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POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY STRUKTURALNEJ

W dniu 13 listopada 2017 r. 23 państwa członkowskie podpisały porozumienie o nawiązaniu
stałej współpracy strukturalnej w kwestiach wojskowych (PESCO - Permanent Structured
Cooperation), która była przewidziana w Traktacie o Unii Europejskiej. Do współpracy nie
przystąpiły Dania, której przysługuje wyłączenie z kilku polityk UE, Irlandia, Malta, Portugalia
oraz Wielka Brytania. Mogą one przystąpić do współpracy w późniejszym terminie.
W zawiadomieniu do Rady i Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki
Bezpieczeństwa państwa członkowskie określiły zasady stałej współpracy strukturalnej
zwracając uwagę, że stanowi ona ramy prawne inwestycji w bezpieczeństwo i obronę
obywateli i terytorium UE. Przedstawiły również listę zobowiązań w pięciu obszarach
określonych w artykule 2 protokołu 10 TUE (wydatki inwestycyjne, harmonizacja potrzeb
wojskowych, zwiększenie dyspozycyjności i interoperacyjności, uzupełnienie braków
stwierdzonych w ramach Mechanizmu Rozwoju Zdolności Obronnych oraz uczestnictwo
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w rozwoju Europejskiej Agencji Obrony). Zawiadomienie zawiera również propozycje dot.
zarządzania współpracą, które przewidują wprowadzenie dwóch szczebli zarządzania:
nadrzędnego, który ma zapewnić spójność oraz na poziomie projektów. Europejska Służba
Działań Zewnętrznych wraz z Europejską Agencją Obrony zapewnią sekretariat PESCO.
Kolejny krok to przyjęcie przez Radę decyzji o ustanowieniu PESCO wzmocnioną większością
kwalifikowaną (przynajmniej 72% członków Rady reprezentujących 65% ludności UE).
Federica MOGHERINI, Wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki
bezpieczeństwa, powiedziała, że państwa członkowskie złożyły już ponad 50 wniosków w
dziedzinie zdolności obronnych i operacji wojskowych. W imieniu Polski notyfikację podpisali
ministrowie Antoni MACIEREWICZ oraz Witold WASZCZYKOWSKI.

SZCZYT PARTNERSTWA WSCHODNIEGO

W dniu 24 listopada 2017 r. odbył się w Brukseli piąty szczyt Partnerstwa Wschodniego,
w którym wzięli szefowie państw i rządów państw członkowskich UE i jej 6 wschodnich krajów
partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy oraz
przedstawiciele instytucji UE. Szereg państw członkowskich (Cypr, Hiszpania, Holandia,
Irlandia, Portugalia, Włochy) przysłało przedstawicieli niższego szczebla. Uczestnicy szczytu
uzgodnili wspólną deklarację, w której mówi się o współpracy UE z sześcioma partnerami
wschodniego sąsiedztwa, ale nie wspomina się o perspektywie członkostwa. Podczas szczytu
zaakceptowano program 20- inicjatyw wobec państw partnerskich skupiających się na
wzmocnieniu gospodarki, zarządzania, połączeń transportowych oraz społeczeństwa
obywatelskiego, które mają być zrealizowane do 2020 r. Poszczególne inicjatywy dotyczą
m.in. wzmocnienia praworządności i walki z korupcją, liberalizację wizową i programy legalnej
migracji, ustanowienie szkoły Partnerstwa Wschodniego, integrację programów badawczych,
rozszerzenie sieci transportowych TEN-T na kraje partnerstwa, wzmocnienie bezpieczeństwa
energetycznego, harmonizację cyfrową oraz polepszenie dostępu do finansowania.
Żródła: http://www.consilium.europa.eu/pl/eapsummit/;

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4845_pl.htm
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MINISESJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

