Bruksela, dnia 17 lutego 2016 r.

Sprawozdanie nr 12/2016

Sprawozdanie na temat priorytetów prezydencji holenderskiej
dyskutowanych podczas posiedzeń komisji w Parlamencie Europejskim
Bruksela, styczeń 2016 r.

Poniżej znajduje się opis priorytetów prezydencji przedstawionych w następujących
komisjach PE (15): LIBE, AFCO, AFET, AGRI, EMPL, ENVI, FEMM, ITRE, JURI,
PECH, REGI, CULT, IMCO, INTA oraz TRAN. Priorytety prezydencji w Radzie UE są
prezentowane na posiedzeniach komisji parlamentarnych przez ministrów z państwa
aktualnie sprawującego prezydencję - w bieżącym półroczu jest to Holandia.
1. LIBE - Wolności obywatelskie, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne: terroryzm,
Polska i Schengen
Opanowanie kryzysu migracyjnego i zahamowanie przepływu uchodźców oraz zwalczanie
terroryzmu i przeciwdziałanie radykalizacji - to są najwyższe priorytety prezydencji
holenderskiej w obszarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, przedstawione przez
holenderskich ministrów: sprawiedliwości i bezpieczeństwa Arda van der Steura i migracji
- Klaasa Dijkhoffa. Prezydencja holenderska będzie również koncentrować się na
zwalczaniu cyberprzestępczości.
Minister Van der Steur podkreślił, że jego priorytetami będzie:


Walka z terroryzmem i radykalizacją: prezydencja ma na celu poczynienie
szybkiego postępu w sprawie dyrektywy dotyczącej terroryzmu (kryminalizacji
finansowania terroryzmu, kwestii szkoleń terrorystycznych i podróży w celach
powiązanych z terroryzmem);



Odnowiona strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE (2015-2020): skupienie
się na wdrożeniu strategii, co będzie wymagało wspólnych działań państw
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członkowskich i Komisji i obejmie okres tria prezydencji (Holandia, Słowacja,
Malta);


Agenda legislacyjna: dalsze prace nad EPPO (urząd prokuratora europejskiego) oraz
tzw. dyrektywą PIF (dyrektywa o ochronie interesów finansowych Unii), z zamiarem
znalezienia akceptowalnego kompromisu zarówno dla Parlamentu Europejskiego, jak
i Rady w kwestii podatku od wartości dodanej oraz postępy w negocjacjach w
sprawie projektu nt. pomocy prawnej;



Cyberbezpieczeństwo: cele obejmują osiągnięcie wspólnego stanowiska w sprawie
jurysdykcji w cyberprzestrzeni, wzmocnienie współpracy operacyjnej, wzmocnienie
zapobiegania cyberprzestępczości i poprawę wymiany informacji pomiędzy służbami
zainteresowanych państw członkowskich;



Praworządność: prezydencja zorganizuje drugą dyskusję w ramach dialogu nt.
praworządności w Radzie GAC (Rada ds. ogólnych) w maju 2016 r. Posłowie z
komisji LIBE byli zaniepokojeni sytuacją w Polsce i wezwali Radę do podjęcia
zdecydowanych działań w celu zagwarantowania, że prawo jest przestrzegane w
ramach UE. Minister Van der Steur powiedział, że prezydencja śledzi dyskusje
pomiędzy polskim rządem a Komisją i że Rada do Spraw Ogólnych (GAC) planuje
omówić tę kwestię w maju.

Minister Dijkhoff powiedział, że jego priorytetem będzie:


