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Parlament Europejski przyjął korzystne dla obywateli UE
stanowisko w sprawie wieloletniego budżetu 2021-27 oraz
reformy systemu zasobów własnych UE

Za stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie
wieloletniego budżetu odpowiada dwóch europosłów
Platformy Obywatelskiej – Jan Olbrycht oraz Janusz
Lewandowski. Jest to wyraz silnej pozycji PO w instytucjach unijnych, ponieważ raport w sprawie kolejnych
wieloletnich ram finansowych i zasobów własnych UE
uznawany jest za jeden z najważniejszych dokumentów
tej kadencji.
Sprawozdanie przedstawia uszczegółowione stanowisko Parlamentu przed rozpoczęciem negocjacji
z rządami państw członkowskich Unii Europejskiej.
Parlament pokazuje swoją wizję jak powinien wyglądać
nowy budżet europejski, prezentując szczegółowe liczby dla poszczególnych polityk unijnych, sprzeciwiając
się tym samym radykalnym cięciom zaproponowanym
przez Komisję Europejską. Posłowie proponują m. in.
podwyższenie budżetu do 1324.1 mld euro (w cenach

stałych 2018) – co odpowiada 1,3% dochodu narodowego brutto UE27.
„ Europarlament przyjął stanowisko ws. budżetu
UE 2021-27, wypracowane z udziałem silnej delegacji
PO. Znacznie korzystniejsze dla Polski niż wyjściowa
propozycja Komisji Europejskiej. Niestety obecny rząd
ma słabe karty w rozgrywce o pieniądze dla Polski” –
powiedział Janusz Lewandowski.
Dzięki tym wpływom stanowisko Parlamentu
Europejskiego silnie podkreśla potrzebę utrzymania
poziomu finansowania dwóch głównych polityk Unii Europejskiej – polityki spójności i wspólnej polityki rolnej.
Dlatego też europosłowie Platformy Obywatelskiej stają
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w obronie beneficjentów, inwestycji, polityki spójności,
oraz funduszy dla rolników, sprzeciwiając się cięciom
zaproponowanym przez Komisję Europejską.
„Wynik głosowania potwierdził, że Parlament Europejski jest przygotowany do rozpoczęcia negocjacji
w sprawie korzystnego dla Unii Europejskiej nowego
wieloletniego budżetu na lata 2021-2027. Parlament
podtrzymał swoje stanowisko, że nie można finansować nowych zadań ograniczając dobrze funkcjonujące
polityki takie jak polityka spójności i wspólna polityka
rolna!” – powiedział Jan Olbrycht
Zakończył się trwający wiele miesięcy trudny
proces uzgadniania wspólnego stanowiska. Misja powierzona polskim europosłom została zakończona
sukcesem – udało się pogodzić skrajnie rozbieżne
oczekiwania grup politycznych.
Nowe ramy finansowe będą obowiązywać w latach
2021-27. Obecne ramy finansowe na lata 2014-2020 zostały zaprojektowane przez Janusza Lewandowskiego,
jako ówczesnego komisarza ds. programowania finansowego i budżetu, dzięki którym Polska otrzymuje dziś
największe środki unijne w historii w wysokości 500
miliardów złotych.
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Nowe, korzystniejsze prawa pasażerskie dla podróżujących koleją
Większe i sprawiedliwsze odszkodowania za spóźnienia, ułatwienia dla niepełnosprawnych podróżnych,
miejsce dla rowerów w każdym pociągu – Parlament
Europejski przegłosował pakiet zmian, które zwiększają prawa pasażerów kolei na terenie Unii Europejskiej.
Zabiegali o to posłowie Grupy EPL: Elżbieta Łukacijewska, Róża Thun oraz Marek Plura.
Jak podkreśliła poseł Łukacijewska: „Wynik głosowania jest odpowiedzią na oczekiwania pasażerów kolei. Przegłosowaliśmy szereg rozwiązań, które sprawią,
że podróż koleją stanie się znacznie dogodniejsza.