W dniach 29-30 listopada 2017 r. odbyła się minisesja Parlamentu w Brukseli.
*
Parlament przyjął 295 głosami projekt budżetu UE na 2018 r. 197 posłów wstrzymało się od
głosu, a 154 posłów głosowało przeciw. Po raz pierwszy budżetu nie poparła grupa
socjalistów, która w większości wstrzymała się od głosu za powód podając cięcia
w infrastrukturze energetycznej i za niski poziom nakładów na pomoc humanitarną.
Budżet UE w 2018 r. na zobowiązania ma wynieść 160,1 mld euro i 144,7 mld euro na płatności
wobec zaproponowanych wcześniej przez Parlament 162 i 147 mld euro, na co nie było zgody
państw członkowskich w Radzie. Oznacza to wzrost środków o 0,2% na zobowiązania i o 14,1%
na płatności w porównaniu do poprzedniego roku.
Budżet przewiduje większe finansowanie:


Konkurencyjności, zatrudnienia, wzrostu - więcej otrzymają: program badawczy
Horyzont 2020 (11,2 mld euro - wzrost o 8,4 %), instrument „Łącząc Europę”
wspierający sieci transportowe, energetyczne oraz telekomunikacyjne (2,7 mld wzrost o 7,9%) oraz wspierający konkurencyjność małych i średnich firm program
COSME (314 mld - wzrost o 1,4%).



Zwalczania bezrobocia młodych - o ponad 12% do 2,3 mld euro ma wzrosnąć
finansowanie programu Erasmus +, a 350 mln euro zostanie przeznaczone na
inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 34 mln euro ma być przeznaczonych
na zmniejszenie bezrobocia w obszarach wiejskich, a 95 mln na wsparcie rolnictwa
korzystnego dla klimatu i środowiska naturalnego.



Bezpieczeństwa - o 8,9% ma się zwiększyć budżet Europolu, Eurojustu i Europejskiego
Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu, które łącznie otrzymają 940 mln euro, co pozwoli
zwiększyć liczbę etatów.



Ochrony klimatu, w ramach którego Wspólnotowy program LIFE zajmujący się
współfinansowaniem projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu otrzyma
523 mln EUR tj. o 5,9 % więcej.
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Na walkę z dezinformacją, propagandą i fałszywymi informacjami przeznaczono 4,9 mln euro
z czego 1,1 mln w UE, na Bałkanach i państwach wschodniego sąsiedztwa, a 3,8 mln gdzie
indziej. O 105 mln euro zredukowano środki przedakcesyjne dla Turcji, motywując to
pogorszeniem stanu praworządności.
*
Miguel Arias CAÑETE, komisarz ds. polityki klimatycznej i energetycznej, w wystąpieniu nt.
stanu Unii Energetycznej w 2017 r. podkreślił, że jest ona priorytetem Komisji, bo pobudza
wzrost gospodarczy i przyczynia się do walki ze zmianami klimatu. Mówiąc o bilansie
energetycznym UE wskazał na ciągły wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych pod kątem
osiągnięcia w 2020 r. zaplanowanego pułapu 20%. Poinformował o trzecim trilogu dot.
przeglądu dyrektywy ws. charakterystyki energetycznej budynków, który ma być zakończony
w 2017 r. jak również o planowanym uruchomieniu platformy dla regionów górniczych
w okresie transformacji. Podkreślił, że żaden region nie powinien tracić na skutek
odchodzenia od paliw kopalnych, a inicjatywa ma wesprzeć państwa i regiony przy przejściu
na czystą energię. W czasie debaty wskazywano na potrzebę zapewnienie bezpieczeństwa
energetycznego w kontekście obecnego uzależnienie od importu surowców, wysokie ceny
energii dla odbiorców i brak pełnej konkurencji, utrudnienia w handlu transgranicznym.
Jadwiga WIŚNIEWSKA, w imieniu Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów
zwróciła uwagę, że wyłączenie projektu Nord Stream 2 z zakresu stosowania trzeciego pakietu
energetycznego nie przyczynia się do osiągnięcia niezależności energetycznej, a poza tym jest
sprzeczne z zasadami solidarności energetycznej i szkodliwe dla całej Unii Europejskiej.
Skrytykowała zaproponowany w przepisach dot. rynku mocy limitu 550 g dwutlenku węgla na
kilowatogodzinę, który wyłącza elektrownie węglowe z rynków mocy i podważa
bezpieczeństwo

