
1

                       Bruksela, dnia 18 marca 2010 r.

Sprawozdanie nr 13/2010

SESJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Strasburg, 8-11.03.2010

Podczas sesji Parlamentu Europejskiego, która odbyła się w dniach 8-11 marca
br. w Strasburgu, omawiane były następujące tematy i poczyniono następujące
ustalenia:

1. INSTYTUCJE - Rozpoczęcie sesji plenarnej: trzęsienia ziemi w Turcji i
Chile, rocznica odzyskania niepodległości przez Litwę i Estonię

Otwierając sesję plenarną Parlamentu Europejskiego Przewodniczący Jerzy Buzek
wspomniał o tragicznych klęskach żywiołowych ostatnich dni - trzęsieniu ziemi w
Turcji i w Chile oraz o huraganach, które przeszły nad Europą. Przewodniczący
wspomniał także o rocznicy powstania tybetańskiego i rocznicy ogłoszenia
niepodległości przez Litwę i Estonię.

Wspominając o trzęsieniu ziemi w Turcji, w którym zginęło, co najmniej 57 osób
oraz w Chile, które pochłonęło blisko 300 ofiar, Jerzy Buzek pamiętał również o
Haiti, gdzie najnowszy bilans ofiar styczniowego trzęsienia przekroczył 300 tysięcy
ofiar. Przypomniał także o szalejących nad Europą nawałnicach, które spowodowały
śmierć ponad 60 osób - głównie obywateli Francji. We wszystkich przypadkach
przewodniczący złożył w imieniu Parlamentu Europejskiego, kondolencje i wyrazy
współczucia rodzinom zmarłych.

„11 marca przypada 20 rocznica odzyskania niepodległości przez Litwę. To pierwszy
kraj, który ogłosił swoją niezależność od ZSRR” - powiedział Jerzy Buzek i
przypomniał, że wśród parlamentarzystów jest czterech sygnatariuszy deklaracji
niepodległości z 1990 roku. „Także 11 marca 1990 roku Kongres Estonii,
demokratyczny tymczasowy parlament, przyjął deklarację o odrodzeniu państwa po
50 latach sowieckiej okupacji” - poinformował Jerzy Buzek i złożył gratulacje
deputowanym z obu krajów.
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Na zakończenie przewodniczący przypomniał również o 51 rocznicy powstania
tybetańskiego. „W jego wyniku Dalai Lama oraz osiemdziesiąt tysięcy
Tybetańczyków musiało opuścić swój kraj. Żywimy nadzieję i regularnie apelujemy
do władz Chińskiej Republiki Ludowej o zmianę swojego nastawienia do narodu
tybetańskiego i podjęcie owocnego dialogu z jego przedstawicielami” - powiedział
Jerzy Buzek.

2. GOSPODARKA - UE2020: Finansowanie uwarunkowane wynikami i
zgodnością z celami strategii

Strategia UE2020 powinna skupić się na zmniejszaniu bezrobocia i poprawie
koordynacji gospodarczej. W uchwale przyjętej przez posłów, Parlament podkreślił,
że finansowanie ze źródeł europejskich powinno być uwarunkowane wynikami
i zgodnością z celami strategii.

W obliczu spadku PKB o 4% i bezrobocia sięgającego 23 milionów, strategia
UE2020 musi stanowić skuteczną reakcję na kryzys gospodarczy i finansowy,
uważają posłowie w uchwale przyjętej w dniu 10 marca.

Parlament zwraca się do Komisji, aby przedstawiła nowe środki, w tym sankcje
wobec państw członkowskich, które nie wdrażają strategii UE 2020. Finansowanie na
rzecz osiągnięcia celów, określonych w strategii UE2020 powinno być
uwarunkowane wynikami i zgodnością z jej celami.

• Rygorystyczne zarządzanie europejskie

Parlament przyjmuje z zadowoleniem decyzję Rady Europejskiej w sprawie
określenia mniejszej liczby celów, a jednocześnie nadania im „bardziej precyzyjnego,
realistycznego i wymiernego charakteru”. Posłowie podkreślili kluczową rolę
Parlamentu w strategii UE 2020. Instytucje europejskie powinny zawrzeć
porozumienie, aby Rada nie podejmowała działań bez skonsultowania się
z Parlamentem.

Strategia lizbońska poniosła porażkę z powodu braku zaangażowania oraz
odpowiedzialności państw członkowskich, a także z powodu braku skutecznych
zachęt i wiążących instrumentów na szczeblu UE. Dlatego Parlament nalega na Radę
Europejską, aby porzuciła „otwartą metodę koordynacji” opartą na „wymianie
najlepszych praktyk” i „wzajemnej presji” i zachęca Komisję do wykorzystania
wszystkich dostępnych postanowień Traktatu z Lizbony w celu koordynowania
reform gospodarczych i planów działania państw członkowskich.

• Społeczna gospodarka rynkowa

PE uważa, że aby w pełni rozwiązać kwestię wysokiego i rosnącego bezrobocia, UE
musi wprowadzić w życie ambitną agendę społeczną. Posłowie wzywają państwa
członkowskie do zajęcia się kwestią bezrobocia poprzez tworzenie możliwości
szkoleń i staży dla młodych ludzi oraz jednoczesną ich ochronę przed nieuczciwymi
praktykami w zakresie zatrudnienia.
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• Koordynacja gospodarcza

Należy zapewnić większą spójność pokrywających się strategii – jak strategia na
rzecz zrównoważonego rozwoju i pakt stabilności i wzrostu, a także wzmocnić
koordynację gospodarczą między krajami Unii Gospodarczej i Walutowej.

Posłowie żałują, że nie istnieją mechanizmy gwarantujące stabilność euro i
dostrzegają konieczność powołania europejskiego organu nadzoru instytucji
finansowych.

Rada i Komisja powinny przedstawić wnioski w celu urzeczywistnienia rynku
wewnętrznego. Komisja powinna położyć większy nacisk na promowanie
i wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), ponieważ w tym sektorze
powstaje najwięcej miejsc pracy.

Parlament uważa, że obecny budżet niewystarczająco odzwierciedla potrzeby
finansowe związane z podjęciem wyzwań XXI wieku i wzywa Komisję do
utrzymania w nowej strategii wydatkowania 3% PKB na rzecz badań i rozwoju.

Tekst rezolucji:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-
2010-0053+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL

3. GOSPODARKA - Jaki podatek od transakcji finansowych?

Parlament uważa, że należy rozważyć pomysł globalnego podatku od transakcji
finansowych, aby zapobiegać podejmowaniu nadmiernego ryzyka przez sektor
bankowy. Posłowie przyjęli uchwałę, w której przekonują, że jeśli pomysł globalnego
podatku okaże się niewykonalny, UE powinna rozważyć wprowadzenie takiego
podatku u siebie.   

Parlament wzywa Komisję Europejską do przedstawienia planu wprowadzenia
podatku od transakcji finansowych przed czerwcowym szczytem G20. Komisja
powinna przeanalizować, czy podatek od transakcji finansowych mógłby zapobiec
przyszłemu kryzysowi finansowemu poprzez ukierunkowanie na określone rodzaje
„niepożądanych” transakcji (zdefiniowanych przez Komisję).

Komisja powinna dokonać oceny, w jakim stopniu rozpatrywane warianty mogłyby
być również wykorzystywane jako innowacyjne mechanizmy finansowe w celu
wsparcia dostosowania do zmian klimatu, finansowania współpracy na rzecz rozwoju
oraz w zakresie wkładu do budżetu UE.