polityka migracyjna UE: Minister powiedział, że współpraca między państwami
członkowskimi, PE i Komisją ma kluczowe znaczenie dla rozwiązania sytuacji
migracyjnej. Podkreślił, że należy dokonać rozróżnienia między osobami, które mają
słuszne roszczenia i wymagają pomocy oraz tymi, które nie są uprawnione do
ochrony w Europie. Znalezienie mądrego rozwiązania jest potrzebne w perspektywie
długoterminowej w UE, a także w krajach pochodzenia. Ważne jest, aby być
konsekwentnym, gdyż nie może to być system otwarty i konieczna jest poprawa
systemu kontroli przepływów migrantów w Europie, biorąc pod uwagę, że istnieją
praktyczne ograniczenia dotyczące oferowania schronienia przez państwa
członkowskie. Aby odpowiedzieć na obawy obywateli UE konieczne jest
wypracowanie rozwiązań europejskich i skuteczne ich wdrożenie, co jest kluczowe.
Konieczne jest również wzmożenie wysiłków w budowaniu hotspotów, relokacji i
powrotach. Obowiązujące przepisy dublińskie są rygorystyczne na papierze, jednak
rzeczywistość i praktyczne ich wdrożenie to zupełnie inna sprawa. W związku z
gwałtownie rosnącą liczbą imigrantów, system ten nie jest już realistyczny, konieczny
jest podział obciążeń między państwami członkowskimi. Spodziewana jest
propozycja Komisji dotycząca przyszłych zmian w przepisach dublińskich ws. azylu.
Kilka ważnych propozycji zostało już przedstawionych przez Komisję w grudniu, w
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szczególności propozycja dotycząca europejskiej straży granicznej i przybrzeżnej, nad
którą Rada będzie szybko procedować;


Schengen: przepływy migracyjne stanowią obciążenie dla funkcjonowania systemu,
konieczne jest zapanowanie nad nimi, gdyż ten proces generuje obawy i nieufność.

Wielu posłów pytało, czy prezydencja holenderska będzie opowiadać się za utworzeniem
strefy "mini-Schengen" w odpowiedzi na kryzys migracyjny. Minister Dijkhoff powiedział,
że nie było takiego wniosku ze strony państw członkowskich, ale ostrzegł, że jeśli państwa
członkowskie nie będą w stanie porozumieć się w sprawie mechanizmu podziału azylantów,
kontrola na granicach może zostać przywrócona. „Nie będziemy na to naciskać, chcemy temu
zapobiec”, podkreślił.
Dyskutując o obszarze polityki migracyjnej, posłowie mówili, że trzeba zrobić więcej, aby
relokować uchodźców oraz wspierać ich integrację ze społeczeństwem europejskim
(posłanka Sippel, S & D, Niemcy), kraje trzecie nie mogą być jedynymi odpowiedzialnymi
za uchodźców. Posłowie mówili też o konieczności przeglądu przepisów dublińskich i
określenia jasnych wytycznych i zasad dotyczących współpracy państw członkowskich,
leżących u podstaw systemu dublińskiego i ewentualnego powiązania ich ze stanem
Schengen (poseł Kirkhope, ECR, Wielka Brytania). Posłowie wyrazili również swoje
rozczarowanie stanem zaawansowania działań na rzecz relokacji uchodźców przez państwa
członkowskie. Podkreślali również potrzebę poczynienia postępów w zakresie
rozporządzenia dublińskiego dotyczącego nieletnich (posłanka Wikström, ALDE, Szwecja).
Poseł de Jong (GUE/NGL, Holandia) podkreślał, że obecny stan, jaki ma miejsce w związku
z napływem uchodźców w Dunkierce i Calais, jest nie do utrzymania. Pojawiła się również
krytyka proponowanej redukcji przepływów migracyjnych z Turcji w zamian za 3 mld EUR;
jednocześnie zauważono, że UE nie zapłaciła Turcji do tej pory (posłanka Sargentini,
Zieloni, Holandia). Posłowie podkreślali, że UE powinna wspierać powroty osób
nieuprawnionych do pozostania w Europie, choć zauważali, że nadal istnieją różne
praktyczne przeszkody dla skutecznych powrotów (posłanka Ferrara, EFDD, Włochy).
Posłanka Bjork (GUE / NGL, Szwecja) zasugerowała, że UE powinna przyjąć więcej
uchodźców i wypełniać swoje zobowiązania międzynarodowe. Posłanka Keller (Zieloni /
EFA, Niemcy) podkreślała, że UE powinna utworzyć legalne szlaki migracyjne na granicach
lądowych z Turcją. Posłanka Winberg (EFDD, Szwecja) zapytała, co się stanie, jeśli
państwo członkowskie odmówi przeniesienia uchodźców a posłanka Dalli (S & D, Malta)
pytała o przyszłość mechanizmów relokacji w świetle obecnych trudności z realizacją decyzji
o relokacji uchodźców. Posłanka Metsola (EPP, Malta) poinformowała, że projekt raportu
oferujący holistyczne podejście do migracji, którego jest współautorką, wspólnie z posłanką
Keyenge (S & D, Włochy) zostanie opublikowany w najbliższych dniach.
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Minister Dijkhoff wyjaśnił, że dalsza poprawa punktów dostępowych, tzw. hotspots, jest
konieczna, wskazując na dużą liczbę istniejących praktycznych / technicznych problemów.
Określił to jako długoterminową inwestycję w ramach zdolności przyjmowania imigrantów
oraz jako dwutorowy proces, ponieważ poprawa funkcjonowania hotspotów i zwiększone
wysiłki na rzecz relokacji / transferów uchodźców będą przebiegały równolegle. Obecnie
migranci są relokowani w sposób nieformalny (sami się przenoszą) i ten proces należy
zastąpić systemem zorganizowanym. To zadanie Komisji Europejskiej, by dopilnować
realizacji uzgodnionych zasad, w szczególności w zakresie relokacji. Obecnie tylko niewielka
liczba państw członkowskich przyjmuje uchodźców. W odniesieniu do Calais i Dunkierki
powiedział, że jest to problem o charakterze bilateralnym, który jest obecnie dyskutowany w
celu znalezienia jego rozwiązania. Podkreślił również, że w obowiązujących przepisach nie
przewidziano, że uchodźcy nie będzie ubiegać się o azyl w danym kraju.