energetyczne

i

kompetencje

krajowe

do

kształtowania

koszyka

energetycznego.
*
Na początku posiedzenia kilku posłów z grupy liberałów zabrało głos ws. demonstracji
w Katowicach w dniu 25 listopada 2017 r., podczas której pokazywano symboliczne szubienice
z podobiznami polskich posłów do Parlamentu, którzy głosowali w dniu 15 listopada 2017 r.
za przyjęciem rezolucji ws. Polski. W konsekwencji tego Przewodniczący Antonio TAJANI
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skierował do premier Beaty SZYDŁO, list, w którym potępił to wydarzenie i wezwał do
zapewnienia posłom ochrony.
Parlament ponadto przyjął m.in. następujące rezolucje:
Budżet UE na 2018 r.
Okres przejściowy w celu złagodzenia wpływu wprowadzenia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej
Typologie terytorialne
Uznawanie kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej
Współpraca między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie
ochrony konsumentów
Wykorzystanie instrumentów polityki spójności przez regiony w reakcji na zmiany demograficzne
Plan działania w sprawie detalicznych usług finansowych
Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych i towarów subsydiowanych z krajów
niebędących członkami Unii Europejskiej
Negocjacje wielostronne przed 11. konferencją ministerialną WTO
Plan działania na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki
Umowa o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między UE a Nową Zelandią

KWOTY POŁOWOWE NA MORZU PÓŁNOCNYM I ATLANTYKU

W dniu 7 listopada 2017 r. Komisja przedstawiła wniosek ws. kwot połowowych przed
grudniowym szczytem Rady ds. Rybołówstwa. Proponuje w nim zwiększenie kwot dla 19 stad,
utrzymanie kwot dla 14 stad i zmniejszenie dla 23 stad. Komisja powołując się na opinię
Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) wnioskuje o zwiększenie limitu połowów dla soli
i homara na Morzu Północnym, północnych stad morszczuka, południowych stad ostroboka.
Komisja pozwala również na zwiększenie połowów soli w Zatoce Biskajskiej oraz we
wschodniej części Kanału La Manche. Limity zostaną utrzymana w przypadku m.in. niektórych
stad dorsza i śledzia atlantyckiego. Wniosek będzie obowiązywał od 1 stycznia 2018 r.
Źródło: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4284_pl.htm
MOBILNOŚĆ EKOLOGICZNA

W dniu 8 listopada 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła elementy Pakietu mobilności
ekologicznej, które mają się przyczynić do redukcji emisji dwutlenku węgla. Obejmują one:


Nowe normy emisji dwutlenku węgla oraz cele na 2025 r. oraz 2030 r.;



Dyrektywę ws. ekologicznie czystych pojazdów;



Plan działania i inwestycji na rzecz transeuropejskiego rozwoju infrastruktury paliw
alternatywnych;
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Przegląd dyrektywy ws. transportu kombinowanego łączącego różne rodzaje
transportu towarów;



Przegląd dyrektywy ws. pasażerskich usług autokarowych mających na celu
pobudzenie rozwoju długodystansowych połączeń autokarowych w Europie;



Inicjatywę w zakresie baterii, której celem jest, aby nowe pojazdy i komponenty były
opracowywane i produkowane na obszarze UE.

Źródło: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4242_pl.htm
MONITOR KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA

W dniu 9 listopada 2017 r. Komisja Europejska opublikowała Monitor Kształcenia i Szkolenia
z 2017 r. To już szósta edycja ukazującego się co roku sprawozdania, które ukazuje zmiany
w edukacji w Unii Europejskiej i mierzy jej postępy w sześciu celach strategii „ET 2020". Mimo
postępów widać, że cele nie zostały jeszcze osiągnięte, bo obecnie ponad 10,7% osób w wieku
18-24 kończy przedwcześnie edukację wobec planowanych 10%, a wyższe wykształcenie
w przedziale wiekowym 30-24 lat ma 29,1% wobec założonego celu 40%. W monitorze zwraca
się w uwagę, że w Polska jest jednym z krajów, które wypadają najlepiej, jeśli chodzi o niski
odsetek uczniów porzucających edukację, a ogólny poziom podstawowych umiejętności jest
wysoki w odniesieniu do reszty państw UE. Odnosi się również do reformy szkolnictwa.
Źródło: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4261_pl.htm