Wszelkie rozwiązania muszą unikać zmniejszenia konkurencyjności UE i nie
powinny tworzyć zachęt do uchylania się od płacenia podatków i migracji kapitału.
Należy unikać nadmiernych obciążeń małych i średnich przedsiębiorstw.

Tekst rezolucji:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-
2010-0056+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
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4. SPRAWY GOSPODARCZE I WALUTOWE - Zmniejszanie
obciążeń administracyjnych mikroprzedsiębiorstw

Małe przedsiębiorstwa będą mogły być zwolnione z niektórych wymogów
sprawozdawczości rachunkowej. Parlament Europejski zatwierdził zmiany w
unijnych przepisach sprawozdawczości rachunkowej, które umożliwią rządom państw
członkowskich wprowadzenie ułatwień, uwzględniwszy sytuację gospodarczą i
wpływ, jaki dyrektywa będzie miała na rynek danego kraju. Oczywiście mikro
przedsiębiorstwa nadal będą zobowiązane do prowadzenia rejestru działalności
gospodarczej i sytuacji finansowej.

W uchwale przyjętej przez Parlament Europejski posłowie wnoszą o dokonanie w
2010 roku ogólnego przeglądu czwartej i siódmej dyrektywy dotyczącej prawa
spółek.

Około 7,2 miliona przedsiębiorstw podlega obowiązkowi sprawozdawczości
wynikającemu z przepisów rachunkowych na poziomie UE. 5,4 miliona z nich (75%)
to mikroprzedsiębiorstwa, na przykład kwiaciarnie lub piekarnie. W przeważającej
mierze prowadza one działalność na rynku lokalnym i w niewielkim lub żadnym
stopniu nie prowadzą działalności transgranicznej. Przyjęta propozycja dyrektywy
pozwoli państwom członkowskim na uproszczenie przepisów i zdjęcie z tych
przedsiębiorstw części obowiązków sprawozdawczości rachunkowej, zwiększając ich
konkurencyjność i potencjał rozwoju.

„Zasięg działalności mikroprzedsiębiorstw jest zazwyczaj ograniczony do rynku
lokalnego lub regionalnego i nie mają one wpływu na rynek wewnętrzny UE.
Logicznym wydaje się zatem, że nie powinny one być objęte przepisami odnoszącymi
się do jednolitego rynku” - powiedział sprawozdawca Klaus-Heiner Lehne (EPP,
Niemcy).

Zwolnienie z obowiązku przedstawiania rocznych sprawozdań objęłoby
przedsiębiorców, którzy spełniają następujące kryteria: suma bilansowa poniżej 500
tys. euro, obrót netto poniżej 1 mln euro i zatrudnienie średnio 10 pracowników w
ciągu roku finansowego.

Parlament przekonuje, że państwa członkowskie powinny zachować swobodę decyzji,
czy udzielić zwolnień na swoich rynkach uwzględniwszy sytuację gospodarczą i
liczbę przedsiębiorstw, które spełniają powyższe kryteria.

W debacie sprawozdawca poinformował, że propozycja jest blokowana przez niektóre
państwa członkowskie i wezwał mniejszość blokująca do „przemyślenia swojego
stanowiska”.

• Ile da się zaoszczędzić?

W opracowaniu przytoczonym przez KE w analizie wpływu oszacowano, że
przeciętny koszt ponoszony przez przedsiębiorstwo związany z koniecznością
spełnienia wymogów dyrektyw dotyczących sprawozdawczości rachunkowej to 1 558
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euro. Sam koszt obsługi administracyjnej związanej z konicznością zebrania
wymaganych informacji i ich przetworzenia to 1 169 euro. Gdyby wszystkie państwa
członkowskie zdecydowały się zwolnic mikroprzedsiębiorstwa z obecnych wymogów
i nie nałożyły żadnych dodatkowych zobowiązań, w kieszeniach przedsiębiorców
zostałoby łącznie 6,3 miliarda euro.

Tekst rezolucji:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-
2010-0052+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL

5. RYNEK WEWNĘTRZNY - Jak poprawić ochronę konsumenta w Unii

Rynek wewnętrzny i ochrona konsumenta w Unii Europejskiej znalazły się pod lupą
posłów w Strasburgu. Dziewiątego marca odbyła się między innymi debata na temat
sieci SOLVIT, która od 2002 roku pomaga rozwiązywać spory na rynku bez
konieczności uciekania się do postępowań sądowych.

SOLVIT to sieć utworzona w 2002 przez Komisję i państwa członkowskie w celu
rozwiązywania problemów, z jakimi borykają się obywatele i przedsiębiorstwa w
związku z nieprawidłowym stosowaniem prawa rynku wewnętrznego.

Wszystkie państwa członkowskie UE, a także Norwegia, Islandia i Liechtenstein,
utworzyły krajowe centra SOLVIT, w większości wypadków w ramach swoich
ministerstw spraw zagranicznych lub ministerstw gospodarki.

Centra te współpracują ze sobą bezpośrednio za pomocą internetowej bazy danych
pomagającej w szybkim opracowywaniu pragmatycznych rozwiązań problemów
zgłaszanych przez obywateli i przedsiębiorstwa.

Sprawozdanie rumuńskiego posła z grupy liberałów, Cristiana Silviu Buşoi apeluje o
zwiększenie przepustowości sieci SOLVIT. „Wielu obywateli, którzy mają problemy
związane z rynkiem wewnętrznym wchodzące w zakres działalności SOLVIT-u, nie
zna tej sieci i w związku z tym zwraca się ze swoimi problemami do Europejskiego
Rzecznika Praw Obywatelskich”, czytamy w dokumencie. Dlatego, posłowie z
komisji rynku wewnętrznego i ochrony konsumenta uważają, iż sieci SOLVIT
potrzebna jest ogólnoeuropejska promocja.

• Tablica wyników poprawi ochronę konsumenta

Celem skutecznej polityki konsumenckiej jest zapewnienie zdrowych rynków, na
których konsumenci będą mogli działać bezpiecznie i z zaufaniem, gdzie promuje się
handel transgraniczny oraz innowacje. Aktywna polityka konsumencka powinna
dawać obywatelom korzyści z pełnego potencjału rynku wewnętrznego, proponując
im szerszy wybór wysokiej jakości produktów i usług w konkurencyjnych cenach,
czytamy w sprawozdaniu szwedzkiej socjaldemokratki, Anny Hedh.

Sprawozdanie podkreśla, iż poprawę ochrony konsumenta mogą zapewnić tylko
skuteczne narzędzia, które pozwalają badać jakość wspólnego rynku. Jednym z takich
narzędzi jest tablica, która zawiera wyniki monitorowania funkcjonowania rynku z
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perspektywy konsumenta i wskazuje rynki, które zawodzą pod względem rezultatów
ekonomicznych lub społecznych. Na początku ubiegłego roku Komisja Europejska
opublikowała drugą edycję zestawienia.

Tablica zawiera wyniki monitorowania funkcjonowania rynków w różnych gałęziach
gospodarki na podstawie pięciu głównych wskaźników (skarg, cen, poziomu
zadowolenia, zmiany dostawców i bezpieczeństwa). Pozwala to zidentyfikować
sektory o najwyższym stopniu ryzyka nieprawidłowego funkcjonowania z
perspektywy konsumentów.

