Bruksela, dnia 26 kwietnia 2012 r.

Sprawozdanie nr 26/2012

SESJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Strasburg, 16-19 kwietnia 2012 r.

Podczas sesji Parlamentu Europejskiego, która odbyła się w dniach 16-19
kwietnia br. w Strasburgu, omawiane były następujące tematy i poczyniono
następujące ustalenia:
1. PODSUMOWANIE SESJI - najważniejsze informacje
2. INSTYTUCJE / STOSUNKI ZEWNĘTRZNE - Król Jordanii w PE: Arabska
wiosna okazała się dla nas szansą
3. ŚRODOWISKO - Reforma polityki rolnej powinna sprzyjać utrzymaniu
różnorodności biologicznej
4. ŚRODOWISKO - UE potrzebuje nowej strategii w celu ograniczenia wpływu na
środowisko naturalne
5. SPRAWY GOSPODARCZE I WALUTOWE – Debata: Po oszczędnościach
pora na wzrost gospodarczy
6. PODATKI - PE sprzeciwia się rezygnacji z preferencyjnych stawek
opodatkowania ropy
7. PODATKI - PE za wprowadzeniem wspólnej podstawy opodatkowania dla firm
8. HANDEL ZEWNĘTRZNY/MIĘDZYNARODOWY - Umowy UE z
Azerbejdżanem i Armenią powinny zwiększać bezpieczeństwo regionu
9. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAWY WEWNĘTRZNE - Parlament
zgodził się na zawarcie porozumienia z USA w sprawie danych pasażerów linii
lotniczych
10. PRAWA CZŁOWIEKA - Parlament Europejski domaga się zaostrzenia zasad
eksportu urządzeń umożliwiających cenzurowanie internetu
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11. POLITYKA SPOŁECZNA - Ubezpieczenia społeczne załóg samolotów i osób
samozatrudnionych
12. PRAWA OBYWATELSKIE - Jak walczyć z podrabianiem paszportów
13. EDUKACJA I KULTURA - Unia Europejska potrzebuje bardziej
konkurencyjnych i nowocześniejszych uniwersytetów

1. PODSUMOWANIE SESJI - najważniejsze informacje
Na kwietniowej sesji posłowie głosowali m.in. nad nowym porozumieniem z USA
w sprawie przekazywania informacji dotyczących pasażerów. Przewodniczący
PE Martin Schulz powitał 12 posłów-obserwatorów z Chorwacji, a deputowani
wysłuchali przemówienia jordańskiego króla Abdullaha II. Po raz kolejny
posłowie debatowali z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jose Manuelem
Barroso na temat tego jak skuteczniej walczyć z kryzysem.
Posłowie-obserwatorzy z Chorwacji będą mogli brać udział we wszystkich
spotkaniach grup politycznych i komisjach, a pełne prawa uzyskają po przystąpieniu
Chorwacji do Unii 1 lipca 2013 r.
O potrzebie reform mówił w PE król Jordanii Abdullah II. Jego zdaniem zmiany,
jakie przyniosły rewolucje w świecie arabskim, dają szanse na pokój w tym regionie.
Deputowani po raz kolejny naciskali na przewodniczącego Komisji Europejskiej w
sprawie przygotowania konkretnych propozycji, które pomogą walczyć z
bezrobociem i pobudzać wzrost gospodarczy.
Parlament przyjął też coroczny raport na temat przestrzegania w świecie praw
człowieka. Deputowani opowiedzieli się m.in. za zwalczeniem cenzury
wprowadzanej przez dyktatorów.
Europejskie przedsiębiorstwa powinny odprowadzać podatki według obowiązkowej,
wspólnej, skonsolidowanej podstawy opodatkowania - uznał Parlament. Komisja
pierwotnie proponowała by ta harmonizacja była dobrowolna.
Parlament opowiedział się przeciw rezygnacji z preferencyjnych stawek
opodatkowania ropy. Zdaniem posłów jej wprowadzenie mogłoby znacznie
podwyższyć ceny.
2

Deputowani tego samego dnia zagłosowali za nowym porozumieniem z USA w
sprawie przekazywania informacji dotyczących pasażerów. Holenderska
deputowana Sophie in 't Veld (Liberałowie), autorka sprawozdania w tej kwestii w
sprzeciwie wycofała swoje nazwisko z dokumentu.
Deputowani byli zadowoleni z wyników wyborów 1 kwietnia w Birmie i z ostatnich
prób władzy wdrożenia reform demokratycznych. Parlament chce zawieszenia na
próbę na rok unijnych sankcji wobec tego kraju.
Co dokładnie znaczyć "żywność produkowana lokalnie"? Ten termin staje się coraz
popularniejszy i deputowani chcą jego sprecyzowania, by konsumenci nie byli
wprowadzani w błąd.
Bioróżnorodność to nasz naturalny kapitał, UE nie wypełniła jednak zakładanego na
2010 r. planu jej ochrony i dlatego europosłowie domagają się traktowania tej kwestii
w sposób priorytetowy.

2. INSTYTUCJE / STOSUNKI ZEWNĘTRZNE - Król Jordanii w PE:
Arabska wiosna okazała się dla nas szansą
Goszczący w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu król Jordanii
Abdullah II spotkał się z przewodniczącym PE Martinem Schulzem. Władca
tego państwa odgrywającego kluczową rolę wśród krajów arabskich zwrócił się
także do eurodeputowanych i przekonywał, że 2012 r. to rok kluczowych reform
w jego kraju.
Król podkreślił, że jego kraj "przyjął arabską wiosnę jako szansę" na przeprowadzenie
zmian, takich jak reforma konstytucji w Jordanii. Abdullah II wyjaśnił, że w
następstwie
demokratyzacji,
reform
politycznych
i
gospodarczych,
Jordania pragnie być przysłowiową przystanią w tym "burzliwym" regionie.
Król zwrócił przy tym uwagę, że Jordania musi dziś sprostać najwyższej w swojej
historii stopie bezrobocia i położył nacisk na wagę zmian dla młodego pokolenia
marzącego o lepszym życiu.
Według jordańskiego władcy, "świat arabski obudził się", ale długa "wiosna" w tym
regionie nadal trwa.
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Nawiązując do kwestii izraelsko-palestyńskiej, Abdullah II powiedział, że jedynym
możliwym rozwiązaniem jest pokojowe współżycie obu narodów. "Nie stać nas na to,
aby jeszcze jedna generacja czekała na państwo palestyńskie" - zauważył przywódca
Jordanii.
Na zakończenie swojej trzeciej oficjalnej wizyty w PE, król oświadczył, że UE jest
kluczowym partnerem Jordanii, dodając: „Razem mamy wolę i mądrość, aby osiągnąć
sukces”. Jego przemówienie eurodeputowani przyjęli owacją na stojąco.