Wprowadziliśmy pojęcie podróży łączonej, co oznacza, że za przesiadkę będzie odpowiadał przewoźnik.
Uwzględniliśmy dobre rozwiązania dla osób niepełnosprawnych, cyklistów i, co najważniejsze, podnieśliśmy
progi odszkodowań, nawet do pełnej kwoty biletu za
spóźnienia przekraczające 120 min. Ochrona podróżnych jest kluczowa, jeżeli mamy zwiększyć atrakcyjność i konkurencyjność polskich kolei”.
„Z Parlamentu Europejskiego płyną doskonałe
wiadomości dla tych, którzy podróżują koleją. To
prawdziwa kolejowa rewolucja. Nowe przepisy, dotyczące rowerzystów i osób niepełnosprawnych, obejmą
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wszystkie rodzaje przewozów pasażerskich. Niezależnie od tego czy pojedziemy podmiejską kolejką do
pracy i szkoły, czy też wybieramy się w daleką podróż
na wakacje, na przykład z rowerem” – powiedziała
posłanka Róża Thun.
Nowe przepisy to faktycznie doskonała wiadomość dla rowerzystów. W ciągu 2 lat od daty wejścia
przepisów w życie, każdy nowy lub remontowany
skład będzie musiał posiadać wyraźnie oddzieloną
i oznakowaną strefę do przewozu rowerów z przynajmniej 8 miejscami na rowery. Na zmianach skorzystają też niepełnosprawni. Prawo do przejazdu
z osobą towarzyszącą lub psem zostanie rozszerzone
na wszystkie typy pociągów. Na każdej stacji niepełnosprawny będzie mógł uzyskać pomoc od specjalnie
przeszkolonego personelu, bez konieczności powiadamiania z dużym wyprzedzeniem.
Znacznie skróci się czas, w którym osoba z niepełnosprawnością będzie musiała zawiadomić przewoźnika o tym, że chce skorzystać z jego usług. Do
tej pory trzeba było to robić nawet w dwudniowym wyprzedzeniem, a i tak nie było pewności, że nie zostanie
się na lodzie. Teraz ten czas ma skrócić się nawet do
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trzech godzin na mniejszych stacjach. Na dużych dworach asysta powinna być dostępna non-stop.
„Planowanie podróży koleją dla osoby niepełnosprawnej to wyzwanie niczym wejście zimą na K2.
Wiem coś o tym, bo jako osoba niepełnosprawna
wielokrotnie miałem kłopoty na dworcach, szczególnie kiedy okazywało się, że pociąg lub peron nie jest
dostępny. Mam nadzieję, że dzięki zaproponowanym
przez nas rozwiązaniom niepełnosprawni będą mogli
wreszcie z przyjemnością jeździć także pociągami” –
mówi europoseł Marek Plura.
Za ewentualne uszkodzenia lub utratę używanego
w podróży sprzętu wspomagającego niepełnosprawnych będzie odpowiadał przewoźnik. Aby przepisy
weszły w życie konieczne będzie uzyskanie porozumienia z krajami członkowskimi (Radą) i Komisją.
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Energia
Posłowie dyskutowali o efektywności energetycznej, zarządzaniu unią
energetyczną, promowaniu stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Andrzej Grzyb
Dyrektywa dotycząca promocji odnawialnych źródeł
energii nakłada na poziomie UE ambitny cel udziału paliw
odnawialnych w wysokości 32%. W dyrektywie, to wsparcie nie tylko dla producentów energii, dla których jest to
główne źródło działalności, ale dla prosumentów, czyli konsumentów,
osób, firm – szczególnie na obszarach wiejskich – które zainwestowały
lub będą mogły inwestować w energię odnawialną na swoje własne
potrzeby, ale też będą ją magazynować i odsprzedawać. To ważne,
gdyż prosumenci nie będą mogli być, jak do tej pory często, ignorowani
przez legislację państw członkowskich. Lokalne wspólnoty energetyczne mogą zmienić kształt rynku energii w miejscach, które nie mają
zapewnionych stałych dostaw energii.

