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(Początek posiedzenia o godzinie 15 minut 04)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji 
Spraw Unii Europejskiej Edmund Wittbrodt)

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:

Dzień dobry państwu.
Na początku chciałbym państwa poinformować, że de-

bata będzie tłumaczona również na język angielski. Mamy 
dwa kanały: wersja angielska jest na kanale numer dwa, 
polska – na kanale numer jeden.

Witam państwa na wspólnym posiedzeniu dwóch 
komisji: Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji 
Spraw Zagranicznych. Chciałbym powitać wszystkich 
państwa w imieniu współprowadzącego, pana senatora 
Włodzimierza Cimoszewicza, a przede wszystkim chciał-
bym powitać naszych szczególnych gości, ambasadorów. 
Co do ambasady Wielkiego Księstwa Luksemburga, to 
chciałbym powitać pana ambasadora Georges’a Fabera, 
panu ambasadorowi towarzyszą dwie osoby: pierwszy se-
kretarz, pan André Flammang, oraz pan Stanisław Piasecki, 
który jest analitykiem polityczno-ekonomicznym w amba-
sadzie. Co do ambasady Republiki Łotewskiej, to witam 
panią Andę Ābele, chargé d’affaires ambasady. Pani amba-
sador towarzyszy pan Jan Kevišs-Petuško – tak? – witamy. 
Witam naszych gości z Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
z panem ministrem Arturem Nowakiem-Farem na czele. 
Witam wszystkich pozostałych gości. Jest z nami także 
dwóch posłów do Parlamentu Europejskiego, Zbigniew 
Kuźmiuk i Stanisław Ożóg.

Proszę państwa, mamy dzisiaj spotkanie, na które 
składa się niejako pięć punktów. Jest to już takie trady-
cyjne spotkanie przypadające na styk dwóch prezyden-
cji. Najpierw proponujemy podsumowanie prezydencji 
łotewskiej, która minęła; potem poprosimy, aby rząd 
przedstawił polską politykę europejską w okresie prezy-
dencji łotewskiej; a potem przejdziemy do prezydencji 
luksemburskiej i poprosimy pana ambasadora o przed-
stawienie priorytetów prezydencji luksemburskiej; potem 
poprosimy pana ministra o przedstawienie polskiej poli-
tyki europejskiej w okresie prezydencji luksemburskiej; 
a potem otworzymy dyskusję. Czy są uwagi do takiego 
procedowania, do tego porządku naszego spotkania? Nie 
widzę zgłoszeń.

Wobec tego przystąpimy od razu do realizacji. Ja bym 
poprosił panią Andę Ābele o krótkie przedstawienie pod-
sumowania prezydencji europejskiej. Bardzo proszę.

Chargé d’Affaires a.i. 
Ambasady Republiki Łotewskiej 
w Rzeczypospolitej Polskiej 
Anda Ābele:

Dziękuję bardzo.
Szanowni Członkowie Obu Komisji! Szanowni 

Senatorowie, Ekscelencjo, Panie i Panowie!
Na początku mojego wystąpienia na temat głównych 

osiągnięć półrocznej łotewskiej prezydencji chciałabym 
zaznaczyć, że nasza pierwsza prezydencja upłynęła pod 
znakiem wytężonej pracy. Ustaliliśmy dla naszej prezyden-
cji trzy priorytety: Europa konkurencyjna, Europa cyfrowa 
i Europa zaangażowana. Jednak kryzys i niestabilna sytuacja 
w sąsiedztwie Unii Europejskiej wywołały wprowadzenie 
dodatkowych wyzwań do naszego programu. Trwa konflikt 
na Ukrainie; zaostrza się sytuacja dotycząca południowego 
sąsiedztwa Europy, zwłaszcza w Syrii i Libii; rozprzestrze-
niają się zagrożenia związane z migracją – w tym roku 
odnotowano w Europie bezprecedensowo wysoką liczbę 
wniosków o azyl; a jednym z największych wyzwań dla ca-
łej wspólnoty międzynarodowej, w tym Europy, pozostaje 
terroryzm, zwłaszcza w kontekście Państwa Islamskiego.