3. ŚRODOWISKO - Reforma polityki rolnej powinna sprzyjać utrzymaniu
różnorodności biologicznej
Trzeba zwiększyć wysiłki, aby powstrzymać degradację różnorodności
biologicznej i usług ekosystemowych, stwierdził Parlament Europejski w
rezolucji przyjętej w piątek. Unii Europejskiej nie udało się zrealizować celu w
zakresie różnorodności biologicznej na 2010 rok, dlatego posłowie domagają się
wprowadzenia ochrony różnorodności biologicznej do kluczowych polityk
unijnych. Do 2020 roku powinny zostać wycofane wszystkie dotacje szkodliwe
dla środowiska.
Rezolucja w sprawie różnorodności biologicznej jest odpowiedzią Parlamentu
Europejskiego na unijną strategię ochrony różnorodności biologicznej na okres do
2020 rorku, przedstawionej przez Komisje w maju 2011 roku. Jak zauważono w
dokumencie, utrata różnorodności biologicznej oznacza dla społeczeństwa olbrzymie
koszty gospodarcze.
„Wszystko co daje nam natura, czystą wodę i powietrze, żyzne gleby, żywność, jest
nie tylko niezbędne do przetrwania, ale przedstawia również niebagatelną wartość
ekonomiczną. W opinii ekspertów, każdego roku tracimy do 3 proc. PKB z powodu
utraty różnorodności biologicznej. Dla UE oznacza to utratę 450 miliardów euro
każdego roku. Jeśli porównamy tę kwotę z 5,8 miliardami euro, które inwestujemy w
Naturę 2000, możemy śmiało powiedzieć, że robimy dobry interes!” - powiedział
poseł sprawozdawca Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, Holandia).
Prawdziwym sprawdzianem zaangażowania UE w osiągnięcie celu związanego
z różnorodnością biologiczną i kluczem do rozwiązania tego problemu nie jest nowa
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strategia, ale zbliżające się reformy wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki
rybołówstwa, jak również wieloletnich ram finansowych, czytamy w rezolucji.
•

Zmiana ukierunkowania WPR

Wspólna polityka rolna nie ogranicza się do zapewnienia żywności i rozwoju
obszarów wiejskich, ale jest ważnym narzędziem wspierającym różnorodność
biologiczną, ochronę, łagodzenie zmian klimatu, a także utrzymanie usług
ekosystemowych. Posłowie żałują jednak, że nie udało się powstrzymać ogólnej
utraty różnorodności biologicznej w UE.
WPR powinna w większym stopniu zapewniać rolnikom rekompensaty za
dostarczanie dóbr publicznych, gdyż obecnie rynek nie jest w stanie uwzględnić
gospodarczej wartości ważnych dóbr publicznych, których może dostarczyć
rolnictwo.
•

Wycofać dotacje szkodliwe dla środowiska

Zdaniem posłów, podstawą wszystkich płatności WPR - wraz z płatnościami od roku
2014 - powinny być solidne przepisy dotyczące wzajemnej zgodności sprzyjające
ochronie różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych, obejmujące dyrektywę
ptasią i siedliskową, prawodawstwo w zakresie pestycydów i produktów biobójczych
oraz ramową dyrektywę wodną.
PE wzywa Komisję i państwa członkowskie do zidentyfikowania wszystkich dotacji
szkodliwych dla środowiska i przygotowania do końca 2012 r. planu działań na rzecz
wycofania takich dotacji do 2020 r.
Procedura: Rezolucja nielegislacyjna

4. ŚRODOWISKO - UE potrzebuje nowej strategii w celu ograniczenia wpływu
na środowisko naturalne
W przyjętej przez PE rezolucji posłowie podkreślają, że kolejna strategia
środowiskowa UE - siódmy program działań na rzecz środowiska, musi podjąć kroki i
wyznaczyć cele ochrony środowiska UE oraz pobudzić bardziej efektywne
wykorzystanie energii i zasobów naturalnych. Dodali również, że subsydia szkodliwe
dla środowiska powinny być wycofane do roku 2020.
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Posłowie chcą, aby Komisja Europejska zaproponowała Siódmy Program Działań
Środowiskowych jak najszybciej, biorąc pod uwagę, że obecny szósta edycja
programu kończy się w lipcu.
„Pilnie potrzebujemy nowego programu, który pozwoli UE na zmniejszenie wpływu
na środowisko naturalne i ograniczenie niezrównoważonej struktury
wykorzystywania zasobów w Europie. Program powinien pomóc osiągnąć cele
wyznaczone na rok 2020, określić cele średnioterminowe na rok 2030 w zakresie
redukcji emisji, efektywności energetycznej oraz energetyki odnawialnej i określić
wizję stanu środowiska w Europie w 2050 roku”, powiedział sprawozdawca
Parlamentu Europejskiego Jo Leinen (S & D, Niemcy), po tym, jak rezolucja została
przyjęta przez Parlament Europejski.
Parlament wzywa Komisję do uwzględnienia w swoim wniosku dotyczącym
siódmego unijnego programu działań w zakresie środowiska zagregowanej listy
wszystkich dotychczasowych celów związanych z ochroną środowiska, określonych
dla różnych obszarów polityki, zwłaszcza w odniesieniu do zmiany klimatu,
różnorodności biologicznej, transportu, energetyki, rolnictwa, rybołówstwa i polityki
spójności, oraz do przeprowadzenia ich łącznej analizy w celu uzyskania rzetelnego
porównania i zapewnienia spójności celów.
Parlament jest zdania, że istotne znaczenie ma również pełne wdrożenie
i egzekwowanie przepisów – na wszystkich szczeblach – oraz dalsze wzmacnianie
kluczowych priorytetów środowiskowych i priorytetów dotyczących powiązanych
strategii politycznych w zakresie zmiany klimatu, różnorodności biologicznej,
zasobów, ochrony przyrody i zdrowia, a także polityki społecznej i polityki
zatrudnienia, energii, transportu zorganizowanego z poszanowaniem zasady
zrównoważonego rozwoju, zrównoważonego rolnictwa i rozwoju obszarów
wiejskich.
•