Schengen

Eurodeputowana Sippel (S&D, Niemcy) podkreśliła, że przywrócenie kontroli na granicach
narodowych nie zmieni sytuacji uchodźców. Kilku członków Parlamentu Europejskiego
zwróciło się o przedstawienie szczegółów dyskusji nt. "mini-Schengen".
Minister Dijkhoff wyjaśnił, że pomysły na przyszłość Schengen nie są faktyczną propozycją,
ale raczej planem awaryjnym. Obiektywna analiza faktów wykazała, że Schengen jako strefa
jest zagrożone wskutek braku porozumienia w sprawie podziału kosztów relokacji i jeśli
napływ uchodźców i presja na granice zewnętrzne UE nie zostanie zmniejszona. Nie
wykluczył, że w końcu państwa członkowskie nie będą miały innego wyjścia niż
przywrócenie kontroli, jako środka awaryjnego i ostatecznego.


Walka z terroryzmem i radykalizacją

Eurodeputowana Sippel pytała, jak uniemożliwić finansowanie terroryzmu w Turcji i Arabii
Saudyjskiej? Europoseł Kirkhope (ECR, Wielka Brytania) mówił, że radykalizacja, jako
rodzime zjawisko w państwach członkowskich, powinna być zwalczana u podstaw.
Eurodeputowana Ferrara (EFDD, Włochy) była zdania, że konieczna jest poprawa wymiany
informacji między państwami członkowskimi.


Prawa podstawowe / mechanizm praworządności
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Eurodeputowana Wikström powiedziała, że Rada nie powinna milczeć, gdy podstawowe
wartości UE są zagrożone w kilku państwach członkowskich. Kilku członków Parlamentu
Europejskiego odnosiło się do sytuacji w konkretnych państwach członkowskich - Węgry i
Polska (de Jong, Sargentini, Boni (EPP, Polska), poseł Niedermueller (S & D, Węgry),
posłanka Revault D'Allonnes Bonnefoy, S & D, Francja).
Minister van der Steur zauważył, że prezydencja śledzi rozwój sytuacji, zwłaszcza działania
Komisji Weneckiej w Radzie Europy, a także Komisji Europejskiej.


Inne przepisy

Eurodeputowani pytali, kiedy można się spodziewać postępów dotyczących horyzontalnej
dyrektywy antydyskryminacyjnej i jaka jest przyszłość przepisów dotyczących ustrojów
małżeńskich i skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich?
(eurodeputowana in't Veld, ALDE, Holandia).
Minister van der Steur odpowiedział, że dyrektywa ta nie leży w jego kompetencjach. Co do
przepisów dotyczących ustrojów małżeńskich, najbardziej prawdopodobne są ustalenia w
ramach wzmocnionej współpracy, gdy wszystkie niezbędne kroki proceduralne zostaną
zakończone.
2. ENVI