Przedstawię teraz kilka głównych osiągnięć w trzech 
priorytetowych obszarach naszej prezydencji.

Co do konkurencyjności, to uzyskaliśmy porozumienie 
w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji 
Strategicznych. Prezydencja zapewniła przyjęcie podstaw 
prawnych dla funduszu, tak by mógł on zacząć funkcjono-
wać tego lata. Zainicjowana została też unia energetyczna 
– w następstwie procesu ryskiego oraz przyjęcia strategii 
Komisji Rada od razu rozpoczęła prace we wszystkich pię-
ciu wymiarach unii energetycznej. Jak wiadomo, ten rok jest 
decydujący dla negocjacji międzynarodowych w sprawie 
zmian klimatu. Dlatego też prezydencja była w pełni w tę 
sprawę zaangażowana i miała swój wkład w związane z tym 
przygotowania. Cieszymy się z porozumienia w sprawie 
unijnych planowanych, ustalanych na szczeblu krajowym 
kontrybucji, w czym wyraża się wola Unii do podjęcia dzia-
łań na rzecz powstrzymania zmian klimatu.

W kwestii Europy cyfrowej prezydencja zainicjowała 
dyskusję polityczną w sprawach związanych z jednolitym 
rynkiem cyfrowym. Osiągnęliśmy postępy w kilku zagad-
nieniach dotyczących agendy cyfrowej, w tym w zakresie 
propozycji jednolitego rynku telekomunikacyjnego oraz 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Łotewska 
prezydencja doszła do porozumienia z Parlamentem 
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przedsięwzięć, które pomogą promować Unię Europejską, 
uczynią współpracę z Azją Środkową bardziej widoczną 
oraz poszerzą współpracę w takich obszarach jak prawo, 
gospodarka, rolnictwo, ochrona środowiska, rozwój zie-
lonych technologii, wydajność energetyczna oraz bez-
pieczeństwo.

W kwestii rozszerzenia kontynuowaliśmy politykę 
bazującą na zasadzie warunkowości i indywidualnych 
osiągnięć.

W odpowiedzi na wyzwanie migracyjne Rada 
Europejska uzgodniła wprowadzenie pewnych rozwią-
zań, w tym zwiększenie kompetencji agencji Frontex oraz 
ustanowienie, w ramach wspólnej polityki bezpieczeń-
stwa i obrony, operacji na Morzu Śródziemnym, które mają 
przyczynić się do rozbicia sieci przemytników ludzi. Rada 
omawiała też propozycje Komisji w sprawie relokacji i re-
admisji imigrantów.

Podczas łotewskiej prezydencji negocjacje ze Stanami 
Zjednoczonymi dotyczące Transatlantyckiego Partnerstwa 
w dziedzinie Handlu i Inwestycji nabrały na nowo impetu, 
nie tylko jeśli chodzi o działania przy stole negocjacyjnym, 
ale także w wymiarze przejrzystości i zaangażowania za-
interesowanych stron oraz opinii publicznej.

W tym roku wspólnota międzynarodowa ma uzgodnić 
zestaw nowych celów w zakresie zrównoważonego roz-
woju oraz źródeł ich finansowania. Prezydencja łotewska 
zapewniła porozumienie co do bardziej zdecydowanego 
stanowiska Unii w kwestii finansowych i niefinansowych 
metod wspierania rozwoju, w tym w zakresie ponowne-
go wspólnego zobowiązania się do osiągnięcia w ramach 
Oficjalnej Pomocy Rozwojowej poziomu 0,7% dochodu 
narodowego brutto.

