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                             Bruksela, dnia 15 lipca 2010 r.

   Sprawozdanie nr 49/2010

Ministrowie przedstawiają w Parlamencie Europejskim

 priorytety belgijskiej prezydencji

Ministrowie rządu belgijskiego przedstawili podczas posiedzeń komisji w Parlamencie
Europejskim w ostatnich dwóch tygodniach priorytety prezydencji swojego kraju.

• Ochrona środowiska

Minister środowiska Belgii, Joke Schauvliege, podczas posiedzenia Komisji Ochrony
Środowiska Parlamentu Europejskiego w dniu 14 lipca br. powiedziała, że zmiany klimatu,
różnorodność biologiczna, zrównoważone zarządzanie materiałami i najlepsze instrumenty
polityki środowiskowej to cztery podstawowe priorytety prezydencji belgijskiej w obszarze
środowiska.

Zapytana, czy prezydencja będzie zabiegać o wdrożenie dyrektywy o bioodpadach, pani
minister Schauvliege powiedziała, że Belgia wspierała przyjętą przez PE w tej sprawie
rezolucję i omówi te kwestie z Komisją Europejską. Posłowie pytali, czy projekt dyrektywy
ws. wody pitnej będzie również priorytetem prezydencji. Pani minister odpowiedziała, że ta
kwestia znajduje się wśród wspólnych priorytetów trio prezydencji.

Posłowie podkreślili również, że ważne jest, by UE uzgodniła wspólne stanowisko na długo
przed międzynarodowymi konferencjami, takimi jak konferencja klimatyczna w Cancun i
konferencja o różnorodności biologicznej w Nagoi, żeby być w stanie negocjować z innymi
krajami. Pani minister Schauvliege zapewniła posłów, że będzie również dążyła do
osiągnięcia tego celu i że pierwsze nieformalne spotkanie ministrów środowiska miało już
miejsce.
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• Prawa kobiet i równouprawnienie płci

„Chcemy, aby więcej kobiet podejmowało pracę i zajmowało wyższe stanowiska”
powiedziała w dniu 14 lipca br. członkom Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
Parlamentu Europejskiego minister pracy i równości szans, Joëlle Milquet. Minister
podkreśliła, że polityka równouprawnienia płci powinna być realizowana w ramach polityki
zatrudnienia, a różnice w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn powinny zostać zmniejszone do
0-5% do roku 2020 r., jak jest to zapisane w strategii UE2020. Za istotne prezydencja
belgijska uważa działania służące zwalczaniu dyskryminacji i wyrównywaniu szans m.in. w
dostępie do zatrudnienia i wynagradzania oraz eliminacji przemocy wobec kobiet.
Prezydencja belgijska będzie starała się wypracować porozumienie w sprawie projektu
dyrektywy nt. urlopu macierzyńskiego a także będzie kontynuować prace prezydencji
hiszpańskiej w zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet i dyskryminacji.

Parlament Europejski opowiada się za wprowadzeniem parytetów - kwot zatrudnienia dla
kobiet, powołując się na przykład Norwegii, gdzie kobiety stanowią 40% członków zarządów
spółek notowanych na giełdzie. Pani minister powołała się również na wezwanie Parlamentu
Europejskiego z rezolucji z dnia 10 lutego 2010 r., do ustanowienia Europejskiego Roku
Zwalczania Przemocy wobec Kobiet, dodając, że należy również uwzględnić nowe formy
przemocy, takie jak prześladowanie (ang. stalking).

• Zatrudnienie i sprawy społeczne

Prezydencja belgijska zamierza uwypuklić zarówno społeczny wymiar strategii UE2020, jak i
rolę tworzenia nowych miejsc pracy oraz zdobywania nowych kwalifikacji i umiejętności
adekwatnych do potrzeb do rynku pracy. „Chcemy, aby polityka zatrudnienia znalazła się w
centrum europejskich strategii i polityki zarządzania gospodarką”, powiedziała minister pracy
i równości szans Joëlle Milquet podczas spotkania z Komisją Zatrudnienia i Spraw
Społecznych PE w dniu 14 lipca. Polityka zatrudnienia powinna odgrywać znaczącą rolę, gdy
podejmowane będą decyzje w zakresie zarządzania gospodarką. Minister wskazała również
na pięć innych długookresowych priorytetów prezydencji belgijskiej w tym zakresie: tzw.
zielone i białe miejsca pracy, starzenie się ludności, restrukturyzacja, flexicurity i zwalczanie
dyskryminacji, w szczególności na rynku pracy.