Jerzy Buzek
Cele są ambitne, należy skupić się na ich realizacji. Pamiętajmy przy tym, że chodzi o ochronę klimatu, ale także ratowanie naszej planety od smogu. Co roku z jego powodu
umiera w Unii Europejskiej 400 tys. ludzi. Z tego punktu
widzenia niektóre zapisy w dyrektywie OZE są korzystne - np. w kwestii rozwoju nowoczesnych systemów ciepłowniczych w miastach czy
wspierania prosumentów, co jest istotne na wsiach.

Przyszłość Europy
Posłowie dyskutowali o przyszłości Europy z kanclerz Niemiec
Angelą Merkel.

Dariusz Rosati
Bardzo doceniamy Pani wysiłki na rzecz wzmocnienia
Europy. W swoim wystąpieniu skoncentrowała się Pani
na potrzebie wspólnej polityki zagranicznej w Europie
i bardzo podzielam Pani poglądy. Chciałbym zapytać: co
powinniśmy zrobić i jak powinna wyglądać nasza polityka wobec Rosji?
Nadal mamy sytuację, w której ludzie umierają we wschodniej Ukrainie.
Jesteśmy już w piątym roku negocjacji z Rosją, aby wdrożyć tak zwane
„porozumienia z Mińska”. Jaki jest przepis na to, aby uczynić Rosję
bardziej akomodacyjną i chętniej uwzględniać nasze oczekiwania? Jaki
jest Pani sposób na konfrontację z coraz bardziej agresywną Rosją
w Europie i jak zapewnić pokój Ukrainie?

Ruch kolejowy
Europosłowie debatowali o prawach i obowiązkach pasażerów
w ruchu kolejowym.

Adam Szejnfeld
Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska, w tym czystego powietrza, wymagają zwiększenia udziału przewozów
kolejowych. Niestety kolej nie jest konkurencyjna dla innych
przewoźników publicznych pod względem wielu kryteriów.
Jednym z nich jest oczywiście różnica w uprawnieniach konsumentów.
Rozporządzenie PE i Rady idzie więc w dobrym kierunku: zwiększa prawa pasażerów, wprowadza ułatwienia dla osób niepełnosprawnych i z ograniczeniami ruchowymi, także dla podróżujących z dziećmi, z wózkami, z rowerami,
ze zwierzętami domowymi czy bilety łączone. Szczególnie pozytywnie trzeba
ocenić uprawnienia odszkodowawcze, o których mówi rozporządzenie.

Jugendamt
Posłowie dyskutowali o roli niemieckiego Urzędu ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt) w sporach transgranicznych w sprawach rodzinnych.

Julia Pitera
Od 2006 r. do Komisji Petycji wpłynęło łącznie 258 petycji
zawierających skargi w sprawie Jugendamtów. W tej liczbie
76 % petycji, dotyczyło dzieci obywateli niemieckich. Pozostałe 62 petycje pochodziły z innych państw. Do większości
petycji nie dołączano wyroku sądu. Dlatego skierowałam do Trybunału
Praw Człowieka zapytanie, który z 62 autorów petycji o narodowości innej niż niemiecka złożył skargę do Trybunału. Tylko 17 osób skargę taką
złożyło i wszystkie te skargi zostały uznane za niedopuszczalne. Temat
ten regularnie powraca. Zasiewa niepokój i podważa nie tylko zaufanie
do władzy, ale i wzajemne zaufanie w ramach Wspólnoty Europejskiej.

Jarosław Wałęsa
Instytucje europejskie i państwa członkowskie powinny promować współpracę transgraniczną w sprawach rodzinnych,
organizować szkolenia dla sędziów i specjalistów, informacje na temat pomocy prawnej i dwujęzycznych prawników
oraz angażować ambasady i przedstawicieli konsularnych od samego
początku wszystkich postępowań w zakresie opieki nad dziećmi z udziałem ich obywateli.

