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1. KOMISJA ROZWOJU REGIONALNEGO, KOMISJA BUDŻETOWA I
KOMISJA ROZWOJU -Posłowie przesłuchali w komisjach parlamentarnych
osoby desygnowane na stanowiska komisarzy UE
W pierwszych dniach września odbyły się przesłuchania parlamentarne trzech
nowych kandydatów na komisarzy UE. Zastąpią oni ustępujących członków obecnej
Komisji Europejskiej. Polska komisarz, Danuta Hübner, podobnie, jak jej belgijski
kolega, Louis Michel zostali wybrani do Parlamentu Europejskiego, a komisarz Dalia
Grybauskaitė objęła urząd prezydencki na Litwie. Przed Izbą stanęli Paweł
Samecki, Karel de Gucht i Algirdas Šemeta.
Parlament za każdym razem zatwierdza desygnowanych komisarzy. Były minister
spraw zagranicznych Belgii, Karel de Gucht, miałby przejąć po swoim poprzedniku
obszar rozwoju i pomocy humanitarnej. Litwin, Algirdas Šemeta został desygnowany
na komisarza do spraw budżetu, a Paweł Samecki zastąpiłby Danutę Hübner na czele
unijnego resortu polityki regionalnej.
Wszyscy kandydaci przed zatwierdzeniem przez Parlament Europejski musieli
zmierzyć się z pytaniami posłów, którzy oceniali czy desygnowani komisarze
sprostają nowym obowiązkom. Choć nazwiska komisarzy wysuwają rządy krajów
członkowskich, ostatnie słowo należy do Parlamentu. Pięć lat temu, po interwencji
posłów, z nadzieją na stanowisko komisarza musiał pożegnać się Włoch, Rocco
Buttiglioni.
Konferencja Przewodniczących Parlamentu Europejskiego dokonała oceny rezultatów
przesłuchań w dniu 10 września. Natomiast Parlament zagłosuje nad ostateczną
nominacją trzech kandydatów na komisarzy podczas nadchodzącej sesji plenarnej w
Strasburgu, 16 września. Po nominacji, cała trójka będzie pełniła urząd jedynie przez
kilka miesięcy, które pozostały do końca kadencji obecnego Kolegium Komisarzy
Komisji Europejskiej. Nowy skład Komisji poznamy jeszcze w tym roku. Kadencje
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Parlamentu i Komisji nie pokrywają się, aby nowo wybrany Parlament mógł
uczestniczyć w wyborze nowego składu KE.
Algirdas Šemeta odpowiadał przed Komisją Budżetową Parlamentu Europejskiego,
Karel de Gucht zmierzył się z pytaniami posłów z parlamentarnej Komisji Rozwoju a
Paweł Samecki odpowiedział na pytania eurodeputowanych z Komisji Rozwoju
Regionalnego.
1.1. KOMISJA ROZWOJU REGIONALNEGO - Spotkanie posłów z Pawłem
Sameckim: „Polityka regionalna jest kluczem do przyszłości UE”
Polityka spójności ma dla UE podstawowe znaczenie zarówno w zwalczaniu
obecnego kryzysu, jak i dla przygotowania lepszej przyszłości regionów. To
konkluzja dyskusji posłów z Komisji Rozwoju Regionalnego z Pawłem Sameckim
desygnowanym na stanowisko komisarza do spraw polityki regionalnej. Posłów
interesowała przede wszystkim przyszłość unijnej polityki regionalnej,
przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, skutki kryzysu gospodarczego i
uproszczenie procedur przy składaniu wniosków o fundusze.
y Polityka spójności wymaga nowego spojrzenia
Jan Olbrycht (EPP, Polska) chciał wiedzieć, jak wyglądać będzie w przyszłości
polityka spójności, jeśli przyjąć, że istnieje ryzyko obcięcia funduszy w perspektywie
średniookresowej w reakcji na obecny kryzys. Paweł Samecki (który do czasu
formalnego zatwierdzenia swojej nominacji przez Parlament nazywany jest
komisarzem „desygnowanym”) nie zgodził się z tym założeniem, bo „polityka
spójności to wielkie osiągniecie Unii, wynikające z wartości podstawowej, jaką jest
zasada solidarności”. Uznał też, że „kryzys prawdopodobnie osiągnął już swoje
apogeum (…) i czas najwyższy pomyśleć o przyszłości”.
Na konieczność jasnej definicji spójności terytorialnej zwróciła uwagę Constanze
Krehl (S&D, Niemcy). „Czy znajdziemy ją, choćby w ogólnej formie, w Zielonej
Księdze?” (którą Komisja ma wkrótce opublikować). Paweł Samecki przyznał, że
poglądów w tej sprawie jest wiele. Zaproponował jednak inne rozwiązanie: „zamiast
poszukiwać wspólnej definicji, trzeba raczej wziąć pod uwagę wszystkie wspólne
cechy, a Zielona Księga będzie zawierać ich syntezę”.
y Zmiany klimatyczne priorytetem polityki regionalnej?
François Alfonsi (Zieloni/EFA, Francja) pytał, czy Komisja Europejska zamierza
przemyśleć politykę regionalną tak, by skuteczniej przeciwdziałać zmianom
klimatycznym. Pan Samecki odparł, że klimat jest jednym z głównych tematów na
liście przyszłych priorytetów, ale podkreślił, że konieczna jest „zgoda wszystkich
zainteresowanych”.
y „Ograniczona wiedza” na temat skutków kryzysu w regionach
„Czy Komisja wie, które regiony zostały najciężej dotknięte kryzysem?” - zapytała
Ramona Manescu (ALDE, Rumunia). Pan Samecki przyznał, że „nasza wiedza jest
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ograniczona”, jeśli chodzi o skutki kryzysu w każdym unijnym regionie. „Musimy
ulepszyć naszą metodologię ewaluacji rozwoju regionalnego” - powiedział.
Z kolei wpływem kryzysu na terytoria zamorskie UE zainteresował się Elie Hoarau
(GUE/NGL, Francja). Zdaniem komisarza, kluczem do poprawy sytuacji
gospodarczej tych regionów jest wykorzystanie ich specyficznych atutów, takich jak
ich naturalne bogactwa i turystyka.
y Ograniczyć biurokrację
„Musimy zmierzać do dalszej redukcji przeszkód administracyjnych, na które
natrafiają jednostki odpowiedzialne za nadzór nad funduszami i ich beneficjenci zadeklarował pan Samecki - zapewniając jednak efektywne i zgodne z
przeznaczeniem wykorzystywanie budżetu UE.”
John Bufton (EFD, Wielka Brytania) zgodził się z komisarzem, chciał jednak
usłyszeć jak konkretnie komisarz zamierza redukować biurokrację. Oldřich Vlasak,
(ECR, Czechy) natomiast pytał, czy możliwe jest również uproszczenie procedur
audytu i kontroli.
Według pana Sameckiego konieczne jest zachowanie równowagi: eliminacja
biurokracji nie powinna prowadzić do nadmiernego rozluźnienia w monitorowaniu
wydatków. Jego zdaniem to kwestia wyboru: „z jednej strony zmniejszanie
biurokracji, z drugiej wzmacnianie standardów legalności”.
1.2. KOMISJA BUDŻETOWA – Spotkanie posłów z Algidras Šemeta: „Nowe
wyzwania wymagają zastosowania nowych środków”
Potrzeba zapewnienia nowych środków budżetowych została podkreślona przez kilku
eurodeputowanych, włącznie ze sprawozdawcą projektu ws. budżetu na rok 2010,
László Surjánem (EPP, Węgry) oraz Anne Jensen (ALDE, Dania). „W planie
odnowy gospodarczej brakuje 2.4 miliona EUR. Czy wie pan, jak poradzić sobie z
tym problemem?” - pytał Göran Färm (Szwecja, S&D).
„Pracujemy nad projektem w sprawie sposobu wydawania środków, które zostały
zaplanowane, ale nie zostały dotychczas wykorzystane w sektorze rolnictwa. Ale
przede wszystkim istnieje konieczność dokonanie przesunięć dostępnych środków w
ramach budżetu” - powiedział pan Šemeta.
Eurodeputowani również wspominali o środkach przeznaczonych na zewnętrzne
działania Unii Europejskiej i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, które są
nowymi zadaniami wymagającymi sfinansowania. W odpowiedzi pan Šemeta wyraził
żal z powodu cięć budżetowych dokonanych przez Radę i bronił projektu budżetu
zaproponowanego przez Komisję Europejską.
Pan Šemeta mówił, że chciałby zmienić krótkoterminowy sposób rozumowania
polityków, typu „zapłaciłem, dostałem” lub „chcę dostać z powrotem to, co mi się
należy” oraz zrezygnować ze skomplikowanego systemu różnego rodzaju ulg,
zwolnień, odstępstw i korekt dochodów. „Myślę, że reforma systemu finansowego
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powinna opierać się na regule wartości dodanej. Wzrost gospodarczy i tworzenie
nowych miejsc pracy, bezpieczeństwo energetyczne UE, skuteczna odpowiedź na
zmiany klimatyczne i Unia Europejska jako ogólnoświatowy gracz – te kwestie
znajdują się na czele agendy Unii Europejskiej, również w debacie publicznej nt.
reformy budżetowej i dlatego powinny być naszymi priorytetami” - powiedział.
Zgodził się z eurodeputowaną, Helgą Trüpel (Zieloni/EFA, Niemcy) i Reimerem
Böge (EPP, Niemcy), co do konieczności uproszczenia sposobu wdrażania budżetu i
zasad dotyczących funduszy strukturalnych i obiecał nowe projekty, takie jak "onestop-shops", czyli dające możliwość załatwienia wszystkiego w jednym miejscu, co
oszczędza czas i pieniądze.
Przewodniczący Komisji, Alain Lamassoure (EPP, Francja) przypomniał panu
Šemeta o jego roli, jaką jest reprezentowanie instytucji niezależnej zarówno od Rady,
jak i Parlamentu i wyraził nadzieję, że jako nowoprzybyły, będzie mógł pomóc UE
pozbyć się anomalii, jakimi są linie budżetowe, z których nigdy się nie korzysta i na
które nie stać Unii w okresie kryzysu gospodarczego.
Przesłuchanie pana Šemeta było łatwiejsze niż zazwyczaj, ponieważ kadencja
Komisji Europejskiej niedługo się skończy.
1.3. KOMISJA ROZWOJU - Eurodeputowani przesłuchiwali Karela De Guchta
nt. jego wizji polityki rozwojowej
Desygnowany na komisarza ds. polityki rozwojowej, Karel De Gucht, spotkał się z
Komisją Rozwoju, by omówić wyzwania stojące przed UE w tym zakresie.
Komisja Rozwoju PE wypytywała desygnowanego na komisarza pana De Guchta o
wpływ kryzysu finansowego na kraje rozwijające się, o to, jak Komisja planuje
pomóc tym krajom w walce ze zmianami klimatycznymi oraz o jego doświadczenie
zawodowe.
Rozmiar pomocy rozwojowej, jej efektywność i przejrzystość oraz milenijne cele
rozwojowe to w opinii pana De Guchta podstawowe wyzwania stojące przez unijną
polityką rozwojową.
Desygnowany na komisarza powiedział, że w najbliższych tygodniach będzie
próbował przekonać przywódców politycznych, gromadzących się na szczycie G20,
do poświęcenia większej uwagi kwestiom rozwojowym. W jego opinii ten szczyt,
który odbędzie się w Pittsburgu pod koniec września, będzie doskonałą okazją do
przeprowadzenia przeglądu wdrożenia zobowiązań kwietniowych przeznaczonych na
kraje o niskim dochodzie budżetowym.
y Międzynarodowy kryzys finansowy i kraje najsłabiej rozwinięte
„Istnieje ogromne ryzyko, że UE nie tylko nie spełni swoich zobowiązań dotyczących
zwiększenia pomocy rozwojowej, ale dokona cięć dotychczasowego poziomu
pomocy rozwojowej z uwagi na presję budżetową. Moje stanowisko jest jasne: jestem
przekonany, że pomagając naszych partnerom z krajów rozwijających się w radzeniu
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sobie z kryzysem, działamy równocześnie we własnym interesie” – powiedział pan de
Gucht odpowiadając na pytania eurodeputowanych Gaya Mitchella (EPP, Irlandia) i
Thijsa Bermana (S&D, Holandia).
„W sytuacji, gdy nie ma zbyt wielu środków, najważniejsze jest, by zostały
spożytkowane w sposób jak najbardziej efektywny. Reguły dotyczące podziału pracy
przyjęte przez Radę dwa lata temu zostały wdrożone jedynie częściowo. Moim celem
jest przyspieszenie działań w tej kwestii” – dodał były minister spraw zagranicznych
Belgii.
y Zmiany klimatyczne
„Drugim głównym wyzwaniem będą negocjacje, mające na celu osiągnięcie
porozumienia w Kopenhadze w grudniu br. Kwestie finansowania oraz podziału
kosztów będą podstawowymi na drodze do osiągnięcia porozumienia, które
zamierzamy osiągnąć podczas spotkania. To będzie również oznaczało pełne
włączenie kwestii rozwojowych do debaty nt. zmian klimatycznych”, powiedział pan
De Gucht.
„Państwa rozwijające się będą potrzebowały od 250 do 500 milionów EUR co roku
na sfinansowanie działań niezbędnych do zwalczania zmian klimatycznych, z czego
duża część będzie pochodziła z handlu emisjami” - powiedział pan De Gucht.
Jednakże, podkreślił również możliwość wystąpienia problemów z wydatkowaniem
tak dużych kwot w krajach rozwijających się, ponieważ już w obecnej chwili kraje te
mają problemy z wydatkowaniem środków w wysokości 80 milionów EUR.
y Spójność polityk rozwojowych
Kolejnym priorytetem w opinii pana De Guchta jest kwestia spójności pomiędzy
politykami rozwojowymi poszczególnych państw członkowskich a polityką
rozwojową Unii Europejskiej. Podkreślił, że chciałby omówić tę kwestię z ministrami
ds. polityki rozwojowej państw UE w listopadzie br.
„Posiedzenie GAERC (Rada ds. Ogólnych i Zagranicznych) będzie najważniejsze,
ponieważ będzie to ostatni moment, by można było dokonać jakichkolwiek zmian
odnośnie zwiększenia efektywności pomocy rozwojowej i realizacji zobowiązań z
Gleneagles przed rokiem 2010, na półmetku realizacji milenijnych celów
rozwojowych” - powiedział pan De Gucht.
y Obecność Chińczyków w Afryce oraz walka z korupcją
Eurodeputowany Charles Goerens (ALDE, Luksemburg), odnosząc się do ciągle
wzrastającej obecności Chińczyków w Afryce oraz faktu, że Pekin nie stosuje wobec
swoich partnerów afrykańskich wymagań dotyczących poszanowania praw człowieka
i demokracji, spytał o opinię pana De Guchta na ten temat. Desygnowany na
komisarza powiedział, że nie można być całkowicie negatywnie nastawionym do
obecności Chińczyków na kontynencie afrykańskim. Wezwał do stworzenia ścisłych
ram międzynarodowej pomocy rozwojowej. Podkreślił, że w krótkim okresie
największym problemem jest reakcja europejczyków, która jest podobna do reakcji w
okresie zimnej wojny.
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W odpowiedzi na pytanie Alfa Svenssona (EPP, Szwecja) odnoście walki z korupcją
w krajach rozwijających się, pan De Gucht nalegał, by pomoc rozwojowa była lepiej
nakierowana na osiąganie konkretnych celów. Podkreślił, że sposób, w jaki
wydatkowana jest pomoc budżetowa mógłby być jednym ze skutecznych sposobów
zwalczania korupcji.
2. KOMISJA PRZEMYSŁU,
Bezpieczeństwo dostaw gazu

