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35% – cel redukcji emisji CO2 dla samochodów,
dobry dla klimatu i miejsc pracy
Grupa EPL chce walczyć ze zmianami klimatu jednocześnie dbając o nowe miejsca pracy
i wzrost gospodarczy
„Jako posłowie Grupy EPL, uważamy że
należy dbać o środowisko i klimat i tworzyć zachęty dla produkcji i użytkowania samochodów
nisko i zeroemisyjnych. Uważamy również że
cele środowiskowe da się pogodzić z dbaniem
o miejsca pracy i wzrost gospodarczy. Dotyczy
to nie tylko producentów samochodów, ale całego szeroko rozumianego sektora motoryzacyjnego w skład którego wchodzi wiele małych
i średnich przedsiębiorstw. Proponowany przez
nas cel redukcji emisji na poziomie 35% pozwala
utrzymać taką synergię” – powiedział poseł Andrzej Grzyb, poseł komisji Ochrony Środowiska
PE i autor sprawozdania do dyrektywy o wspieraniu czystych pojazdów.
Skomentował w ten sposób przyjęte przez
europosłów sprawozdanie o normach emisji
dla samochodów osobowych i lekkich samochodów użytkowych. Poseł zaznaczył, że dla
Grupy EPL, największej frakcji w Parlamencie
Europejskim, którą współtworzą europosłowie PO i PSL proponowane zmiany wysokości
emisji są konieczne do walki ze zmianą klimatu

i do wypełnienia celów klimatycznych z Porozumienia Paryskiego, ale także do promowania
nowych, czystych technologii które wspomogą
walkę z zanieczyszczeniami powietrza. Grupa
z żalem jednak obserwuje, że po raz kolejny
dyskusja o redukcji emisji została sprowadzona
przez europejską lewicę do bitwy o wysokość
celów redukcyjnych, zamiast do dyskusji o tym,
jak wypromować Europę na wyznacznika ochrony środowiska dla reszty świata.
„Najbardziej skuteczne rozwiązania to te,
które są powszechnie akceptowane zarówno
przez konsumentów jak i producentów. Obawiamy się że proponowany przez sprawozdawczynię wyższy, 40% wskaźnik redukcyjny może zbyt
rygorystycznie podnieść ceny samochodów, co
może być barierą przede wszystkim dla konsumentów w takich państwach jak Polska” – wyjaśnił poseł Andrzej Grzyb. „Tym samym dbając
o poziom emisji CO2, przynajmniej w krótkim
czasie możemy doprowadzić do wzrostu emisji zanieczyszczeń z transpor tu w krajach
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związanych ze zwiększonym popytem na używane samochody” – dodał.
W pierwotnej propozycji dla norm emisji, Komisja Europejska zaproponowała, aby w 2030
roku emisje nowych samochodów zredukować
średnio o 30% w porównaniu do 2021 roku.
Emisje dla nowych samochodów użytkowych
w 2030 roku również powinny zostać zredukowane o 30%. W 2025 roku emisje zarówno dla
samochodów osobowych jak i użytkowych powinny być 15% niższe niż w roku 2021.
Dzięki takim celom, emisje dwutlenku węgla
mogłyby zostać zredukowane o około 170 milionów ton w latach 2020-2030 – to równowartość
łącznych rocznych emisji CO2 Austrii i Grecji.
Średnio pozwoliłoby to także na oszczędności
około 600 euro przy zakupie nowego samochodu w 2025 roku oraz około 1500 euro przy zakupie auta w 2030 roku. Zbyt ambitne wskaźniki
redukcji mogą doprowadzić do wzrostu cen samochodów, a tym samym do zaprzepaszczenia
korzyści gospodarczych i środowiskowych.
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Spółki międzynarodowe
Europosłowie debatowali o wkładzie UE do wiążącego instrumentu
ONZ dotyczącego spółek międzynarodowych w odniesieniu do przestrzegania praw człowieka.