Ochrona środowiska

Wśród priorytetów prezydencji minister środowiska Sharon Dijksma wymieniła politykę
klimatyczną. Po umowie z grudnia z Paryża podpisanej podczas COP21 „musimy
wypracować szczegóły porozumienia i pracować energicznie nad ich realizacją”, powiedziała
minister. Kontynuacją tego będzie plan działania, który zostanie przygotowany przez
Komisję Europejską i ma być omawiany na marcowej Radzie ds. Ochrony Środowiska.
Reforma systemu handlu emisjami (ETS) powinna się znaleźć w porządku posiedzenia Rady
w czerwcu „najlepiej w połączeniu z propozycjami dotyczącymi sektorów spoza ETS (nonETS)”, które będą najprawdopodobniej sfinalizowane do końca prezydencji holenderskiej.
Minister Dijksma odniosła się również do nowego pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu
zamkniętym i obiecała rozpocząć debatę na temat nowego wniosku w sprawie odpadów, aby
jak najszybciej go przyjąć. Inne priorytety dotyczyć będą: lepszego stanowienia prawa, wraz
z inicjatywą Make it work, zrównoważonej mobilności, dyrektywy dotyczącej emisji z
pojazdów nieporuszających się po drogach i krajowych poziomów emisji, a także
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rozporządzenia Euro 5/6. „Niedawne skandale dotyczące emisji pokazują, że istnieje
możliwość poprawy w prawodawstwie UE, zarówno w zakresie przyjętych norm, jak i w
egzekwowaniu ich przestrzegania”, powiedziała minister Dijksma.


Ochrona zdrowia

„27.000 Europejczyków umiera każdego roku z powodu oporności na antybiotyki”
powiedziała holenderska minister zdrowia, opieki społecznej i sportu Edith Schippers.
„Przez nadmierne stosowanie antybiotyków, ryzykujemy zaprzepaszczenie stulecia postępu
w medycynie”, dodała stwierdzając, że prezydencja zaproponuje utworzenie sieci "One
Health", która „umożliwi intensywną współpracę między sektorami ludzkim i
weterynaryjnym i będzie platformą, w ramach której państwa członkowskie będą uaktualniać
informacje i pomagać sobie nawzajem”. Kolejnym priorytetem będzie dostęp do leków po
przystępnych cenach.
Odnosząc się do kwestii urządzeń medycznych i oficjalnego ustawodawstwa dotyczącego
kontroli, które są obecnie omawiane przez współustawodawców, minister powiedziała, że
holenderska prezydencja będzie dążyć do osiągnięcia porozumienia. Dodała, że prace w
Radzie będą kontynuowana w zakresie weterynaryjnych produktów leczniczych i pasz
leczniczych.
3. AFET - Sprawy zagraniczne: wstąpienie Turcji do UE, reformy na Ukrainie i
stabilność w Syrii
Umieszczenie Ukrainy i Rosji na szczycie priorytetów UE w ramach spraw zagranicznych,
poczynienie postępu w procesie rozszerzenia UE i zapewnienie stabilności, zwłaszcza w
Syrii, to priorytety prezydencji holenderskiej przedstawione przez pana Berta Koendersa,
holenderskiego ministra spraw zagranicznych.
Kilku członków Parlamentu Europejskiego wyraziło zaniepokojenie sytuacją w południowowschodnim regionie kurdyjskim, z czym minister Koenders się zgodził. Powiedział, że
zawieszenie broni jest potrzebne w tym regionie, dodając, że Turcja pozostaje kluczowym
partnerem UE. Musimy ponownie ożywić proces rozszerzenia, równocześnie pamiętając o
ciągłym przypominaniu w trakcie negocjacji o respektowaniu praw człowieka i wolności
prasy, powiedział.
Minister Koenders obiecał również posłom, że będzie „uczciwym pośrednikiem” między
nimi a Radą. Dodał, że zamierza poddać pod obrady w Radzie ewentualny wniosek Bośni i
Hercegowiny o członkostwo w UE, który może zostać zgłoszony w ciągu najbliższych dni.
6