BADAŃ

NAUKOWYCH

I

ENERGII

-

O bezpieczeństwie gazowym Unii Europejskiej rozmawiali posłowie z parlamentarnej
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Wciąż istnieje obawa, iż przy
kolejnym sporze miedzy Rosją a Ukrainą mogą powtórzyć się problemy z
zaopatrzeniem w gaz, które ostatniej zimy pozostawiły bez ogrzewania mieszkańców
kilku państw UE. Unia nie może być zakładnikiem rosyjskiej polityki energetycznej,
dlatego Komisja Europejska przygotowała plan poprawy bezpieczeństwa dostaw.
Komisja Europejska chce, by Unia potrafiła przewidywać możliwe zakłócenia dostaw
gazu i mogła natychmiast na nie reagować. Projekt przepisów przewiduje też
zwiększenie przejrzystości oraz solidarności energetycznej między państwami UE.
Andris Piebalgs, Komisarz do spraw Energii, powiedział posłom, że według nowych
zasad, każde państwo UE będzie zobowiązane do utrzymywania pełnej gotowości na
wypadek wystąpienia zaburzeń w dostawach gazu. Przygotowanie obejmie zarówno
działania prewencyjnie, jak i antykryzysowe.
Projekt Komisji przewiduje stworzenie wspólnych standardów określających ryzyko
wystąpienia zakłóceń dla każdego kraju. Władze krajowe powinny następnie
zapewnić infrastrukturę i opracować plany pozwalające odpowiedzieć na ewentualny
kryzys.
y U(E)uzależnienie
Aż sześćdziesiąt procent gazu, który wykorzystuje Unia Europejska pochodzi z
państw trzecich, głównie z Rosji. Aż 15 spośród 27 krajów członkowskich całkowicie
polega na dostawach z zewnątrz. W skali całej Unii od Rosjan kupujemy 42 procent
całego gazu, choć w niektórych krajach zależność ta sięga nawet 70 procent.
Nowe przepisy zobowiązują państwa do ścisłej współpracy w sytuacjach
kryzysowych. Przewidują, iż członkowie UE będą udostępniać część własnych
zasobów by pomóc najbardziej zagrożonym krajów, także wtedy, gdy problemy z
dostawami gazu powstaną z winy krajów trzecich, podobnie jak w zeszłym roku.
y Kolejna zima, a gazu nie ma
Posłowie obawiają się powrotu kryzysu gazowego: łotewski poseł z grupy
Europejskiej Partii Ludowej, Krišjānis Karins ostrzegł, iż Łotwa jest w stu
procentach uzależniona od rosyjskiego gazu. „Czy jesteśmy gotowi na kolejna taką
zimę?”, pytał deputowany. Komisarz Andris Piebalgs zapewnił, że Unia jest
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przygotowana, by stawić czoła kryzysowi. „Lepiej jednak, gdybyśmy mogli go
uniknąć”, mówił Piebalgs.
Unii potrzebna jest wspólna europejska polityka energetyczna z prawdziwego
zdarzenia, uważają posłowie: „Jedynym sposobem przeciwdziałania nieeuropejskim
postawom niektórych państw członkowskich jest silna polityka UE, która zmusi je do
podporządkowania się zaleceniom Komisji”, stwierdziła włoska socjalistka, Patrizia
Toia.
Kaspijski gazociąg Nabucco, którego budowę finansuje Unia Europejska pozwoli
uniezależnić się od dostaw gazu z Rosji. Kilkoro posłów podniosło obawy, że
projekty alternatywne mogłyby zagrozić europejskim dążeniom do wspólnej polityki
gazowej. Największe kontrowersje budzi Gazociąg Północny, który ma połączyć
Rosję i Niemcy pomijając Polskę i kraje bałtyckie. „Projekt Nord Stream stwarza
zagrożenie dla środowiska i bezpieczeństwa” ostrzegała, Lena Ek szwedzka posłanka
z grupy Liberałów i Demokratów.
Debata na temat gazociągów i stanu projektu rurociągu Nabucco znajdzie się w
porządku obrad rozpoczynającej się 16 września sesji plenarnej w Strasburgu.
3. PRZEDSTAWICIELE PREZYDENCJI SZWEDZKIEJ W KOMISJACH
PARLAMENTARNYCH - Ministrowie ze Szwecji przedstawiają priorytety
podczas szwedzkiej prezydencji
Ministrowie rządu szwedzkiego prezentowali priorytety prezydencji szwedzkiej
podczas posiedzeń różnych komisji parlamentarnych. Poniżej przedstawiony jest
skrót najważniejszych kwestii poruszonych podczas dyskusji w komisjach
parlamentarnych.
y Komisja Rozwoju
Minister ds. międzynarodowej współpracy rozwojowej Szwecji, pani Gunilla
Carlsson, powiedziała Komisji Rozwoju Parlamentu Europejskiego, że celem
prezydencji szwedzkiej w zakresie polityki rozwojowej jest dążenie do zapewnienia,
by kraje rozwijające się mogły efektywnie zwalczać ubóstwo a także stawić czoła
kryzysowi gospodarczemu oraz zmianom klimatycznym.
Prezydencja chciałaby stworzyć spójne i jednolite ogólne ramy, celem poprawy
efektywności pomocy Unii Europejskiej przeznaczanej na budowanie demokracji na
świecie, ponieważ „demokratyzacja przyczynia się do zredukowania ubóstwa we
wszystkich jego wymiarach”.
Odpowiadając na pytania eurodeputowanych o brak konsekwencji w polityce
rozwojowej Unii Europejskiej, minister Carlsson nawoływała Parlament, by w jak
najlepszy sposób wykorzystywał swoje funkcje kontrolne (budżetowe i podejmowane
w ramach procedury współdecydowania), celem zapewnienia, by różni uczestnicy
procesu kształtowania polityki rozwojowej Unii mogli pracować wspólnie, by
zwiększyć efektywność pomocy rozwojowej.
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y Komisja Handlu Międzynarodowego
Minister handlu, pani Ewa Björling, powiedziała Komisji Handlu
Międzynarodowego, że w dziedzinie handlu, priorytetem będzie zakończenie
negocjacji w ramach rundy z Doha, a także ciąg dalszy negocjacji w sprawie
liberalizacji handlu. Aby ociągnąć ww. cel, konieczne jest zaangażowanie Stanów
Zjednoczonych w ten proces. Jakiekolwiek opóźnienie wstąpienia Rosji do
Międzynarodowej Organizacji Handlu (WTO) będzie miało negatywne konsekwencje
dla rundy Doha. Minister Björling mówiła również o możliwości zakończenia
negocjacji dotyczących międzynarodowego porozumienia handlowego dotyczącego
zwalczania naruszeń własności intelektualnej w 2010 roku (tzw. porozumienie
antypirackie ACTA - ang. Anti-Counterfeiting Trade Agrement). Podkreśliła również,
że zwalczanie zmian klimatycznych powinno być wspomagane poprzez umożliwianie
transferu przyjaznych dla środowiska produktów i technologii.
Eurodeputowani z Komisji podkreślali również, że należy zwrócić szczególną uwagę
na dwie sprawy, a więc zniesienie wszystkich barier pozataryfowych oraz kwestię
handlu surowcami. Ponadto, eurodeputowani zwrócili uwagę prezydencji na fakt, że
rola Parlamentu Europejskiego i Komisji Handlu Międzynarodowego znacznie
wzrośnie po przyjęciu Traktatu Lizbońskiego.
y Komisja ds. Gospodarczych i Monetarnych
Podczas spotkania z Komisją ds. Gospodarczych i Monetarnych minister finansów
Szwecji, pan Anders Borg, powiedział, że w czasie obecnego kryzysu gospodarczego
i finansowego „podstawową linią obrony” jest poprawa nadzoru rynków finansowych
oraz podjęcie działań na rzecz osiągnięcia porozumienia w sprawie nowej struktury
nadzoru na poziomie europejskim, która wzmocni organy nadzorcze. Prezydencji
zależy na poprawie i wzmocnieniu przepisów prawnych oraz utworzenie wspólnego
europejskiego organu nadzoru na poziomie makro i trzech instytucji nadzorczych na
poziomie mikro w celu poprawy koordynacji, współpracy i wymiany informacji
między instytucjami finansowymi. W tej kwestii celem prezydencji będzie osiągnięcie
porozumienia politycznego.
Minister Borg podkreślił również potrzebę zagwarantowania długoterminowego
zrównoważonego rozwoju finansów publicznych oraz prowadzenia aktywnej polityki
zarządzania siłą roboczą. Władze lokalne w Szwecji i minister finansów, pan Mats
Odell, podkreślali wagę projektów dotyczących wymogów kapitałowych, polityki
płacowej oraz menedżerów firm alternatywnych inwestycji.
Eurodeputowani zgodzili się z tymi priorytetami. Ponadto, kilku z nich podkreśliło, że
Pakt Stabilności i Wzrostu powinien być wdrożony w sposób bardziej rygorystyczny i
rozsądny oraz że zasady w nim zawarte powinny być respektowane i obowiązywać
wszystkich bez wyjątku. Eurodeputowani podkreślali również potrzebę mówienia
przez Unię Europejską jednym głosem podczas spotkań G20.
y Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Podczas posiedzenia Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE szwedzki minister
ds. zatrudnienia, pan Sven-Otto Littorin oraz sekretarz stanu, pani Bettina Kashefi,
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która zastąpiła nieobecnego ministra ds. bezpieczeństwa socjalnego, podkreślali
zgodnie, że priorytetem prezydencji szwedzkiej jest zwalczenie wykluczenia
społecznego i stworzenie bardziej integrującego rynku pracy. Jednym ze środków,
który ma zostać wykorzystany, jest przeforsowanie projektu dotyczącego
mikrofinansowania. Prezydencja będzie szukać rozwiązań, łagodzących skutki spadku
zatrudnienia oraz kontynuować reformy rynku pracy, a także wypracować konkluzje
ws. nowej Strategii Lizbońskiej na okres następnych 10 lat. Prezydencja ma również
zamiar przyczynić się do implementacji nowego rozporządzenia ws. mobilnej siły
roboczej oraz doprowadzić do unormowania kwestii obywateli krajów trzecich w
kontekście tego rozporządzenia.
Kilku eurodeputowanych wyraziło swoje rozczarowanie tym, że przedstawiciele
prezydencji nie wspomnieli o wyroku w sprawie Laval1, dotyczącej delegowania
pracowników i wzywali prezydencję do rozpoczęcia prac na temat dyrektywy ws.
oddelegowanych pracowników. Minister Littorin odpowiedział, że prezydencja jest
temu przeciwna.
Ponadto wielu eurodeputowanych wzywało do podjęcia działań mających na celu
zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży oraz wyrównanie płac mężczyzn i kobiet
pracujących na równorzędnych stanowiskach a także do „podejmowania działań a nie
tylko mówienia o nich”.
Opieka nad starszymi ludźmi oraz integracja społeczna
Minister ds. opieki nad osobami starszymi oraz zdrowia publicznego, pani Maria
Larsson, powiedziała, że priorytetowymi obszarami w tym zakresie według
prezydencji szwedzkiej są: zapewnienie wysokiej jakości opieki nad starszymi
ludźmi, strategia "aktywnej integracji" dla ok. 100 milionów ludzi spoza rynku pracy
oraz lepiej skoordynowana polityka dotycząca niepełnosprawnych ludzi. Prezydencja
będzie dążyć do zajęcia się problemem starości na forum UE oraz szukać najlepszych
rozwiązań w państwach członkowskich.
Pytania eurodeputowanych koncentrowały się wokół rozmów pomiędzy państwami
UE nt. dyrektywy antydyskryminacyjnej i dotyczyły sytuacji ludzi starszych, kobiet i
bezrobotnych młodych ludzi.
Celem zapewnienia zdrowego i godnego starzenia się, prezydencja zamierza
zintensyfikować współpracę pomiędzy instytucjami dostarczającymi usług opieki
zdrowotnej i opieki społecznej. Dla tych grup społecznych, który zostały najbardziej
dotknięte przez kryzys, prezydencja zamierza przygotować serię działań
zmierzających do realizacji w 2010 roku idei Europejskiego roku zwalczanie ubóstwa
i wykluczenia społecznego, m.in. poprzez przygotowanie strategii aktywnego
włączenia do rynku pracy. Skuteczna realizacja założeń polityki dotyczącej osób
niepełnosprawnych, w szczególności odnośnie dostępności, to również jedno z
najważniejszych zadań prezydencji.
1

Sprawa Laval jest opisana na poniższych stronach. Dotyczy kwestii oddelegowanych pracowników.
W szerszych zakresie zaś wolności prowadzenia akcji zbiorowych przez związki zawodowe.
http://www.monitorprawapracy.pl/index.php?mod=m_artykuly&cid=116&id=614
http://www.monitorprawapracy.pl/index.php?mod=m_artykuly&cid=121&id=699
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y Komisja ds. Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Minister rolnictwa, pan Eskil Erlandsson, powiedział, że podstawowymi
zagadnieniami, którymi prezydencja ma zamiar się zająć, są: długoterminowy
zrównoważony rozwój zasobów rybnych, żywności i klimatu, oraz dbanie o dobrostan
i zdrowie zwierząt hodowlanych.
Prezydencja chciałaby zakończyć prace dotyczące zaproponowanych obowiązków
podmiotów wprowadzających drewno i produkty z drewna na rynek oraz
rozporządzenia dotyczącego nowej żywności i nowych składników żywności.
Osiągnięcie postępu będzie trudniejsze w sprawie projektu nt. znakowania żywności,
gdzie nadal konieczne jest znalezienie kompromisu pomiędzy potrzebami
konsumentów i przemysłu.
Eurodeputowani pytali pana Erlandssona o wykorzystanie mięsa z klonowanych
zwierząt, potrzebę zwalczenia odporności na antybiotyki, utratę bioróżnorodności,
znakowanie nanocząsteczek, żywność pochodzenia organicznego, znakowanie GMO i
pestycydy.
Zmiany klimatu
Minister ds. środowiska, Andreas Carlgren, powiedział, że priorytetem prezydencji
szwedzkiej w zakresie zmian klimatycznych jest osiągnięcie ambitnego i
wyczerpującego porozumienia na najbliższym szczycie klimatycznym ONZ w
Kopenhadze w grudniu br., które zastąpi Protokół z Kioto. Do osiągnięcia globalnego
porozumienia konieczne jest zgoda i wspólne stanowisko UE, aby można było
zaprezentować je podczas międzynarodowych negocjacji. Ważną przesłanką dla
prezydencji będzie, przy zgodzie i możliwościach państw członkowskich,
promowanie jedności w UE i popieranie odpowiedzialności UE jako pozytywnej siły
w negocjacjach. Prezydencja będzie dążyć do wypracowania przyszłych form
współpracy pomiędzy państwami członkowskimi i Komisją z państwami
rozwijającymi się. Prezydencja zainicjuje także dyskusję jak silne polityczne
przywództwo UE może promować przekształcenie UE w eko-efektywną gospodarkę.
Eurodeputowani poparli go, jednak zadawali dużo pytań ws. finansowania, roli i
zaangażowania USA, państw BRIC (Brazylii, Rosji, Indii i Chin) oraz krajów
rozwijających się, jak również o możliwe mechanizmy sankcji. W kontekście
finansowania, pan Carlgren podsumował swoje stanowisko słowami: „nie ma
pieniędzy, nie ma zgody” oraz „nie ma redukcji emisji, nie ma pieniędzy”.
Minister powiedział, że kryzys gospodarczy i finansowy powinien być postrzegany
jako szansa Europy na to, by stała się bardziej eko-efektywnym2 społeczeństwem.
Dodał, że stworzenie konkretnej strategii bioróżnorodności i w kwestiach morskich
jest kolejnym priorytetem na najbliższe miesiące.
y Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
2