Odnosząc się do kwestii spójności społecznej, minister ds. społecznych Laurette Onkelinx
podkreśliła konieczność wykorzystania istniejących „narzędzi strategii UE2020”, w
szczególności wytycznych nr 10 w sprawie integracji społecznej i ubóstwa. Wezwała także do
bardziej systematycznego stosowania artykułu 9 Traktatu z Lizbony jako horyzontalnej
klauzuli społecznej.

Prezydencja wraz z Komisją zamierzają kontynuować działania na rzecz wzmocnienia i
poprawy efektywności Otwartej Metody Koordynacji w dziedzinie zdrowia, emerytur i
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włączenia społecznego. Prezydencja zamierza tym samym przyjąć konkluzje dot. ubóstwa
dzieci, uniwersalnego dostępu do opieki zdrowotnej i bezdomności. W kontekście wyzwań
związanych m.in. ze starzeniem się społeczeństw, prezydencja belgijska planuje przyjęcie
konkluzji w sprawie zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczeń emerytalnych
i transferu uprawnień emerytalnych przy jednoczesnym uwzględnieniu finansowej
wydolności systemów emerytalnych. „Walka z ubóstwem, w szczególności zapewnienie
minimalnych dochodów, przeciwdziałanie ubóstwu dzieci i bezdomności, to nasze
priorytety”, powiedział Jean-Marc Delizée, belgijski sekretarz stanu do spraw społecznych i
osób niepełnosprawnych. Michel Daerden, minister ds. emerytur, mając na uwadze
publikację Zielonej Księgi Komisji w sprawie emerytur, wezwał do rozwiązania niektórych
zagadnień dotyczących mobilnych pracowników na szczeblu ponadnarodowym.

• Transport i turystyka

Prezydencja będzie zwolennikiem ambitnych celów w zakresie bezpieczeństwa ruchu
drogowego i będzie dążyć do transgranicznego egzekwowania kar, powiedział minister
mobilności Etienne Schouppe podczas posiedzenia Komisji Transportu i Turystyki PE w
dniu 13 czerwca. Celem prezydencji będzie również zakończenie negocjacji w sprawie praw
pasażerów autobusów i poprawy przepisów dotyczących bezpieczeństwa morskiego. W
kontekście transportu lotniczego, minister Schouppe obiecał „szybkie postępy” w kierunku
tworzenia funkcjonalnych bloków kontroli ruchu lotniczego i powiedział, że oczekuje, iż
Komisja przedstawi propozycje przepisów, mających na celu wzmocnienie ochrony portów
lotniczych.

Posłowie Parlamentu Europejskiego byli zdania, że plany prezydencji są ambitne i większość
przyjęła je przychylnie, choć niektórzy ostrzegali, że ich realizacja będzie wymagała
dodatkowych środków finansowych.

Minister turystyki Isabelle Weyckmans, reprezentująca niemieckojęzyczną społeczność w
rządzie belgijskim, obiecała podejmowanie działań na rzecz promowania rozwoju turystyki
zorientowanej na kulturę, odpowiedzialnej społecznie i zrównoważonej, zarówno wewnątrz
UE, jak i na arenie międzynarodowej, prezentującej Europę jako światowej klasy cel podróży
turystycznych. Belgia będzie również dążyć do zapewnienia finansowania tych celów w
ramach instrumentów finansowych UE. Prezydencja belgijska podkreśla horyzontalność
obszaru turystyki i zapowiada wsparcie Komisji w realizacji planu działań, który zostanie
zaprezentowany w komunikacie ws. odnowionej ramowej polityki turystycznej Unii
Europejskiej.
Eurodeputowani zaproponowali przeznaczenie dodatkowych środków z funduszy UE na
turystykę, zwiększenie wsparcia dla turystyki rowerowej i wprowadzenie prawodawstwa UE
w celu ochrony praw niepełnosprawnych turystów.