Wielu posłów pytało, w jaki sposób prezydencja holenderska planuje przeprowadzić debatę
nad ratyfikacją przez Holandię umowy stowarzyszeniowej Unii Europejskiej z Ukrainą, w
kontekście referendum w Holandii, i czy istnieje jakiś plan B na wypadek, gdyby umowa
została odrzucona. Wskazywali, że może to mieć poważne konsekwencje dla relacji UE z
Ukrainą i dla całej UE. Minister Koenders zapewnił eurodeputowanych, że holenderski rząd
będzie nadal kontynuował wyjaśnianie społeczeństwu znaczenia tej umowy dla jej obywateli
oraz tego, jak może przyczynić się do stabilizacji wschodnich granic UE.
4. PECH - Rybołówstwo: produkcja żywności, Bałtyk i wody głębinowe
Potrzeba zwiększenia produkcji żywności w celu sprostania wyzwaniu, jakim jest
wykarmienie zwiększającej się liczby ludności na świecie i znaczenie zrównoważonego
rybołówstwa zostały podkreślone przez Martijna van Dama, holenderskiego ministra
rolnictwa, w debacie podczas posiedzenia parlamentarnej Komisji Rybołówstwa. Posłowie z
zadowoleniem przyjęli te deklaracje.
Minister van Dam powiedział, że prezydencja holenderska planuje zakończyć rozmowy
legislacyjne dotyczące wieloletniego planu dla Bałtyku, ustalić jak najszybciej harmonogram
w celu kontynuowania rozmów trójstronnych w sprawie rozporządzenia dotyczącego wód
głębinowych, a także pracy w sprawie rozporządzenia dotyczącego zbierania danych (ang.
Data Collection Regulation).
5. AFCO - Sprawy konstytucyjne: porozumienie
przejrzystość i reforma prawa wyborczego