• Forum rynku wewnętrznego

Róża Thun z centroprawicowej Europejskiej Partii Ludowej, również przygotowała
sprawozdanie w sprawie tabeli wyników rynku wewnętrznego. Posłanka apeluje do
Komisji o organizowanie dorocznego forum rynku wewnętrznego, w którym
uczestniczyliby wspólnie przedstawiciele instytucji UE, państw członkowskich
i innych zainteresowanych stron, a którego celem byłoby podjęcie bardziej
jednoznacznego zobowiązania do transpozycji, stosowania i egzekwowania
prawodawstwa dotyczącego rynku wewnętrznego.

Sprawozdanie wzywa też Komisję do poszukiwania nowych sposobów usuwania
pozostałych przeszkód stojących na drodze do ukończenia tworzenia rynku
wewnętrznego, w tym do stworzenia „testu rynku wewnętrznego”, któremu
poddawane będą wszystkie proponowane nowe akty prawne UE w celu zapewnienia,
że te proponowane nowe środki nie osłabiają rynku wewnętrznego.

Sprawozdanie Cristina Silviu Busoi – SOLVIT:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0027+0+DOC+XML+V0//PL

Sprawozdanie Anny Hedh – Ochrona konsumentów:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0024+0+DOC+XML+V0//PL

Sprawozdanie Róży Thun – Tabela wyników rynku wewnętrznego:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+REPORT+A7-2009-0084+0+DOC+XML+V0//PL

6. STOSUNKI ZEWNĘTRZNE - Parlament Europejski potępia akcje
przeciwko Związkowi Polaków na Białorusi i wzywa do demokratyzacji
kraju

Parlament Europejski potępił akcje policji i działania prawne skierowane przeciwko
Związkowi Polaków na Białorusi oraz próby narzucenia przez białoruskie władze
nowego zarządu Związku. W przyjętej dziś rezolucji posłowie do PE wezwali także
władze w Mińsku do zwolnienia działaczy opozycji, m.in. Andreja Bandarenki oraz
więźniów sumienia: Iwana Michaiłaua i Artioma Dubskiego.
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Parlament wezwał też białoruskie władze do zalegalizowania Związku Polaków
kierowanego przez Andżelikę Borys. Od 2005 roku stowarzyszenie jest celem
regularnych prześladowań, a jego członkowie są oskarżani o prowadzenie nielegalnej
działalności; wielokrotnie były im przedstawiane zarzuty kryminalne.
 
Posłowie nawołują do zagwarantowania wolności słowa i stowarzyszania się,
wolności religijnych oraz zapewnienia wolności rejestracji partii politycznych, m.in.
Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji, a także stworzenia warunków do działania
organizacji pozarządowych, takich jak np. ‘Viasna’. Władze w Mińsku powinny także
powstrzymać się od prób kontrolowania treści białoruskich stron internetowych.
 
W rezolucji przypomniano, że Unia Europejska wykazała znaczącą otwartość i
zaangażowanie, działając na rzecz włączenia Białorusi do programu
Partnerstwa Wschodniego. Sukces tego programu zależy od podjęcia przez białoruski
rząd kroków na rzecz demokratyzacji kraju, przestrzegania praw człowieka, w tym
praw mniejszości - uznali posłowie.
 
Wspomniano także o korzyściach, jakie Białoruś może odnieść z umowy o
partnerstwie i współpracy z UE, z wykorzystania instrumentów finansowych Unii:
funduszy Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Instrumentu
Partnerstwa i Sąsiedztwa, rozszerzenia finansowania ze środków Europejskiego
Banku Odbudowy i Rozwoju, przywrócenia ogólnego systemu preferencji (GSP+) dla
Białorusi.
 
Tekst rezolucji:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-
2010-0055+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL

7. STOSUNKI ZEWNĘTRZNE - Konflikt w Strefie Gazy: wprowadzanie
zaleceń Raportu Goldstone’a

Przestrzeganie praw człowieka przez wszystkie strony zaangażowane w konflikt
zbrojny w Strefie Gazy, przeprowadzenie niezależnych dochodzeń w sprawie
domniemanych przypadków łamania praw człowieka, przyjęcie mocnego, wspólnego
stanowiska UE w sprawie dalszego wprowadzania założeń Raportu Goldstone’a, jak
również uważne śledzenie procesu jego wdrażania to główne żądania Parlamentu
Europejskiego zawarte w uchwale z 10 marca.

• Przestrzeganie praw człowieka - zadanie dla wszystkich stron konfliktu

Przestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego jak i praw człowieka, oraz
budowanie zaufania pomiędzy Izraelczykami a Palestyńczykami to ważne elementy
procesu pokojowego w Strefie Gazy, który doprowadzi do pokoju i bezpieczeństwa
między dwoma żyjącymi obok siebie krajami - oświadczyli w przyjętej uchwale
posłowie do Parlamentu Europejskiego. Deputowani po raz kolejny podkreślili w ten
sposób znaczenie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza zaś pokoju
między Izraelem a Palestyną.

• Niezależne i bezstronne śledztwa w przeciągu kolejnych pięciu miesięcy
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Parlament Europejski „ponagla obie strony do przeprowadzenia w ciągu pięciu
miesięcy odpowiadających międzynarodowym standardom, niezależnych,
bezstronnych, przejrzystych, szybkich i efektywnych dochodzeń”. Pozostaje to w
zgodzie z rezolucją przyjętą 26 lutego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, w której
domagano się przygotowania przez Sekretariat ONZ kolejnego raportu w tej sprawie.
Poprzedni dokument nie zawierał bowiem wyników śledztw dotyczących
domniemanych przypadków łamania praw człowieka podczas konfliktu w Strefie
Gazy w latach  2008-2009.

• Wdrażanie i monitorowanie realizacji zaleceń Raportu Goldstone’a

Według deputowanych Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw Polityki
Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Catherine Ashton, powinna we współpracy z
państwami członkowskimi doprowadzić do wypracowania wspólnej pozycji UE w
sprawie dalszego wprowadzania założeń Raportu Goldstone’a w Strefie Gazy i
południowym Izraelu. „Należy publicznie zażądać wprowadzenia zaleceń Raportu i
rozliczenia wszystkich winnych łamania międzynarodowego prawa, włączając w to
przypadki zbrodni wojennych” - twierdzą posłowie. Wysoki Przedstawiciel oraz
państwa UE powinny „aktywnie monitorować proces wdrażania zaleceń Raportu
Goldstone’a, poprzez konsultacje z misjami zagranicznymi Unii i organizacjami
pozarządowymi, działającymi w tym obszarze”.

• Brak ograniczeń dla działań organizacji pozarządowych

Podkreślając znaczenie współpracy między oficjalnymi władzami a organizacjami
pozarządowymi, deputowani wyrazili jednocześnie zaniepokojenie „presją wywieraną
na te organizacje podczas przygotowań Raportu Goldstone’a i wynikających z niego
śledztw”. Parlamentarzyści zwrócili się w tej sprawie do wszystkich stron o
powstrzymanie się od stosowania jakichkolwiek środków, które mogłyby przyczynić
się do ograniczenia aktywności wspomnianych organizacji.

Na koniec Parlament zaapelował o „natychmiastowe, trwałe i bezwarunkowe”
otwarcie przejść między Strefą Gazy a Izraelem, ponieważ blokada ta przyczyniła się
do dalszego pogłębienia kryzysu humanitarnego w tej strefie.

Uchwała została przyjęta większością 335 głosów, 287 posłów było przeciw, 43
wstrzymało się od głosu.