Słowo angielskie ecoefficient oznacza przyjazny dla środowiska, a więc równocześnie racjonalizację
ekologiczną i ekonomiczną
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Szwedzki wicepremier i minister przemysłu, pani Maud Olofsson, podczas
przemówienia w Komisji Przemysłu PE, powiedziała, że istnieje możliwość
równoległego stawienia czoła dwóm wyzwaniom: kryzysowi gospodarczemu i
zmianom klimatycznym, „jeśli wspólnie będziemy pracować na rzecz zmian w
kierunki eko-wydajnej gospodarki”. Minister Olofsson powiedziała ponadto, że ma
nadzieję na osiągnięcie porozumienia z Parlamentem Europejskim już jesienią tego
roku ws. pakietu dotyczącego efektywności energetycznej, w skład którego wchodzą:
dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, dyrektywa w sprawie
etykiet efektywności energetycznej oraz projekt dyrektywy w sprawie etykietowania
opon, mających na celu promowanie rozwiązań i produktów o najlepszych
parametrach pod względem zużycia energii oraz innych zasobów. W ten sposób
Europa wysłałaby jasny sygnał do społeczności międzynarodowej, negocjującej
kwestie zmian klimatycznych w Kopenhadze w grudniu br.
Minister Olofsson powiedziała ponadto, że prezydencja szwedzka zrobi wszystko, by
przeciwdziałać dalszym zakłóceniom w dostawach gazu do Europy. Aby umożliwić
Unii Europejskiej przetrwanie w przypadku zakłóceń dostaw gazu w przyszłości,
prezydencja rozpocznie pracę nad projektem Komisji ws. bezpieczeństwa dostaw
gazu ziemnego do UE. Ponadto, prezydencja będzie starała się osiągnąć porozumienie
z eurodeputowanymi już w pierwszym czytaniu ws. europejskiego programu
obserwacji Ziemi GMES.
Telecoms
Osiągnięcie szybkiego przyjęcia pakietu telekomunikacyjnego jest głównym
priorytetem prezydencji, powiedziała Komisji Przemysłu PE szwedzka minister ds.
łączności, pani Åsa Torstensson. Procedura koncyliacyjna powinna być „szybka i
ograniczona”- powiedziała, „ponieważ bardzo ważne jest przyjęcie ww. pakietu
zarówno dla gospodarki, jak i dla praw konsumenta”.
W maju, eurodeputowani i Rada osiągnęli kompromis ws. pakietu w drugim czytaniu
we wszystkich kwestiach, poza jedną poprawką PE, podkreślającą, że dostęp
użytkowników do Internetu nie może być ograniczony bez uprzedniego orzeczenia
władz sądowniczych. Minister Torstensson powiedziała, że najważniejsza jest
wspólna praca dwóch instytucji celem wyjaśnienia wagi Internetu w
rozpowszechnianiu informacji i w umożliwianiu prowadzenia żywej demokratycznej
debaty. Dodała, że „nasze wysiłki powinny być gorliwe i wykraczać znacznie poza
pakiet telekomunikacyjny”.
Ponadto prezydencja skupi działania na przyszłej wspólnej polityce unijnej w
obszarze społeczeństwa informacyjnego oraz koordynacji wykorzystania potencjału
dywidendy cyfrowej.
Badania naukowe
Podczas spotkania z Komisją Przemysłu PE, szwedzki minister ds. badań naukowych,
pan Tobias Krantz, powiedział, że Szwecja jest zdania, że większa część budżetu
Unii Europejskiej powinna zostać przeznaczona na badania, innowacje i inne środki
służące promocji konkurencyjności oraz że pieniądze z sektora rolnictwa powinny

