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Komisja Spraw Zagranicznych
Komisja

dyskutowała

nt.

rezolucji

ws.

Umowy

o

wzmocnionym

partnerstwie

z Kazachstanem, w którym podkreśla m.in. wagę relacji UE z tym krajem, szczególnie
w wymiarze gospodarczym i bezpieczeństwa, zwracając jednocześnie uwagę na
przestrzeganie praw człowieka.
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Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
W dniu 4 września 2017 r. odbyło się wysłuchanie publiczne „Sytuacja w zakresie
bezpieczeństwa w przestrzeni post-sowieckiej, w szczególności na Białorusi i Ukrainie”.
Prelegenci (Anna Dyner - PISM; András Rácz - Katolicki Uniwersytet Pétera Pázmánaya;
James Sherr - Chatham House) zwracali uwagę, że Rosja nie przestała uważać dawnych
republik składowych ZSRR za swoją strefę wpływu, przykładem czego były naciski na
prezydentów Armenii i Ukrainy w 2013 r. na zerwanie negocjacji z UE. Rosja nie jest też w
stanie pogodzić się z wyborem zachodniej orientacji przez dawne państwa satelickie.
Zdaniem J. Sherra stosunki Rosja - Zachód nie powrócą już do poziomu z lat 90-tych, bo bez
względu na to, kto będzie prezydentem Rosji, najprawdopodobniej uzna lata 90-te za czas
upadku Rosji i ekspansji Zachodu, który jednostronnie uważa, że przyjęcie przez kolejne
kraje Europy Środkowo-Wschodniej liberalnych wzorców społeczno-gospodarczych leży w
interesie wszystkich. Rosja nie mają problemu ze stosunkami z „historycznym Zachodem”,
ale nie chcą szanować państw „politycznego Zachodu”, czyli państw Europy ŚrodkowoWschodniej, które zdaniem Rosji powinny stanowić strefę jej wpływów. Jego zdaniem Unia
Europejska, jako poważny aktor geopolityczny, musi jasno określić swoje cele wobec Rosji i
je realizować. Podkreślił, że Rosja dalej będzie ingerować w sprawy wewnętrzne państw
europejskich
i kampanie wyborcze, mimo że interwencja w kampanię wyborczą w USA nie przyniosła
jednak oczekiwanych rezultatów. Prezydent Trump, oskarżany o związki z Rosją, stał się
zakładnikiem głębokiego kompleksu wojskowo-zbrojeniowego USA, w wyniku czego decyzje
odnośnie wzajemnych relacji podejmują osoby o wiele bardziej „jastrzębim” nastawieniu niż
członkowie rządu prezydenta Obamy.
András Rácz zaznaczył, że Rosja zaczęła stosować środki wojskowe do realizacji
strategicznych celów swojej polityki; poprzez wojnę w Gruzji i na Ukrainie doprowadziła do
tego, że te państwa stały się stale niezdolne do wejścia w struktury NATO. Natomiast dzięki
interwencji w Syrii, pierwszej od dziesięcioleci poza rosyjską strefą wpływów, Rosja uzyskała
status światowego lidera mającego wpływ na rozwiązanie wojny domowej w Syrii. Zwrócił
uwagę, że mimo wielkiej skali manewrów „Zapad 2017” Rosja nie jest jeszcze gotowa do
wojny konwencjonalnej na pełną skalę. Do czynników ograniczających zaliczył ciągłą reformę
armii, problemy z finansowaniem w kontekście spadających cen ropy, niepopularność służby
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wojskowej oraz uzależnienie od zachodniej technologii. Zaznaczył, że ponad 600 rodzajów
broni, którymi dysponuje Rosja, jest wymaga części produkowanych przez kooperantów
z państw zachodnich. Ponadto Rosja jest uzależniona od ukraińskiego przemysłu obronnego,
który produkuje silniki do rosyjskich helikopterów i statków. Dodał, że do tej pory Rosja
prowadziła wojnę wobec przeciwników zdecydowanie słabszych, takich jak Gruzja i Ukraina,
a ponadto nie należy mylić zdolności do mobilizacji nawet dużych środków obronnych ze
zdolnością do działania. Zwrócił uwagę na zmiany, które zaszły w ukraińskiej armii po agresji
rosyjskiej, które sprawiły, że jest to najlepsza armia, jaką miała Ukraina. Ocenił, że Rosja nie
chce anektować Donbasu, lecz chciałaby, aby powrócił on do Ukrainy na jej warunkach, jako
czynnik

jeszcze

bardziej

destabilizujący

Ukrainę.