Bogdan Wenta
Ustanowienie przez Radę Praw Człowieka ONZ w 2014
r. otwartej międzyrządowej grupy roboczej, dotyczącej
transnarodowych korporacji i innych przedsiębiorstw
w odniesieniu do praw człowieka jej praca na rzecz
ustanowienia instrumentu w tym zakresie jest ważnym krokiem, podjętym
przez społeczność międzynarodową. Globalizacja dotyczy wszystkich
dziedzin życia, również działalności gospodarczej i łańcuchów dostaw.
Dlatego też rola korporacji w zapewnianiu poszanowania praw człowieka
zyskuje na znaczeniu i tworzy sytuację, w której międzynarodowe normy
i zasady są kluczowe dla uniknięcia łamania praw człowieka w państwach
trzecich. Zdaniem Grupy EPL, UE i jej państwa członkowskie powinny
przystąpić do nowego potencjalnie prawnie wiążącego instrumentu, tylko
wtedy gdy ich postulaty zostaną odpowiednio włączone, a jego mandat nie
powinien wykraczać poza to, co jest prawnie ustanowione w UE.

Umowy ubezpieczeniowe

Posłowie dyskutowali o międzynarodowych standardach sprawozdawczości finansowej dotyczących umów ubezpieczeniowych.

Bogdan Zdrojewski
Jestem przeciwnikiem nadmiernych regulacji takich elementów rynku, które są związane z usługami, bo uważam,
że się gorzej rozwijają. Rozumiem i podzielam tę uwagę,
że trzeba podnosić standardy, przede wszystkim myśląc
o ludziach, o odbiorcach usług ubezpieczeniowych. Uważam jednak, że
trzeba robić to niezwykle delikatnie, aby ten rynek nie był uszkodzony,
nie był poturbowany, także od strony biznesowej.

Obszary wiejskie, górskie i oddalone
W Parlamencie trwała debata o planie działania UE na rzecz obszarów wiejskich, górskich i oddalonych.

Krzysztof Hetman
Obszary wiejskie, górskie i odległe stanowią większość
terytorium UE i są zamieszkane przez ponad połowę jej
mieszkańców. W dalszym ciągu są one na pozycji nieuprzywilejowanej – ich PKB jest systematycznie niższe niż w obszarach miejskich. Borykają się z problemem wyludnienia i odpływu osób
młodych, mają gorszy dostęp do Internetu. Potrzebny jest program Interreg,
który w ciągu ponad 25 lat swojego istnienia dowiódł już swojej skuteczności. Uważam, że należy zapewnić temu instrumentowi odpowiednio wysoki
budżet, aby mógł on kontynuować efektywne wsparcie dla tych obszarów.

Białoruś

Europosłowie debatowali o pogorszeniu się sytuacji w zakresie
wolności mediów na Białorusi, w szczególności sprawa Karty’97.

Bogdan Zdrojewski | w imieniu grupy EPL.
Białoruś mogłaby być dumna z artystów, ze swojej twórczości, z kultury ludowej. Mają laureatkę Nagrody Nobla
w dziedzinie literatury. Natomiast szykanowany jest teatr.
Szykanowani są artyści, szykanowani są profesorowie,
którzy pomagają temu teatrowi, ale nawet publiczność. Zwracam na to
uwagę, bo zależy mi na tym, aby opinia, która wychodzi z Parlamentu Europejskiego, była rzeczywiście kompletna, była pełna i uwzględniała nie
tylko losy, problemy Karty’97 czy też Biełsatu, ale także samych artystów.

Podatek od wartości dodanej
W Parlamencie toczyła się debata o stawkach podatku od wartości
dodanej – Harmonizacja i uproszczenie niektórych przepisów.