KONSULTACJE PUBLICZNE WS. FAŁSZYWYCH INFORMACJI

W dniu 13 listopada 2017 r. Komisja rozpoczęła konsultacje publiczne z obywatelami na temat
fałszywych informacji i dezinformacji w internecie pod kątem opracowania na wiosnę 2018 r.
strategii walki z tzw. „fake newsami”. Jednocześnie powołała grupę ekspercką skupiających
przedstawicieli świata akademickiego, mediów, przedsiębiorstw internetowych i organizacji
społeczeństwa obywatelskiego, która ma wnieść wkład w opracowanie strategii. W
konsultacjach można brać udział jako obywatel lub osoba prawna. Ankieta składa się z 20
pytań dotyczących trzech obszarów: zakresu problemu, oceny dotychczasowych działań oraz
możliwych przyszłych działań.
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Żródło: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4481_pl.htm
EUROPEJSKI OBSZAR EDUKACJI DO 2025 R.

W dniu 14 listopada 2017 r. Komisja przedstawiła Komunikat „Utworzenie europejskiego
obszaru edukacji do 2025 r. wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze”,
w którym nakreśla wizję obszaru edukacji, w którym należy m.in.: wzmacniać mobilność,
zapewnić wzajemne uznawanie dyplomów, poprawić nauczanie języków obcych, stworzyć
sieć uniwersytetów europejskich oraz chronić dziedzictwo kulturowe.
Żródło: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4521_pl.htm
GRUPA ZADANIOWA DS. POMOCNICZOŚCI I PROPORCJONALNOŚCI

W dniu 14 listopada 2017 r. J.C. Juncker, Przewodniczący Komisji Europejskiej, powołał
„Grupę zadaniową ds. zasad pomocniczości, proporcjonalności „Robić mniej, ale
efektywniej”. Jest to realizacja obietnicy z „Orędzia o stanie Unii” przedstawionego podczas
wrześniowej sesji Parlamentu w Strasburgu, w którym Juncker zapowiedział krytyczną
weryfikację działań Komisji. Ma ona zredukować działania tylko do obszarów, gdzie wnosi
„europejską wartość dodaną”. Warto zauważyć, że drugi człon nazwy grupy nawiązuje
bezpośrednio się do czwartego scenariusza z „Białej Księgi w sprawie przyszłości Europy”
przedstawionej przez Junckera w marcu 2017 r.
Grupa, której ma przewodniczyć wiceprzewodniczący F. Timmermans, ma liczyć dziewięciu
członków: trzech przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, trzech przedstawicieli
parlamentów narodowych (trojki COSAC) oraz trzech przedstawicieli Komitetu Regionów
(przewodniczący Karl-Heinz Lambertz, Michael Schneider, François Decoster). Rozpocznie
działanie w dniu 1 stycznia 2018 r. i będzie się spotykała co miesiąc od stycznia do kwietnia.
Później może zintensyfikować spotkania, tak aby przedstawić do 15 lipca 2018 r.
sprawozdanie,

które

wskaże

możliwe

usprawnienie

w

zakresie

pomocniczości

i proporcjonalności pod kątem oddelegowania pewnych obszarów polityki do państw
członkowskich, władz regionalnych oraz lokalnych. Konkluzje raportu mają być ujęte
w kolejnym Orędziu o stanie Unii.
Konferencja Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC) w Tallinie
w dniach 26-28 listopada 2017 r. debatowała nad propozycją Junckera i wyraziła żal, że
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parlamenty narodowe nie dostały więcej czasu na refleksję. Proponowano zwiększenie
liczebności parlamentów narodowych w Grupie do sześciu przedstawicieli, tak aby można
było odzwierciedlić zróżnicowanie geograficzne UE, co zostało ujęte w dokumentach
przyjętych przez Konferencję.
Żródło: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4621_pl.htm
EUROPEJSKI PROGRAM W ZAKRESIE MIGRACJI