Gruzja i Mołdawia
Europosłowie debatowali o wdrożeniu układu o stowarzyszeniu UE
z Gruzją oraz o wdrożeniu układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią.

Bogdan Zdrojewski
Gruzję możemy ocenić jako element pozytywnej polityki, pozytywnego wspierania w aż trzech elementach. Po pierwsze,
wdrażania układu o stowarzyszeniu, po drugie trzyletniego
planu realizacji celów zgodnie z pozytywną oceną Komisji
Weneckiej, ale także skutecznego wdrażania systemu bezwizowego.
W przypadku Mołdawii nie możemy odnotować żadnego, pozytywnego
elementu w tym długoletnim procesie wspierania tego państwa. Odnotowuję to ze smutkiem, z konstatacją finalną.

Łączność elektroniczna
Europosłowie debatowali o Organie Europejskich Regulatorów Łączności
Elektronicznej oraz o Europejskim kodeksie łączności elektronicznej.

Jerzy Buzek
Małe i średnie firmy, start-upy wreszcie odetchną – dzięki
łatwemu dostępowi do sieci, niższym kosztom i najwyższej szybkości połączeń internetowych. To prawdziwa rewolucja! Możemy teraz rozwinąć sieć 5G i zbudować nowe
stacjonarne sieci o najwyższej przepustowości, bo reguły promowania,
finansowania i dzielenia się ryzykiem są jasne i przejrzyste. Budujemy
Unię Cyfrową, a nie tylko wspólny cyfrowy rynek.

Michał Boni
Rozmawiamy o rozwiązaniu dla rewolucji cyfrowej. Kodeks
daje nam nowe prawa: dostęp do Internetu jako usługi
powszechnej bez względu na lokalizację i dochody, nowe
stawki za rozmowy międzynarodowe, dostęp do powszechnego w danym kraju systemu ostrzegania. Kodeks stawia fundament dla
ultraszybkiego Internetu 5G, informacji przesyłanych w milisekundach
oraz przyszłego społeczeństwa gigabitowego z usługami zmieniającymi
jakość życia, także na terenach wiejskich. Wspiera sprawniejsze dzielenie
widma radiowego w całej Unii oraz inwestycje, zwiększając przewidywalność prawną i gwarancje dostępu do widma dla operatorów. Zapewnia
konkurencyjność dzięki jakości usług, a nie nakazów.

Emisja CO2

Wieloletnie ramy finansowe

Posłowie dyskutowali o normach emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich.

W Parlamencie trwała dyskusja nt. sprawozdania okresowego w sprawie
wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027.

Andrzej Grzyb
Dbanie o środowisko i klimat oraz tworzenie zachęt do produkcji i użytkowania pojazdów nisko – i zeroemisyjnych są
naszym wspólnym zadaniem. Cele środowiskowe da się
pogodzić z dbaniem o miejsca pracy i wzrost gospodarczy. Sądzę, że redukcja emisji na poziomie 35 % pozwala na utrzymanie takiej synergii. Najbardziej skuteczne rozwiązania to takie, które są
powszechnie akceptowane zarówno przez konsumentów, jak i producentów. W przypadku pojazdów ciężarowych efektywność paliwowa ma
pierwszorzędne znaczenie, bowiem paliwo jest największym kosztem
stałym firm transportowych. W ich interesie jest więc zakup pojazdów
zużywających jak najmniej paliwa. Efektywność paliwowa wiąże się też
z ograniczeniem emisji, zatem powinniśmy dążyć do wdrożenia do produkcji i użytkowania pojazdów jak najniżej emisyjnych.