Tekst rezolucji:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-
2010-0054+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL

8. BEZPIECZEŃSTWO I OBRONA - Należy wzmocnić demokratyczną
legitymację unijnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

Posłowie są przekonani, że UE powinna prowadzić wyrazistą i skuteczną politykę
zagraniczną, bezpieczeństwa i obrony. Parlament wyraża silne postanowienie
korzystania ze swoich uprawnień budżetowych i prawa do demokratycznej kontroli w
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odniesieniu do Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB) w związku
ze wszystkimi instytucjonalnymi zmianami, w tym ustaleniami dotyczącymi
finansowania służby działań zewnętrznych.
 
Wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony należy zapewnić wzmocnienie
demokratycznej legitymacji WPZiB poprzez m.in. konsultowanie Parlamentu w
sprawach dotyczących uruchamiania misji w ramach Wspólnej Polityki
Bezpieczeństwa i Obrony.
 
Stanowisko to zawarte zostało w uchwale odnoszącej się do głównych aspektów i
podstawowych wyborów w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
(WPZiB) w 2008 roku, której tekst przygotował szef parlamentarnej komisji spraw
zagranicznych Gabriele Albertini (EPP, Włochy). Parlament przyjął uchwalę
stosunkiem głosów 592 za, 66 przeciw, przy 11 wstrzymujących się.
 
Parlament podkreśla potrzebę wprowadzenia większej jasności, co do kryteriów
mianowania i oceny specjalnych przedstawicieli UE, biorąc również pod uwagę
potrzebę zapewnienia równowagi płci. Właściwa komisja Parlamentu powinna być
każdorazowo konsultowana w sprawie dokonywanych nominacji na wysokie
stanowiska w ESDZ, w tym na stanowiska specjalnych przedstawicieli UE.
 
Posłowie wzywają do przeglądu i poszerzenia obowiązujących porozumień
międzyinstytucjonalnych, z udziałem komisji spraw zagranicznych PE, tak aby
zapewnić sprawne i skuteczne wdrożenie procedury budżetowej, procedury
konsultacji i procedury kontroli w przypadku WPZiB i WPBiO oraz poprawić dostęp
do informacji sensytywnych (ściśle tajnych, tajnych i zastrzeżonych).
 
Parlament wyraża poważne zaniepokojenie wpływem niedofinansowania na zdolność
Unii do prowadzenia wiarygodnej i aktywnej polityki zagranicznej. Podkreśla
potrzebę wyposażenia Unii w niezbędne środki finansowe umożliwiające spójne i
odpowiednie reagowanie na nieprzewidziane wyzwania globalne.
 
Parlament przyjął także drugą uchwalę przygotowaną przez przewodniczącego
podkomisji bezpieczeństwa i obrony  Arnaud Danjeana (EPP, Francja), w której
posłowie zawarli uwagi na temat tego, jaki wpływ na politykę bezpieczeństwa i
obrony (WPBiO) będzie miało wejście w życie Traktatu z Lizbony. Tę uchwałę
posłowie przyjęli 480 głosami za, przy 111 przeciwnych i 64 wstrzymujących się.
 
Posłowie dostrzegają zasadność i potrzebę ustanowienia Rady Obrony w ramach
Rady ds. Zagranicznych i opowiedzieli się za utworzeniem stałego centrum
operacyjnego UE pod zwierzchnictwem wysokiej przedstawiciel do spraw
zagranicznych. Parlament opowiedział się za ustanowieniem nowej europejskiej
akademii działań zewnętrznych.
 
• Tarcza antyrakietowa w kontynentalnym dialogu
 
Parlament uważa, że nowa wersja tarczy antyrakietowej powinna zostać poddana
gruntownej analizie i weryfikacji, uwzględniającej wspólną wizję obrony krajów
europejskich przed zagrożeniami balistycznymi. Powinna ona sprzyjać udziałowi
europejskiego przemysłu obronnego w jej tworzeniu.
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PE wzywa Radę i Komisję do znaczącego zwiększenia środków przeznaczonych na
zaangażowanie cywilne w Afganistanie w celu uwiarygodnienia w oczach
Afgańczyków i partnerów międzynarodowych cywilnego charakteru priorytetów UE.
 
• Szybsze rozmieszczanie misji w ramach EPBiO
 
Parlament życzyłby sobie większych postępów w zakresie projektów
umożliwiających szybsze rozmieszczanie misji w ramach EPBiO i sił UE, w tym
m.in. ustanowienia europejskiej floty transportu lotniczego, nowej generacji satelitów
obserwacyjnych (program MUSIS) i systemu nadzoru morskiego na wzór modelu
bałtyckiego (SUBCAS).

Teksty rezolucji:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-
2010-0060+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-
2010-0061+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL

9. ENERGETYKA - Parlament Europejski zachęca do inwestycji w rozwój
technologii niskoemisyjnych (plan EPSTE)

W przyjętej 11 marca rezolucji posłowie do Parlamentu Europejskiego stwierdzają, że
UE powinna inwestować w technologie niskoemisyjne co najmniej 2 mld EUR
rocznie. Co więcej, potrzebne będą dodatkowe fundusze z innych zasobów
publicznych i prywatnych, jeżeli UE ma osiągnąć cele związane ze zmianą klimatu
wyznaczone na 2020 r. - dodają posłowie Parlamentu Europejskiego. Rezolucja w
sprawie inwestowania w rozwój niskoemisyjnych technologii energetycznych (plan
EPSTE) - strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych, została przyjęta
444 głosami za, 88 przeciw i 32 wstrzymującymi się w czasie sesji plenarnej
Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

W swojej rezolucji eurodeputowani wielokrotnie powtarzają swoją prośbę o
alokowanie co najmniej 2 mld EUR z rocznego budżetu UE na technologie
niskoemisyjne, obok istniejących instrumentów finansowania Siódmego Programu
Ramowego (7PR) i Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji
(CIP). Parlamentarzyści wzywają „Komisję i państwa członkowskie do pilnego
ustanowienia harmonogramu finansowania tych źródeł, które zamierzają przeznaczyć
na to, aby środki mogły zacząć napływać począwszy od 2010 r.”

Niemniej więcej środków może pojawić się dzięki budżetowi o wartości 300 mln
EUR odłożonemu w ramach rezerwy dla nowych instalacji w unijnym systemie
handlu uprawnieniami do emisji (ETS) w celu wspierania zatrzymywania i
składowania dwutlenku węgla (CCS) oraz źródeł energii odnawialnej. Parlament
Europejski wzywa również Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) do zwiększenia akcji
kredytowej w zakresie projektów energetycznych oraz o nadanie priorytetu
projektom, które zwiększają opłacalność technologii niskoemisyjnych, jak rozwój
inteligentnych sieci i minielektrowni wodnych.
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Eurodeputowani podkreślają, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią siłę
napędową rozwoju wielu technologii niskoemisyjnych. Zaważywszy na powyższe,
wzywają zatem do udostępnienia MŚP „znacznej części” unijnych funduszy z planu
SET, jak również nalegają, aby te schematy finansowania „zostały zaprojektowane w
sposób przyjazny dla MŚP”.

Co ważne, eurodeputowani wzywają Komisję, aby we współpracy z EBI „wystąpiła
niezwłocznie, a najpóźniej do 2011 r., z kompleksową propozycją dotyczącą
instrumentu finansowania energii odnawialnej i projektów w dziedzinie wydajności
energetycznej oraz rozwoju inteligentnych sieci”.