W dniu 15 listopada 2017 r. Komisja i Wysoka Przedstawiciel ds. spraw zagranicznej i polityki
bezpieczeństwa przedstawili Sprawozdanie z postępów w realizacji Europejskiego programu
w zakresie migracji. Ukazuje ono sytuację na głównych szlakach migracyjnych i analizuje kroki
na przyszłość. Zgodnie z danymi ujętymi w dokumencie presja migracyjna do UE spadła
w 2017 r. o 63%. Stało się to m.in. dzięki podjętym działaniom eliminującymi przyczyny
migracji i przemyt ludzi poprzez:


Instrument Pomocy dla Uchodźców w Turcji (3 mld euro);



Fundusz powierniczy UE dla Afryki (189 mln euro);



Poprawę warunków życia migrantów we współpracy z Biurem Wysokiego Komisarza
Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców, Funduszem Narodów Zjednoczonych
na Rzecz Dzieci i Międzynarodową Organizacją ds. Migracji;



Operacje UE „Tryton” i „Sophia”.

Źródło: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4484_pl.htm
SZCZYT SPOŁECZNY W GÖTEBORGU

W dniu 17 listopada 2017 r. odbył się Szczyt Społeczny na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia
i Wzrostu Gospodarczego, podczas którego Rada Unii Europejskiej, Parlament Europejski oraz
Komisja podpisały „Europejski filar praw socjalnych”. Filar to dokument kierunkowy
zawierający dwadzieścia zasad ustrukturyzowanych według trzech tematów: równe szanse
i dostęp do zatrudnienia, uczciwe warunki pracy, ochrona socjalna i integracja społeczna. Po
podpisaniu deklaracji J.C. Juncker określił, że europejski model społeczny jako sukces, dzięki
któremu Europa stała się doskonałym miejscem do życia i pracy. Dodał, że działania będą
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prowadzone na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, a kluczową rolę odgrywają
partnerzy społeczni i społeczeństwo obywatelskie.
Sprawozdanie: http://www.socialsummit17.se/wp-content/uploads/2017/12/PL_Sprawozdanie-podsumowujące.pdf

ROLNICTWO EKOLOGICZNE

W dniu 20 listopada 2017 r. przedstawiciele Rady zatwierdzili porozumienie ws. uproszczenia
i harmonizacji przepisów dot. rolnictwa ekologicznego w UE, dotyczące produkcji ekologicznej
i znakowania produktów ekologicznych. Mają one obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Phil
HOGAN, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, powiedział, że obecne przepisy
mają już 20 lat i bardziej utrudniały niż wspierały rozwój sektora żywności ekologicznej,
wartego ok. 27 mld eur, który w ciągu ostatnich dziesięciu lat wzrósł o 125 %. W przyszłości
lokomotywą wzrostu będą mniejsi producenci, którzy będą mogli przystępować do
grupowych, tańszych, systemów certyfikacji. Rolnicy ekologiczni uzyskają dostęp do nowego
rynku ekologicznego materiału siewnego, co doprowadzi do wzrostu bioróżnorodności
i pobudzi innowacje. Nowe przepisy obejmą producentów żywności ekologicznej zarówno
z UE jak i spoza niej i likwidują system wyjątków „na życzenie” przez co umożliwią rolnikom
równe warunki działania. Zastępują one ponad 60 obowiązujących obecnie przepisów dot.
importowanej żywności. Konsumenci będą mieli pewność, że każdy produkt z logo produkcji
ekologicznej UE spełnia te same wymagania.
Źródło: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-4727_pl.htm
PRZENIESIENIE AGENCJI UNIJNYCH Z WIELKIEJ BRYTANII

W dniu 20 listopada 2017 r. Rada ds. Ogólnych podjęła decyzję o wyborze nowych siedzib
agencji UE, które opuszczą Wielką Brytanię w związku z brexitem. Europejska Agencja Leków
trafi do Amsterdamu, a Europejski Urząd Nadzoru Bankowego do Paryża.
SEMESTR EUROPEJSKI