Zasoby, energia i odpady

W trosce o obecny niezrównoważony poziom zużycia energii i zasobów, posłowie
stwierdzają, że „bezwzględne zmniejszenie wykorzystania zasobów jest pilnie
potrzebne”. Dodaję, że program działań w zakresie środowiska powinien
odzwierciedlać potrzebę określenia wiążących celów dotyczących efektywności
energetycznej.
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PE uważa, że siódmy program działań w zakresie środowiska powinien wyznaczać
bardziej ambitne cele, jeśli chodzi o zapobieganie, wtórne wykorzystanie i recykling,
w tym spadek netto wytwarzania odpadów, niepalenie odpadów, które nadają się do
recyklingu lub kompostowania zgodnie z hierarchią dyrektywy ramowej w sprawie
odpadów oraz bezwzględny zakaz składowania odpadów gromadzonych selektywnie,
a także cele sektorowe w zakresie efektywnego korzystania z zasobów i wskaźników
efektywności procesów.
•

Ziemia i woda

Prawodawstwo wodne znajduje się w centrum uwagi w chwili obecnej, w związku z
prezentacją przez Komisję Europejską planu dla polityki wodnej w tym roku.
Rezolucja Parlamentu wzywa państwa członkowskie do pełnego i skutecznego
wdrożenia istniejących przepisów wodnych.
Posłowie wezwali również Komisję do zaangażowania wszystkich zainteresowanych
podmiotów w formułowanie celów, które powinny zapewnić trwałość użytkowania
gruntów w siódmym unijnym programie działań w zakresie środowiska i
przypominają Komisji, że konieczne jest wyznaczenie kryteriów zrównoważonego
rozwoju dla biomasy i biopaliw, które uwzględnią problem pośredniej zmiany
sposobu użytkowania gruntów.
•

Pojawiające się zagrożenia i szkodliwe dotacje

Parlament Europejski domaga się opracowania specjalnych środków dotyczących
pojawiających się zagrożeń dla zdrowia ludzi i zwierząt, którym obecnie nie poświęca
się wystarczającej uwagi, zbadać skutki nowych technologii, takich jak
nanocząsteczki, substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego lub
połączone skutki działania różnych substancji chemicznych na zdrowie ludzi i
zwierząt.
Parlament Europejski uważa, że w siódmym unijnym programie działań w zakresie
środowiska należy uwzględnić jednoznaczny i szczegółowy plan – zarówno na
szczeblu europejskim jak i krajowym – stopniowego wycofywania do 2020 r.
wszystkich dotacji prowadzących do szkodliwych skutków dla środowiska, np.
szkodliwych dla bioróżnorodności.
5. SPRAWY GOSPODARCZE I WALUTOWE – Debata: Po oszczędnościach
pora na wzrost gospodarczy
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Zdjęcie: PE

Potrzebujemy wzmacniania wzrostu gospodarczego i lepszej walki z
bezrobociem, zwłaszcza wśród młodych Europejczyków - takie głosy znów
przeważały w debacie na temat kryzysu w strefie euro z przewodniczącym
Komisji Europejskiej Jose Manuelem Barroso. Część deputowanych podkreślała
koszty społeczne kryzysu, inni powątpiewali w możliwość przetrwania strefy
euro.
Przewodniczący KE przedstawił dwie nowe propozycje Komisji - pierwszą
wspierającą małe i średnie przedsiębiorstwa i drugą, która jest nakierowana na Grecję.
Dzięki temu drugiemu projektowi łatwiej będzie walczyć z bezrobociem i pobudzać
wzrost. „Musimy zrobić wszystko by wdrożyć w życie założenia, na które
zgodziliśmy się w październiku. Jeśli będzie trzeba, to Komisja nie zawaha się przed
zmuszeniem państw członkowskich do ich przyjęcia” - zapowiedział Barroso.
Lider chadeków, francuski deputowany Joseph Daul zaznaczał, że UE już wykonała
„dobrą robotę” w stabilizowaniu dotkniętej przez kryzys gospodarki. „Mamy m.in.
bardzo potrzebne nam mechanizmy dyscyplinarne” - zauważył. Daul mówił o
konieczności większego skupienia się na mniejszych przedsiębiorcach. „Musimy je
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wspierać i zmniejszać biurokrację” - zauważył dodając, że to ostatnie kosztuje
europejska gospodarkę 40 mln euro rocznie.
•

Strzyżenie a gospodarka

„Mamy za dużo robienia oszczędności, a za mało poczucie bezpieczeństwa” przekonywał lider socjalistów, austriacki deputowany Hannes Swoboda. Jego
zdaniem UE musi się bardziej skupić na pobudzaniu wzrostu i tworzeniu nowych
miejsc pracy. „Ciągle zbyt mało robi w kwestii bezrobocia” - argumentował. „Zbyt
wielu młodych ludzi czuje się osamotnionych i traci nadzieję” - dodał apelując o jak
najszybsze przyjęcie pakietu zatrudnieniowego. „Same deklaracje nie wystarczą” ostrzegał.
Lider liberałów, Belg Guy Verhofstadt, podkreślił, że „kryzys nie jest jeszcze za
nami”, mimo że kraje strefy euro mocno cięły wydatki, wykupiono zadłużenie państw
i - jak to ujął - doszło do największego w historii 'strzyżenia' (czyli zgody
inwestujących w greckie papiery wartościowe na straty). Jego zdaniem, można
rozwiązać kryzys tylko przez "dwustopniowe podejście", na które powinny złożyć się
emisja obligacji projektowych i reorganizacja długu.
Współprzewodnicząca grupy Zielonych Niemka Rebecca Harms była
rozczarowana, że w sesji plenarnej nie wziął udziału prezes Europejskiego Banku
Centralnego (EBC), Mario Draghi, gdyż chciała go zapytać o - jak to nazwała "nieskuteczną" strategię antykryzysową Banku. Według Harms, choć wydano już
miliardy euro na ratowanie europejskich banków, to nie pomogło to gospodarce.
„EBC nie wydał we właściwy sposób pieniędzy” - skwitowała deputowana.
•

Z czym poradziłby sobie dziesięciolatek?