Rynek wewnętrzny
W Parlamencie toczyła się dyskusja nt. nadania organom ochrony
konkurencji państw członkowskich uprawnień oraz zapewnienie należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Dariusz Rosati
Chcę zwrócić uwagę na trzy kompromisy. Po pierwsze,
ustalenie takich ram prawnych postępowań w stosunku do
instytucji czy firm naruszających konkurencję, które pozwalają na skrócenie tych postępowań i zwiększenie skuteczności ścigania tych nielegalnych praktyk. Po drugie, chodzi o stworzenie
możliwości uchylenia obowiązku kar w sytuacji, kiedy dane instytucje
czy firmy ujawnią istnienie spisku cenowego. Te leniency procedures,
jak je nazywamy, mają duże znaczenie dla skuteczniejszej walki z naruszeniami konkurencji. Po trzecie, nakładamy limit kar finansowych,
które będą stosowane w stosunku do firm naruszających konkurencję,
i uważam, że ta propozycja, że mają one być równe co najmniej 10%
wartości rocznych obrotów, jest prawidłowa.

Usługi opiekuńcze
W Parlamencie odbyła się debata nt. usługi opieki w UE na rzecz
poprawy sytuacji w zakresie równouprawnienia płci.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
sprawozdawczyni

Problem opieki to problem kobiet, bo 90% opiekunów
to kobiety. Większość z nich pracuje nieodpłatnie lub
nielegalnie. To bardzo niesprawiedliwe. Dlatego, że
obowiązki opiekuńcze są pierwszą przeszkodą dla kobiet w realizacji
zawodowej, a przerwy i ograniczenia w pracy skutkują 40% luką emerytalną. Potrzebujemy dobrej jakości usług opiekuńczych, najbardziej
w systemie rodzinnym i środowiskowym. Praca opiekuńcza powinna
być wynagradzana i uwzględniana przy naliczaniu emerytury. Potrzebujemy wsparcia dla opiekunów nieformalnych, bez względu na ich
status zawodowy.

Krzysztof Hetman
W celu poprawy standardów usług opieki warto korzystać z narzędzi polityki spójności. Fundusze strukturalne
powinny być ukierunkowane na inwestycje w infrastrukturę na tych obszarach, gdzie takich ośrodków brakuje
lub wymagają one modernizacji. Europejski Fundusz Spójności może
zarówno być wsparciem dla kadr, jak i pomagać młodym rodzicom
i opiekunom w powrocie na rynek pracy po przerwie spowodowanej opieką. Ważne jest promowanie elastycznego podejścia wśród
pracodawców, aby osoby sprawujące opiekę mogły łączyć swoje
obowiązki z karierą zawodową.

Czesław Siekierski
Wspólna Polityka Rolna odgrywa zasadniczą rolę w osiąganiu celów Unii, w tym bezpieczeństwa żywnościowego,
dzięki dostarczeniu konsumentom wysokiej jakości żywności po przystępnych cenach oraz zachowaniu krajobrazu
i ochronie środowiska naturalnego, poprawie poziomu życia rolników.
Dochody rolnicze stanowią 50% średniej innych grup zawodowych,
i w połowie zależą od wsparcia z WPR, a niektóre kraje mają znacznie
niższe dopłaty. Do tego należy dodać gorsze warunki życia na obszarach wiejskich. W rezultacie dotkliwszy staje się brak młodych rolników.
Przed rolnikami stawiana jest wielość nowych zadań, podczas gdy budżet WPR jest systematycznie obniżany. Apelujemy o utrzymanie budżetu WPR na dotychczasowym poziomie.

Jerzy Buzek | autor projektu opinii Komisji
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Komisja zaproponowała, z mojej inicjatywy, utworzenie
specjalnego Funduszu w wysokości niemal 5 mld euro dla
regionów górniczych – takich jak Śląsk. To niezwykle ważne – chcąc realizować cele klimatyczne, UE musi pokazać, że wspiera te
regiony i ich obywateli. Dlatego apeluję o pilne przygotowanie propozycji
legislacyjnej w tej sprawie.