Dariusz Rosati
Dwa sprawozdania stanowią ważny krok w kierunku
ukończenia ostatecznego systemu VAT w UE. Pierwsze
dokonuje postępów w trzech kluczowych obszarach:
państwa członkowskie przyjmują maksymalnie dwie
stawki obniżone, które nie mogą być niższe niż 5%. Zmniejszy to
dyspersję stawek VAT w całej UE i przyniesie korzyści konsumentom
końcowym. Średnia ważona stawka VAT powinna wynosić co
najmniej 12%. Podczas gdy odstępstwa i obniżone stawki będą
nadal określane przez poszczególne państwa członkowskie. Drugie
sprawozdanie ma na celu harmonizację i uproszczenie niektórych
zasad w systemie VAT. W szczególności harmonizacja przepisów
dotyczących traktowania transakcji łańcuchowych w podatku VAT
znacznie zmniejszy zakres oszustw związanych z VAT w całej UE.
Dotyczy to w szczególności tak zwanych „transakcji trójstronnych”,
które były jednym z najpopularniejszych systemów oszustw
związanych z VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym.

Zamówienia publiczne
W PE posłowie dyskutowali o pakiecie dotyczącym strategii udzielania zamówień publicznych.

Adam Szejnfeld
Nie ulega wątpliwości, iż w przypadku zamówień
publicznych koniecznie jest wzmocnienie kryterium
jakości w stosunku do kryterium ceny, które nadal
dominuje. Równie ważne jest uwzględnienie całego
cyklu życia produktów lub usług nabywanych w drodze zamówień
publicznych. Zmniejszenie biurokracji, zwiększenie elastyczności,
ułatwienie MŚP uczestniczenie udziału w zamówieniach publicznych
to wyzwania, które pozostają również aktualne.

Krzysztof Hetman
Procedury związane z zamówieniami publicznymi
muszą być przede wszystkim przejrzyste i zrozumiałe,
dlatego popieram postulat ich maksymalnego
możliwego uproszczenia. Duży potencjał w tym
kierunku leży w wykorzystywaniu nowych technologii, aby stworzyć
tzw. e-zamówienia publiczne, całościowo realizowane online.
Chciałbym także podkreślić, jak ważne jest, aby kryteria
rozstrzygania przetargów zostały wzbogacone o inne wskaźniki, niż
tylko najniższą cenę. Instytucje kontraktujące muszą zwracać uwagę
na jakość i zrównoważony charakter projektów.

Nakaz konfiskaty
Posłowie debatowali o nowych przepisach o wzajemnym uznawaniu
nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty w sprawach karnych.

Tadeusz Zwiefka
Współpraca pomiędzy wymiarami sprawiedliwości i wzajemne zaufanie są nieodzownym elementem skutecznej
walki z przestępczością, która coraz częściej przenika
granice UE. Ocenia się, że obecnie 98,9% ewentualnych
zysków przestępczych nie jest konfiskowane i pozostaje do dyspozycji przestępców. Dzięki nowym rozwiązaniom łatwiej będzie zamrażać aktywa i konfiskować mienie pochodzące z przestępstw w całej
Unii. Z jednej strony zabezpieczy to te środki przed wykorzystaniem
w dalszej działalności przestępczej, z drugiej pozwoli zapewnić poszanowanie praw ofiar do otrzymania odszkodowania i zwrotu mienia
w sprawach transgranicznych.

Dochód minimalny

Technologie medyczne

Europosłowie dyskutowali o dochodzie minimalnym w Europie będącym prawem każdego obywatela.

W PE debatowano o ocenie technologii medycznych.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
Koncepcja o gwarantowanym dochodzie minimalnym
mówi, ze każdy obywatel w wieku produkcyjnym, niezależnie od tego czy pracuje, czy nie, powinien mieć
wypłacany przez państwo minimalny dochód, który
zapewni mu bezpieczeństwo socjalne. Koncepcja ta w większości
krajów UE obowiązuje. Nie ma ono charakteru uniwersalnego. Nieprzypadkowo są w UE kraje, które pilotażowo wdrożyły gwarantowany dochód minimalny. Jednak to rozwiązanie ma swoje wady.
Gwarantowanie minimalnego dochodu każdemu niezależnie od
statusu zatrudnienia może działać demotywująco, zniechęcać do
wchodzenia i pozostawania na rynku całe grupy społeczne. Dlatego należy rozmawiać o minimalnych standardach zatrudnienia, zaś
politykę społeczną odnoszącą się do niepracujących obywateli pozostawić w gestii państw członkowskich.