Nie

odda

natomiast

w przewidywalnej perspektywie Krymu, gdyż za wiele zainwestowała w półwysep.
Anna Dymer zwróciła uwagę, że aneksja Krymu zmieniła postrzeganie swojego
bezpieczeństwa przez Białoruś i dodała, że Łukaszenko do tej pory opierał się tradycyjnie na
służbach specjalnych, a po aneksji Krymu bardziej skupia się na armii, której liczebność
spadła w ciągu 20 lat do 46 tys. żołnierzy. Białoruś przyjęła ponadto trzecią w historii
doktrynę wojskową w odpowiedzi na zmiany sytuacji politycznej, zagrożenia hybrydowe
i wojnę informacyjną. Dymer zwróciła uwagę na lojalność białoruskich wojskowych wobec
Rosji, która postrzega Białoruś bardziej, jako białoruski okręg wojskowy niż samodzielne
państwo. Dodała, że Białoruś na manewry „Zapad 2017” mimo wszystko zaprosiła 80
obserwatorów, w tym 3 z NATO. Luc Devigne, dyrektor departamentu Europy Wschodniej
i Azji Środkowej w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, zwrócił uwagę, że każde
państwo może przeprowadzać manewry ze swoimi sojusznikami, o ile dzieje się to w sposób
przejrzysty i przewidywalny. Powiedział, że mimo agresji na Ukrainę UE chce rozwijać relacje
z Rosją w zakresach, które są w interesie Unii, ale jakakolwiek zmiana polityki wobec Rosji
uzależniona jest od wypełniania przez nią porozumień mińskich.
Bogdan ZDROJEWSKI, z Europejskiej Partii Ludowej, powiedział, że w kontekście aneksji
Krymu , której nikt się nie spodziewał, politycy potrzebują pogłębionych analiz i prognoz.
Othmar KARAS, z Europejskiej Partii Ludowej, zauważył, że polityka Rosji wobec swojej
zbuntowanej „bliskiej zagranicy” polega na destabilizacji, a następnie na przyciągnięciu
i uzależnieniu sąsiadów od siebie. Dodał, że UE nie jest w stanie reagować na pewne
działania rosyjskie, bo istnieje rozziew między zimnymi analizami a postrzeganiem Rosji
przez Europejczyków. Zaznaczył, że sankcje nie wystarczą, aby odstraszyć Rosję.
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Komisja ds. Konstytucyjnych
Podczas posiedzenia w dniu 4 września 2017 r. Guy VERHOFSTADT, główny negocjator ds.
Brexitu z ramienia Parlamentu Europejskiego, zwrócił uwagę, że przebiegają one w wolnym
tempie i dodał, że Parlament powinien uchwalić rezolucję oceniającą, czy w negocjacjach
osiągnięto „wystarczający postęp” w kwestii praw obywateli Wlk. Brytanii i UE po Brexicie.
Jego zdaniem nie jest on wystarczający, a uwagi Grupy Sterującej ds. Brexitu w kwestii praw
obywateli dotyczą m.in. zabezpieczenia praw pracowników delegowanych, praw członków
rodzin, którzy przybędą do Wlk. Brytanii po jej wyjściu z UE, zabezpieczenia emerytalnego
i roli Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W dniu 7 września 207 r. Konferencja
Przewodniczących Parlamentu Europejskiego uznała osiągnięcie przed październikową Radą
Europejską „wystarczającego postępu” w negocjacjach z Wlk. Brytanią za mało
prawdopodobne. Konferencja zadecydowała, że na pierwszej październikowej sesji
Parlament przyjmie rezolucje dot. sytuacji obywateli Wlk. Brytanii i UE po Brexicie, granicy z
Irlandią oraz rozliczenia finansowego. Oceni ona, czy w tych sprawach dokonano
„wystarczającego postępu”, co jest warunkiem wstępnym przejścia do drugiej fazy
negocjacji. Antonio TAJANI, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, powiedział, że Rada
Europejska mając to na uwadze, powinna przełożyć ten punkt obrad na grudzień.
Komisja