Kryptowaluty
Posłowie debatowali o regulacjach w obszarze walut wirtualnych
i pierwszych ofert kryptowalutowych.

Dariusz Rosati
Pieniądz, jak uczy nauka ekonomii, jest dobrem publicznym, ponieważ powinien zapewniać pewne istotne cechy,
takie jak przede wszystkim stabilność oraz gwarancje państwowe. Wirtualne waluty nigdy nie będą miały tych cech,
one mogą właściwie wypełniać tylko jedną jedyną funkcję pieniądza,
mianowicie mogą stanowić środek przechowywania wartości. Ale żeby
tak było, one muszą stać się instrumentami finansowymi, i w tej kwestii
potrzebne są regulacje, w interesie publicznym, w interesie inwestorów.
Nie jestem przeciwnikiem walut wirtualnych, ale przestrzegam: One nie
będą nigdy pieniądzem, tak długo jak rządy nie będą zbierały podatków
w tym pieniądzu, a tak nie będzie.

Gatunki pelagiczne w Morzu Adriatyckim
W Parlamencie debatowano o planie wieloletnim dotyczącym małych
gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów tych zasobów.

Jarosław Wałęsa
Cel to ustanowienie ram zarządzania zasobami pelagicznymi adriatyckimi. Powinien zapewniać zrównoważone
podejście do zrównoważonej eksploatacji tych zasobów,
ponieważ doprowadzi to do stabilności uprawnień do połowów, a to z kolei doprowadzi do bezpiecznego utrzymania rybaków.
Najważniejsze jest wdrożenie wspólnej polityki rybołówstwa – reformy
i regionalizacji. Głos regionów trzeba usłyszeć i zastosować w praktyce.
Zawsze byłem zwolennikiem elastyczności planów zarządzania. Powinny być na tyle elastyczne, aby reagować na zmiany w populacjach ryb
w oparciu o opinie naukowe i mam nadzieję, że zespół negocjacyjny będzie do tego dążył podczas negocjacji trójstronnych.

Walka z ubóstwem poprzez technologię
Grupa EPL uważa, że wspieranie
technologii komunikacyjnej
i informacyjnej krajów
rozwijających się, przyczynia się
do ich trwałego rozwoju.
Europosłowie przyjęli sprawozdanie autorstwa Bogdana Wenty w sprawie cyfryzacji na rzecz rozwoju:
ograniczenia ubóstwa za pomocą technologii. Przegłosowany raport jest reakcją Parlamentu na strategię Komisji Europejskiej „Digital4Development”,
która włącza technologie i usługi cyfrowe do unijnej
polityki rozwojowej.
„Nelson Mandela powiedział, że technologie komunikacyjne, takie jak telefony komórkowe, zmieniły
sposób w jaki ludzie żyją, i w jaki kraje się rozwijają.
Nowoczesne technologie mają bowiem potencjał,
żeby rozwiązać wiele z tych globalnych problemów,
z którymi nadal zmuszona jest mierzyć się ludzkość.
Cyfryzacja niesie ze sobą ogromny potencjał jeżeli
chodzi o zwalczanie ubóstwa” – powiedział podczas
sesji plenarnej w Strasburgu Bogdan Wenta, rzecznik
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Grupy EPL w Komisji Rozwoju, a także autor raportu.
Według najnowszych badań ponad połowa ludności
na świecie nie ma dostępu do Internetu. Brak dostępu do sieci jest czynnikiem, który powiększa lukę
rozwojową pomiędzy Europą a krajami rozwijającymi
się. Partnerzy z tych krajów tracą możliwość czerpania korzyści z cyfryzacji, a w rezultacie wejścia na
ścieżkę trwałego rozwoju.
„Ukryty w technologiach potencjał będzie mógł
być w pełni wykorzystany tylko, gdy znajdziemy najlepszy z możliwych sposobów na czerpanie z cyfrowych zasobów” – stwierdził europoseł Wenta.
Korzyści płynących z połączenia nowych technologii z polityką rozwoju jest wiele. Jak wskazano
w raporcie, e-handel może być skutecznym narzędziem w tworzeniu lepszych miejsc pracy i wyrównywania różnic. Nowe technologie sprzyjają budowaniu
społeczeństwa obywatelskiego i wspomagają równouprawnienie kobiet. Technologie cyfrowe umożliwią
najuboższym i najbardziej wrażliwym społecznościom dostęp do podstawowych usług takich jak
zdrowie, edukacja czy dostęp do wody i energii
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Niedroga i czysta energia