Parlamentarzyści podkreślają również „potrzebę zwiększenia potencjału bazy
badawczej UE” oraz „istotne znaczenie dalszej edukacji i szkolenia dla
zagwarantowania takiej liczby i jakości zasobów ludzkich, jaka niezbędna jest do
pełnego wykorzystania pojawiających się możliwości związanych z nowymi
technologiami”. Ponadto w rezolucji podkreślono wagę promowania
międzynarodowej współpracy, zwłaszcza z krajami wschodzącymi i rozwijającymi
się w zakresie opracowywania i wdrażania niskoemisyjnych technologii
energetycznych.

Z kolei Komisja Europejska opublikowała raport, wedle którego UE jest na właściwej
drodze do przekroczenia wyznaczonego sobie celu generowania 20% całej zużywanej
energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z postanowieniem dyrektywy w sprawie
energii odnawialnej. Według raportu 10 z 27 państw członkowskich UE
prawdopodobnie przekroczy swoje cele krajowe, a kolejnych 12 je zrealizuje. W
przypadku zaledwie pięciu państw przewiduje się, że nie osiągną celów,
wykorzystując wyłącznie krajowe źródła energii odnawialnej.

Unijny Komisarz ds. energii Günther Oettinger z zadowoleniem przyjął raport,
mówiąc: „To bardzo dobry znak dla środowiska, gdyż pomoże nam obniżyć emisje
CO2, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo energetyczne. To również bardzo
pozytywna wiadomość dla naszej gospodarki i naszych przedsiębiorstw. To zachęta
do inwestowania w ekologiczne technologie i produkcję energii odnawialnej”.

Komisja Europejska wydała komunikat o inwestowaniu w rozwój niskoemisyjnych
technologii energetycznych w listopadzie 2009 r. Zwiększanie finansowania
przeznaczonego na te technologie powinno nie tylko wesprzeć UE w osiąganiu celów
związanych ze zmianą klimatu, ale również pobudzić rynek pracy, generować
dochody, podnieść konkurencyjność i bezpieczeństwo energetyczne UE.

Komunikat Komisji i mapy drogowe na lata 2010-2020 określają, że potrzebne
inwestycje publiczne i prywatne potrzebne dla 6 europejskich inicjatyw będą się
kształtowały przez kolejne 10 lat na poziomie:
• Europejska inicjatywa na rzecz energii wiatrowej - 6 mld EUR;
• Europejska inicjatywa na rzecz energii słonecznej - 16 mld EUR;
• Europejska inicjatywa na rzecz sieci elektroenergetycznych - 2 mld EUR;
• Europejska inicjatywa na rzecz zrównoważonej bioenergii - 9 mld EUR;
• Europejska inicjatywa na rzecz wychwytywania, transportu i składowania CO2 -

13 mld EUR;
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• Inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozszczepiania jądrowego - 7 mld EUR;
• Ogniwa paliwowe i technologie wodorowe - 5 mld EUR.

Komunikat Komisji: Inwestowanie w rozwój technologii niskoemisyjnych (plan
EPSTE):
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0519:FIN:PL:PDF

Tekst rezolucji:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-
2010-0064+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL

10. OCHRONA ŚRODOWISKA - Klimat po Kopenhadze: komisarz Hedegard
w Strasburgu

„Unia powinna zachować impet i pozostać przy ambitnych zobowiązaniach przed
kolejną konferencją klimatyczną w Meksyku i dążyć do zawarcia prawnie wiążącej
umowy”, mówiła posłom komisarz do spraw zmian klimatycznych, Connie
Hedegard. W dniu 9 marca br. w Strasburgu Parlament debatował o przyszłość
międzynarodowej umowy klimatycznej po konferencji w Kopenhadze.

Posłowie pytali komisarz Hedegard o treść i cele komunikatu Komisji Europejskiej z
dziewiątego marca w sprawie negocjacji klimatycznych. Dokument proponuje
ożywienie działań na arenie międzynarodowej po niezbyt owocnej konferencji ONZ
w Kopenhadze w grudniu 2009 roku.  

• Ostrożnie z oczekiwaniami

Podczas dyskusji komisarz Hedegaard powiedziała Izbie, że ostateczne porozumienie
może zostać opóźnione mimo że UE jest już gotowa. Zdaniem komisarz, należy
ostrożnie podchodzić do oczekiwań związanych z wynikiem nadchodzącej
konferencji w meksykańskim Cancun, ponieważ kolejne fiasko może dać impuls
twierdzącym, że żadne porozumienie jest konieczne.

Hedegaard, była minister do spraw klimatu w duńskim rządzie tłumaczyła, że aby
osiągnąć konkretne cele w Cancun, Unia powinna naciskać na USA i Chiny.
„Musimy koncentrować się na treści, nie na formie porozumienia”, mówiła komisarz..

Richard Sreber, przedstawiciel największego bloku politycznego w Parlamencie,
centroprawicowej Europejskiej Partii Ludowej, mówił, iż w mamy obecnie w Europie
‘kryzys zaufania’, jeśli chodzi o przyczyny zmian klimatu. „Sondaże wskazują, że
tylko 30 procent obywateli Unii Europejskiej uważa, że CO2 ma wpływ na klimat”.

• Kopenhaga podzieli los Doha?

Przemawiający w imieniu grupy Socjalistów i Demokratów Jo Leinen (Niemcy),
powiedział: „Musimy znaleźć mechanizm, który umożliwiłby wymianę informacji i
opinii na temat zmian klimatycznych. Zarówno Parlament Europejski jak i Komisja
mają szerokie kontakty w tej dziedzinie. Obawiam się, że negocjacje w sprawie
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ochrony klimatu spotka podobny los, jak rozmowy WTO rundy Doha, kiedy to
moment ostatecznego porozumienia opóźnia się z roku na rok”.

Zdaniem liberała Chrisa Daviesa (Wielka Brytania), w dalszych rozmowach nad
klimatem, „Unia Europejska uzależniona jest od dobrej woli pozostałych stron i nie
może podpisać umowy sama”. Jeśli chcemy osiągnąć sukces, mówił poseł, „będziemy
potrzebowali wszystkich przyjaciół, jakich mamy”. Satu Hassi z grupy Zielonych
(Finlandia) w Parlamencie powiedział, że Unia musi wyjść poza swój cel
dwudziestoprocentowej redukcji emisji CO2 do 2020 roku i dążyć do obniżenia o co
najmniej 30 procent.

Przedstawiciel grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, Martin
Callanan (Wielka Brytania) powiedział, że gdy nie uda się podpisać umowy,
jednostronna redukcja emisji może zaszkodzić konkurencyjności europejskiej
gospodarki.

• Komunikat Komisji Europejskiej - Zmiana klimatu: Komisja Europejska
określa strategię na rzecz ożywienia światowych działań po konferencji
kopenhaskiej

Komisja Europejska określiła w dniu 9 marca br. strategię służącą utrzymaniu tempa
światowych wysiłków na rzecz walki ze zmianą klimatu. W komunikacie
zaproponowano, by UE szybko rozpoczęła wdrażanie porozumienia kopenhaskiego
zawartego w grudniu ubiegłego roku, a w szczególności udzieliła szybkiej pomocy
finansowej krajom rozwijającym się. Jednocześnie UE powinna w dalszym ciągu
nalegać na osiągnięcie szeroko zakrojonego i prawnie obowiązującego światowego
porozumienia angażującego wszystkie kraje w konkretne działania na rzecz klimatu.
Będzie to wymagać uwzględnienia porozumienia kopenhaskiego w negocjacjach
ONZ i zajęcia się niedomogami protokołu z Kioto. Aktywna współpraca zewnętrzna
ze strony UE będzie miała zasadnicze znaczenie dla wspierania procesu negocjacji w
ramach ONZ, przy czym Komisja podejmie te starania w ścisłym kontakcie z Radą i
przy wsparciu Parlamentu Europejskiego.