Bogdan Zdrojewski
Przemysł farmaceutyczny to gigant, to wielkie środki finansowe i wielkie możliwości. Zwracam uwagę na dwie groźne
grupy. I grupa próbuje za wszelką cenę wcisnąć rozmaite
medykamenty czy pseudo medykamenty, placebo, ludziom
często ubogim, nieświadomym oszukując ich. II grupa stara się odciągnąć
część społeczeństwa od, np., obligatoryjnych szczepień, od niektórych
badań profilaktycznych. Obie grupy rosną w siłę. A to jest obszar naszej
wspólnej odpowiedzialności, aby nie nadużywać środków finansowych
tkwiących w tym przemyśle i chronić społeczeństwo przed zbędnymi fałszywymi przekazami i także reklamami.

Dane nieosobowe
Parlament debatował o swobodnym przepływie danych nieosobowych w UE.

Róża Thun
Danuta Jazłowiecka
Od paru lat dyskutujemy o dochodzie minimalnym, który przysługiwałby wszystkim obywatelom niezależnie
od tego, czy pracują, czy też znajdują się poza rynkiem
pracy. Dotychczasowe doświadczenia z gwarantowanym
dochodem minimalnym nie nastrajają optymistycznie. Minimalny dochód gwarantowany nie zlikwiduje korupcji, prekariatu, nielegalnego
zatrudnienia czy bezrobocia przyczyniających się do biedy. Naszą energię powinniśmy skupić na działaniach aktywizujących i włączających
osoby bezrobotne, działaniach wymuszających zapewnienie godnych
warunków pracy dla każdego, działaniach wspierających szczególnie
kobiety, by mogły z powodzeniem godzić obowiązki rodzinne z pracą.
Wydaje mi się, że taki pomysł byłby lepszy, gdyby był adresowany do
emerytów, którzy przez całe swoje życie pracowali.

Adam Szejnfeld
Pomoc musi być imiennie adresowana, wtedy będzie
prawdziwą pomocą. Pomoc musi być też sprawiedliwa
i musi być sprawiedliwa tak dla beneficjentów, a więc
tych którzy potrzebują tej pomocy. Ja myślę, że równo nie
powinni dostać i ci, co leżą na chodniku i chcą na piwo, na alkohol,
na wino, i ci, którzy chcą się kształcić, chcą się rozwijać, chcą mieć
dzieci i potem pracować na rozwój tych swoich dzieci. Ale także musi
być sprawiedliwa wobec tych, którzy te pieniądze dają, a więc tych,
którzy pracują.

Neofaszyzm
Posłowie debatowali o wzroście neofaszystowskiej przemocy
w Europie.

Róża Thun | w imieniu grupy EPL.
Jesteśmy świadkami agresji słownej w wielu miejscach
w Unii, dzielenia społeczeństwa na lepszy i na gorszy
sort. Opowieści o uchodźcach przynoszących pasożyty
i choroby. A za tymi słowami idzie często przyzwolenie
na marsze faszystowskie nawołujące do przemocy, do rasizmu, do
homofobii. Dochodzi do ekscesów jak spalenie kukły Żyda czy symboliczne wieszanie portretów polityków, którzy wyraźnie artykułują potrzebę ochrony słabszych, mniejszości i nawołują do przestrzegania
wartości europejskich. Mamy przykłady tego w Czechach, w Polsce,
na Węgrzech, na Malcie. W niektórych krajach media publiczne sieją
nienawiść do przeciwników politycznych rządu, w innych rząd robi
to osobiście. Nie możemy udawać, że nic się nie dzieje lub że to są
problemy wewnętrzne krajów, bo ta zaraza się rozlewa. Walka z tą
zarazą to jest przede wszystkim obowiązek państw członkowskich,
a Komisja musi z nimi bardzo blisko pracować.