w projekcie

raportu

ws. składu

Parlamentu

Europejskiego, którego

sprawozdawcami są Danuta HUBNER i Pedro SILVA PEREIRA, proponuje, aby do wyjścia Wlk.
Brytanii z Unii podział miejsc pozostał w niezmienionym kształcie. W momencie uzyskania
pewności, że Wlk. Brytania opuszcza Unię, Komisja proponuje, aby Parlament liczył wraz
z Przewodniczącym 700 posłów. Z 22 miejsc do rozdzielenia (różnica między docelową
liczbą posłów, a obecną liczbą posłów bez posłów brytyjskich-678) Polska nie zyskałaby nic.
Po cztery mandaty więcej uzyskałyby Francja i Hiszpania, a trzy Włochy. Po dwa mandaty
więcej otrzymałyby Irlandia i Holandia. Stan posiadania o jeden mandat zwiększyłyby:
Austria Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Irlandia, Rumunia, Słowacja,
Szwecja
i Węgry. Belgia, Cypr, Grecja, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska i Portugalia
utrzymałyby swój stan posiadania. Komisja przy podziale kierowała się zasadą degresywnej
proporcjonalności i założeniem, że żadne z państw członkowskich nie może stracić posłów.
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Zgodnie z propozycją w kadencji 2019-2014 liczba posłów przypadająca poszczególnym
państwom członkowskim wyglądałaby następująco:
Austria – 19
Belgia – 21
Bułgaria – 17
Chorwacja – 12
Cypr – 6
Czechy – 21
Dania – 14
Estonia – 7
Finlandia - 14
Francja – 78
Grecja – 21
Hiszpania – 58
Holandia – 28
Irlandia – 13
Litwa – 11
Luksemburg – 6
Łotwa – 8
Malta - 6
Niemcy - 96
Węgry – 21
Polska – 51
Portugalia – 21
Rumunia – 32
Słowenia – 8
Słowacja – 14
Szwecja – 21
Włochy – 76
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Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W czasie posiedzenia w dniach 30-31 sierpnia 2017 r. Chris BOTTERMAN przedstawił raport
GEOPA-COPA z 2016 r. pt. „Dialog społeczny źródłem skutecznej walki z dumpingiem
społecznym i nielegalna pracą w sektorze rolnym” zwracając uwagę na brak wspólnych
definicji na poziomie europejskim.
Komisja debatowała nad projektem sprawozdania w sprawie perspektyw i wyzwań́ dla
unijnego sektora pszczelarskiego, w którym sprawozdawca przedstawił problemy takie jak
choroby pszczół i mieszanie miodu wyprodukowanego w UE z miodem pochodzącym spoza
UE. Zaznaczył, że taki miód jest filtrowany żywicznie i jest małowartościowy. Postuluje
propagowanie spożycia miodu, w tym wśród dzieci, uwzględnienie roli miodu w WPR po
roku 2020, zwiększenia finansowania programów wsparcia pszczelarstwa oraz walkę
z podrabianiem miodu. Sprawozdanie ma trafić na obrady plenarne w styczniu 2018 r.

Podczas posiedzenia odbyła się dyskusja z przedstawicielami Komisji ws. fipronilu. Pestycyd
ten jest stosowany do eliminacji pcheł i roztoczy (ptaszyniec kurzy), ale jego stosowanie w
UE wobec zwierząt hodowanych w celu produkcji żywności jest zabronione. W dniu 20 lipca
2017 r. poprzez europejski system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach
żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (RASFF) odnotowano stosowanie pestycydu na
fermach drobiu w Belgii i Holandii, ale do tej pory środek wykryto w 26 państwach
członkowskich (m.in. Belgia – 95 farm, Francja – 1 , Holandia – 281 farm, Niemcy -7 , Włochy
i Węgry). Problem dotyczy farm z kurami nioskami, a nie dotyczy farm brojlerów. Podczas
debaty zwracano, że Unia musi polepszyć system dzielenia się informacjami o zagrożeniu
żywnościowym, jak również skutecznie karać producentów nielegalnych pestycydów.
Posłowie krytykowali władze państw członkowskich za wielomiesięczne opóźnienia
w notyfikacji problemu do RASFF i wnioskowali o jego udoskonalenie. Proponowano
wzmocnienie identyfikowalności używania substancji. Posłowie proponowali karanie państw
członkowskich, które nie dzielą się krytycznymi informacjami dot. bezpieczeństwa żywności
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oraz wprowadzanie odstraszających sankcji dla nieuczciwych producentów i dostawców
pestycydów.

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego,
i Bezpieczeństwa Żywności.