międzyinstytucjonalne,

Porozumienie między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie lepszego
stanowienia prawa, przejrzystość i reforma prawa wyborczego UE znalazły się wśród
priorytetów prezydencji holenderskiej, które zaprezentował holenderski minister spraw
zagranicznych, Bert Koenders.
Minister powiedział, że Rada w dniu 29 stycznia zbada propozycje Parlamentu dotyczące
reformy prawa wyborczego UE, które posłowie przedstawili w listopadzie ubiegłego roku.
Podczas dyskusji niektórzy eurodeputowani wezwali prezydencję holenderską do
wznowienia negocjacji w sprawie wykonywana przez PE uprawnień śledczych.
6. AGRI - Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich: reforma WPR, ekologiczna
żywność i wsparcie dla rolników
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Rozpoczęcie debaty nad Wspólną Polityką Rolną (WPR) po 2020 r., z myślą o lepszej
odpowiedzi na wyzwania globalne w zakresie klimatu i bezpieczeństwa żywności,
zwiększenie skuteczności istniejących środków dotyczących zazielenienia (ang. greening),
uproszczenie obecnych zasad WPR i koncentracja na małych i średnich przedsiębiorstwach to priorytety prezydencji holenderskiej w obszarze rolnictwa, zaprezentowane przez ministra
rolnictwa Holandii, pana Martijna van Dama.
Prezydencja będzie dążyć do osiągnięcia porozumienia politycznego ws. nowych zasad
produkcji ekologicznej i urzędowej kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej i chce „poczynić
postępy w sprawie wniosków dotyczących weterynaryjnych produktów leczniczych i paszy
leczniczej”, dodał.
Członkowie komisji rolnictwa PE z zadowoleniem przyjęli nacisk prezydencji na
uproszczenia i innowacje, podczas gdy wielu eurodeputowanych wezwało prezydencję, aby
bliżej przyjrzeć się poważnym trudnościom rynkowych, na które napotykają obecnie rolnicy
w sektorze mleka i wołowiny.
7. JURI - Kwestie prawne: prawa autorskie, prawa akcjonariuszy i przejrzystość
podatkowa
Prezydencja holenderska jest zaangażowana w rozwój konkurencyjnej gospodarki i
zdeterminowana, aby osiągnąć porozumienie między Parlamentem a Radą w sprawie
dyrektywy dotyczącej praw akcjonariuszy, powiedział holenderski minister bezpieczeństwa i
sprawiedliwości, pan Ard van der Steur.
Odnotował wezwanie Parlamentu dotyczące wymogu rozliczeń podatkowych
(sprawozdawczości) z podziałem na poszczególne kraje i powiedział, że czeka na ocenę
skutków, oczekiwaną od Komisji Europejskiej w pierwszym kwartale 2016 roku.
Odpowiadając posłom na pytania dotyczące nadchodzących propozycji modernizacji zasad
praw autorskich, minister van der Steur powiedział, że wkrótce rozpocznie się dyskusja nad
nowym wnioskiem mającym na celu zwiększenie możliwości przenoszenia transgranicznej
treści online, a także na temat projektu środków, mających na celu usunięcie przeszkód dla
transgranicznego handlu elektronicznego związanych z prawem umów.
8. REGI - Rozwój regionalny: projekty z zakresu obszarów miejskich i polityka
spójności
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Holenderski minister rolnictwa, Martijn van Dam, powiedział Komisji rozwoju
regionalnego PE, że jego priorytetami są: realizacja polityki spójności oraz ocena
dotychczasowych osiągnięć funduszy strukturalnych. Powiedział, że prezydencja holenderska
przeanalizuje możliwości postępu w zakresie polityki spójności i skupi się na uproszczeniu
tej polityki. Odpowiadając na pytania posłów, podkreślał, że jest zbyt wcześnie, aby omówić
cele i założenia polityki spójności po 2020 r.
Podczas debaty, Ronald Plasterk, holenderski minister spraw wewnętrznych, podkreślił
znaczenie agendy miejskiej UE oraz potrzebę istnienia zrównoważonych miast. Powiedział,
że prezydencja będzie koncentrować się na rozwoju partnerstwa między wszystkimi
zainteresowanymi stronami i pracy na rzecz Paktu Amsterdamskiego, mającego na celu
stworzenie agendy miejskiej UE (EU Urban Agenda).
9. EMPL - Zatrudnienie i sprawy społeczne: delegowanie pracowników, prawa
pracowników i wykluczenie społeczne
Holenderski wicepremier i minister spraw społecznych i zatrudnienia, Lodewijk Asscher,
zobowiązał się do przeglądu dyrektywy w sprawie delegowania pracowników, która powinna
stać na straży zasad wspólnego rynku pracy, przy jednoczesnej ochronie praw
pracowniczych, jako jeden z priorytetów prezydencji. Minister Asscher również był
zdecydowany rozwiązać problem firm działających na zasadzie skrzynki pocztowej (ang.
"letterbox companies"), wykorzystywanych w celu uniknięcia płacenia podatków i składek
na ubezpieczenia społeczne.
Odnosząc się do społecznych aspektów swojego portfolio, minister Asscher powiedział, że
walka z ubóstwem nie powinna polegać na „przedstawieniu programów politycznych, ale na
wdrożeniu polityk”. Prezydencja będzie zachęcać państwa członkowskie do wymiany
najlepszych praktyk i opracowania kompleksowego podejścia do ograniczenia wykluczenia
społecznego, włącznie z uwzględnieniem programów budownictwa mieszkaniowego, opieki
społecznej i edukacji.
10. ITRE - Przemysł, badania naukowe i energia: etykietowanie energetyczne,
inwestycje w badania i Unia energetyczna
Energia, konkurencyjność przemysłowa i telekomunikacja znalazły się wysoko w agendzie
prezydencji holenderskiej, powiedział pan Henk Kamp, minister gospodarki w rządzie
holenderskim. Powiedział, że prezydencja będzie zwracać szczególną uwagę na oznakowanie