Przewodniczący Komisji, José Manuel Barroso, powiedział: „Komisja jest
zdecydowana, by utrzymać tempo światowych działań związanych ze zmianą klimatu.
Opublikowany dziś komunikat określa przejrzystą strategię dalszych działań
koniecznych dla ożywienia procesu międzynarodowych negocjacji i włączenia naszych
partnerów w te działania. Na następnym posiedzeniu Rady Europejskiej zamierzam
wezwać do poparcia tej strategii, również w oparciu o wyniki dalszych konsultacji z
najważniejszymi międzynarodowymi partnerami, o przeprowadzenie których
poprosiłem komisarz Hedegaard.”

Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard, stwierdziła: „Zmiana
klimatu może być kontrolowana tylko wtedy, gdy wszystkie kraje wytwarzające
najwięcej emisji podejmą działania. Oczywiście miałabym ogromną nadzieję na
osiągnięcie wszystkich celów już w Meksyku, jednak sygnały dochodzące ze stolic
państw odpowiedzialnych za znaczne ilości emisji świadczą, że niestety jest to mało
prawdopodobne. Świat stanął przed wyjątkową szansą w Kopenhadze, lecz nie
wykorzystano jej w pełni. Musimy teraz zapewnić utrzymanie tempa działań i zrobić
wszystko, co w naszej mocy, by osiągnąć konkretne i istotne rezultaty w Cancun oraz
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by zapewnić wypracowanie porozumienia dotyczącego formy prawnej najpóźniej na
spotkaniu w Republice Południowej Afryki. Kopenhaga była krokiem do przodu.
Nawet jeśli porozumienie kopenhaskie nie spełniło ambicji Europy, rosnące na całym
świecie poparcie dla tego porozumienia daje UE możliwość jego wykorzystania i
przełożenia na działania. Przewodnia rola Europy będzie najbardziej przekonująca
wtedy, gdy podejmiemy konkretne i zdecydowane działania, by uczynić UE najbardziej
proklimatycznym regionem świata, co wzmocni także nasze bezpieczeństwo
energetyczne, pobudzi bardziej ekologiczny wzrost gospodarczy i doprowadzi do
powstania nowych miejsc pracy.”

⇒ Plan negocjacji

W komunikacie zaproponowano plan procesu negocjacyjnego w ramach ONZ, który
zostanie wznowiony w kwietniu. Polityczne wytyczne zawarte w porozumieniu
kopenhaskim, które nie zostały oficjalnie przyjęte jako decyzja ONZ, należy włączyć
do tekstów negocjacyjnych ONZ zawierających podstawowe elementy przyszłego
światowego porozumienia w sprawie klimatu. UE byłaby gotowa na zawarcie prawnie
obowiązującego światowego porozumienia w ramach konferencji ONZ w sprawie
klimatu, która odbędzie się w meksykańskim Cancun pod koniec bieżącego roku, lecz
Komisja uznaje, że istniejące między krajami różnice mogą opóźnić jego osiągnięcie do
2011 r. UE jest gotowa, lecz świat może jeszcze nie być gotowy, a zatem nasze
podejście musi być stopniowe.

⇒ Porozumienie kopenhaskie

Porozumienie kopenhaskie jest krokiem w stronę osiągnięcia unijnego celu – prawnie
obowiązującego światowego porozumienia w sprawie klimatu – które powinno wejść w
życie w 2013 r., po zakończeniu pierwszego okresu zobowiązań w ramach protokołu z
Kioto. W porozumieniu wspiera się kluczowy cel UE, jakim jest utrzymanie
światowego ocieplenia na poziomie 2 stopni Celsjusza powyżej poziomu sprzed epoki
przemysłowej, w celu zapobieżenia najbardziej negatywnym skutkom zmiany klimatu.
Do chwili obecnej kraje uprzemysłowione i kraje rozwijające się, których emisje
stanowią ponad 80 proc. światowych emisji gazów cieplarnianych, wpisały swoje cele i
działania w zakresie ograniczenia emisji w ramy porozumienia. Świadczy to o
determinacji większości państw do wzmożenia wysiłków na rzecz walki ze zmianą
klimatu.

⇒ Integralność środowiskowa

Międzynarodowe negocjacje muszą zapewnić wysoki stopień integralności
środowiskowej przyszłego światowego porozumienia i rzeczywiste utrzymanie
ocieplenia na poziomie poniżej 2 stopni Celsjusza. Centralnym elementem procesu
ONZ pozostaje protokół z Kioto, lecz należy zająć się kwestiami takimi jak
ograniczona liczba krajów, które protokół ten obejmuje, oraz jego poważnymi
niedomogami. Jeśli niedomogi te – dotyczące zasad rozliczania emisji z sektora leśnego
i zarządzania nadwyżkami krajowych uprawnień do emisji w okresie 2008-2012 – będą
istniały w dalszym ciągu, istnieje ryzyko, że kraje uprzemysłowione praktycznie
odwołają swoje obecne zobowiązania w zakresie ograniczenia emisji.

⇒ Wiodąca rola UE
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Komisja jest przekonana, że UE musi udowodnić swoją wiodącą rolę poprzez podjęcie
konkretnych działań zmierzających do uczynienia UE najbardziej proklimatycznym
regionem świata w ramach przedstawionej 3 marca strategii Europa 2020. UE
zobowiązała się do 2020 r. do 20 proc. redukcji emisji poniżej poziomów z 1990 r. oraz
do zwiększenia tego zobowiązania do 30 proc., jeśli inne duże gospodarki zgodzą się na
wniesienie odpowiedniego wkładu w wysiłki światowe. Przed czerwcowym
spotkaniem Rady Europejskiej Komisja przygotuje analizę dotyczącą praktycznych
środków, jakie byłyby konieczne w celu osiągnięcia 30 proc. redukcji emisji. Następnie
Komisja przedstawi w ogólnym zarysie sposób przekształcenia UE w gospodarkę
niskoemisyjną do 2050 r. Zgodnie ze strategią Europa 2020 celem jest znalezienie
inteligentnych rozwiązań, które przyczynią się nie tylko do walki ze zmianą klimatu,
lecz także do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i powstania nowych miejsc
pracy.

⇒ Udzielanie szybkiej pomocy finansowej

Komisja zaproponowała, by UE rozpoczęła wdrażanie porozumienia kopenhaskiego.
Szybkie wdrożenie unijnego zobowiązania do zapewnienia 2,4 mld euro rocznie w
latach 2010-2012 na potrzeby szybkiej pomocy finansowej dla krajów rozwijających
się ma zasadnicze znaczenie zarówno dla wiarygodności UE, jak i dla wzmocnienia
możliwości krajów będących beneficjentami pomocy w zakresie walki ze zmianą
klimatu. Komisja jest gotowa na pomoc w zapewnianiu właściwej koordynacji
wsparcia udzielanego przez UE.

⇒ Wspieranie rynków emisji dwutlenku węgla

W komunikacie podkreślono, że UE powinna w dalszym ciągu pracować na rzecz
wspierania rozwoju międzynarodowego rynku emisji dwutlenku węgla, co ma
zasadnicze znaczenie dla wspierania inwestycji w technologie niskoemisyjne i dla
efektywnego pod względem kosztów ograniczenia światowych emisji. Rynek emisji
dwutlenku węgla może również generować znaczny przepływ środków finansowych do
krajów rozwijających się.