Komisja przyjęła w dniu 7 września 2017 r. rezolucję, złożoną przez Michèle RIVASI,
francuską poseł z Grupy Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie, krytykującą plany Komisji
Europejskiej ws. zmniejszenia kontroli napromieniowania żywności i pasz sprowadzonych
z Japonii w kontekście umowy handlowej UE-Japonia. Posłowie zwracali uwagę, że
uwolnienie do oceanu milionów litrów wody używanej do chłodzenia reaktora w Fukuszimie
po incydencie z 2011 r. może doprowadzić do skażenia owoców morza sprowadzanych z
Japonii do Europy.
Komisja przyjęła 54 głosami za, przy 6 wstrzymujących się stanowisko Parlamentu
Europejskiego na nadchodzącą 23. Ramową konferencję Narodów Zjednoczonych ws. zmian
klimatu w Bonn. W rezolucji proponuje się podnieść cele wydajności energetycznej UE
z obowiązujących, 30% do 40%, aby spełnić zobowiązania wynikające z porozumienia
paryskiego. Rezolucja stanie się przedmiotem obrad plenarnych na sesji w dniach 2-5
października 2017 r. w Strasburgu..

Komisja Budżetowa
W dniu 30 sierpnia 2017 r. Komisja przyjęła, 30 głosami za przy jednym przeciw, propozycję
Komisji Europejskiej uruchomienia 1,2 miliarda euro z Funduszu Solidarności Unii
Europejskiej na pomoc włoskim regionom, które ucierpiały w trzęsieniach ziemi miedzy
sierpniem 2016 r. a styczniem 2017 r. Decyzję w tej sprawie podejmie Parlament na
wrześniowej sesji.
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Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
W dniu 4 września 2017 r. Komisja przedstawiła informację dot. wizyty w Polsce w dniach
22-23 maja br., w której udział wzięli posłowie: Michał BONI (Europejska Partia Ludowa),
Maria SPYRAKI (Europejska Partia Ludowa), Krystyna ŁYBACKA (Postępowy Sojusz
Socjalistów
i Demokratów w Parlamencie Europejskim), Zdzisław KRASNODĘBSKI (Grupa Europejskich
Konserwatystów i Reformatorów) oraz przewodniczący Komisji, Jerzy BUZEK. Celem wizyty
było uzyskanie informacji dot. polskiego koszyka energetycznego (energy mix) oraz
innowacji w dziedzinie czystej energii.

Komisja odbyła spotkania z przedsiębiorcami i

założycielami polskich start-upów oferujących rozwiązania w dziedzinie e-zdrowia i sektora
cyfrowego
w

Warszawie,

Krakowie

i

Zabrzu.

Komisja

odwiedziła

Centrum

Technologii

w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Uniwersytetu

Warszawskiego,

Centrum

Kreatywności

Targowa,

Krakowski

Park

Technologiczny, Centrum Czystych Technologii Węglowych oraz Jagiellońskie Centrum
Innowacji.

Prace Komisji Europejskiej
W dniu 16 sierpnia 2017 r. Komisja rozpoczęła konsultacje społeczne nt. bardziej
sprawiedliwego łańcucha dostaw żywności, które potrwają do 17 listopada. Phil HOGAN,
komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, zaznaczył, że rolnicy są często
najsłabszym ogniwem łańcucha, a celem konsultacji jest dostarczyć Komisji opinie, które
pomogą ocenić konieczność podjęcia działań na szczeblu UE, które rozwiążą m.in. problem
nieuczciwych praktyk handlowych. Łącze do kwestionariusza w jęz. polskim https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/32ee9bcf-1c7f-4681-b236454686926a9b?draftid=e0ec4515-a803-47bf-9c39-2e202df87270&surveylanguage=PL

W dniu 25 sierpnia 2017 r. Komisja stwierdziła, że Autostrada Wielkopolska SA, operator
autostrady A2, otrzymała nadmierną rekompensatę w związku ze zmianą ustawy
o autostradach płatnych. Zgodnie z decyzją Komisji AW SA musi zwrócić państwu polskiemu
895 mln złotych.
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W dniu 29 sierpnia 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dot. kwot
połowowych na Morzu Bałtyckim na rok 2018. Przewiduje on m.in


wzrost kwot połowów dla centralnego stada śledzia o 25% do 238 tys. ton;



wzrost kwot połowów dla łososia w basenie głównym o 11% do 106 tys. ton;



ograniczenie połowów dorsza w stadzie wschodnim ważnym dla polskich rybaków.
KE proponuje dalsze zmniejszenie połowów o 28% do 22 tys. ton;



niewielki wzrost kwot dla szprota - o 1% do 262 tys. ton;



zakaz połowów węgorza europejskiego.