„Jesteśmy na dobrej drodze do zapewnienia przystępnej cenowo, czystej i bezpiecznej energii dla konsumentów i firm w całej Europie – jest to wygrana zarówno
dla klimatu, jak i portfela”, powiedział rzecznik grupy EPL w Komisji Przemysłu,
Badań i Energii Parlamentu Europejskiego, Krišjānis Kariņš, po przyjęciu trzech
ważnych filarów Unii Energetycznej.
Po porozumieniach w sprawie efektywności energetycznej, zarządzania Unią
Energetyczną i promowania energii odnawialnej, które zostały uzgodnione między
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elektrycznej. Mogą również przynieść korzyści sektorowi rolnemu – największemu sektorowi gospodarki
w Afryce.
„W tych dziedzinach samo finansowanie publicznie nie wystarczy dla urzeczywistnienia procesu
transformacji cyfrowej. Sektor prywatny powinien
stanąć teraz na wysokości zadania i odegrać swoją
dziejową rolę, dzieląc się swoim know-how w dziedzinie informacji. Potrzebne jest nam partnerstwo
publiczno-prywatne. Tylko z pomocą podmiotów prywatnych Unii Europejskiej uda się zamknąć dotychczasową przepaść cyfrową między Europą a krajami
rozwijającymi się” – podkreślił Bogdan Wenta.

Radą Europejską a Parlamentem Europejskim, jesteśmy w połowie drogi do przyjęcia Pakietu Czystej Energii.
„W miarę realizacji Pakietu Czystej Energii spodziewam się, że realizm w naszych celach i elastyczność w jego realizacji przeważy. Celem jest, aby europejskie
rynki energetyczne odeszły od interwencji państwa w kierunku większej konkurencji i zasad rynkowych. Ma to kluczowe znaczenie dla pobudzenia innowacji
i inwestycji w nowe technologie”, powiedział Kariņš.
Jeśli chodzi o efektywność energetyczną, umowa wyznacza niewiążący w całej UE cel dotyczący oszczędności energii na poziomie 32,5% do 2030 r., Co jest
bardzo ambitne i wymaga wiele wysiłku, aby to osiągnąć. Ponadto zwiększy się
udział energii odnawialnej (energia wiatrowa, słoneczna, biopaliwa itp.) w koszyku
energetycznym – do 2030 r. do poziomu 32 % na poziomie UE. Chociaż nie będzie
to obejmowało celów wiążących na poziomie krajowym, państwa członkowskie
będą teraz miały możliwość przedłożenia krajowych planów określających, w jaki
sposób zamierzają osiągnąć te nowe cele.
Cel dotyczący 14 % poziomu biopaliw w sektorze transportu z uwzględnieniem
biopaliw pierwszej generacji został ustanowiony i sprzyja zobowiązaniu biopaliw
o wysokiej jakości w wysokości 3,5 % w 2030 r., aby wesprzeć przejście energetyki
na źródła odnawialne i które, co najważniejsze, idą w parze z utrzymaniem konkurencyjności i wzrostu UE.
„Oczywiście równowaga i realizm są ważne, a Grupa EPL przyjmuje z zadowoleniem stopień elastyczności, który jest wbudowany w umowę – to kluczowy element. Dzięki elastyczności państwa członkowskie mogą wziąć pod uwagę różne
elementy w zależności od sytuacji w poszczególnych państwach członkowskich” –
podsumował Kariņš.
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