energetyczne oraz pakiet w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu i umów międzyrządowych,
które Komisja planuje przyjąć w lutym br.
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W osobnej debacie sekretarz stanu edukacji, kultury i nauki, pan Sander Dekker,
powiedział, że prezydencja holenderska będzie zachęcać państwa członkowskie do
zwiększenia inwestycji w badania i innowacje, dzięki inteligentnym ramom regulacyjnym, do
dążenia, by badania stały się atrakcyjne dla naukowców, bazując na podejściu "otwarty
dostęp do otwartej nauki".
Wyrażając zadowolenie z tego programu, posłowie podkreślili potrzebę zapewnienia
odpowiedniego finansowania europejskich programów badań i pobudzania konkurencyjności
i wskazali na cel silnej unii energetycznej, aby zapewnić dostarczenie energii po
przystępnych cenach dla wszystkich obywateli europejskich. Posłowie wyrazili obawy, co do
szkód wyrządzonych europejskiemu przemysłowi przez dumping i nieuczciwe praktyki.
11. FEMM - Prawa kobiet i równouprawnienie: urlop macierzyński, kobiety w
zarządach i prawa LGBT
Edukacja kobiet i finansowa niezależność mają zasadnicze znaczenie dla równości płci i
wzmocnienia pozycji kobiet, powiedziała minister edukacji w rządzie holenderskim, pani Jet
Bussemaker. Perspektywa płci jest potrzebna w Strategii Europa 2020 w celu osiągnięcia
75% docelowego poziomu zatrudnienia dla kobiet, dodała. Priorytetem prezydencji jest
zwalczanie przemocy uwarunkowanej płcią. Minister Bussemaker podkreśliła również, że
prezydencja będzie dążyła do wdrożenia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 w
sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa.
Członkowie Komisji FEMM PE z zadowoleniem przyjęli priorytety prezydencji, ale wyrazili
obawy w związku z wycofaniem dyrektywy o urlopie macierzyńskim z porządku obrad Rady
oraz trudnościami w osiągnięciu porozumienia w sprawie projektu dyrektywy UE w sprawie
kwot dla kobiet w zarządach spółek. Ponieważ istnieje mniejszość blokująca w Radzie w
sprawie tej dyrektywy, prezydencja uważa, że nie byłoby to ani mądre, ani zasadne, by starać
się czynić postępy w tym obszarze w tej chwili. Minister Bussemaker ogłosiła, że w marcu
prezydencja przedstawi konkluzje Rady w sprawie równości płci oraz wykaz działań ws.
równości LGBTI.
12. INTA - Handel - umowy z USA i Japonią, minerały z obszarów konfliktowych,
rozporządzenie przeciw torturom
Minister handlu i współpracy rozwojowej w rządzie holenderskim, pani Lilianne Ploumen,
przedstawiła priorytety prezydencji holenderskiej w swoim obszarze działań: powiązanie
pomocy i handlu dla zrównoważonych globalnych łańcuchów wartości, rozwój wielostronnej
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debaty handlowej po ustaleniach w Nairobi oraz dwustronne rozmowy handlowe z USA i
Japonią. Wyraziła również nadzieję na podpisanie kilku umów o partnerstwie gospodarczym
z krajami afrykańskimi, które zostaną przedłożone Parlamentowi Europejskiemu. Minister
Ploumen obiecała wywierać presję na Komisję Europejską w sprawie propozycji, w jaki
sposób UE powinna poradzić sobie z kwestią statusu gospodarki rynkowej Chin, tak aby
instytucje UE mogły je negocjować podczas kolejnej prezydencji Rady UE.
Posłowie pytali minister Ploumen o stan rzeczy w odniesieniu do ratyfikacji umowy
handlowej z Kanadą (tzw. "CETA"), na co ona odpowiedziała, że ze względu na zmianę
rządu w Kanadzie i korygowanie tekstu umowy przez prawników, zwłaszcza w dziedzinie
ochrony inwestycji, potrzeba będzie trochę więcej czasu. Minister zwróciła się również do
Parlamentu o pomoc w trójstronnych rozmowach w ramach instytucji UE na temat
rozporządzenia przeciw torturom i pozyskiwania minerałów z obszarów konfliktu. Ten
ostatni przepis w jej opinii może się okazać bardzo skomplikowany i wydaje się, że trzy
instytucje zajmują stanowiska oddalone od siebie, odnośnie tego, czy systemy certyfikacji dla
metali i minerałów importowanych z obszarów objętych konfliktem powinny być
obowiązkowe.
13. TRAN - Transport: lotnictwo, pakiet kolejowy
Konkurencyjność sektora lotniczego UE jest priorytetem, a postęp w zakresie jednolitej
europejskiej przestrzeni powietrznej jest pilnie potrzebny - powiedziała eurodeputowanym
holenderska minister infrastruktury i środowiska Melanie Schultz van Haegen. Prezydencja
ma także nadzieję osiągnąć porozumienie przed Wielkanocą w sprawie filaru rynkowego w
ramach przepisów 4. Pakietu Kolejowego z Parlamentem i jest gotowa do negocjacji
propozycji ws. portów z PE tak szybko, jak Parlament będzie na to gotowy.
Prezydencja będzie koncentrować się na innowacjach, jako czynniku wzrostu. Gdzie
potrzebne są przepisy i zasady, powinny one być inteligentne i skuteczne, powiedziała
minister, dodając, że zrównoważona mobilność będzie omawiana na nieformalnym spotkaniu
ministrów transportu i ochrony środowiska w kwietniu br.
14. IMCO - Rynek wewnętrzny i ochrona konsumentów: jednolity rynek cyfrowy,
przyszłościowe ustawodawstwo dłużej zachowujące aktualność
Pogłębienie jednolitego rynku towarów i usług, lepsze stanowienie prawa i jednolity rynek
cyfrowy są kluczowymi priorytetami prezydencji, powiedział posłom z komisji IMCO
holenderski minister gospodarki, Henk Kamp. Minister Kamp podkreślił potencjał
gospodarczy sektora usług: „Ciągle nie wykorzystujemy w pełni tego, co nam oferuje rynek
11