Zdaniem europosła z Wielkiej Brytanii, Martina Callanana
(lidera
konserwatystów), „strefa euro zmaga się wciąż z tymi samymi problemami co
dawniej”. Dodał on, że wobec tego liderzy państw euro powinni „pozwolić Grecji na
wyjście ze strefy wspólnej waluty. Poradziłby sobie z tym dziesięciolatek” ironizował.
Szef eurosceptyków w PE, Brytyjczyk Nigel Farage (Europa Wolności i Demokracji)
skomentował posępnie całą sprawę. „Euro jest skazane na zagładę” - oświadczył.
„Nikt nie wierzy, kiedy mówicie, że jeśli tylko będziemy trzymać się razem, to
rozwiążemy kryzys” - zwrócił się w stronę szefa Komisji Europejskiej, Jose Manuela
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Barroso. Farage dodał, że ma nadzieję, iż Międzynarodowy Fundusz Walutowy
przestanie "pompować" pieniądze w UE.
Niemiecka deputowana Gabriele Zimmer, przewodnicząca Zjednoczonej Lewicy
Europejskiej/Nordyckiej Zielonej Lewicy powiedziała, że w obliczu kryzysu UE
„pomagała rynkom, a nie ludziom”. Jej zdaniem „błędem było konsolidowanie
gospodarki i zapominanie o zwykłych ludziach”. Zaproponowała ona szefowi KE,
aby wysłał swoich współpracowników do Grecji i Portugalii, aby „zobaczyli, co się
tam dzieje”.
6. PODATKI - PE sprzeciwia się rezygnacji z preferencyjnych stawek
opodatkowania ropy
Projekt nowego opodatkowania produktów energetycznych przewiduje
uzależnienie wysokości opłat nie od rodzaju danego produktu, jak to jest
obecnie, ale od jego wartości energetycznej, czy stopnia zanieczyszczenia, jakie z
sobą niesie. Jednak zasada neutralności podatkowej nie powinna prowadzić do
utraty uprzywilejowanej pozycji ropy wobec benzyny, stwierdzili posłowie w
głosowaniu.
Stanowisko Parlamentu Europejskiego jest rekomendacją dla państw członkowskich,
które muszą podjąć decyzję w tej sprawie. Posłanka Astrid Lulling (EPP,
Luksemburg), która prowadzi tę sprawę w Parlamencie, wspiera cel zwalczania
skutków zmian klimatycznych, ale sprzeciwia się wprowadzeniu takich zmian
podatkowych, które doprowadziłoby do wzrostu cen oleju napędowego.
Propozycja może zrestrukturyzować unijne zasady dotyczące opodatkowania
produktów energetycznych i elektryczności. Ma to przyczynić się do zwalczania
zmian klimatycznych, a także promować odnawialne źródła energii, jak również
wspierać zmianę technologiczną i inwestycje w sektorze zielonej ekonomii.
Podatki związane z emisją dwutlenku węgla i oparte na wartości energetycznej mają
być wprowadzone po to, by wynagrodzić wysiłki podejmowane na rzecz
efektywności energetycznej i stymulowania rozwoju nowych technologii.
Kraje członkowskie mogą zastosować specjalne ulgi bądź zwolnienia podatkowe w
wybranych sektorach, na przykład rolnictwie i leśnictwie, ale tylko wtedy, jeśli będzie
to połączone ze staraniami na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej
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Ulgi i zwolnienia podatkowe dla gospodarstw domowych i organizacji
charytatywnych powinny być stopniowo wycofywane, choć rezygnacja z nich
powinna być rozłożona na dłuższy okres. Posłowie stwierdzili, że gospodarstwa
domowe o niskich dochodach oraz organizacje charytatywne powinny otrzymać
wyrównanie w tych krajach, w których nowe regulacje wpłyną na ceny energii.
Kraje członkowskie będą musiały zapewnić takie opodatkowanie dwutlenku węgla,
które nie wpłynie na te sektory przemysłu, które już są objęte europejskim systemem
handlu emisjami, a jednocześnie nie ucierpią również sektory, które pozostają poza
systemem ETS.
Procedura: konsultacja, jedno czytanie

7. PODATKI - PE za wprowadzeniem wspólnej podstawy opodatkowania dla
firm
Europejskie przedsiębiorstwa powinny odprowadzać podatki według
obowiązkowej, wspólnej, skonsolidowanej podstawy opodatkowania. Takie
stanowisko Parlamentu Europejskiego wyrażone w czwartkowym głosowaniu
odbiega od wniosku Komisji Europejskiej, która proponowała dobrowolną
harmonizację.
„Harmonizacja
sposobu
obliczania
podstawy
opodatkowania
pozwoli
przedsiębiorstwom na skonsolidowanie wyników finansowych ich oddziałów i
kompensowanie strat ponoszonych przez poszczególne spółki zależne. Ułatwi to
przedsiębiorcom otwieranie oddziałów w różnych państwach członkowskich i
zmniejszy biurokrację. Poza tym, ten system sprawi, że przy decyzjach o wyborze
siedziby spółki pod uwagę brane będą uwarunkowania ekonomiczne i społeczne, a nie
tylko fiskalne”, powiedziała autorka parlamentarnej propozycji Marianne Thyssen
(EPP, Belgia).
•

System powinien być obowiązkowy

Parlament przyjął rezolucję, w której proponuje stworzenie systemu, który, po
zakończeniu okresu przejściowego, stanie się obowiązkowy w Unii Europejskiej. W
fazie początkowej do systemu wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania
osób prawnych (ang. common consolidated corporate tax base - CCCTB)
przystąpiłyby jedynie spółki i spółdzielnie europejskie, które z definicji są
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ponadnarodowe. Po upływie pięciu lat system CCCTB zacząłby obowiązywać
wszystkie firmy, z wyjątkiem małych i średnich przedsiębiorstw, dla których stanie
się on systemem opcjonalnym. Komisja powinna jednak opracować i udostępnić MŚP
prowadzącym działalność transgraniczną narzędzia zmniejszające obciążenia i koszty
administracyjne, które umożliwią im dobrowolny udział w systemie CCCTB.
•

Wzmocniona współpraca na początek

W celu zmaksymalizowania korzyści z systemu CCCTB należałoby wprowadzić go
w całej Unii Europejskiej. Jeżeli jednak Rada nie zdoła przyjąć jednomyślnej decyzji
w sprawie ustanowienia CCCTB, posłowie widzą możliwość wprowadzenia CCCTB
w formie wzmocnionej współpracy wybranych państw członkowskich.
•

Harmonizacja podstawy opodatkowania, ale nie stawek podatkowych

Proponowana dyrektywa określa zbiór jednolitych reguł, które
przedsiębiorstwom wyliczać przychód podlegający opodatkowaniu,
wprowadza harmonizacji stawek podatku od osób prawnych.

