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                             Bruksela, dnia 30 kwietnia 2011 r.

       Sprawozdanie nr 42/2011

Sprawozdanie z wizyty Wicepremiera Waldemara Pawlaka

w Parlamencie Europejskim w Brukseli

Bruksela, 19 kwietnia 2011 r.

Wizyta wicepremiera Waldemara Pawlaka w Parlamencie Europejskim była kolejną, po

wizycie Ministra Radosława Sikorskiego w lutym w Parlamencie Europejskim w Strasburgu,

z cyklu spotkań na temat polskiego przewodnictwa w UE. Głównym tematem konsultacji

wicepremiera Pawlaka z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego były priorytety działań

polskiej Prezydencji w obszarze rynku wewnętrznego.

Minister gospodarki spotkał się 19 kwietnia 2011 r. z przewodniczącym Komisji Parlamentu

Europejskiego ds. Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Malcolmem Harbourem

oraz polskimi europosłami i liderami ugrupowań politycznych w PE.

• Spotkanie z przewodniczącym Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony

Konsumentów

Podczas spotkania z posłem Harbourem, wicepremier Waldemar Pawlak podkreślił, że rynek

wewnętrzny jest jednym z centralnych priorytetów polskiej prezydencji. Zadania w tym

zakresie wyznacza przyjęty 13 kwietnia 2011 r. Komunikat Komisji Europejskiej Single

Market Act (SMA). „Podczas prezydencji chcemy w szczególności rozwijać rynek usług

elektronicznych. Jednym z naszych celów będzie zniesienie barier uniemożliwiających

przeprowadzanie transakcji transgranicznych”, zaznaczył wicepremier Pawlak.
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Przypomniał również, że w ramach SMA przedsiębiorcy oczekują wprowadzenia systemu

jednolitego patentu Unii Europejskiej. „Stoimy przed unikalną szansą stworzenia

ogólnoeuropejskiego, dostępnego cenowo, systemu ochrony patentowej”, podkreślił.

Zapewnił, że Polska dołoży wszelkich starań, by powstały konkretne rozwiązania w tym

zakresie.

Wicepremier Pawlak poinformował także, że działania resortu gospodarki będą koncentrować

się również na dalszym rozwoju rynku usług, ponieważ sektor ten generuje ok. 70 proc.

unijnego PKB.

Dodał, że doskonałą okazją do promowania idei rynku wewnętrznego będzie organizowane

przy współpracy polskiej Prezydencji Forum Rynku Wewnętrznego. Wydarzenie to odbędzie

się w Krakowie w dniach 3-4 października br.

• Spotkanie z liderami ugrupowań politycznych

Priorytety polskiej prezydencji w dziedzinie konkurencyjności, wspólnej polityki handlowej i

energii były również tematem spotkania wicepremiera Waldemara Pawlaka z polskimi

europosłami oraz liderami ugrupowań politycznych w PE m.in.: Josephem Daulem -

 Przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej, Guy Verhofstadtem - Przewodniczącym

Porozumienie Liberałów i Demokratów oraz Isabelle Durant - Wiceprzewodniczącą

Parlamentu Europejskiego z frakcji Zielonych i Wolnego Sojuszu Europejskiego.

Wicepremier Pawlak poinformował parlamentarzystów, że Ministerstwo Gospodarki

zamierza nadać nowy impuls rozwojowi zintegrowanej polityki przemysłowej. Wyjaśnił, że

powinna ona być odpowiedzią Europy na wciąż trwający kryzys ekonomiczny.

Polska prezydencja duże nadzieje wiąże też z negocjacjami umowy o wolnym handlu UE-

Ukraina. Wicepremier zaznaczył, że jej uzgodnienie nie tylko będzie źródłem wzajemnych

korzyści ekonomicznych, ale może stać się istotnym czynnikiem stabilizacji otoczenia UE

oraz impulsem dla nowego podejścia do polityki sąsiedztwa.
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Zwrócił uwagę, że Polska będzie miała również okazję do podjęcia prac nad kompleksowym

wzmocnieniem zewnętrznej polityki energetycznej UE. Ocenił, że uzgodnienie jej kształtu

może mieć fundamentalne znaczenie dla zapewnienia bezpiecznej przyszłości UE w coraz

bardziej zglobalizowanym świecie.

• Spotkanie na Kole Polskim z polskimi eurodeputowanymi

W swoim wystąpieniu Wicepremier skoncentrował się na trzech kwestiach: energii,

konkurencyjności oraz handlu.

Wicepremier Pawlak podkreślił, że na Radzie ds. Energii podczas polskiej prezydencji ważną

rolę będzie odgrywało Rozporządzenie w sprawie integralności i przejrzystości rynku energii

(REMIT) a także kolejne Rozporządzenie dotyczące efektywności energetycznej. Wicepremier

zapowiedział, że w lipcu zorganizowane zostanie spotkanie Dyrektorów Generalnych

Ministerstw Gospodarki. Ponadto podkreślił, że wśród priorytetów polskiej prezydencji

znajdą się zewnętrzne aspekty polityki energetycznej oraz bezpieczeństwo instalacji

nuklearnych. Polska będzie zwracała uwagę na wykorzystanie krajowych źródeł energii.