Jeżdżę po UE, granic nie zauważam, bo one są niewidoczne,
ale dalej są. I to właśnie te bariery sprawiają, że rozwijamy się
wolniej, niż byśmy mogli, i dlatego musimy je ciągle znosić.
Usunięcie ograniczeń dotyczących lokalizacji danych przyczyni się nie tylko do wzrostu gospodarczego, ale będzie kolejnym elementem łączącym obywateli. Nowe przepisy, a w szczególności zasada
transgranicznego swobodnego przepływu danych nieosobowych, zapewni przedsiębiorcom ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Przedsiębiorcy będą mogli efektywniej, łatwiej i taniej prowadzić działalność w różnych krajach i nie będzie im już towarzyszył obowiązek powielania systemów informatycznych i magazynowania ich w różnych miejscach.

Adam Szejnfeld
Swoboda przepływu osób, kapitału czy usług stała się fundamentem wspólnego rynku, ale 60 lat temu i kilka dekad
później wszyscy ci, którzy działali na rzecz Wspólnoty, nie
mogli przypuszczać, że taką wagę dla rozwoju będą miały
dane. Dzisiaj do tego katalogu wspólnego rynku powinniśmy dołożyć
swobodę przepływu danych. Ona w dzisiejszych czasach gospodarki cyfrowej jest warunkiem sine qua non rozwoju. Rozwój natomiast buduje
dobrobyt obywateli UE. Bariery, które funkcjonują na rynku europejskim
do tej pory, nie mają już swojego uzasadnienia. Mało tego, są barierami
rozwoju firm europejskich już nie tylko cyfrowych, ale właściwie wszystkich, które funkcjonują w gospodarce.

Eurojust
W Parlamencie debatowano o Agencji UE ds. Współpracy Wymiarów
Sprawiedliwości w Sprawach Karnych.

Bogdan Zdrojewski
Działając w Komisji ds. terroryzmu, wielokrotnie natrafiam
na podstawowy problem współpracy między służbami,
a zwłaszcza pomiędzy państwami. Można powiedzieć, że
jest to najbardziej wrażliwy, by nie powiedzieć niewystarczający, fragment współpracy związanej z walką z terroryzmem w Europie.
Patrząc na przyrost spraw w ciągu 15 lat, ponad dziesięciokrotny, uważam że ta debata jest potrzebna, a sam dokument przygotowany związany
z reformą tej podstawowej instytucji niezbędny. Wspieram te aktywności,
które reformują instytucje, ale żałuję, że mój kraj, moje państwo – Polska
nie podpisała się pod zbudowaniem Prokuratury Europejskiej. Uważam, że
wraz z Węgrami i Szwedami powinniśmy zmienić to zdanie.