⇒ Zwiększenie współpracy zewnętrznej

UE będzie musiała zwiększyć współpracę zewnętrzną w celu zbudowania zaufania w
możliwość osiągnięcia światowego porozumienia oraz w celu prowadzenia refleksji nad
konkretnymi, ukierunkowanymi na działania decyzjami, które mogą zostać przyjęte w
Cancun. Działania Komisji w tym kierunku będą prowadzone w ścisłym kontakcie z
Radą i Prezydencją. Komisja będzie zachęcać Parlament Europejski do prowadzenia
współpracy z parlamentarzystami z najważniejszych krajów partnerskich oraz wspierać
go w tym zakresie.

Komunikat Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/com_2010_86.pdf

11. PRAWA CZŁOWIEKA - Parlament Europejski potępił reżim Kuby za
prześladowanie opozycjonistów
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Parlament Europejski potępił władze Kuby za prześladowanie opozycjonistów.
Głodującego na Kubie opozycjonistę Guillermo Farinasa namawiał telefonicznie do
przerwania protestu były prezydent Lech Wałęsa. Jak podał serwis internetowy
‘Solidarni z Kubą’, Farinas rozmawiał telefonicznie z Lechem Wałęsą, który
zaapelował do niego o przerwanie głodówki. Były prezydent przekonywał
Kubańczyka, że „swoją postawą już wygrał i poruszył świat”. Ten pozostał jednak
nieugięty. Poprosił jedynie Wałęsę, żeby by „złożył kwiaty na jego grobie, gdy Kuba
będzie wolna”.

Guillermo Farinas, 48-letni dziennikarz internetowy, który od kilkunastu dni nie je ani
nie pije, 4 marca br. stracił przytomność i trafił na oddział intensywnej terapii. Po raz
pierwszy przyjęto go na krótko do szpitala tydzień wcześniej – wtedy również stracił
przytomność z powodu hipoglikemii. Farinas rozpoczął głodówkę tuż po zgonie 42-
letniego więźnia politycznego Orlando Zapaty, który głodował przez dwa i pół
miesiąca.

Parlament Europejski potępił reżim kubański „za okrutną śmierć” Zapaty, „której
można było uniknąć” i za uniemożliwienie jego rodzinie zorganizowania pogrzebu.
Wezwał też braci Castro do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia
wszystkich politycznych. Za rezolucją głosowało 509 europosłów - w tym socjaliści -
a przeciw - 30 (komuniści).

„Nie możemy pozwolić na kolejny zgon na Kubie. Jesteśmy zaalarmowani stanem
zdrowia Guillermo Farinasa” - powiedział po głosowaniu przewodniczący PE Jerzy
Buzek. Hawana od razu odrzuciła rezolucję unijnego zgromadzenia jako kłamliwą i
ubliżającą.

12. PRAWA KOBIET / RÓWNOUPRAWNIENIE - Deputowani za większą
liczbą posłanek i zrównaniem wynagrodzeń kobiet i mężczyzn

Utrzymujące się różnice wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w Unii, przemoc wobec
kobiet i niedobór kobiet w polityce to niektóre z tematów, które poruszyli posłowie
podczas debaty w dniu 8 marca br. z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Kilku
posłów skrytykowało także fakt, iż Komisja Europejska przedstawiła nowy plan, w
jaki sposób osiągnąć równość płci w ciągu następnych pięciu lat, ale nie omówiła go z
organizacjami pozarządowymi.

Dla przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Jerzego Buzka, Międzynarodowy
Dzień Kobiet jest okazją do dyskusji nad równouprawnieniem, wsparciem dla matek
samotnie wychowujących dzieci i zwalczania przemocy wobec kobiet:
„Dyskryminacja w społeczeństwie lub w miejscu pracy powinna należeć już do
przeszłości”. Buzek opowiada się również za zwiększeniem liczby kobiet w ławach
poselskich.  

Diana Wallis, brytyjska deputowana z grupy Liberałów i Demokratów, ALDE
również chciałaby widzieć więcej posłanek w Parlamencie Europejskim. Statystyki
dla brytyjskiego parlamentu mówią, że osiągnięcie równości zajęłoby 200 lat przy
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obecnym tempie postępu: „Wiele już udało się osiągnąć, można świętować wiele
sukcesów, ale dużo więcej pozostało do zrobienia”.

• Przepaść płac

Holenderska posłanka Corien Wortmann-Kool z grupy EPP zwracała uwagę na to,
iż choć kobiety stanowią 50% światowej populacji, zarabiają jedynie 10% globalnego
przychodu.

Martin Schulz, niemiecki przewodniczący grupy Socjalistów i Demokratów mówił,
iż społeczeństwo nie jest oparte na równości praw, jeśli „za tę samą pracę mężczyźni i
kobiety uzyskują różne wynagrodzenie”. Poseł wezwał do zapewnienia „jednakowej
płacy za tę samą pracę”.

Wciąż mamy do czynienia z przepaścią płacową, mówiła Marina Yannakoudakis,
brytyjska posłanka z grupy Konserwatystów i Reformatorów. Deputowana
przekonywała, iż kobiety należy wspierać w zależności od tego, czy wybierają karierę
zawodową, czy życie rodzinne. „Wyrażenie ‘to tylko gospodyni domowa’ powinno
być zakazane, żadna kobieta nie jest po prostu byle czym”.

Marta Andreasen, Brytyjka z grupy Europa Wolności i Demokracji wezwała do
zaprzestania wydawania wszelkich demagogicznych ustaw o równości, które
utrudniają życie kobietom, które chcą pracować. Zdaniem posłanki, w równości nie
chodzi o przepisy, ale o postępowanie. „Poczułabym się obrażona, gdyby ktoś
traktował mnie w pracy w specjalny sposób tylko ze względu na mój zestaw
chromosomów”.

13. POLITYKA WIZOWA – Parlament przyjął rozporządzenie w sprawie
przepływu osób posiadających wizy długoterminowe

Parlament Europejski poparł nowe prawo umożliwiające osobom bez unijnego
obywatelstwa przebywającym w jednym kraju członkowskim na podstawie wizy
długoterminowej podróżować do większości państw Unii Europejskiej.

Nowe zasady zatwierdzone przez Parlament Europejski położą kres sytuacji, którą
portugalski poseł-sprawozdawca z grupy EPP, Carlos Coelho określił jako „po prostu
nie do przyjęcia”. Coelho podczas debaty na posiedzeniu plenarnym mówił, iż tylko
w zeszłym roku ponad milion osób musiało zmierzyć się z takimi ograniczeniami
wizowymi.
 
„Mówimy o absurdalnej sytuacji, kiedy na przykład student, który uzyskał wizę
pozwalającą mu studiować w Belgii nie może podróżować do specjalistycznych
bibliotek w Holandii, by uzyskać informacje potrzebne mu do napisania pracy, albo
wyjechać na weekend do Barcelony”, tłumaczył portugalski deputowany.
„Zagraniczni studenci przyjeżdżający do UE będą głównymi beneficjentami nowych
przepisów”.
 