11

zostać przeniesione do budżetu na badania. Dodał, że środki obecnie przeznaczane na
badania powinny być spożytkowane w sposób bardziej efektywny. Zgodził się z
eurodeputowanymi, że procedury administracyjne, którym muszą sprostać naukowcy
starający się o fundusze na sfinansowanie badań naukowych, oferowane przez unijny
VII program ramowy dotyczący badań naukowych, powinny zostać uproszczone.
Priorytetem dla prezydencji szwedzkiej będzie również podniesienie jakości
europejskich uniwersytetów oraz innych publicznych instytutów badawczych poprzez
stworzenie europejskiej strategii zwiększenia inwestycji na poziomie UE, celem
wzmocnienia ww. instytucji. Instytucje te przyczyniają się do rozpowszechniania i
rozwijania wiedzy.
y Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Głównym tematem spotkania Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumenta
PE ze szwedzką minister Nyamko Sabuni było poszukiwanie najlepszych sposobów
radzenia sobie z projektami legislacyjnymi ws. ochrony konsumenta w Unii
Europejskiej. Pani minister powiedziała, że projekt dyrektywy w tej sprawie jest
jednym z priorytetów prezydencji szwedzkiej. Jednakże z uwagi na jej złożoność
prawną, gospodarczą i polityczną, nie ma możliwości przyjęcia tej dyrektywy w
okresie najbliższych 6 miesięcy. Kwestie znakowania tekstyliów (przegląd
istniejącego prawodawstwa) oraz pozwy grupowe, w której to sprawie Komisja ma
przedstawić nowe przepisy, były również omawiane podczas spotkania.
Z kolei szwedzka minister ds. handlu, pani Ewa Berling, mówiła, że utrzymywanie
otwartego rynku wewnętrznego w okresie kryzysu gospodarczego jest tym bardziej
istotne dla gospodarki UE. Powiedziała również, że jednym z priorytetów prezydencji
szwedzkiej jest poprawa funkcjonowania jednolitego rynku, celem wspierania
wzrostu gospodarczego i zwiększania ilości miejsc pracy. Eurodeputowani z
zadowoleniem przyjęli te ogólne cele, jak również szczegółowy plan na najbliższe 6
miesięcy, który zakłada szybkie i efektywne wdrożenie dyrektywy usługowej oraz
postęp prac legislacyjnych w sprawie patentu wspólnotowego, stworzenia
europejskiego systemu jurysdykcji w sprawach patentowych, w sprawie zwalczania
opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, w sprawie zbliżenia przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich
odnoszących się do wyrobów budowlanych i ws. gier hazardowych.
y Komisja Transportu i Turystyki
Szwedzka minister ds. łączności Åsa Torstensson powiedziała Komisji Transportu i
Turystyki PE, że transport będzie stanowił jeden z podstawowych elementów
przyczyniających się do rozwiązania problemu zmian klimatycznych, jeśli sukcesem
zakończy się przyjęcie przez UE jednolitego systemu transportowego, którego
założeniem jest wsparcie dla rezygnacji z dotychczasowego transportu drogowego na
rzecz przewozu towarów koleją oraz zastosowanie nowoczesnych i innowacyjnych
technologii w tym zakresie. Podkreśliła, że transport może zapewnić odbudowę
gospodarczą w eko-efektywnej gospodarce. Do koniecznych i priorytetowych działań
pani minister zaliczyła: poprawę logistyki przewozów towarowych, wprowadzenie
inteligentnych systemów transportowych i liberalizację przewozów kolejowych.
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Prezydencja skupi swoje działania na tworzeniu zrównoważonego i eko-efektywnego
systemu transportowego oraz lepszym, spójnym i wydajnym funkcjonowaniu
wszystkich środków transportu w UE. Zamierza przedyskutować kwestię
Transeuropejskich Sieci Transportowych TEN-T, „zielonych korytarzy” oraz bardziej
efektywnego korzystania z przestrzeni powietrznej. Prezydencja będzie dążyć do
poprawy logistyki oraz wprowadzeniu nowych rozwiązań technologicznych.
Priorytetem prezydencji będzie wdrożenie ram dla rozwoju Inteligentnych Systemów
Transportowych (ITS). Kolejnym zadaniem będzie osiągnięcie porozumienia ws.
rozporządzenia dot. praw pasażerów w transporcie drogowym (autobusowym) i
wodnym oraz kontynuowanie prac nad systemem Galileo.
Eurodeputowani powątpiewali w ambitne plany pani minister, zwracając jej uwagę na
ostre cięcia w budżecie poczynione przez Radę we wszystkich większych
inicjatywach w dziedzinie transportu, które miały zostać zrealizowane w 2010 r.
Eurodeputowani również byli zdania, że konieczne są sprawniejsze działania na rzecz
„internalizacji kosztów zewnętrznych” dla środowiska, np. poprzez eurowiniety dla
ciężarówek. Eurodeputowani nalegali, by Rada przeszła od słów do działania.
y Komisja Rozwoju Regionalnego
Wicepremier Maud Olofsson powiedziała Komisji Rozwoju Regionalnego, że
najważniejsze dla szwedzkiej prezydencji w tej dziedzinie jest znalezienie równowagi
pomiędzy potrzebą ułatwień we wdrażaniu programów i wykorzystaniu funduszy w
krajach najbardziej doświadczonych przez kryzys, przy równoczesnym przestrzeganiu
zasad ustanowionych dla funduszy strukturalnych. Minister dodał, że prezydencja ma
nadzieję na to, że beneficjenci funduszy strukturalnych zyskają znacznie na
wprowadzeniu środków upraszczających wdrażanie funduszy.
Kolejnym priorytetem w dziedzinie rozwoju regionalnego jest realizacja Strategii dla
Regionu Morza Bałtyckiego, na którą wprawdzie nie zostaną przeznaczone nowe
środki, ale konieczne jest zapewnienie, by istniejące już programy UE działały
znacznie bardziej efektywnie. Prezydencja chce pokazać na przykładzie Strategii dla
Regionu Morza Bałtyckiego jak kompleksowo podchodzić do ochrony środowiska
morskiego, a poprzez potraktowanie Morza Bałtyckiego, jako projektu pilotażowego
przyspieszyć wdrażanie dyrektywy dot. strategii morskiej
Prezydencja skoncentruje się również na przejściu do eko-efektywnej gospodarki,
jako że oczekuje się, że 30% budżetu polityki spójności zostanie przeznaczone na
inwestycje w „zieloną gospodarkę”.
y Komisja Rybołówstwa
Eskil Erlandsson, minister rolnictwa szwedzkiego rządu, powiedział Komisji
Rybołówstwa PE, że w obszarze rybołówstwa prezydencja szwedzka ma zamiar zająć
się trzema kwestiami: rozporządzeniem o kontroli rybołówstwa, negocjacjami
dotyczącymi poziomu kwot TAC i kwot połowowych oraz implementacją Traktatu
Lizbońskiego, jeśli wejdzie w życie. Celem prezydencji jest uzyskanie porozumienia
na poziomie politycznym nt. rozporządzenia o kontroli rybołówstwa na posiedzeniu
Rady w październiku. Dodał, że prezydencja będzie zachęcała do rybołówstwa na
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niewielką skalę. Prezydencja poprowadzi również dyskusję nt. przyszłości WPRyb w
oparciu o „Zieloną Księgę” przedstawioną przez Komisję.
Prezydencja zamierza koncentrować się na prowadzeniu długoterminowej
zrównoważonej polityki rybackiej, ponieważ obecna sytuacja zasobów rybnych i
przemysłu rybackiego pokazuje, że WPRyb nie osiąga wyznaczonych celów. Dlatego
prezydencja dążyć będzie do wyznaczenia takich kwot połowowych na następny rok,
które doprowadzą do zrównoważonej polityki rybackiej.
Pan Erlandsson starał się przekonać eurodeputowanych do poparcia planów
odnowienia i ochrony zasobów dorsza, anchois, zachodnich zasobów ostroboka
pospolitego (ang. Atlantic horse mackerel) i morszczuka. Podkreślił również
znaczenie Strategii dla Morza Bałtyckiego w koordynacji polityki rozwoju obszarów
przybrzeżnych Morza Bałtyckiego oraz poprzez skumulowanie działań UE w zakresie
ochrony środowiska, energetyki, konkurencyjności i bezpieczeństwa.
y Komisja Kultury i Edukacji
„Nasz pierwszy priorytet dotyczy nauczycieli i ich rozwoju zawodowego,
podnoszeniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz roli i obowiązków w tym
zakresie kadry kierowniczej szkół”, powiedział Jan Björklund, minister szkolnictwa