Jesteśmy po stronie Rumunów
„Mieszkańcy Rumunii chcą lepszej przyszłości
dla swojego kraju, chcą uczciwości, przejrzystości i sprawiedliwości. Rząd rumuński wielokrotnie ignorował swoich obywateli. Mamy poważne
obawy o stan rządów prawa w Rumunii, które powinny chronić wszystkich Rumunów jednakowo.”
Przemawiając podczas debaty plenarnej na
temat praworządności w Rumunii, europoseł
Esteban González Pons, wiceprzewodniczący
grupy EPL i przewodniczący jej grupy roboczej
ds. Prawnych i wewnętrznych, zwrócił się do
rumuńskiego premiera i nalegał, aby nigdy nie
ignorował głosu własnego ludu. González Pons
zaatakował również socjaldemokratów i liberałów, którzy również zdecydowali się współdziałać i milczą na temat obecnej sytuacji w Rumunii.
W sierpniu ubiegłego roku Rumuni wyruszyli
na ulice w pokojowym proteście przeciwko rządzącej koalicji i obecnemu rządowi oraz jego
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polityce. Zamienił się on w brutalne starcia między policją i protestującymi. „Nie możemy zrozumieć ekstremalnej reakcji rządu Rumunii w tym
tragicznym dniu”, powiedział González Pons.
Rząd rumuński podjął szereg prób zmniejszenia niezależności sądownictwa, jednocześnie wyraźnie osłabiając praworządność
w tym kraju. Jest to sprzeczne z europejskimi
wartościami, dlatego Parlament Europejski
jest zobowiązany nie tylko mówić o tych kwestiach, ale także zapewniać przestrzeganie takich wartości, jak praworządność, demokracja
i niezależność sądownictwa we wszystkich
państwach członkowskich.
„Rumuni walczyli przeciwko komunizmowi
o swoje wolności. Zniszczyli tyranię i zbudowali demokrację „, powiedział González Pons.
„Takich odważnych i szlachetnych wysiłków nie
należy podważać”.
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Media online podlegają tym samym
zasadom, co tradycyjna telewizja
„Dostosowaliśmy europejskie przepisy medialne do ery cyfrowej, stosując podobne zasady
do podobnych usług, zarówno online, jak i offline, w końcu wynegocjowaliśmy poziom ochrony
dla internetowych usług medialnych podobnych
do tych stosowanych w przypadku tradycyjnych
mediów transmisyjnych”, powiedziała Sabine Verheyen, europoseł, główny negocjator Parlamentu
Europejskiego w sprawie reformy prawodawstwa.
Parlament Europejski przyjął nowe prawodawstwo UE w sprawie audiowizualnych usług
medialnych. Dwa lata po pierwotnym zaproponowaniu aktualizacji negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i bułgarska prezydencja Rady zamknęli
umowę w dniu 25 maja 2016 r.
„Dzięki temu wynikowi, po negocjacjach
z państwami członkowskimi, ustanowiliśmy
uczciwe, równe warunki, dostosowując niektóre
ważne zasady do internetowych usług medialnych, które wcześniej obowiązywały tylko w przypadku tradycyjnej telewizji”.
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Sabine Verheyen zwróciła uwagę, że wyniki są
również dobrą wiadomością dla europejskiego
sektora filmowego i naszej europejskiej różnorodności kulturowej: platformy wideo na żądanie
będą musiały przypisać 30% ich katalogu do europejskich produkcji. Pozwoli to pobudzić europejską kreatywność w sektorze audiowizualnym.
Stanowisko Parlamentu ma na celu wzmocnienie ochrony konsumentów przed nadmierną
reklamą w godzinach największej oglądalności,
w szczególności ochronę słabszych grup społecznych, takich jak małoletni i dzieci.
„Cieszę się, że udało nam się wynegocjować,
że podobny poziom ochrony odnosi się teraz
również do internetowych usług medialnych,
podobnie jak w przypadku klasycznych medialnych usług nadawczych.” Zasady przejrzystości
dotyczące reklamy, w szczególności dotyczące
lokowania produktu i sponsorowania, będzie
mieć teraz zastosowanie do platform do udostępniania wideo, co jest wielkim osiągnięciem
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dla ochrony konsumentów, zwłaszcza dzieci i nieletnich, a naszym głównym celem było zabezpieczenie naszych konsumentów przed nadmierną
reklamą„ – podsumowała.
Zakres dyrektywy zostanie rozszerzony.
W przyszłości będzie również miała zastosowanie do internetowych usług wideo na platformach do udostępniania wideo, a także do filmów
rozpowszechnianych na platformach społecznościowych, takich jak Facebook. W tym sensie
przepisy dyrektywy obejmują jedynie sam film
i jego treść. Wprowadzono nową kategorię usług,
„platformy do udostępniania wideo”, obejmujące
dostawców takich jak YouTube.
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