• Środowisko, zdrowie publiczne i bezpieczeństwo żywności
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Belgijscy ministrowie Laurette Oneklinkx (minister zdrowia) i Sabine Laruelle (minister
rolnictwa i nauki) omówili program prezydencji podczas posiedzenia Komisji Ochrony
Środowiska PE w dniu 13 czerwca.

W kwestii prac nad projektem dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjenta w
transgranicznej opiece zdrowotnej, minister Onkelinx zwróciła uwagę na przedłużające się
negocjacje, które są konieczne do osiągnięcia porozumienia w Radzie. Kilku członków
Parlamentu Europejskiego podkreśliło, że nadal pozostały wątpliwości prawne, które muszą
zostać usunięte przed przyjęciem dyrektywy. Minister Onkelinx powiedziała
eurodeputowanym, którzy krytycznie odnosili się do sposobu radzenia sobie UE z grypą
H1N1, że ona również popiera przejrzystość w tej kwestii.

W sprawie bezpieczeństwa żywności, posłowie z zadowoleniem przyjęli opinie minister
Laurelle, że normy obowiązujące żywność produkowaną w UE powinny być również
stosowane wobec żywności przywożonej z importu. Minister Onkelinx podkreśliła, że wie,
jaki był wynik głosowania w Parlamencie Europejskim, który jest przeciwny
zakwalifikowaniu żywności z klonowanych zwierząt jako "nowej żywności". Jednak
podkreśliła, że konieczne jest osiągnięcie porozumienia w tej sprawie w ramach procedury
pojednawczej, gdyż w przeciwnym razie obrót taką żywnością będzie miał miejsce. W
zakresie prawodawstwa dotyczącego bezpieczeństwa żywności, podczas prezydencji
belgijskiej kontynuowane będą prace nad rozporządzeniem w sprawie przekazywania
konsumentom informacji na temat żywności. Prezydencja planuje bliską współpracę z innymi
instytucjami w celu osiągnięcia porozumienia w zakresie projektu rozporządzenia
dotyczącego nowej żywności. Ponadto, w programie prezydencji znajdą się zasady
etykietowania żywności i praca nad ogłoszonymi niedawno propozycjami dotyczącymi
organizmów genetycznie modyfikowanych. W trakcie prezydencji belgijskiej Komisja
Europejska ma zaproponować nowe rozwiązania dotyczące systemu autoryzacji GMO.

• Handel międzynarodowy

Minister spraw zagranicznych i handlu zagranicznego Steven Vanackere powiedział podczas
posiedzenie Komisji Handlu Międzynarodowego PE w dniu 13 lipca br., że priorytetami
prezydencji belgijskiej w zakresie handlu międzynarodowego są: zakończenie rundy
negocjacji Doha; podpisanie umowy o wolnym handlu UE-Korea Południowa; kontynuacja
negocjacji w sprawie umowy ACTA, tj. międzynarodowego porozumienia dotyczącego walki
z naruszeniami własności intelektualnej; oraz stosunki z kluczowymi partnerami handlowymi
UE (USA, Chiny, Rosja).

W kontekście wymiaru polityki rozwojowej handlu, minister Vanackere podkreślił potrzebę
zawierania regionalnych porozumień o partnerstwie gospodarczym (EPA) z krajami AKP i
rozpoczęcia przeglądu ogólnego systemu preferencji (GSP).
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Posłowie PE domagali się gwarancji, że uprawnienia Parlamentu w zakresie wspólnej polityki
handlowej, w szczególności konieczności wyrażenia zgody na zawieranie umów
międzynarodowych, będą prawidłowo realizowane, zgodnie z wymogami Traktatu z Lizbony,
w formie międzyinstytucjonalnej współpracy.

• Edukacja i kultura

Podczas posiedzenia Komisji ds. Edukacji i Kultury PE w dniu 13 lipca, belgijska minister
kultury, sektora audiowizualnego, zdrowia i równych szans (Wspólnota Francuska) Fadila
Laanan powiedziała, że jednym z głównych priorytetów prezydencji belgijskiej będzie
kontynuacja prac nad projektem decyzji w sprawie przekształcenia inicjatywy
międzyrządowej dotyczącej Europejskiego Znaku Dziedzictwa w projekt europejski. Wśród
innych priorytetów w zakresie kultury minister wymieniła rozwój kreatywności,
innowacyjności i kultury jako sposobu walki z wykluczeniem społecznym. Powiedziała także,
że chciałaby rozpocząć dyskusję na temat możliwych mechanizmów wsparcia kina
europejskiego.