w szwedzkim rządzie, przemawiając do Komisji Kultury i Edukacji. Wszyscy
nauczyciele muszą mieć zapewniony dostęp do szkolenia zawodowego oraz muszą
mieć możliwość większej mobilności.
Drugi priorytet dotyczy migracji i edukacji, a więc roli edukacji w społecznej
integracji imigrantów. Szkolnictwo powinno pomagać dzieciom migrantów uczynić z
nich obywateli osiągających sukces i wydajnych dla krajów, w których mieszkają.
Prezydencji zależy na określeniu ram dla nowych priorytetów współpracy w
dziedzinie polityki młodzieżowej w UE od 2010 r. Ponadto ma zamiar podjąć
działania na rzecz zwiększenia dostępu dzieci i młodzieży do kultury oraz promocji
wartości kulturowych w szkołach.
Trzecim obszarem zainteresowania szwedzkiej prezydencji jest „trójkąt wiedzy”, a
więc wzajemne oddziaływanie i współdziałanie szkolnictwa, badań i innowacji.
Minister kultury szwedzkiego rządu, pani Lena Adelsohn Liljeroth, z kolei
powiedziała, że promowanie twórczego pokolenia jest mottem szwedzkiej
prezydencji w obszarze kultury i mediów. Dodała, że Rada powinna przyjąć w
listopadzie konkluzje na temat „jak powinniśmy promować kreatywność dzieci i
młodzieży i zapewnić im dostęp do kultury”.
y Komisja Prawna
Przyjęcie Programu Sztokholmskiego jest głównym priorytetem Szwecji w zakresie
prawnym, powiedziała Komisji Prawnej PE minister sprawiedliwości Szwecji, pani
Beatrice Ask.
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Odnośnie kolejnej kwestii, jaką jest egzekwowanie wyroków wydanych przez sądy w
innym kraju, minister wspomniała o potrzebie sporządzenia wytycznych do
rozporządzenia Bruksela I oraz zniesieniu procedury exequatur.
Inne ważne tematy to wspólnotowy patent, potrzeba ograniczenia obciążeń
administracyjnych dla małych przedsiębiorstw oraz większy nacisk na pomoc
dzieciom w przypadku rozwodu rodziców.
Diana Wallis (ALDE, Wielka Brytania) wyraziła swoje poparcie dla zniesienia
procedury exequatur. Zarówno ona, jak i przewodniczący Komisji, pan Klaus-Heiner
Lehne (EPP, Niemcy) byli zdania, że więcej uwagi należy poświęcić kwestiom prawa
umów. Tadeusz Zwiefka (EPP, Polska) zwrócił uwagę na konieczność
skoordynowanego podejścia do prawa w kwestiach związanych z rozwodami,
spadkami i testamentami. Eva Lichtenberger (Zieloni/EFA, Austria) była zdania, że
patentem wspólnotowym powinny zostać objęte również kraje spoza UE.
y Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Minister sprawiedliwości, pani Beatrice Ask, ogłosiła nową inicjatywę dotyczącą
udzielania akredytacji laboratoriom sądowniczych w celu zagwarantowania, by
informacje i dane były zgodne i kompatybilne w całej UE oraz by mogły być
wykorzystywane na terenie Unii Europejskiej. Ten projekt ma zostać przyjęty przed
końcem tego roku.
Negocjacje w sprawie decyzji ramowej dotyczącej uprawnień procesowych również
ponownie zostaną rozpoczęte. Prezydencja również będzie próbowała znaleźć
kompromis i osiągnąć porozumienie ws. wniosku dotyczącego prawa do tłumaczenia
ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym, strategii zmierzającej do
wzmocnienia statusu ofiar przestępstw w Europie oraz inicjatywy mającej na celu
przeniesienie dochodzenia przed sądem pomiędzy systemami prawnymi państw
członkowskich. Prezydencja będzie również dążyła do znalezienia kompromisu ws.
decyzji ramowej ws. zwalczania przemytu ludzi oraz wykorzystywaniu seksualnemu
dzieci.
Minister ds. imigracji rządu szwedzkiego, pan Tobias Billström, podkreślał potrzebę
dobrego zarządzania imigracją w celu przyciągania ludzi uzdolnionych. Dodał
równocześnie, że umieszczona w programie sztokholmskim walka z nielegalną
imigracją również powinna być zrównoważona, „by środki bezpieczeństwa nie były
podejmowane kosztem legalnej imigracji”. Prezydencja ma zamiar osiągnąć zgodę
polityczną w kwestii zaproponowanego mechanizmu przesiedleńczego i zgodę PE i
Rady tej jesieni ws. Europejskiego Urzędu Wsparcia w zakresie Polityki Azylowej.
y Komisja Spraw Konstytucyjnych
Pani Cecilia Malmström, minister ds. europejskich w rządzie szwedzkim,
występując przed Komisją Konstytucyjną PE, powiedziała, że prezydencja szwedzka
przygotowuje się do implementacji Traktatu Lizbońskiego, pod warunkiem, że będzie
ratyfikowany przez wszystkie państwa. Zamiarem prezydencji jest podjęcie przez
Radę koniecznych decyzji ws. umożliwienia 18 eurodeputowanym, których status
zależy od ratyfikacji Traktatu, podjęcia pracy tak szybko jak to możliwe oraz ws.
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ustaleń dotyczących Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Jeśli Traktat
zostanie przyjęty, Rada Europejska w październiku może zająć się nominacją
przewodniczącego Rady Europejskiej, Wysokiego Przedstawiciela i nowej Komisji,
potwierdzając tym samym, że obecna Komisja Europejska będzie pracowała jako
tymczasowa Komisja przez ograniczony czasowo okres.
Członkowie Komisji zadawali pytania dotyczące mianowania na nowe stanowiska.
Pani Malmström odmówiła spekulowania, co do nazwisk, ale zapewniła, że Parlament
będzie na bieżąco informowany o tych sprawach. Eurodeputowani również wyrazili
swoje zaniepokojenie faktem niewielkiego zainteresowania społeczeństwa kwestiami
europejskimi oraz nawoływali prezydencję do podjęcia działań i prac nad kwestiami
najbardziej interesującymi dla obywateli.
y Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
Pani minister ds. równouprawnienia, Nyamko Sabuni, powiedziała występując przed
Komisją Praw Kobiet i Równouprawnienia PE, że prezydencja oczekuje negocjacji z
Parlamentem Europejskim w celu podjęcia decyzji ws. projektów dyrektyw, mających
stworzyć lepsze warunki dla pogodzenia pracy i życia rodzinnego (nt. równego
traktowania kobiet i mężczyzn pracujących na własny rachunek a także ws. urlopu
macierzyńskiego), dyrektywy dot. zasady równego traktowania osób bez względu na
religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną a także
tzw. dyrektywy antydyskryminacyjnej. Założeniem prezydencji jest ułatwienie
kobietom założenia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz pogodzenia życia
rodzinnego i zawodowego. Dla prezydencji ważna jest kwestia równości płci w
kontekście wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, przeciwdziałanie przemocy
przeciwko kobietom oraz podsumowanie pięciu lat działań w ramach „Beijng
Platform for Action”.
Eurodeputowani pogratulowali prezydencji, że zwraca szczególną uwagę na kwestie
równouprawnienia płci, ponieważ w obecnych czasach należy zrobić wszystko, by
uczynić kobiety mniej narażonymi na pogorszenie warunków gospodarczych.
Równocześnie stwierdzili, że więcej środków jest potrzebnych do zlikwidowania
różnic płacowych pomiędzy kobietami i mężczyznami oraz nierównej reprezentacji
mężczyzn i kobiet w administracji, zarówno w prywatnym, jak i w publicznym
sektorze. Eurodeputowani również wyrazili swoje zaniepokojenie, że Szwecja blokuje
przyjęcie zasad dotyczących rozwodów transgranicznych.
4. KOMISJA ROLNICTWA - Ceny mleka: rolnicy produkujący mleko
potrzebują pomocy
W posiedzeniu Komisji Rolnictwa nt. kryzysu na rynku mlecznym uczestniczyła
komisarz ds. rolnictwa, Mariann Fischer Boel. Członkowie Komisji Rolnictwa
Parlamentu Europejskiego są zdania, że w chwili obecnej potrzebna jest pomoc dla
rolników zajmujących się produkcją mleka. Uważają ponadto, że w dłuższym okresie
czasu konieczna jest restrukturyzacja sektora mlecznego, co umożliwi wyjście z
obecnego kryzysu panującego na rynku produktów mlecznych. Obecne ceny „nie
pozwalają na osiąganie żadnych zysków” a „handel drastycznie uległ zmniejszeniu”