W dniu 4 września 2017 r. Vytenis ANDRIUKAITIS, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa
żywności, podczas nieformalnego spotkania ministrów rolnictwa i rybołówstwa w Tallinie,
przedstawił informację dot. skażenia jaj i mięsa drobiowego fipronilem. Podczas
konferencji prasowej powiedział, że problem nielegalnego używania fipronilu na kurach
nioskach dotyczy 26 państw członkowskich i 19 państw trzecich. Zwrócił uwagę, że chociaż
zagrożenia dla zdrowia ludzi jest niskie, to sam proceder podkopał zaufanie konsumentów.
W

związku

z tym Komisja obecnie chce przede wszystkim ustalić skalę procederu pod kątem
zapewnienia obywatelom wszechstronnej informacji oraz ukarania przestępców. Komisarz
poinformował, że odbył rozmowy z ministrami z Niemiec, Austrii, Belgii i Holandii i uzyskał
zapewnienie, że wszystkie podejrzane farmy zostały zamknięte, a skażone jaja i ich
pochodne są niszczone. Ponadto na przełomie września i października br. planowane są
delegacje do czterech najbardziej dotkniętych skażeniem państw członkowskich pod kątem
ustalenia faktów. Poinformował, że podczas spotkania ministrów wysokiego szczebla w
Brukseli w dniu 26 września br. odbędzie się dyskusja nt. wzmocnienia europejskich
instytucji zajmujących się bezpieczeństwem żywności i będzie to okazja do wyciągnięcia
konkluzji, które zostaną przedstawione na kolejnym posiedzeniu Rady.

W dniu 6 września 2017 r. Komisja przedstawiła 15 sprawozdanie ws. relokacji i migracji,
w którym przedstawia aktualną sytuację w tym zakresie.
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W dniu 7 września 2017 r. Cecilia Malmström, komisarz ds. handlu, poinformowała, że UE
powoła sojusz na rzecz zwalczania handlu narzędziami wykorzystywanymi do wykonywania
kary śmierci i zadawania tortur. Inauguracja wspólnej inicjatywy Argentyny, Mongolii i UE
odbędzie się w dniu 18 września 2017 r. podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZA w Nowym
Jorku.

W dniu 7 września 2017 r. Komisja Europejska i unijne urzędy ochrony konsumentów
wystąpiły do prezesa Volkswagena z wezwaniem o dokończenie naprawy wszystkich
samochodów w związku ze skandalem emisyjnym.

W dniu 7 września 2017 r. Komisja opublikowała wytyczne ws. Irlandii i Irlandii Północnej
w kontekście negocjacji związanych z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
Koncentrują się one na poszanowaniu porozumień wielkopiątkowych oraz utrzymaniu
wspólnej strefy podróżowania.

W dniu 22 września 2017 r. Phil HOGAN, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów
wiejskich, weźmie udział w targach AGRO SHOW w Bednarach.

Rada Unii Europejskiej
W dniu 25 września 2017 r. Rada ds. Ogólnych zajmie się na wniosek Komisji Europejskiej
kwestią praworządności w Polsce.

W dniach 3-5 września 2017 r. w Tallinie odbyła się nieformalna Rada ministrów rolnictwa
i rybołówstwa. Polskę reprezentował p. Ryszard ZARUDZKI, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rolnictwa. Rada była poświęcona dokumentowi „Wzmocnienie pozycji
rolników za pomocą skutecznych narzędzi zarządzania ryzykiem po roku 2002”, który został
przygotowany

przez

prezydencję

estońską.

Dyskusja

dotyczyła

następujących,

zaproponowanych w nim kwestii:


Czy rolnicy są świadomi odpowiedzialności dot. zarządzania ryzykiem i czy WPR daje
im pod tym kątem odpowiednie narzędzia?
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Czy należy zwiększyć kwotę rezerwy kryzysowej i akumulować ją (na poziomie UE lub
krajowym) przez lata pod kątem uzyskania realnego wpływu na zarządzanie
kryzysami rynkowymi?