Pascal Smet, flamandzki minister edukacji, młodzieży, równości szans i Brukseli,
przedstawił priorytety w sektorze kształcenia i młodzieży, w tym m.in. określenie jako celu
średnioterminowego 10% zmniejszenia liczby młodych osób opuszczających szkołę bez
żadnych kwalifikacji oraz 10% wzrostu liczby osób uzyskujących dyplomy szkół wyższych i
kwalifikacje zawodowe.

Wreszcie, flamandzki minister finansów, budżetu, pracy, zagospodarowania przestrzennego i
sportu, Philippe Muyters, powiedział, że w centrum zainteresowania prezydencji w
dziedzinie sportu będzie społeczna rola sportu, w tym promowanie zasad fair play i walka z
dopingiem.

• Rozwój regionalny

Rudy Demotte, minister-prezydent regionu Walonii i Wspólnoty Francuskiej, powiedział
podczas posiedzenia Komisji Rozwoju Regionalnego PE, że celem prezydencji belgijskiej w
zakresie rozwoju regionalnego jest przeprowadzenie pogłębionej debaty na temat przyszłości
polityki regionalnej UE, w szczególności określenie jasnych celów tematycznych i
geograficznych a także skupienie się na jej wkładzie w rozwój strategii UE 2020 na rzecz
wzrostu.

Odpowiadając na pytania eurodeputowanych o nowe, alternatywne kryteria dystrybucji
funduszy UE, minister Demotte powiedział, że popiera rozważenie przy alokacji funduszy
nowych czynników - oprócz PKB, takich jak np. stopa bezrobocia.
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Minister Demotte uznał, że fakt, że fakt, że polityka regionalna UE jest „czymś nieznanym,
tajemnicą dla wielu zainteresowanych stron” stanowi jedną z największych wad tej polityki a
tym samym jedno z największych utrudnień w korzystaniu z niej. Dlatego, w jego opinii,
niezbędne jest uproszczenie tej polityki, by debaty instytucjonalne na jej temat były
zrozumiałe dla końcowych użytkowników, tj. władze lokalne i obywatele.

Zapytany o plany na przyszłość w zakresie polityki spójności, minister Demotte powiedział,
że odpowiedź będzie w dużym stopniu zależna od planowania zasobów a Parlament może
„pomóc nam rozwijać ofensywne i dalekowzroczne podejście”.

• Rolnictwo

Sabine Laruelle, minister ds. MŚP, samozatrudnionych, rolnictwa i nauki, powiedziała
podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa PE w dniu 13 lipca, że UE potrzebuje silnej i
wspólnej polityki rolnej. Ponadto minister podkreśliła, że prezydencja będzie „mocno
lobowała, aby zapewnić znaczny budżet na rolnictwo w celu zlikwidowania dysproporcji w
płatnościach między nowymi i starymi państwami członkowskimi”.

Wypytywana przez posłów o długo wyczekiwany wniosek legislacyjny Komisji ws. sektora
mleczarskiego, w szczególności o to, czy ten rynek powinien być publicznie zarządzany,
minister Laurelle powiedziała, że UE „powinna szybko podjąć działania w tej sprawie”, choć
przyznała, że „nie ma większości w Radzie, popierającej ideę scentralizowanego systemu”.

Należy stwierdzić, że generalnie priorytety prezydencji w dużym stopniu odzwierciedlają
priorytety Komisji Rolnictwa PE, przedstawione przez jej przewodniczącego Paolo De
Castro (S&D, Włochy). Oprócz przyszłości WPR po 2013 r. i kwestii sektora mlecznego, do
priorytetów należą: polityka jakości żywności w UE (projekt aktu prawnego tej sprawie jest
oczekiwany pod koniec roku), szczególne przepisy dla regionów peryferyjnych, negocjacje w
ramach WTO i kwestia organizmów genetycznie modyfikowanych.