16

powiedział eurodeputowany Albert Dess (EPP, Niemcy), wzywając Komisję do
poparcia projektu restrukturyzacji sektora mlecznego.
Luis Manuel Capoulas Santos (S&D, Portugalia) dodał, że najwyższy czas na
pragmatyczną odpowiedź na kryzys sektora mlecznego. Dodał, że Unia Europejska
potrzebuje stabilizacji rynku, aby umożliwiał on osiągnięcie rozsądnego dochodu dla
rolników i sprawiedliwych cen dla konsumentów.
y Rynek się stabilizuje, powiedziała komisarz
W opinii pani komisarz sytuacja rynkowa ulega stabilizacji a wraz z nią również ceny
mleka i produktów mlecznych, choć jeszcze nie osiągnęły poziomu możliwego do
zaakceptowania. Komisarz Fischer Boel podkreśliła, że Komisja robi wszystko, co
możliwe, by zagwarantować stabilizację na rynku i doprowadzić do zakończenia
obecnego kryzysu na rynku produktów mlecznych.
y Zdecydowane „nie” dla utrzymywania systemu kwot po 2015 r.
Martin Hausling (Zieloni/EFA, Niemcy) powiedział, że w Unii mamy problem z
systemem kwot. Dlatego istnieje potrzeba dostosowania podaży do popytu, by
uniknąć utraty miejsc pracy. Dotyczy to w szczególności regionów biednych,
będących w trudnej sytuacji.
Pani komisarz podkreślała, że strategia pomocy dla sektora mlecznego i dla rolników
musi wziąć pod uwagę cele długoterminowe. Dlatego pani komisarz skrytykowała
pomysł utrzymywania kwot mlecznych jako gwarancji dla sektora mlecznego,
chroniącej go przed upadkiem. W jej opinii utrzymywanie systemu kwot, który ma
zostać zniesiony w 2015 roku, będzie powstrzymywało efektywność, podniesie
koszty produkcji oraz utrudni młodym rolnikom wejście na ten rynek. Podkreśliła, że
„nie jest to dobre rozwiązanie w okresie długoterminowym”.
James Nicholson (ECR, Wielka Brytania) zgodził się z panią komisarz, co do
potrzeby zagwarantowania długoterminowych rozwiązań. Jednocześnie podkreślił, że
należy również rozwiązywać problemy krótkoterminowe, bo w przeciwnym razie
wielu rolników straci pracę i swoje źródło dochodów.
y Fundusz mleczny jest jak zamek z piasku
Marit Paulsen (ALDE, Szwecja) podkreśliła, że istnieje konieczność szerszego
spojrzenia na problem kryzysu na rynku. W jej opinii same dopłaty bezpośrednie nie
rozwiążą trudnej sytuacji na rynku produktów mleczarskich.
Alfrēds Rubiks (GUE/NGL, Litwa) powiedział, że Unia Europejska powinna wziąć
odpowiedzialność za kryzys i pomóc rolnikom, którzy mają coraz większe trudności
ze sprzedażą swoich produktów.
y Reforma Wspólnej Polityki Rolnej
Eurodeputowani przedyskutowali również z panią komisarz kwestię reformy
Wspólnej Polityki Rolnej, przewidzianą na rok 2013. Przewodniczący Komisji, Paolo
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De Castro (S&D, Włochy), powiedział, że „obecna kadencja pokaże, czy WPR
przetrwa, czy też przestanie istnieć po roku 2013”. Podkreślił, że konieczne jest
uzmysławianie obywatelom, jak ważna jest WPR, nie tylko dla rolników
europejskich, ale dla wszystkich konsumentów w UE.
Komisja Europejska, w ramach oceny funkcjonowania reformy WPR wprowadziła
możliwość redystrybucji pewnej kwoty płatności bezpośrednich między rolników i
sektory w państwach członkowskich. Państwa członkowskie mogą zatem na przykład
ustanowić specjalne wsparcie dla szczególnie wrażliwych rodzajów działalności
rolniczej w sektorze mleczarskim. Szereg środków na rzecz restrukturyzacji sektora
mleczarskiego przewidziano również w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich.
W ocenie funkcjonowania reformy WPR restrukturyzację sektora mleczarskiego
uznano za jedno z nowych wyzwań, na które można by przeznaczyć środki pieniężne
wpływające na rzecz funduszu rozwoju obszarów wiejskich. Innymi możliwościami
w tym zakresie są: wcześniejsze przechodzenie na emeryturę, pomoc na inwestycje,
płatności na rzecz producentów mleka na obszarach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania, wsparcie z tytułu przyjaznych dla środowiska form produkcji mleka
oraz pomoc z tytułu działań poprawiających dobrostan zwierząt.
y Różnice w cenach producentów i dla konsumentów
Komisarz podkreśliła, że Komisja realizuje obecnie plan działania zaproponowany w
komunikacie na temat cen żywności w Europie i zamierza ustanowić nowy system
monitorowania cen. Analizuje ona także potencjalne praktyki antykonkurencyjne w
łańcuchu dostaw żywności, a zwłaszcza na rynku mleczarskim. Jeśli Komisja
stwierdzi, że konkurencja nie działa prawidłowo, nie zawaha się skorzystać z
wszystkich uprawnień przysługujących jej na mocy Traktatu. Równie ważną rolę
odgrywają krajowe organy ds. konkurencji. Ponadto stwierdziła, że producentów
przetworów mlecznych należy zachęcać do skuteczniejszej współpracy w ramach
organizacji producentów w celu uzyskania silniejszej pozycji negocjacyjnej
y Ceny mleka: pomoc publiczna ma zostać przedłużona do lutego 2010 r
Pomoc dla prywatnego przechowywania masła i odtłuszczonego mleka w proszku
będzie kontynuowana, aby pomóc rolnikom przetrwać obecny kryzys. Komisja
Rolnictwa Parlamentu Europejskiego zgodziła się na propozycję Komisji
Europejskiej, która zaproponowała przedłużenie okresu interwencyjnego dla mleka i
mleka w proszku do lutego przyszłego roku.
Sprawozdanie autorstwa Paolo De Castro (S&D, Włochy), popierające projekt
Komisji, zostało przyjęte jednogłośnie. Przyjęto poprawkę, wzywającą Komisję, by
środkami interwencyjnymi objąć również prywatne przechowywanie sera, który to
sektor znajduje się również w potrzebie.
Komisja Rolnictwa upoważniła Komisję Europejską do przedłużenia okresu
interwencyjnego na lata 2010/2011, gdyby sytuacja rynkowa na uległa poprawie.
5. KOMISJA ROLNICTWA – „Na zakręcie mlecznej drogi”: rozmowa z
szefem Komisji Rolnictwa
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Gdy ceny skupu mleka sięgnęły dna, europejskim producentom zajrzało w oczy
bankructwo. „Mamy do czynienia z największym od kilku dekad kryzysem w branży
mlecznej”, mówi włoski socjalista, przewodniczący parlamentarnej Komisji
Rolnictwa, Paolo De Castro. Posłowie chcą przedłużenia okresów interwencyjnego
skupu chudego mleka i masła. Żądają też przywrócenia pomocy dla prywatnych
producentów chcących przechowywać większą niż zazwyczaj ilość sera. Zmiany w
dotychczasowym systemie „siatki bezpieczeństwa” dla rolników poparli jednogłośnie
posłowie z parlamentarnej Komisji Rolnictwa. Parlament zagłosuje nad przyjęciem
wniosku już za tydzień, na najbliższej sesji plenarnej w Strasburgu.
Były minister rolnictwa we włoskim rządzie a obecnie przewodniczący
parlamentarnej Komisji Rolnictwa, Paolo De Castro, jest jednocześnie sprawozdawcą
odpowiedzialnym za przygotowanie modyfikacji unijnych przepisów regulujących
rynek mleka.
„Wprowadzając te poprawki Parlament wysyła jasny sygnał do Rady i do Komisji
Europejskiej. Gdy po irlandzkim referendum w życie wejdzie Traktat z Lizbony,
posłowie będą decydować o sprawach europejskiego rolnictwa na równi z ministrami
krajów członkowskich”, podkreśla deputowany.
y Skąd ten kryzys?
Kryzys mleczny wywołały problemy z popytem, które pojawiły się wraz z zapaścią