usług”, powiedział, broniąc wprowadzenia "paszportów usługowych", aby ułatwić firmom
świadczenie usług ponad granicami. Odnosząc się do jednolitego rynku cyfrowego, minister
Kamp z zadowoleniem przyjął sprawozdanie posłów Gebhardt / Kallas zatwierdzone przez
Parlament w dniu 19 stycznia 2016 roku i odniósł się do pierwszych propozycji
przedstawionych przez Komisję w grudniu ubiegłego roku o umowach o dostarczenie treści
cyfrowych, o umowach online i innej sprzedaży na odległość towarów oraz przenoszenia
transgranicznych usług i dostarczania treści internetowych.
Kilku eurodeputowanych wezwało prezydencję do odblokowania pakietu nadzoru rynku
(zablokowanego w Radzie), a także wniosku ws. rejestracji samochodów. Posłowie odnieśli
się również do propozycji ws. dostępności stron internetowych, która wchodzi obecnie w etap
negocjacji między Parlamentem a Radą, a także do propozycji ws. broni palnej, nad którą
komisja IMCO wkrótce się pochyli. Posłowie mówili również o tym, że trzeba zapewnienia
równoważnej ochrony konsumentów, niezależnie od tego, czy treści cyfrowe zakupione
zostały online, czy też offline, uproszczenia zasad dla MŚP, w celu wspierania innowacji oraz
uwzględnienia wymiaru społecznego na rynku wewnętrznym UE.
15. CULT - Kultura, edukacja i sport: Europeana, zapobieganie radykalizacji
Budowanie umiejętności poznawczych i społecznych, zwalczanie radykalizacji i radzenie
sobie z migracją są głównymi priorytetami prezydencji holenderskiej w obszarze edukacji powiedziała minister edukacji Jet Bussemaker. Większą uwagę należy zwrócić na
rozwijanie umiejętności potrzebnych społeczeństwu, powiązanie edukacji i rynku pracy,
dodała minister.
Digitalizacja dziedzictwa kulturowego Europy i poprawa transgranicznego dostępu do treści
audiowizualnych to główne priorytety prezydencji holenderskiej w dziedzinie kultury i
mediów. Europeana to bardzo ważny projekt na najbliższe miesiące, a państwa członkowskie
i organizacje krajowe powinny bardziej zaangażować się w ten projekt i znaleźć trwałe
rozwiązanie dotyczące jego finansowania, powiedziała minister Bussemaker.
Martin van Rijn, sekretarz stanu zdrowia, opieki społecznej i sportu w rządzie holenderskim
potwierdził, że zapobieganie radykalizacji i integracja imigrantów są priorytetami, zwłaszcza
jeśli chodzi o młodzież. W osiągnięciu tego celu należy wykorzystać młodzież, sport i
wolontariat.
Dobre zarządzanie, rzetelność i przejrzystość są podstawowymi wartościami w sporcie, a
prezydencja będzie dążyć do osiągnięcia porozumienia wśród wszystkich państw
członkowskich i wspólnej pracy opartej na tych podstawach.
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Członkowie komisji CULT PE z zadowoleniem przyjęli priorytety prezydencji, ale wyrazili
pewne obawy, dotyczące trudności w koordynacji i poczynieniu postępów na poziomie UE,
zważywszy, że wiele z tych pomysłów wchodzi w zakres krajowych kompetencji.

Opracowała:
dr Magdalena Skulimowska
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