W dniu 22 listopada 2017 r. Komisja przedstawiła elementy pakietu: analizę wzrostu
gospodarczego, sprawozdanie przedkładane w ramach mechanizmu ostrzegania na 2018 r.,
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zalecenie dla strefy euro na 2018 r. oraz projekt wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu na
2018 r. W analizie wzrostu wzywa państwa członkowskie do zwiększania inwestycji
i wydajności oraz przeprowadzania reform strukturalnych. W sprawozdaniu dot. mechanizmu
ostrzegania proponuje ocenę dwunastu państw, które miały zakłócenia równowagi
ekonomicznej w poprzednim okresie czyli: Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Francji, Hiszpanii,
Holandii, Irlandii, Niemiec, Portugalii, Słowenii, Szwecji i Włoch.
Źródło; http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4681_pl.htm
WALKA Z KLĘSKAMI ŻYWIOŁOWYMI

W dniu 23 listopada 2017 r. Komisja przedstawiła komunikat ws. poprawy mechanizmów
ochrony ludności i zwiększenia zdolności UE do radzenia sobie z klęskami żywiołowymi. Celem
wniosku jest stworzenie na poziomie UE rezerwy operacyjnej - rescEU, która będzie
uruchamiana na wniosek Komisji, gdy państwa członkowskie nie będą mogły poradzić sobie
same i będą potrzebowały szybkiej pomocy. Komisja zachowa kontrolę operacyjną nad
zasobami rescUE.
Powodem stworzenia tej inicjatywy jest maksymalne wykorzystanie zdolności radzenia sobie
przez pojedyncze państwa członkowskie z częstymi w ostatnich latach ekstremalnymi
warunkami pogodowymi.
Źródło: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4731_pl.htm
PRZYSZŁOŚĆ ROLNICTWA I PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

W dniu 29 listopada 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła komunikat „Przyszłość rolnictwa
i produkcji żywności”, który nie daje jednak kompleksowej wizji Wspólnej Polityki Rolnej po
2021 r., ani jej finansowania, ale jest punktem wyjścia do dyskusji nt. perspektyw WPR między
instytucjami UE. Komunikat odnosi się do konsultacji publicznych ws. przyszłości WPR, które
odbyły się na wiosnę 2017 br. Podkreśla się w nim rolę WPR i „potrzebę usprawnienia
zarządzania WPR oraz poprawy jej wyników w osiąganiu celów UE, a także istotnego
ograniczenia biurokracji i obciążenia administracyjnego”. Przyszła WPR powinna nakreślać
podstawowe parametry polityki, podczas gdy odpowiedzialność powinna spoczywać bardziej
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na państwach członkowskich, które miałyby być też rozliczane z realizacji celów i założeń.
Oznaczałoby to do pewnego stopnia „renacjonalizację” WPR.
Przyszły system realizacji powinien być bardziej nastawiony na wyniki, a państwa
członkowskie powinny ograniczać obciążenia administracyjne. Komunikat kładzie nacisk na
wykorzystanie rozwoju technologicznego i cyfryzacji oraz wykorzystanie badań naukowych
i innowacji do tworzenia powiązań między wiedzą a działalnością rolniczą.
Jyrki

KATAINEN,

komisarz

ds.

zatrudnienia,

wzrostu

gospodarczy,

inwestycji

i konkurencyjności, powiedział, że WPR musi się zmieniać, a Komisja proponuje nowy model
realizacji polityki rolnej, w którym w większym stopniu skorzystano z zasady pomocniczości,
zakładając opracowanie przez państwa członkowskie planów strategicznych WPR,
obejmujących ich działania w ramach filaru I i filaru II. Jego zdaniem umożliwi to uproszczenie
i lepsze monitorowanie wyników.
Również Phil HOGAN, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, podkreślił rolę
pomocniczości mówiąc, że obecny system zostanie zastąpiony nowym, w którym znacznie
większą rolę odgrywać będą państwa członkowskie i regiony.