światowej gospodarki i krachem na rynku finansowym. Wielcy gracze, jak na
przykład Chiny, znacząco ograniczyły import.
Przy tej samej liczbie krów, identycznych przepisach, jesienią 2007 roku mieliśmy
wprost przeciwny problem - ceny mleka gwałtownie wzrosły. Jeszcze jako minister
rolnictwa przyjeżdżałem do Brukseli, gdzie spotykaliśmy się z komisarz Mariann
Fischer Boel, by ograniczyć galopujące ceny.
y Co oprócz skupowania nadwyżek może zrobić UE?
Przede wszystkim stymulować konsumpcję, a może juz pod koniec roku, albo na
wiosnę 2010 otrzymamy pozytywne sygnały płynące z rynku. Już teraz ceny mleka w
proszku wzrosły o 20%.
Pewne działania zostały już podjęte, na przykład program "mleko dla szkół". Ważne
są wszelkie decyzje, które pozwolą zwiększyć popyt i konsumpcję.
W przyszłości, aby lepiej chronić rolników przed ryzykiem huśtawki cenowej, UE
mogłaby wprowadzić system ubezpieczeń - rodzaj „siatki bezpieczeństwa”, która w
części finansowana byłaby z budżetu UE, częściowo przez kraje członkowskie, a
resztę dopłacaliby sami zainteresowani.
y Czy trzeba walczyć z żywnością z importu?
Nie możemy uprawiać protekcjonizmu. Im silniejsze będzie europejskie rolnictwo,
tym większy potencjał będzie posiadało, by eksportować naszą żywność do krajów
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trzecich. Niemniej, musimy zadbać o to, by producenci żywności trafiającej z
zewnątrz na europejski rynek, przestrzegali takich samych zasad, w dziedzinie
ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt, zapobiegania zmianom klimatu, jakich
muszą przestrzegać europejscy rolnicy.
y Nowa Zelandia, by zwiększyć popyt eksperymentuje z wykorzystaniem mleka
do produkcji biopaliw…
Nie jestem zwolennikiem przestawiania się rolnictwa z produkcji żywności na
produkcję energii. Europa musi wytwarzać żywność, gdyż światowe potrzeby są
ogromne. W dłuższej perspektywie to świetna wiadomość dla naszych rolników. Nie
stoimy przed wyzwaniem ograniczenia produkcji, trzeba produkować więcej, by
wyżywić świat.
Wiele państw w Afryce już martwi się, czy w przyszłości będą w stanie dostarczyć
wystarczającą ilość jedzenia, gdyż kurczą się tereny uprawne. Według ostatniego
raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa
(FAO), 45 milionów hektarów ziemi rolnej na tym kontynencie zostało wykupione
przez Japonię, Chiny i Koreę Południową z zamiarem obsadzenia jej roślinami do
produkcji biopaliw.
y Dlaczego mimo niskich cen skupu, w wielu krajach konsumenci nie znajdą
taniego mleka na półkach supermarketów?
Producenci rolni są rozdrobnieni, brakuje im siły rynkowej. Z drugiej strony mamy
rynkową potęgę wielkich dystrybutorów, supermarketów. Łańcuch dystrybucji mleka
jest słaby. Potrzebny nam nowy instrument, który pomógłby rolnikom lepiej się
zorganizować - coś więcej niż spółdzielnie i związki producentów. Musimy też
wzmocnić kontrolę, by ograniczyć spekulację, ale nie tu należy szukać źródła
problemu.
6. KOMISJA SPRAW ZAGRANICZNYCH – Komisarz Olli Rehn o zniesieniu
wiz do UE dla niektórych krajów
Komisja Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego skrytykowała decyzję
Komisji Europejskiej, na mocy której podtrzymana została konieczność posiadania
wiz przy przekroczeniu granic Unii Europejskiej dla obywateli Bośni i Hercegowiny i
Albanii, mimo, że wizy zostały zniesione dla obywateli trzech innych państw
bałkańskich. Eurodeputowani podkreślali możliwość destabilizacji w regionie z uwagi
na podjęcie przez Komisję Europejską takiej decyzji. Dla przykładu, Serbowie i
Chorwaci, którzy posiadają podwójne obywatelstwo, będą mogli podróżować bez
przeszkód do UE.
Na kilka tygodni przed przyjęciem przez Komisję Europejską raportu nt. rozszerzenia
Unii Europejskiej (14 października) komisarz Olli Rehn spotkał się z
eurodeputowanymi, by omówić decyzję Komisji o zniesieniu wiz dla trzech krajów
bałkańskich. Podkreślił, że zniesienie wiz to nie tylko decyzja polityczna, ale
konsekwencja spełnienia konkretnych kryteriów.
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Długoletnie zobowiązanie Komisji Europejskiej do wprowadzenia ruchu
bezwizowego dla obywateli krajów Bałkanów Zachodnich zostało potwierdzone
poprzez przyjęcie w dniu 15 lipca br. wniosku w sprawie ustanowienia ruchu
bezwizowego z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Czarnogórą i Serbią. Ten
wniosek umożliwi obywatelom tych trzech krajów podróżowanie do państw obszaru
Schengen3 na podstawie nowych paszportów biometrycznych od 1 stycznia 2010 r..
Wniosek Komisji wymaga zatwierdzenia przez Radę po uprzedniej konsultacji z
Parlamentem Europejskim.
Komisja nadal będzie dążyć do zniesienia wiz dla obywateli Albanii oraz Bośni i
Hercegowiny. Wniosek Komisji nie objął tych państw, bowiem nie wypełniły one
jeszcze wszystkich koniecznych warunków. Jeśli zostanie utrzymane obecne tempo
reform i jeśli zostaną spełnione wszystkie warunki, Komisja mogłaby rozważyć
przedstawienie nowego wniosku dotyczącego tych państw w połowie 2010 r., co jest
jednak zależne od postępów tych krajów w dziedzinie walki z przestępczością
zorganizowaną i korupcją, procedurze wydawania paszportów oraz zarządzaniu
granicami i migracją.
y Chorwacja i Serbia
Odnosząc się do sytuacji w Chorwacji, komisarz Rehn powiedział, że jeśli Chorwacja
spełni kryteria dotyczące sądownictwa, współpracy z Międzynarodowym Trybunałem
Karnym dla Byłej Jugosławii (ICTY) i zreformuje swoje stocznie oraz doprowadzi do
rozwiązanie kwestii granicy ze Słowenią, można oczekiwać pozytywnego
zakończenia negocjacji już w pierwszej połowie 2010 r.
Hannes Swoboda (S&D, Austria), sprawozdawca nt. Chorwacji, spytał komisarza,
czy jest w dalszym ciągu zaangażowany w wysiłki na rzecz rozwiązania problemu
granicznego pomiędzy Chorwacją i Słowacją. Komisarz Rehn odpowiedział, że
Komisja zakończyła już swoją pracę w tym zakresie. Obecnie rozwiązanie konfliktu
zależy wyłącznie od przywódców politycznych obu krajów i od ich woli współpracy.
W kwestii Serbii, komisarz przyznał, że w ostatnim okresie poprawie uległa
współpraca tego kraju z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla Byłej
Jugosławii (ICTY). Uznał to za pozytywny znak, który dobrze rokuje na przyszłość.
Porozumienie o Stabilizacji i Stowarzyszeniu podpisane pomiędzy UE i Serbią w dniu
28 kwietnia 2008 r. nie może wejść w życie do momentu, w którym Serbia podejmie
pełną współpracę z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla Byłej Jugosławii.
y Nie będzie przyspieszonej procedury dla Islandii
„Choć Islandia jest członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego i strefy
Schengen, co oznacza przyjęcie 2/3 prawodawstwa unijnego, to nie ma przewidzianej
specjalnej przyspieszonej procedury wejścia tego kraju do UE”, powiedział komisarz,
odpowiadając na pytania eurodeputowanych Ignacio Salafranca (EPP, Hiszpania) i
Charlesa Tannocka (ECR, Wielka Brytania).
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Wszystkie państwa członkowskie UE oprócz Wielkiej Brytanii i Irlandii, a także Szwajcaria,
Norwegia i Islandia.