pozwolą
ale nie

Procedura: Konsultacji, jedno czytanie

8. HANDEL ZEWNĘTRZNY/MIĘDZYNARODOWY - Umowy UE
Azerbejdżanem i Armenią powinny zwiększać bezpieczeństwo regionu

z

Umowy stowarzyszeniowe negocjowane przez Unię Europejską z Armenią i
Azerbejdżanem powinny prowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa w regionie
poprzez promocję pokojowego rozwiązania konfliktu w Górnym Karabachu
oraz uzależnienie unijnej pomocy od postępów w przestrzeganiu praw człowieka
i wprowadzaniu demokratycznych reform. W przyjętej rezolucji posłowie do
Parlamentu Europejskiego uznali, że oba kraje mają jeszcze w tych kwestiach
wiele do zrobienia.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego stanowi rekomendację dla Rady UE i Komisji
Europejskiej w sprawie linii, jaka powinna być przyjęta w negocjacjach umów
stowarzyszeniowych z Armenią i Azerbejdżanem.
Posłowie docenili ambicje Armenii na drodze reform oraz współprace z
Azerbejdżanem w dziedzinie energii. Ostrzegli jednak przed łamaniem praw
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człowieka w kontekście festiwalu Eurowizji w Baku w 2012 roku i wyborów
parlamentarnych w Armenii 6 maja.
•

Konflikt w Górnym Karabachu

Parlament Europejski wezwał oba kraje, by zrobiły więcej dla rozwiązania konfliktu
w Górnym Karabachu. Rezolucja potępia militaryzację regionu i zwiększanie
wydatków na zbrojenia. Wzywa też kraje członkowskie UE do wstrzymania dostaw
broni do Armenii i Azerbejdżanu.
Posłowie wezwali przywódców obu krajów do stonowania języka w wydawanych
przez siebie świadczeniach i otwarcia drogi do dialogu.
Sprawozdawcy PE podkreślili, że choć umowy stowarzyszeniowe nie mogą
doprowadzić do rozwiązania konfliktu, to Unia powinna wnieść swój wkład w
stabilizację regionu przez, na przykład, promowanie wymiany młodzieży, współpracy
akademickiej, budowanie atmosfery zaufania podczas negocjowania ułatwień
wizowych i umów o readmisji.
•

Azerbejdżan: pochwały za współpracę w dziedzinie energii, obawy w związku
z przesiedleniami przed festiwalem Eurowizji

Rezolucja mówi, że władze Azerbejdżanu powinny zapewnić, by wszelkie
wysiedlenia i przesiedlenia mieszkańców w związku z budową infrastruktury na
festiwal Eurowizji odbywają się zgodnie z prawem.
Według sprawozdawcy raportu w sprawie Azerbejdżanu, posłanki Anneli
Jäätteenmäki (ALDE, Finlandia), współpraca w dziedzinie energii, choć ważna, nie
może się rozwijać, jeśli nie są przestrzegane prawa ludzi. „Musimy stwierdzić, że w
tej kwestii są w Azerbejdżanie poważne zaległości. Ludzie są aresztowani, a
mieszkania przeszukiwane. To jednak nie oznacza jeszcze, że Festiwal Eurowizji
powinien być zbojkotowany. Jeśli chcemy pogłębiać współpracę z Azerbejdżanem,
dlaczego mielibyśmy bojkotować festiwal?” - powiedziała posłanka.
•

Armenia: pochwały za europejskie aspiracje, ostrzeżenia przed przemocą w
czasie wyborów
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Posłowie docenili reformatorskie wysiłki Armenii we wprowadzaniu unijnych
praktyk w wymiarze sprawiedliwości, w dziedzinie wolności, bezpieczeństwa, a
zwłaszcza w sprawach migracji. Podkreślili jednak potrzebę zapewnienia wolnych i
sprawiedliwych wyborów parlamentarnych w maju tego roku.
„Wybory parlamentarne zaplanowane na 6 maja będą testem determinacji Armenii na
drodze do ustanowienia dobrych relacji z Unią Europejską. Jeśli będą wolne i
uczciwe, a wierzę, że takie będą, pokażą, że Armenia poważnie traktuje swoje
zobowiązania” - powiedział poseł-sprawozdawca Tomasz Piotr Poręba (ECR,
Polska).
Rezolucja przypomina, że podczas prób tłumienia demonstracji przez policję w czasie
poprzednich wyborów zginęli ludzie. Zwraca też uwagę, że Armenia wciąż ma do
przeprowadzenia „przejrzyste i bezstronne śledztwo w sprawie wypadków z 1 marca
2008 roku.”
•

Dodatkowe informacje

Negocjacje umów stowarzyszeniowych z Armenia i Azerbejdżanem rozpoczęły się w
lipcu 2010 roku. W przypadku Armenii udało się dotychczas zamknąć 24 z 28
rozdziałów oraz 13 z 28 w przypadku Azerbejdżanu. Rozmowy o ułatwieniach
wizowych trwają od marca tego roku. Wszystkie te porozumienia wymagają zgody
Parlamentu Europejskiego.
Procedura: Rezolucja nielegislacyjna

9. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAWY WEWNĘTRZNE - Parlament
zgodził się na zawarcie porozumienia z USA w sprawie danych pasażerów
linii lotniczych
Parlament Europejski zgodził się na zawarcie nowego porozumienia w sprawie
przekazywania informacji dotyczących pasażerów podróżujących z Unii
Europejskiej do USA. Porozumienie wyznacza ramy prawne dla transferu
danych, określa jak długo informacje mogą być przechowywane, definiuje ich
zastosowanie, środki bezpieczeństwa i ewentualne kwestie związane z
zadośćuczynieniem. Nowe porozumienie zastąpi tymczasową umowę, która
obowiązuje od 2007 roku.
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Umowa dotycząca wymiany danych pasażerów linii lotniczych (tzw. Passenger Name
Record (PNR)) między USA a UE została zatwierdzona stosunkiem głosów 409 za,
226 przeciw, przy 33 wstrzymujących się od głosu. Parlament odrzucił propozycję,
aby umowę skierować do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
•

Przechowywanie danych

Zgodnie z zapisami nowego porozumienia, władze USA będą przechowywać dane
PNR w aktywnej bazie danych nie dłużej niż pięć lat. Po upływie sześciu miesięcy,
wszystkie informacje, które mogłyby zostać użyte do identyfikacji pasażera, tj. imię i
nazwisko pasażera oraz jego dane kontaktowe, zostaną zaszyfrowane.
Po pięciu latach informacje te zostaną na kolejne 10 lat przesunięte do nieaktywnej
bazy danych, do której dostęp będzie ograniczony,. Oznacza to, że po upływie tego
okresu dane pozostaną całkowicie anonimowe, a informacje pozwalające na
identyfikację pasażera zostaną trwale usunięte. Dane dotyczące konkretnej sprawy, w
której toczy się śledztwo, będą przechowywane w bazie do czasu zakończenia
postępowania.
Dane PNR są wykorzystywane głównie, aby zapobiegać aktom terroru lub
przestępstwom transnarodowym. Przestępstwo transnarodowe definiowane jest jako
każde przestępstwo, za które grozi kara trzech lub więcej lat pozbawienia wolności
według prawa amerykańskiego.
•