WPR będzie wspierać

inteligentny sektor rolny, wzmacniać ochronę środowiska, działania proklimatyczne.
Źródło: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4841_pl.htm
FINANSOWANIE EUROPEJSKICH PARTII POLITYCZNYCH

W dniu 21 listopada 2017 r. Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu przyjęła 19 głosami
za (w tym przewodniczącej D. Hubner) przy 2 przeciw (w tym K. Ujazdowskiego) i 2
wstrzymujących się sprawozdanie ws. zmiany obecnych reguł finansowania europejskich
partii politycznych. Celem zmiany było zapobieganie nadużyciom, gdy deputowani lub partie
krajowe popierają więcej niż jedną partię europejską, a konkretnie pozbawienie finansowania
partii antyeuropejskich, często manipulowanych spoza UE, przed wyborami w 2019 r. Pozwala
na to zapis przedłożonego przez Komisję Europejską wniosku, który nakazuje europejskim
partiom politycznym (i fundacjom) poszanowanie wartości z art. 2 TUE. Został on jeszcze
wzmocniony przez Komisję Spraw Konstytucyjnych, która dodała, że chodzi o „poszanowanie
godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, praworządności, a także poszanowanie
praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.” Wśród poprawek do tekstu KE
znalazł się też zapis zobowiązujący Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich
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Fundacji Politycznych do informowania Prokuratury Europejskiej o nieprawidłowościach.
Natomiast biuro finansowe Parlamentu Europejskiego, w którym mieści się Urząd, będzie
miało prawo odzyskać nieprawnie uzyskane środki. Europejskie partie polityczne w 2017 r.
otrzymały ponad 30 mln euro, z czego 15 % zostało, zgodnie ze starymi zasadami, podzielone
po równo, a 85% w zależności od liczby wprowadzonych eurodeputowanych. Komisja
Europejska proponowała obniżenie pierwszego pułapu do 5%, co spowodowałoby spadek
finansowania drobnych partii o programie antyeuropejskim, mających posłów niezależnych
lub zrzeszonych w Grupie Europy Wolności i Demokracji) nawet o 60%. Zmiana dla dużych
grup miałaby być ledwie lub w ogóle niezauważalna. Ostatecznie Komisja Konstytucyjna
uchwaliła poprawkę, która stanowi, że w równych częściach dzielone będzie 10%, a 90%
proporcjonalnie do liczby członków wybranych do Parlament Europejski będących członkami
europejskiej partii politycznej. Ponadto tylko partie będą mogły starać się o finansowanie,
a nie osoby prywatne. Sankcją za podanie nieprawdziwych informacji będzie nakaz
wyrejestrowania. Partie narodowe będą musiały uwidaczniać logo afiliowanej partii na
poziomie europejskim na 12 miesięcy przed złożeniem wniosków o finansowanie. Jeden ze
sprawozdawców, Rainer WIELAND, z Europejskiej Partii Ludowej, po przyjęciu sprawozdania
powiedział, że nowe przepisy wyeliminują możliwość tworzenie europejskich partii
politycznych jedynie w celach finansowych. Z kolei Mercedes BRESSO, z Grupy Postępowego
Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, potwierdziła że nowe przepisy
zagwarantują poszanowanie wartości UE i jej interesów finansowych w kontekście aktywnego
formowania „krajobrazu politycznego” UE.
POZIOM FOSFATÓW W KEBABACH

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego i Zdrowia Publicznego w dniu 28 listopada 2017 r.
przyjęła 32 głosami przy 22 przeciwnych sprzeciw wobec propozycji Komisji Europejskiej
zezwalającej na użycie fosforanów (E 338-452) w mięsie używanym do kebabów. Komisja
uzasadnia sprzeciw tym, że ww. substancje mogą się przyczyniać do chorób serca i wnioskuje
do Komisji Europejskiej o wycofanie pozwoleń, w przypadku których ocena Europejskiego
Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności nie wykluczyła zagrożeń dla zdrowia.
Opr. W.Kuźma
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