• Rybołówstwo

Kris Peters, minister-prezydent Regionu Flamandzkiego (premier Flandrii), poinformował
Komisję ds. Rybołówstwa PE w dniu 15 lipca br., że priorytetami prezydencji belgijskiej w
dziedzinie rybołówstwa będą: ustalanie kwot połowowych na 2011 r., reforma polityki
rybackiej UE oraz dalsze prace nad długoterminowymi planami zarządzania. W odpowiedzi
na pytania dotyczące wykorzystania wiedzy naukowej w rozwoju rybołówstwa, minister
uznał za kluczową kontynuację dialog między naukowcami i rybakami. Zaznaczył, że
planowane na listopad sympozjum, które odbędzie się w Ostendzie może przynieść „ważny
przełom” i zakończyć ich wzajemną nieufność.
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Odpowiadając na wątpliwości wielu posłów co do tego, czy Rada będzie respektować nowe
uprawnienia Parlamentu Europejskiego, minister podkreślił, że Traktat Lizboński musi być
przestrzegany. W kontekście długoterminowych planów zarządzania, premier powiedział, że
Rada pracuje ciężko, aby znaleźć „pragmatyczne rozwiązanie tak szybko, jak to jest
możliwe”, aby zakończyć opóźnienia w przyjmowaniu proponowanych przepisów
dotyczących sardeli i ostroboka. Odpowiadając na pytania o Islandię, minister Peters
powiedział: „Rybołówstwo jest bardzo ważnym elementem negocjacji akcesyjnych z Islandią.
Będziemy monitorować te kwestie i mam nadzieję, że państwo również zrobicie to samo”.

• Imigracja i azyl

Wzmocnienie prac nad Wspólnym Europejskim Systemem Azylowym i przygotowanie
fundamentów dla tego systemu do 2012 r. to podstawowy priorytet prezydencji belgijskiej w
obszarze imigracji i azylu. Melchior Wathelet, minister ds. budżetu, polityki migracyjnej i
azylowej, polityki rodzinnej i federalnych instytucji kultury powiedział eurodeputowanym z
Komisji Wolności Obywatelskich PE w dniu 13 lipca, że prezydencja dąży do sformułowania
"zrównoważonej" polityki imigracyjnej i azylowej. „Nasza wizja zakłada globalne podejście,
oparte na solidarności między państwami członkowskimi i skoncentrowanie się na
odpowiedzialności”, powiedział minister.

Minister wyraził nadzieję, że uda się poczynić postępy w zakresie czterech spośród sześciu
propozycji znajdujących się obecnie w Radzie: rozporządzenia w sprawie Eurodac,
dyrektywy nt. długoterminowego pobytu, dyrektywy nt. kwalifikacji oraz tzw. rozporządzenia
Dublin. W zakresie dwóch pozostałych wniosków legislacyjnych – nt. procedur azylowych i
dyrektywy nt. przyjmowania osób ubiegających się o azyl – „nie osiągnięto takich postępów,
jak w przypadku innych wniosków legislacyjnych i dlatego uważamy, że nie będziemy w
stanie doprowadzić do sfinalizowania tych dwóch tekstów w okresie prezydencji belgijskiej”,
dodał minister.

Wśród priorytetów dotyczących legalnej migracji, minister zamierza zakończyć negocjacje na
temat dyrektywy w sprawie procedury jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli
krajów trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego i osiągnąć postęp w
zakresie przyszłych wniosków legislacyjnych nt. pracowników sezonowych i nt. ułatwienia
przedsiębiorstwom wielonarodowym tymczasowego przenoszenia pracowników
wykwalifikowanych pochodzących z państw trzecich z przedsiębiorstwa mającego siedzibę
poza UE do oddziałów lub spółek zależnych w państwach członkowskich. W walce z
nielegalną imigracją, najważniejsze w opinii prezydencji są umowy o readmisji i na temat roli
agencji Frontex. Szczególną uwagę należy poświęcić również dyrektywie o małoletnich
pozbawionych opieki oraz o liberalizacji obowiązku wizowego.

• Sprawy konstytucyjne
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Minister ds. europejskich Belgii, Olivier Chastel, podczas posiedzenia Komisji Spraw
Konstytucyjnych PE w dniu 13 lipca, powiedział, że kluczowymi priorytetami prezydencji
belgijskiej w zakresie spraw konstytucyjnych będą: wdrażanie traktatu lizbońskiego,
podpisanie umowy ramowej między Parlamentem i Komisją oraz reforma ordynacji
wyborczej do PE.