Czy płatności bezpośrednie są narzędziem zarządzania ryzykiem? Czy dalsza
harmonizacja poziomów wsparcia w odniesieniu do płatności bezpośrednich jest
niezbędna, aby mogły rzeczywiście zabezpieczać przed ryzykiem? Czy część płatności
bezpośrednich powinna być w funduszu zarządzania ryzykiem i czy powinno być
dobrowolne czy obowiązkowe dla rolników?

W dniach 6-8 września 2017 r. w Tallinie odbyła się nieformalna Rada spraw zagranicznych
i obrony. Polskę reprezentowali min. Witold WASZCZYKOWSKI i min. Antoni MACIEREWICZ.
Rada była poświęcona sytuacji na Półwyspie Koreańskim, procesowi pokojowemu na Bliskim
Wschodzie. Minister Waszczykowski powiedział, że „Polska potępia przeprowadzony
3 września przez Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną szósty test nuklearny.
Narusza to istniejące zobowiązania międzynarodowe oraz prowadzi do niebezpiecznej
eskalacji napięć w regionie. Może mieć również nieprzewidywalne konsekwencje”. Mówiąc
o sytuacji na Bliskim Wschodzie powiedział, że ochrona miejsc kultu religijnego będzie
jednym z polskich priorytetów podczas niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa
ONZ. Przedmiotem debaty było wdrażanie Strategii Globalnej UE w obszarze
bezpieczeństwa i obrony.
Spotkanie ministrów obrony zdominowały sprawy cyberbezpieczeństwa i strukturalnej
współpracy obronnej.
Federica MOGHERINI, Wysoka Przedstawiciel ds. WPBIZ/WPBIO, powiedziała, że osiągnięto
szeroki konsensus wśród państw członkowskich dot. Europejskiego Funduszu Obronnego,
który ma finansować i wspierać inicjatywy obronne w sektorze małych i średnich
przedsiębiorstw. Osiągnięto również szeroki konsensus, co do ram strukturalnej współpracy
obronnej, a dyskusja na ten temat będzie kontynuowana na Radzie ministrów w połowie
października. Zaznaczyła, że zgodnie z traktatami państwa członkowskie mają trzy miesiące
na powiadomienie o udziale we współpracy. Wyraziła nadzieję na cały proces zakończy się
do końca roku. Dodała, że jest już ok. 30 projektów, które będą prowadzone w ramach
strukturalnej współpracy obronnej.
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Grupy Polityczne

Delegacja Europejskiej Partii Ludowej przebywała w dniu 8 września 2017 r. w Polsce w woj.
pomorskim na terenach dotkniętych nawałnicami. W jej skład wchodziła Mairead
McGUINESS – wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, Adina-Ioana VĂLEAN –
przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i
Bezpieczeństwa Żywności oraz polscy posłowie: Róża THUN, Janusz LEWANDOWSKI,
Jarosław WAŁĘSA i Tadeusz ZWIEFKA.

Zgromadzenie Polityczne Europejskiej Partii Ludowej spotkało się na dwudniowym
spotkaniu w Kopenhadze, podczas którego przyjęto stanowisko Grupy ws. przyszłości
Wspólnej Polityki Rolnej, w którym stwierdza się, że WPR w ostatnich latach przeszła wiele
reform i potrzebuje stabilności. EPL uważa, że UE musi najpierw zakończyć negocjacje ws.
Brexitu, a dopiero później zająć się gruntowną reformą WPR; dlatego proponuje
pozostawienie WPR w obecnym kształcie do roku 2024 r. W stanowisku zwraca się uwagę,
że budżet UE po Brexicie będzie uszczuplony, ale nowe wyzwania takie jak migracja czy
obrona nie powinny być finansowane kosztem WPR. Odnośnie samej reformy stwierdza się,
że

WPR

jest

zbyt

skomplikowana,

a dawno temu obiecano rolnikom uproszczenie procedur, które są dla nich obciążeniem.
Proponuje się zmniejszenie kontroli i sankcji w przypadku stwierdzenia mniejszych pomyłek
oraz wzmocnienie siły negocjacyjnej producentów i walkę z nieuczciwymi praktykami
handlowymi. Współautorami raportu są Christian SCHMIDT, niemiecki minister żywności
i rolnictwa oraz francuski poseł Michel DANTIN - współprzewodniczący grupy roboczej EPL
ds. przyszłości WPR.

Oprac. W. Kuźma, Bruksela 12 września 2017 r.
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