Obecnie posiadacze wizy długoterminowej, na przykład studenci, naukowcy,
nauczyciele akademiccy, członkowie rodzin łączących obywateli państw trzecich i
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obywateli UE, nie mogą podróżować do innych państw członkowskich podczas
swojego pobytu, ani przekraczać terytorium innych państw przy powrocie do swojego
kraju pochodzenia. Jest to sprzeczne z jedną z podstawowych zasad Unii Europejskiej
- swobodnego przepływu osób i może uczynić Europę mniej atrakcyjnym miejscem
dla naukowców i nauczycieli akademickich z krajów trzecich.
 
Nowe przepisy pozwalają posiadaczom wiz ważnych przez okres dłuższy niż 3
miesiące na podróżowanie na takich samych warunkach, jak posiadającym
zezwolenie na pobyt - mogą podróżować do innego kraju UE maksymalnie na trzy
miesiące w ciągu jednego półrocza. Rok to najdłuższy okres, na jaki wydawana jest
wiza długoterminowa. Obywatele państw trzecich, którzy chcą przebywać dłużej na
terenie Unii Europejskiej muszą wystąpić o zezwolenie na pobyt.

Zmiany nie obejmują Wielkiej Brytanii i Irlandii, które nie są częścią strefy
Schengen. Dania ma 6 miesięcy na podjęcie decyzji w sprawie zastosowania nowych
zasad.
 
Zdaniem polskiego europosła Piotra Borysa (EPP, Polska) - jednego ze
sprawozdawców opinii Komisji Prawnej, proponowane zmiany są szczególnie ważne
dla obywateli krajów Partnerstwa Wschodniego. Dotyczą one między innymi naszych
rodaków mieszkających na Ukrainie i Białorusi. Tylko konsulat we Lwowie wydaje
rocznie 350 tysięcy wiz.

„Niedopuszczalna jest sytuacja, w której student posiadający wizę upoważniająca go
do wyjazdu na studia w Polsce, we Wrocławiu czy w Szczecinie nie ma możliwości
skorzystania z wyspecjalizowanych bibliotek w Berlinie, Dreźnie czy Pradze, żeby
zebrać materiały do swojej pracy. Jest to przykład, w jaki sposób mogą powstawać
absurdalne sytuacje” zaznaczył Poseł Borys po głosowaniu. „Inicjatywa zmian
przepisów ma dla nas charakter symboliczny, gdyż my, Polacy pamiętamy jak jeszcze
do niedawna było nam trudno poruszać się po Europie. Dziś dzięki obecności w UE
możemy mieć wpływ na przepisy, które wprowadza podobne ułatwienia dla
obywateli państw trzecich.” Propozycje poprawek do nowego rozporządzenia
zakładają, że wydanie wizy długoterminowej zostanie poprzedzone dokładną analizą
danych zawartych w Systemie Informacyjnym Schengen. Zapewni to ochronę przed
zjawiskiem ‘turystyki wizowej’.

Tekst rezolucji:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-
2010-0049+0+DOC+XML+V0//PL

14. BUDŻET - Fundusz Dostosowania do Globalizacji: Parlament popiera
pomoc dla Niemiec i Litwy

Trzy tysiące byłych pracowników niemieckiego koncernu samochodowego Karmann
w Niemczech oraz budowlanego i zakładu produkcji lodówek na Litwie dostaną 7,6
milionów EUR z Funduszu Dostosowania do Globalizacji. Pieniądze te zostaną
przekazana na szkolenia, samozatrudnienie i przekwalifikowanie zawodowe.
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Plany te zostały przyjęte przez Radę Ministrów. Komisja przekaże środki finansowe
do Niemiec i na Litwę w ciągu 15 dni od głosowania na sesji plenarnej. Państwa
członkowskie mają dwanaście miesięcy na wykorzystanie pieniędzy.

• Niemcy: pomoc dla byłych pracowników zakładu Karmann

W okresie pomiędzy grudniem 2008 r. i marcem 2009 2476 pracowników straciło
pracę w grupie Karmann (Wilhelm Karmann GmbH i Karman-Rheine GmbH &
Co.KG). Spośród nich 1.793 kwalifikuje się do objęcia ich pomocą z Europejskiego
Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF). Całkowity koszt tej pomocy szacuje
się na 9.537.449 EUR, z czego UE pokryje 6.199.341 EUR.

• Litwa: pomoc dla byłych pracowników sektora budowlanego i produkcji
lodówek

Łącznie 1.612 osób straciło pracę w 128 przedsiębiorstwach w sektorze budowlanym
na Litwie w okresie od października 2008 r. do lipca 2009. Spośród nich 806 będzie
kwalifikowało się do pomocy UE. Całkowity koszt pomocy ma wynieść 1.721.374
EUR, z czego z Funduszu Dostosowania do Globalizacji wypłaconych zostanie
1.118.893 EUR.

Łącznie 651 osób straciło pracę w sektorze produkcji lodówek w firmie AB Snaige i u
jej dwóch dostawców, UAB Jugos Kabeliai i UAB Hoda w okresie od grudnia 2008
do maja 2009. Spośród nich 480 będzie kwalifikowało się do pomocy z UE. Pomoc
dla tych pracowników będzie kosztować 397.175 EUR, z czego Litwa wnioskowała o
258.163 EUR z funduszy unijnych.

Pieniądze na finansowanie pomocy z Europejskiego Funduszu Dostosowanie do
Globalizacji zostaną przekazane z budżetu Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przenoszenie pieniędzy z innych pozycji budżetu jest normalnym sposobem
finansowania wypłat środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do
Globalizacji.

Te trzy podania są pierwszymi złożonymi w 2010. Sprawozdania Parlamentu
Europejskiego na ten temat zostały przygotowane przez posła Reimera Böge (EPP,
Niemcy).

• Fundusz Dostosowania do Globalizacji

⇒ Fundusz wspiera ponowne zatrudnienie pracowników, którzy stracili pracę w
wyniku globalizacji / kryzysu finansowego

⇒ Państwo członkowskie musi wystąpić o pomoc
⇒ Można się ubiegać w przypadku co najmniej 500 zwolnień w ciągu 4-9

miesięcy
⇒ Wniosek musi dotyczyć finansowania środków aktywnych, takich jak

poszukiwanie pracy, szkolenia, rozpoczęcie działalności gospodarczej
⇒ Fundusz może pokryć nawet do 65% całkowitych kosztów. (reszta jest

wypłacana przez państwo, region, władze lokalne)
⇒ W ramach procedury budżetowej Parlament musi zatwierdzić każdą wypłatę
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⇒ Fundusz nie może przekroczyć maksymalnej wysokości 500 milionów euro
rocznie

⇒ Pomoc dla bezrobotnych w 2009

W 2009 r. Parlament Europejski zatwierdził 10 wniosków z 8 państw członkowskich
w wysokości 52 349 047 euro, które dotyczyły 15 827 zwolnień.

Wraz z gwałtownym spadkiem światowego popytu na samochody, zatrudnieni w
przemyśle samochodowym padli ofiarą kryzysu gospodarczego. Wśród
zeszłorocznych beneficjentów znaleźli się pracownicy szwedzkiego Volvo Cars, a
także zwolnieni z firm samochodowych w Austrii i Hiszpanii.

Sektor budowlany również poniósł ogromne straty w wyniku kryzysu. Branża nie
tylko musiała zmierzyć się ze spadkiem popytu na domy, ale także z rosnącymi
cenami surowców. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji wsparł w
ubiegłym roku holenderskich pracowników budowlanych z firmy Heijmans NV.

Opracowanie:
dr Magdalena Skulimowska1

 

                                                
1 Na podstawie debat podczas sesji i informacji prasowych Parlamentu Europejskiego.