Prezydencja łotewska prowadziła też, wraz z Parla-
mentem Europejskim, intensywne prace legislacyjne, 
osiągając kompromisy w obszarach ochrony konsularnej, 
pakietu rozwiązań dotyczących znaków towarowych, ini-
cjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, dyrektywy 
w sprawie podróży zorganizowanych, czwartego pakietu 
kolejowego i innych. Przewodziliśmy ponad tysiącu czte-
rystu pięćdziesięciu spotkaniom w Brukseli, w Rydze także 
odbyło się niemal dwieście spotkań wysokiego szczebla. 
Zorganizowaliśmy dziesięć nieformalnych spotkań na szcze-
blu ministerialnym, wspomniany już szczyt Partnerstwa 
Wschodniego, konferencję „The Digital Assembly” i dwa 
spotkania ministerialne Unia-Azja. Podczas prezydencji 
przyjęto dziesięć ryskich deklaracji i stanowisk.

Szanowni Państwo, podsumowując niniejsze wystąpie-
nie, pragnę powiedzieć, że miniona prezydencja była dla 
nas wyjątkowym doświadczeniem, wiążącym się z wielką 
odpowiedzialnością. Uzyskano znaczące postępy w wielu 
obszarach. Na koniec zaś chciałabym życzyć sukcesu obec-
nej prezydencji – luksemburskiej. Dziękuję.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Dziękuję bardzo.
W tej chwili poprosiłbym pana ministra – tak? – 

o przedstawienie stanowiska Polski czy w ogóle działu 
Polski w czasie prezydencji łotewskiej.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Europejskim w sprawie nowych zasad w celu zniesienia 
opłat roamingowych za połączenia z telefonów komórko-
wych oraz w sprawie zabezpieczenia otwartego dostępu do 
internetu. Na mocy tego porozumienia opłaty roamingowe 
w UE zostaną zniesione z dniem 15 czerwca 2017 r.

Kwestia Europy zaangażowanej. Agresja Rosji na 
Ukrainie, narastające działania Państwa Islamskiego zmie-
rzające do zniszczenia wartości europejskich oraz ataki 
terrorystyczne uwydatniły potrzebę unijnej reakcji na całe 
spektrum zagrożeń. Osiągnęliśmy porozumienie w kwestii 
odnowionej unijnej strategii bezpieczeństwa wewnętrzne-
go na pięć następnych lat. W czerwcu Rada Europejska 
zwróciła się do wysokiej przedstawiciel o przygotowanie 
globalnej strategii UE w zakresie polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa do czerwca przyszłego roku. Szczególnie 
cieszy nas fakt, że ministrowie spraw zagranicznych 
i obrony państw członkowskich UE razem podjęli decyzję 
o rozwijaniu wspólnych ram, co pozwoli naszym krajom 
lepiej odpowiadać na zagrożenia hybrydowe, a także bliżej 
współpracować z NATO.

Łotwa wielokrotnie podkreślała potrzebę zmierzenia 
się z trwającymi kampaniami dezinformacyjnymi, dlatego 
też z zadowoleniem przyjęliśmy opracowany przez wysoką 
przedstawiciel plan działania w sprawie komunikacji stra-
tegicznej. Jego wdrożenie pozwoli nam lepiej i w bardziej 
spójny sposób odpowiedzieć na rosyjskie kampanie pro-
pagandowe. Pozwoli nam również poprawić komunikację 
strategiczną, by przeciwstawić się narracji terrorystycznej, 
co jest kluczowe, by móc pokonać Państwo Islamskie i inne 
organizacje terrorystyczne.