Dane szczególnie chronione

Dane osobiste pasażera, takie jak pochodzenie etniczne, wyznanie, stan zdrowia czy
orientacja seksualna, mogą być użyte w wyjątkowych sytuacjach, gdy zagrożone jest
życie innej osoby. Takie dane mogą być gromadzone np. w oparciu o wybór posiłku
zgodnego z nakazami danej religii lub prośbę o udzielenie pomocy związanej ze złym
stanem zdrowia. Dane wrażliwe będą przekazywane tylko w wyjątkowych sytuacjach
i zostaną trwale usunięte po 30 dniach od ich otrzymania, chyba że w sprawie
pasażera toczy się śledztwo.
•

Odszkodowania

15

W przypadku nadużyć w operowaniu danymi pasażerów, obywatele UE uzyskają
prawo do odszkodowania zgodnie z prawem USA. Będą oni także mieli prawo
wglądu do swoich danych osobowych i będą mogli domagać się ich sprostowania lub
wykreślenia przez Departament Bezpieczeństwa Narodowego USA, jeśli okażą się
one nieprawidłowe.
•

Dodatkowe informacje

Dane pasażerów linii lotniczych są gromadzone przez operatorów podczas
dokonywania rezerwacji i zawierają informacje takie jak imię i nazwisko pasażera,
adres, numer karty kredytowej i numer miejsca w samolocie. W świetle prawa
obowiązującego w USA przewoźnicy powietrzni powinni udostępniać te dane
Departamentowi Bezpieczeństwa Narodowego jeszcze przed planowanym lotem.
Odnosi się to do wszystkich lotów zarówno do jak i ze Stanów Zjednoczonych.
W maju 2010 roku Parlament Europejski odłożył swoje głosowanie nad umową w
sprawie wymiany danych PNR z powodu zastrzeżeń dotyczących prywatności danych
obywateli UE. Deputowani wezwali Komisję Europejską to wynegocjowania nowej
umowy z USA, co Komisja uczyniła w 2011 roku.
W październiku 2011 roku Parlament Europejski zaakceptował umowę w sprawie
danych PNR z Australią, a obecnie toczą się negocjacje z Kanadą.
•

Co dalej?

Ministrowie państw członkowskich odpowiedzialni za obszar sprawiedliwości i spraw
wewnętrznych zatwierdzą formalnie nowe porozumienie na posiedzeniu Rady 26
kwietnia. Porozumienie zastąpi umowę tymczasową z 2007 roku i będzie
obowiązywało przez siedem lat.
Procedura: Zgody

10. PRAWA CZŁOWIEKA - Parlament Europejski domaga się zaostrzenia
zasad eksportu urządzeń umożliwiających cenzurowanie internetu
Politycznie motywowane procesy, wykonywanie kary śmierci na Białorusi oraz
prześladowanie chrześcijan jak również cenzurowanie Internetu - zostały
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potępione przez Parlament Europejski. W dorocznym raporcie, Parlament
potępił wszelkie przejawy łamania praw człowieka na świecie.
Parlament przyjął sprawozdanie brytyjskiego socjalisty Richarda Howitta o sytuacji
praw człowieka na świecie. To pierwsze oficjalne stanowisko parlamentu w sprawie
nowego podejścia do wspieranie demokracji i praw człowieka poza Unią.
UE powinna mieć możliwość monitorowania wywozu produktów i usług służących
cenzurowaniu internetu przez reżimy autorytarne, stwierdza Parlament Europejski w
swoim rocznym sprawozdaniu w sprawie przestrzegania praw człowieka. Parlament
domaga się zwiększenia odpowiedzialności przedsiębiorstw UE, które eksportują
urządzenia lub usługi umożliwiające cenzurowanie lub blokowanie stron
internetowych.
•

Arabska wiosna ludów i media społecznościowe

Głosując nad rocznym sprawozdaniem posłowie zwrócili uwagę na wydarzenia
“arabskiej wiosny”, które pokazały potencjał internetu i serwisów społecznościowych,
jako środków egzekwowania prawa do wyrażania własnych opinii. Raport zaleca
monitorowanie i zapobieganie cenzurze, wszelkimi dostępnymi metodami.
Rezolucja wzywa do lepszego monitorowania wykorzystywania internetu oraz
nowych technologii przez reżimy autokratyczne, które dążą do ich ograniczenia.
Parlament zachęca Komisję Europejską do przedłożenia najpóźniej w 2013 roku
wniosków legislacyjnych, w tym dotyczących zwiększenia przejrzystości i
odpowiedzialności przedsiębiorstw UE, w celu poprawy monitorowania wywozu
produktów i usług służących cenzurowaniu lub blokowaniu stron internetowych.
Ponadto rezolucja wzywa do wspierania i szerszego promowania wolności mediów
oraz do ochrony niezależnych dziennikarzy i blogerów.
•

Przewóz i nielegalne przetrzymywanie więźniów

„Kilka państw członkowskich nie uwzględniło w pełni i otwarcie swojego
współudziału w łamaniu praw człowieka na świecie w kontekście amerykańskiego
programu wydawania i tajnego przetrzymywania więźniów oraz w związanym z
realizacją tego programu łamaniu praw człowieka na szczeblu krajowym”, czytamy w
rezolucji. Parlament uważa, że taka sytuacja stanowi znaczną i poważną przeszkodę w
promowaniu przez UE praw człowieka na świecie i w powoływaniu się przez nią na
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autorytet moralny. Posłowie wezwali instytucje UE do utrzymania nacisku na
państwa członkowskie, aby te prowadziły kompleksowe i otwarte dochodzenia.
•

Polityka UE wobec Międzynarodowego Trybunału Karnego

Parlament zachęca UE i jej państwa członkowskie do przyjęcia wewnętrznych
wytycznych określających sposób postępowania w kontaktach Trybunałem i z
osobami poszukiwanymi przez MTK. Posłowie wzywają wszystkie państwa
członkowskie (w szczególności Cypr, Czechy, Luksemburg, Portugalię, Węgry i
Włochy) do wprowadzenia w życie przepisów krajowych dotyczących współpracy z
Trybunałem oraz do zawarcia z nim porozumień ramowych służących ułatwieniu
współpracy.
•

