarnej Parlamentu Europejskiego.
Nagroda im. Sacharowa to wyróżnienie przyznawane dla jednej lub kilku osobistości, lub też grupy
osób szczególnie zasłużonych w walce na rzecz
praw człowieka i wolności. Nagroda ustanowiona
w grudniu 1988 przez Parlament Europejski i nazwana na cześć radzieckiego naukowca oraz działacza
politycznego Andrieja Sacharowa. Przyznawana jest
zwykle w październiku. Nominacji może udzielić grupa polityczna lub przynajmniej 40 posłów Parlamentu
Europejskiego. Komisja do Spraw Zagranicznych i Komisja Rozwoju poprzez głosowanie wybierają trzech
finalistów z listy nominowanych, następnie Konferencja Przewodniczących PE wybiera laureata.
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