21

7. PARLAMENT EUROPEJSKI JESIENIĄ - Czym Parlament Europejski
będzie się zajmował w najbliższym czasie?
Na posłów czekają nowe zadania. Izba zajmie się przesłuchaniami kandydatów na
Komisarzy UE i ostateczne zatwierdzi wybór przewodniczącego Komisji Europejskiej
i skład Kolegium Komisarzy.
⇒ Co dalej z Traktatem Lizbońskim?
W dniu 2 października Irlandczycy zagłosują ponownie nad przyjęciem Traktatu z
Lizbony. Pozytywny wynik referendum będzie oznaczał, że Traktat zacznie
obowiązywać od 1 stycznia 2010 r. Jeśli Irlandczycy zagłosują na „tak” wówczas
prezydencja szwedzka będzie musiała osiągnąć konsensus odnośnie tego, kto zostanie
nominowany do dwóch głównych stanowisk, wprowadzonych przez Traktat:
przewodniczącego Unii Europejskiej (prezydenta) oraz Wysokiego Przedstawiciela
ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Jeśli Traktat zostanie przyjęty, Parlament
uzyska mnóstwo nowych uprawnień. Niezależnie od wyniku referendum Parlament
będzie monitorował prace nad reformą Unii Europejskiej.
⇒ Nowa Komisja Europejska
Ponadto tej jesieni na decyzję, co do swojej przyszłości przewodniczącego Komisji
Europejskiej, czeka obecny jej przewodniczący - José Manuel Barroso. Nim
zostanie przewodniczącym na kolejne 5 lat, potrzebuje on również głosu poparcia od
Parlamentu Europejskiego. Niektóre frakcje polityczne są przeciwne poparciu
Barroso, jeśli nie zagwarantuje on przyjęcia ich propozycji.
Jeśli José Manuel Barroso zostanie wybrany ponownie na stanowisko
przewodniczącego KE, będzie musiał rozdzielić teki pomiędzy osobami
nominowanymi przez każde z państw członkowskich. Przed objęciem stanowisk,
desygnowani komisarze będą musieli przejść trudną fazę „rozmów kwalifikacyjnych”
przed Parlamentem Europejskim. Eurodeputowani będą oceniali ich umiejętności,
opinie, wiedzę, itp. Mimo, że nie ustalono jeszcze dokładnych dat przesłuchań,
planowane są one pod koniec października i na początku listopada.
Jako, że większość rządów państw Unii Europejskiej ma orientacje centroprawicowe
a centroprawicowa Europejska Partia Ludowa dominuje w Parlamencie, można
oczekiwać, że Komisja Europejska będzie zdominowana przez osoby reprezentujące
takie poglądy.
⇒ Porozumienie nt. niskoemisyjnej gospodarki w Kopenhadze?
Wobec nasilających się zmian klimatycznych świat musi dojść do porozumienia w
sprawie redukcji emisji dwutlenku węgla, które zastąpi wygasający w 2012 roku
Protokół z Kioto. Delegacja Parlamentu weźmie udział w grudniowym szczycie
klimatycznym w Kopenhadze. Unia Europejska już przyjęła regulacje, w których
zapisane są zobowiązania do zmniejszenia emisji CO2 o 20% w stosunku do poziomu
z roku 1990 oraz zwiększenia efektywności zużycia energii o 20% a także
zwiększenia udziału energetyki odnawialnej w całkowitym zużyciu energii również o
20%. Jeśli porozumienie zawarte w Danii ma mieć jakieś znaczenie, wówczas
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państwa emitujące CO2 w największym stopniu – USA i Chiny – muszą również
zdecydować się na zmniejszenie emisji CO2.
⇒ Reforma polityki azylowej UE
Izba zajmie się również opracowaniem nowych wspólnych zasad imigracyjnych i
azylowych w Unii Europejskiej. Nowe przepisy pozwolą skuteczne zarządzać
napływem ludności z krajów trzecich i wykorzystać pozytywny potencjał migracji na
terytorium UE.
W lipcu prezydencja szwedzka rozpoczęła realizację tzw. Programu
Sztokholmskiego, którego celem jest zaangażowanie państw UE we współpracę w
dziedzinach imigracji, sądownictwa, wiz i współpracę policyjną przez okres
najbliższych pięciu lat. Elementem Programu jest również wezwanie państw
członkowskich UE do większej solidarności i podziału obciążeń związanych z
napływem imigrantów do krajów tj. Malta, Hiszpania i Włochy, które przyjmują
największe ilości imigrantów, podczas gdy inne kraje nie przyjmują aż takich ilości.
Szwedzki minister ds. imigracji, Tobias Billstroem, powiedział, że we wrześniu
przedstawi propozycje dotyczące m.in. kontrowersyjnej polityki redystrybucji
uchodźców i ubiegających się o azyl pomiędzy 27 państwami członkowskimi.
8. PODKOMISJA PRAW CZŁOWIEKA - Dyskusja z przywódczynią Ujgurów
Rabia Kadir, przewodnicząca Światowego Kongresu Ujgurów gościła we wtorek w
Parlamencie, gdzie rozmawiała z posłami z Podkomisji Praw Człowieka o losie tej
grupy etnicznej w Chinach. Kadir wezwała Pekin do dialogu o „sześciu dekadach
represji” wobec tureckich mniejszości. W lipcowych zamieszkach w prowincji
Sinkiang zginęło ponad dwustu Ujgurów a około dwa tysiące zostało rannych.
Zamieszki w Sinkiang, autonomicznym regionie Chin lezącym na północnym
zachodzie kraju, między granicami z Kazachstanem i Mongolią, były tematem obrad
Parlamentu na posiedzeniu plenarnym w lipcu. Wcześniej w Brukseli o konflikcie
dyskutowali posłowie z Podkomisji Praw Człowieka.
Ostatnio w mieście Urumczi, stolicy prowincji Sinkiang, ponownie wybuchły walki
między muzułmańską mniejszością ujgurską a Chińczykami Han, którzy stanowią
większość społeczeństwa.
Władze w Pekinie twierdzą, iż krwawe starcia, do jakich doszło w lipcu w Urumczi
wybuchły po tym, jak grupa ujgurskich "spiskowców" dopuściła się masowych
grabieży, których ofiarami padli Chińczycy Han. Interpretację rozpowszechniają też
publiczne media. Ta wersja wydarzeń jest po prostu nieprawdziwa - mówi
przywódczyni Ujgurów.
•

Widmo masowych egzekucji

Pani Kadir, dwukrotnie nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla, wyjaśniała
posłom, iż chiński rząd chce tym kłamstwem zasłonić morderstwa na Ujgurach,
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których dopuściły się chińskie służby bezpieczeństwa. Śmierć z ręki Chińczyków
może w każdej chwili ponownie dosięgnąć tę społeczność, ostrzega Kadir:
„Demonizując w mediach protesty Ujgurów, tłumacząc się zagrożeniem, urzędnicy
starają się usprawiedliwić masowe egzekucje, które już zostały zapowiedziane”.
Przewodnicząca Kongresu Ujgurów odrzuca użycie przemocy po obu stronach:
„Czuję ból po stracie tak wielu istnień ludzkich, zarówno Chińczyków Han jak i
Ujgurów i potępiam wszelkie akty przemocy prowadzonych w Urumczi”, mówiła na
spotkaniu. „Tak naprawdę za buntem społecznym stoi sześć dekad polityki chińskiej
administracji komunistycznej, która od dawna stara się osłabić ujgurską tożsamość”,
wyjaśniła 62-letnia przywódczyni.
•

Solidarność z Tybetem

Pani Kadir zwróciła również uwagę na podobieństwa między losem Ujgurów a
sytuacją Tybetańczyków: „Nadszedł czas, by chiński rząd porozmawiał ze mną, Jego
Świątobliwością Dalajlamą i wszystkimi przywódcami mniejszości, które nie należą
do społeczności Chińczyków Han o tym, że robiono z nas złoczyńców, że byliśmy
oczerniani i więzieni tylko dlatego, że nie zgadzamy się z biurokratyczną polityką,
która dawno już zbankrutowała”.
Unia Europejska domaga się, by władze chińskie umożliwiły przeprowadzenie
niezależnego dochodzenia, które ukaże prawdziwy obraz lipcowych wydarzeń w
Urumczi i pozwoli ustalić, ilu ludzi zostało aresztowanych, zatrzymanych i zabitych.
9. PARLAMENT EUROPEJSKI – diagram
Na początku czerwca mieszkańcy Unii Europejskiej wybrali swoich posłów, którzy
przez następne pięć lat będą reprezentowali ich interesy we wspólnej Europie. W
lipcu Parlament zebrał się na inauguracyjnym posiedzeniu. Nowym przewodniczącym
Izby został Jerzy Buzek. Deputowani ustalili skład Prezydium PE oraz wybrali
członków komisji parlamentarnych. Już 14 września w Strasburgu nowy Parlament
rozpocznie prace nad europejskim prawem.
Siedem grup politycznych zawiązało się w Parlamencie siódmej kadencji. Największe
z nich to centroprawicowa Europejska Partia Ludowa oraz grupa Socjalistów i
Demokratów (w nawiasie liczba posłów w poszczególnych grupach):
•
•
•
•
•
•
•
•

Europejska Partia Ludowa (265)
Socjaliści i Demokraci (184)
Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (84)
Partia Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie (55)
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (54)
Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej /Nordycka Zielona
Lewica (35)
Europa na Rzecz Wolności i Demokracji (32)
Posłowie niezrzeszeni (27)
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y Polak Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego
Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego został były polski premier,
Jerzy Buzek. Kandydata grupy Europejskiej Partii Ludowej poparło w tajnym
głosowaniu aż 555 posłów. Polak jest trzynastym przewodniczącym demokratycznie
wyłanianego Parlamentu Europejskiego. Swój urząd będzie pełnił przez dwa i pół
roku - połowę siódmej kadencji Izby.
y Wiceprzewodniczący i kwestorzy
Posłowie wybrali czternastu nowych wiceprzewodniczących Parlamentu
Europejskiego. Wiceprzewodniczący zastępują przewodniczącego w razie jego
nieobecności lub niemożności wykonywania przez niego obowiązków, lub w
przypadku, gdy chce on uczestniczyć w dyskusji. Wiceprzewodniczący wchodzą w
skład prezydium, które jest organem odpowiedzialnym za wszelkie sprawy
administracyjne i pracownicze.
Parlament Europejski wybrał również kwestorów odpowiedzialnych za sprawy
administracyjne i finansowe dotyczące posłów. Wśród pięciu posłów, którym
powierzono tę funkcję znalazła się polska deputowana Lidia Joanna Geringer de
Oedenberg z grupy Socjalistów i Demokratów. Kwestorzy są odpowiedzialni za
prowadzenie spraw administracyjnych i finansowych bezpośrednio dotyczących
posłów takich jak np. udostępnianie infrastruktury i ogólnych usług. Posiadają głos
doradczy w Prezydium Parlamentu.
y Komisje parlamentarne
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Od przemysłu i energii po sprawy zagraniczne, od handlu międzynarodowego po
rybołówstwo: w drugiej połowie lipca w Parlamencie Europejskim ukonstytuowało
się 20 komisji skupiających swoje prace na kwestiach najistotniejszych dla Unii
Europejskiej. Powstały też dwie podkomisje - Praw Człowieka oraz Bezpieczeństwa i
Obrony.
Na czele każdej komisji stoi przewodniczący wybierany na dwa i pół roku, który
wspierany jest przez 4 wiceprzewodniczących. Dbają oni o prawidłowy przebieg prac
komisji.
Przewodniczący pełnią także ważną rolę polityczną, reprezentując swoje grupy
polityczne i kraje, z których pochodzą. Dlatego też przed wyborem przewodniczących
i wiceprzewodniczących miały miejsce długie i intensywne negocjacje.

Opracowała:
dr Magdalena Skulimowska4
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Na podstawie debat komisji w Parlamencie Europejskim i informacji prasowych PE.
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