Prawa dzieci

Parlament nakłania Radę i Komisję Europejską do wzmożenia wysiłków mających na
celu powszechną ratyfikację Konwencji o prawach dziecka oraz promowanie jej
skutecznego wdrażania. Wezwano również wysoką przedstawiciel do spraw
zagranicznych, kierującą Europejską Służbą Działań Zewnętrznych, do włączenia do
unijnych sprawozdań rocznych na temat praw człowieka rozdziału dotyczącego praw
dziecka.
•

PE potępił egzekucje na Białorusi

Parlament Europejski potępił egzekucje domniemanych sprawców zamachu w stolicy
Białorusi. W przyjętym raporcie o przestrzeganiu praw człowieka na świecie,
zaapelował o zwiększenie nacisków na państwa stosujące karę śmierci.
Poseł Andrzej Grzyb wiceprzewodniczący Podkomisji Praw Człowieka, podkreślił,
że straceni w kwietniu na Białorusi Dźmitryj Kanawałau i Uładzisłau Kawalou nie
mieli prawa do godnego pochówku, a ich rodziny zostały poinformowane o egzekucji
po fakcie i nie wiedzą, co się stało z ciałami ich bliskich. Dlatego Parlament, jak
podkreślił, całkowicie przeciwny stosowaniu tej nieludzkiej kary, wyraził
przekonanie, że także skazani na śmierć mają pełne prawo do godnego traktowania.
Przyjęta rezolucja przypomina też o tragicznej śmierci Siergieja Magnickiego, który
walczył z korupcją na wysokich szczeblach rosyjskiej władzy i który zmarł w wyniku
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tortur. Posłowie wyrazili ubolewanie, że sprawa ta nie została jeszcze rozwiązana, a
osoby odpowiedzialne za śmierć Magnickiego nie zostały ukarane.
•

Potępienie prześladowań chrześcijan

Ponadto posłowie stanowczo potępili liczne przypadki prześladowania chrześcijan.
Wezwali unijną Agencję Praw Podstawowych do dostarczenia Parlamentowi
dokładnych i wiarygodnych danych dotyczących przypadków naruszania wolności
religii lub przekonań.
•

Wezwanie do poszanowania praw osób skazanych w procesach o podłożu
politycznym

Parlament wyraził też głębokie zaniepokojenie, iż pomimo międzynarodowych apeli,
w kilku państwach nie podjęto żadnych działań w celu zagwarantowania i
poszanowania praw osób skazanych w procesach o podłożu politycznym. Choć
rezolucja nie wymienia tych państw, wiadomo, iż apel dotyczył Rosji i Ukrainy.
•

Respektowanie praw człowieka przy zawieraniu umów

Posłowie chcą także, by przy zawieraniu transakcji handlowych i umów
międzynarodowych, obowiązkowo było brane pod uwagę respektowanie w danym
kraju praw człowieka.
•

Przedstawiciel UE do spraw praw człowieka

Parlament Europejski z zadowoleniem przyjął zapowiedź powołania specjalnego
przedstawiciela UE do spraw praw człowieka, w odpowiedzi na wielokrotne apele
deputowanych.
Procedura: Rezolucja nielegislacyjna

11. POLITYKA SPOŁECZNA - Ubezpieczenia społeczne załóg samolotów i osób
samozatrudnionych
Zgodnie z przyjętymi przez Parlament Europejski nowymi przepisami,
członkowie załogi samolotów, stewardessy i stewardzi, podlegaliby zasadom
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ubezpieczeń społecznych państwa, w którym zwykle zaczynają i kończą pracę.
Rozporządzenie określa również zasady korzystania ze świadczeń
przysługujących osobom samozatrudnionym pracującym zagranicą.
Rozporządzenie wprowadza pojęcie „portu macierzystego” załogi lotniczej i
personelu pokładowego, które zdefiniowane jest jako miejsce wskazane przez
operatora członkowi załogi, z którego członek załogi zazwyczaj rozpoczyna i w
którym kończy okres służby i w którym operator nie odpowiada za jego
zakwaterowanie.
Dotychczas luki w europejskich przepisach pozwalały tanim liniom lotniczym
stosować zasady najmniej uciążliwe dla nich samych, bez względu na kraj
pochodzenia członków załogi.
•

Świadczenia dla bezrobotnych przysługujące osobom samozatrudnionym
zagranicą

Rozporządzenie określa również zasady korzystania ze świadczeń przysługujących
osobom samozatrudnionym pracującym zagranicą. Definicja ta obejmuje
pracowników, którzy powracają do własnego kraju przynajmniej raz w tygodniu.
Jeśli osoba pracująca zagranicą, w jednym z państw członkowskich UE, gdzie
odprowadza składki ubezpieczenia społecznego na fundusz dla bezrobotnych,
powróci do swojego kraju, w którym nie ma podobnego systemu świadczeń dla
bezrobotnych, otrzyma takie świadczenia z kraju, w którym była zatrudniona.
***
Po ponad rocznej dyskusji państwa członkowskie w grudniu ub. roku uzgodniły
między sobą stanowisko w sprawie nowelizacji rozporządzeń 883/2004 i 987/2009.
Parlament uwzględnił stanowisko Rady w swoich poprawkach, aby umożliwić
porozumienie i przyjęcie nowych przepisów w pierwszym czytaniu.
Procedura: Współdecydowanie, pierwsze czytanie

12. PRAWA OBYWATELSKIE - Jak walczyć z podrabianiem paszportów
Wprowadzone kilka lat temu w krajach UE paszporty biometryczne, czyli
zawierające m.in. odciski palców, miały zapobiec fałszowaniu tych dowodów
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tożsamości. Tymczasem po Europie nadal krąży wiele podrobionych paszportów.
Podczas sesji plenarnej w Strasburgu deputowani zwrócili się do Komisji
Europejskiej w sprawie możliwości rozwiązania tego problemu.
Na mocy unijnych przepisów z 2004 roku paszporty wydawane w państwach Unii
Europejskiej muszą zawierać dane biometryczne, w tym zdjęcie twarzy i odciski
palców. Celem zmiany było lepsze zabezpieczenie tych dokumentów przed
fałszerzami.
Eurodeputowani uważają jednak, że jest wciąż daleko do poradzenia sobie z tym
problemem. Dlatego skierowali oni do KE, pytanie, czy rozważy ona ponowną
zmianą dotyczącą zasad przygotowywania paszportów biometrycznych.
•