Do kwestii objętych zakresem traktatu lizbońskiego zaliczył: przystąpienie UE do
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, inicjatywę obywatelska, budżet w 2011 r., akty
delegowane i stosunki między Radą a rotacyjną prezydencją.

Eurodeputowani podkreślili znaczenie realizacji obietnic Traktatu z Lizbony dla obywateli i
konieczność reform mających na celu złagodzenie skutków kryzysu gospodarczego.

• Wolności obywatelskie, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne

Minister Stefaan De Clerck uznał za priorytetowe w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości
następujące projekty aktów prawnych: wnioski w sprawie europejskiego nakazu ochrony,
pornografii dziecięcej i handlu oraz handlu ludźmi. Podczas prezydencji rząd belgijski ma
również na celu poczynienie postępów w kierunku osiągnięcia ogólnego porozumienia w
sprawie ochrony danych. Prezydencja planuje również zaproponowanie nowego i możliwego
do realizacji modelu europejskiego nakazu ścigania, zwiększenie roli Eurojustu i
transgranicznej współpracy policyjnej i sądowej. Wśród projektów prezydencji belgijskiej
znalazły się również zapewnienie lepszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla
obywateli i wzmocnienie praw procesowych. Minister De Clerck podkreślił, że plany
prezydencji są być może skromne, ale wynika to ze świadomości stojących przed nią wyzwań
i przedsięwzięć i w związku z tym „należy być realistą”.

Minister spraw wewnętrznych, Annemie Turtelboom, powiedziała, że oczekuje iż
prezydencja belgijska wypełni treścią plan dotyczący europejskiego bezpieczeństwa, które to
działania zostały rozpoczęte przez prezydencję hiszpańską oraz że opracuje metodologię
wdrożenia tego planu. Opowiedziała się za „globalnym, zintegrowanym podejściem do
kwestii transgranicznych”, takich jak zwalczanie przemieszczających się grup przestępczych
(gangów) i wyraziła nadzieję, że rozwój wymiany informacji między państwami
członkowskimi przyczyni się do osiągnięcia tego celu. Wezwała również do działań u
podstaw, na najniższym poziomie blisko obywateli, przy wykorzystaniu policji, aby
zapobiegać radykalizacji i ekstremizmowi.

• Rynek wewnętrzny i ochrona konsumentów

Minister Vincent Van Quickenborne, podczas posiedzenia Komisji Rynku Wewnętrznego i
Ochrony Konsumentów PE w dniu 12 lipca, powiedział, że kluczowymi priorytetami w
omawianym obszarze będą pogłębienie rynku wewnętrznego oraz zakończenie prac nad
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dyrektywami o ochronie konsumentów i opóźnieniach w transakcjach płatniczych. „Rynek
wewnętrzny potrzebuje zmiany”, powiedział minister, dodając, że sugestie zawarte w raporcie
Mario Montiego powinny zostać wkrótce przełożone na konkretne działania. Standaryzacja i
rozwój europejskiego patentu będą również istotne w trakcie prezydencji belgijskiej,
podsumował minister.

Przewodniczący Komisji PE, Malcolm Harbour (ECR, Wielka Brytania) przyjął z
zadowoleniem fakt, że kwestie rynku wewnętrznego zajmują ważne miejsce na liście
priorytetów belgijskiej prezydencji. Minister zwrócił uwagę na dyrektywę w sprawie handlu
detalicznego i wyraził nadzieję na ścisłą współpracę prezydencji w tym zakresie z
Parlamentem Europejskim.

• Przemysł, badania, innowacje i energetyka

W dniu 12 lipca ministrowie belgijscy Jean-Claude Marcourt i Benoît Cerexhe
przedstawili priorytety prezydencji w obszarze przemysłu, badań i innowacji. Do kluczowych
zadań prezydencji zaliczyli realizację strategii UE2020 i równoległe wspieranie badań
naukowych, innowacji i trwałej polityki przemysłowej jako podstawy do trwałego rozwoju.