Wicepremier stwierdził, że gdy cena pieniądza jest relatywnie niska - tak jak obecnie - należy

dokonywać inwestycji energetycznych. Wicepremier Pawlak apelował, by myśląc o energii

nie kierować się jedynie ideologią; jego zdaniem inwestycje w tym sektorze powinny być

opłacalne. Zacytował stanowisko głównego ekonomisty Międzynarodowej Agencji

Energetycznej, według którego decyzja UE odnośnie poziomu ambicji 20% lub 30%

zmniejszenia emisji CO2 w perspektywie 2050 r. odpowiada dwutygodniowym emisjom

Chin. W związku z tym rozwiązanie dotyczące poziomu emisji musi być uzgodnione na

poziomie globalnym. Przypomniał, że na prośbę Polski, Bank Światowy dokonał korekty w

tytule swojego raportu z low-carbon na low-emission (Transition to a Low Emission Economy

in Poland). Apelował do posłów o pomoc w zmianie sposobu myślenia instytucji UE w tym

względzie.

Na Radzie ds. Konkurencyjności Polska skoncentruje się na 12 działaniach zaproponowanych

przez KE w kwietniu w Akcie o Jednolitym Rynku (Single Market Act). Przy tej okazji

Waldemar Pawlak przypomniał, że dzięki wspólnemu rynkowi obroty handlowe Polski z

Niemcami są większe niż obroty Niemiec z Federacją Rosyjską, o czym często zapomina się
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w dyskursie politycznym. Ponadto Polska zamierza pracować nad wdrożeniem dyrektywy

usługowej oraz sfinalizować sprawę jednolitego patentu europejskiego.

Wypowiadając się nt. handlu Wicepremier przypomniał o wiodącej roli Komisji Europejskiej

w tym zakresie. Wyraził sceptycyzm odnośnie możliwości finalizacji Rundy Dauhańskiej w

negocjacjach WTO. Przypomniał, że UE jest światowym potentatem, jeśli chodzi o usługi (8

mld euro nadwyżki w 2010 r.) Poinformował posłów o rozmowach, które odbył z szefami

komisji i liderami poszczególnych frakcji w PE i którym przedstawił ekonomiczne i

gospodarcze priorytety polskiej prezydencji. Podczas rozmów poruszono sprawę możliwości

podpisania umowy handlowej z Ukrainą podczas polskiej prezydencji. Stwierdził, że jest to

kwestia w równej mierze ekonomiczna jak i polityczna.

Podczas rundy pytań i odpowiedzi posłowie zgodzili się, że kwestie energetyczne będą

jednym z kilku najważniejszych horyzontalnych tematów polskiej prezydencji. Posłowie

pytali o plany rządu w kwestii zmiany pakietu klimatyczno-energetycznego (poseł Adam

Gierek, S&D); stanowisko rządu odnośnie aktów delegowanych, benchmarków gazowych

(zaskarżonych przez przemysł stalowy) oraz stan legislacji dotyczącej prawa geologicznego w

Sejmie (Szymański, ECR); stanowisko rządu odnośnie technologii CCS (Carbon Capture and

Storage) – czy zostaną złożone wnioski o dofinansowanie tej technologii do EBI (termin

upływa 9 maja br.) w kontekście lokalizacji w Bełchatowie i Kędzierzynie Koźlu (poseł

Bogdan Marcinkiewicz, EPP).

Poseł Rafał Trzaskowski powiedział, że PE generalnie podziela stanowisko Rady odnośnie

aktów delegowanych przez KE uważając, że ich zastosowanie powinno podlegać

większej kontroli. Takie uszczegółowienie zostało przyjęte w wewnętrznych procedurach

PE. Przypomniał także, że przed trzema tygodniami zawarte zostało porozumienie

międzyinstytucjonalne zmieniające sposób nadzoru nad aktami delegowanym. KE chcąc

każdorazowo zastosować tę procedurę musi skonsultować się z Radą i z PE na początkowym

etapie.

Poseł Jacek Saryusz-Wolski poinformował, że frakcja EPP zamierza zorganizować do lata

br. seminarium dot. energy-mix, którego promotorami są posłowie z Niemiec, Francji, Włoch,

Hiszpanii i Polski. Zdaniem posłów z największej frakcji w PE należy myśleć całościowo o
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wszystkich dostępnych źródłach energii: nuklearnej, odnawialnej, ropie i gazie. Zdaniem

posła takie podejście byłoby korzystne dla PL, ponieważ pozwoliłoby na zastosowanie trade-

off w negocjacjach.

Jako komentarz do pytań wicepremier stwierdził, że w UE w ostatnich latach nastąpiła

„erozja” regulacji dot. energetyki. Jako przykład podał niekorzystne dla Polski

doprecyzowanie KE,  że do programów współfinansowanych przez UE kwalifikują się

jedynie „fizycznie rozpoczęte i widoczne w grudniu 2008 r. inwestycje”. Jego zdaniem w

polityce energetycznej UE akcent powinien być położony na efektywność. Wicepremier

stwierdził, że rosnące miejsce w strategii rodzimych koncernów energetycznych (np. KGHM)

zajmuje zakup złóż z zagranicy. Jako przykład dobrej praktyki z zagranicy, przypomniał także

zobowiązanie dużych amerykańskich korporacji dotyczące obowiązku składania części

zamówień u MŚP, pozwalające na ich dynamiczny rozwój. Apelował do posłów o promocję

idei lepszego wykorzystania europejskich surowców energetycznych.

Opracowała:

Dr Magdalena Skulimowska1

                                                
1 Na podstawie informacji prasowych i debaty podczas Koła Polskiego.