Fałszerstwa na masową skalę

Rozmiary zjawiska podrabiania paszportów biometrycznych są trudne do ocenienia.
Według szacunków podanych przez eurodeputowanych, tylko we Francji może być
dziś od 500 tys. do miliona tego rodzaju dokumentów, wydanych na podstawie
sfałszowanych danych. Z kolei przeprowadzone przez samorząd lokalny Roermond
(Holandia) badanie 448 przypadków wykazało, że w 21 proc. pobrane odciski palców
na użytek wydania paszportów były niemożliwe do zweryfikowania, a zatem
bezużyteczne.
•

"Słabe ogniwa" paszportów biometrycznych

W czasie przeglądu przepisów w 2008 r. PE zwrócił uwagę na fakt na "słabe ogniwa"
w istniejącym systemie bezpieczeństwa paszportów biometrycznych. Według
deputowanych, wciąż istnieje np. zbyt wiele wątpliwości co do wiarygodności i
użyteczności odcisków palców dzieci i osób starszych. Inny problem dotyczy
zapewnienia kontroli nad prawidłowym przebiegiem całego procesu: począwszy od
przedłożenia dokumentów wymaganych do wydania paszportu, przez gromadzenie
danych biometrycznych, a skończywszy na ich sprawdzaniu i porównywaniu w
punktach kontroli granicznej.
Wreszcie PE zwraca uwagę na brak doświadczenia odpowiednich służb w państwach
"27" w wykorzystywaniu tych nowych technologii.
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W związku z tymi wszystkimi wątpliwościami PE zlecił Komisji w 2008 roku kolejne
zbadanie tej kwestii. Wyznaczy termin właśnie minął, eurodeputowani poprosili KE o
informację, czy wyniki tych badań są już dostępne.

13. EDUKACJA I KULTURA - Unia Europejska potrzebuje bardziej
konkurencyjnych i nowocześniejszych uniwersytetów
W przyjętej rezolucji posłowie wzywają państwa członkowskie UE do zapewnienia,
by instytucje szkolnictwa wyższego były lepiej finansowane, by mogli się w nich
uczyć ludzie ze wszystkich środowisk społecznych oraz by większa liczba studentów
mogła studiować za granicą. Dodaję, że kursy uniwersyteckie powinny być stale
dostosowywane do potrzeb rynku pracy w celu sprawienia, by szkolnictwo wyższe w
Europie było bardziej konkurencyjna.
W debacie poprzedzającej głosowanie, sprawozdawca László Tőkés (EPP, Rumunia),
podkreślał znaczenie szkolnictwa wyższego w realizacji celów strategii Europa 2020,
wyrażając nadzieję, że nowoczesna edukacja pomoże zapewnić, że „świetlaną
przyszłość dla naszych młodych ludzi”.
•

Mobilizacja środków na infrastrukturę, kadry i modernizację kursów

W celu pomocy uniwersytetom i innym instytucjom naukowym Parlament zwraca się
do władz krajowych, regionalnych i lokalnych, by zapewniły odpowiednie
finansowanie szkolnictwa wyższego.
Parlament Europejski stwierdza, że wyższe wykształcenie może służyć do
promowania włączenia społecznego, awansu społecznego i zwiększania mobilności
społecznej. Z tego względu nawołuje państwa członkowskie, władze regionalne i
lokalne oraz instytucje szkolnictwa wyższego do zintensyfikowania, w poszanowaniu
zasady pomocniczości, starań na rzecz zapewnienia wszystkim obywatelom
sprawiedliwego dostępu do nauki od wczesnego dzieciństwa po studia wyższe –
między innymi dzięki stworzeniu odpowiednich systemów wsparcia finansowego –
niezależnie od ich płci, przynależności etnicznej, języka, religii, niepełnosprawności
czy pochodzenia społecznego, a także do zwalczania wszelkich przejawów
dyskryminacji, przy jednoczesnym uznaniu wielokulturowości i wielojęzyczności, w
tym języków migowych, za podstawowe wartości UE, które należy promować.
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Posłowie ubolewają z powodu cięć dokonanych przez niektóre państwa członkowskie
w budżetach przeznaczonych na edukację i przypominają im o ich obowiązku
zagwarantowania, że co najmniej 2% PKB jest przeznaczane na kształcenie.
Posłowie wzywają do uwzględnienia w budżecie Unii Europejskiej na lata 2014-2020
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu
Społecznego wydatków na edukację wyższą związanych z inwestycjami w rozwój
infrastruktury uczelni oraz inwestycjami w kadry naukowe.
•

Nowy instrument
magisterskich

finansowania

mobilności

na

poziomie

studiów

Posłowie są zdania, że dotacje i inna pomoc finansowa wspierająca mobilność w
zakresie programów na poziomie uniwersyteckim może przyczynić się do poprawy
zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w Europie. Parlament w pełni popiera
inicjatywę Komisji, aby stworzyć system kredytów dla studentów pragnących podjąć
studia magisterskie za granicą.
•

Mobilność i dostosowanie do rynku pracy

Posłowie do PE są zdania, że mobilność studentów, wzajemne uznawanie dyplomów i
kwalifikacji uzyskanych za granicą oraz łączone studia uniwersyteckie lub programy
badawcze są niezbędne do zapewnienia nauczania wysokiej jakości.
PE wzywa instytucje szkolnictwa wyższego, jak i instytucje odpowiedzialne za sektor
nauki na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim do monitorowania trendów
w zakresie zapotrzebowania na rynku pracy w celu trafniejszego odzwierciedlenia
przyszłych potrzeb w ofertach edukacyjnych.
W strategii Europa 2020 stwierdzono, że do 2020 r. w Europie 40% osób w wieku 3034 lat będzie absolwentami wyższych uczelni lub równoważnych studiów, z uwagi na
to, że szacunkowo 35% wszystkich miejsc pracy w UE będzie wymagać takich
kwalifikacji. Jeśli UE ma osiągnąć swój cel zapewnienia do roku 2020, że 35%
wszystkich pracowników będzie miało wysokie kwalifikacje, system szkolnictwa
wyższego w UE musi sprostać wyzwaniu dostosowania swoich kursów i metod pracy
do potrzeb zarówno rynku pracy, jak i coraz bardziej zróżnicowanej populacji
studentów.
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Rezolucja została przyjęta 464 głosami za, 34 przeciw, przy 33 głosach
wstrzymujących się.
Procedura: Rezolucja

Opracowała:
dr Magdalena Skulimowska1

1

Na podstawie informacji PE i debat podczas sesji PE
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