Posłowie wyrazili zadowolenie z powodu podkreślenia przez prezydencję polityki
przemysłowej i wezwali Radę do przeznaczenia większej ilości środków na badania naukowe
i ograniczenie biurokracji. Zwrócili uwagę, że większość środków unijnych przeznaczonych
na realizację programów badań naukowych przekazywana jest do dużych przedsiębiorstw,
ponieważ małe przedsiębiorstwa nie mogą sobie pozwolić na długotrwałe i kosztowne
procedury ubiegania się o te środki.

Odnosząc się do kwestii polityki energetycznej, minister Paweł Magnette podkreślił
znaczenie działań mających na celu „zmniejszenie ubóstwa energetycznego i ochronę
konsumentów”. Minister obiecał również, że utoruje drogę do przyjęcia planu działań
dotyczącego energetyki. Inne priorytety prezydencji belgijskiej w tym obszarze obejmują:
współpracę regionalną w sektorze energetycznym, dyskusję na temat pakietu infrastruktury
energetycznej oraz przegląd wytycznych dla programu Transeuropejskich Sieci
Energetycznych (TEN-E).

Członkowie Komisji wezwali prezydencję do zastosowania szczególnych środków na rzecz
poprawy efektywności energetycznej, z uwzględnieniem większego nacisk na czyste i
zrównoważone źródła energii. Eurodeputowani wezwali również Radę do przeznaczenia
większych środków na projekty takie jak ITER. Projekt ITER jest międzynarodowym
przedsięwzięciem zrzeszającym Unię Europejską, Japonię, USA, Rosję, Chiny, Indie i Koreę
Południową, będącym ważnym krokiem na drodze do stworzenia bezpiecznego, przyjaznego
dla środowiska i stabilnego źródła energii. Porozumienie to dotyczy budowy a następnie
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eksploatacji eksperymentalnego reaktora fuzji jądrowej. W chwili obecnej realizacja tego
projektu stoi pod dużym znakiem zapytania z uwagi na brak wystarczających środków.

• Kwestie prawne

Minister sprawiedliwości Stefaan De Clerck w dniu 5 lipca przedstawił w PE priorytety
prezydencji w obszarze prawa. Zaliczył do nich: lepszą ochronę ofiar przestępstw, zwłaszcza
ofiar przestępstw w rodzinie, zwalczanie handlu ludźmi, wykorzystywania seksualnego i
pornografii dziecięcej, wzmocnienie współpracy prawnej między państwami członkowskimi
oraz lepszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości dla obywateli.

W celu uwzględnienia większej mobilności obywateli w Europie, projekty legislacyjne w
sprawie transgranicznych rozwodów (Rzym III), dziedziczenia i testamentów znajdują się
również wysoko na liście priorytetów w programie prezydencji belgijskiej. Minister De
Clerck powiedział, że oczekuje postępów w zakresie wzajemnego uznawania orzeczeń
sądowych, transgranicznej współpracy sądowej i policyjnej, europejskiego nakazu
dochodzeniowego w sprawach karnych oraz wzmocnienia uprawnień Eurojustu. Wreszcie,
prezydencja zamierza również poczynić postępy w sprawie statutu europejskiej spółki
prywatnej.

Minister przedsiębiorczości i uproszczenia, Vincent Van Quickenborne, powiedział, że
patent europejski jest kluczowym priorytetem prezydencji belgijskiej, niezbędnym do
zakończenia budowy jednolitego rynku. Minister powiedział eurodeputowanym, że
przeznaczy 80% swojej energii na kontynuowanie prac nad stworzeniem patentu unijnego
oraz jednolitego systemu rozstrzygania sporów patentowych.

Kluczową kwestią pozostaje znalezienie optymalnego rozwiązania wysoce kontrowersyjnych
kwestii wymogów językowych. Komisja Europejska poczyniła pierwszy krok w tym
kierunku, przedstawiając swój plan w tej dziedzinie. Na koniec minister podkreślił, że poza
ww. priorytetami, istotnymi kwestiami, którymi zajmie się prezydencja są: prawa
konsumentów i opóźnienia w transakcjach płatniczych - prezydencja belgijska ma nadzieję
osiągnąć porozumienie w tych sprawach w pierwszym czytaniu w Parlamencie - i prawa
autorskie.

Opracowała:
dr Magdalena Skulimowska1

                                                
1 Na podstawie informacji prasowych i debat podczas komisji parlamentarnych.