W czasie łotewskiej prezydencji rozpoczął się przegląd 
Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. W kwietniu w Barcelonie 
dyskutowaliśmy o niej z naszymi południowymi sąsiada-
mi, skupiając się na zagadnieniach migracji i terroryzmu. 
A głównym wydarzeniem podczas tej półrocznej prezyden-
cji był szczyt Partnerstwa Wschodniego w Rydze. Szczyt 
w Rydze potwierdził, że – pomimo zawirowań geopolitycz-
nych w regionie – UE i kraje partnerskie zainteresowane są 
kontynuacją współpracy. Cele Partnerstwa Wschodniego 
są nadal aktualne, nasza współpraca z Partnerstwem 
Wschodnim w przyszłości będzie w większym stopniu szyta 
na miarę, dzięki czemu będzie lepiej odpowiadać na potrze-
by i ambicje każdego z państw partnerskich. Osiągnęliśmy 
taki poziom rozwoju Partnerstwa Wschodniego, że nie 
ogranicza się ono do podejmowania ważnych decyzji 
na szczytach, ale stało się ono częścią naszej codziennej 
współpracy. Jesteśmy pewni, że Partnerstwo Wschodnie 
będzie się nadal stopniowo rozwijać i osiągnie nowe po-
ziomy współpracy.

Korzystaliśmy z rozmaitych unijnych narzędzi poli-
tycznych i ekonomicznych, próbując doprowadzić do za-
łagodzenia sytuacji na Ukrainie. Została w tym zachowana 
jedność europejska – zgodziliśmy się, że sankcje muszą 
zostać utrzymane, dopóki Rosja nie wywiąże się ze swo-
ich zobowiązań określonych w porozumieniu mińskim. 
Zgodziliśmy się też na kolejną pomoc mikrofinansową dla 
Ukrainy w wysokości maksymalnie 1,8 miliarda euro.

Łotewska prezydencja aktywnie angażowała się w pro-
ces przeglądu unijnej strategii wobec Azji Środkowej. 
Prezydencja zorganizowała i wspierała kilka różnych 
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tylko – z prezydencją bardzo wiarygodną, co bardzo po-
maga, jeżeli chodzi o skuteczność prowadzenia działań, 
do których prezydencja jest zobowiązana. W opinii Polski 
Łotwa sprostała postawionym przed nią niespodziewanym 
wyzwaniom, sprawnie i skutecznie podjęła działania w tych 
trudnych obszarach.

Podczas krótkiego wystąpienia nie jest możliwe wska-
zanie wszystkich osiągnieć prezydencji w realizacji prio-
rytetów Unii Europejskiej i samej prezydencji, osiągnięć 
istotnych z punktu widzenia Polski. Chciałbym jednak 
skupić się na tych punktach, które my uważamy za naj-
istotniejsze ze względu na nasze narodowe interesy.

Polska wspierała prezydencję w realizacji przedstawio-
nej przez panią ambasador ambitnej agendy prowzrostowej, 
ułatwiającej zwalczanie skutków kryzysu gospodarczego 
i finansowego oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Za 
szczególnie istotny element tych działań uznajemy propo-
zycję Komisji Europejskiej w sprawie ustanowienia „Planu 
inwestycyjnego dla Europy”, tak zwanego planu Junckera, 
którego centralnym punktem jest utworzenie Europejskiego 
Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. W opinii 
Polski prace prowadzone przez Łotwę były bardzo efek-
tywne. W niecałe pół roku udało się zmaterializować ideę 
o konkretnym wsparciu inwestycyjnym dla państw człon-
kowskich Unii Europejskiej, co w naszym przekonaniu 
pozwoli na rozpoczęcie funkcjonowania funduszu już 
w drugiej połowie roku.

Z satysfakcją odnotowaliśmy również koncentrację wy-
siłków Łotwy na budowie unii energetycznej. Zwieńczeniem 
działań dotyczących budowy owej unii było podkreślenie 
przez szefów państw i rządów podczas spotkania Rady 
Europejskiej 19–20 marca 2015 r. potrzeby wzmocnienia 
przejrzystości na rynkach energetycznych i solidarności 
w przypadku zaburzeń na rynku. I to już samo w sobie jest 
bardzo dużym osiągnięciem.

Koncepcja unii energetycznej stanowi szansę na efek-
tywną realizację podstawowych celów polityki energetycz-
nej Unii Europejskiej – zapewnienia odbiorcom, zarówno 
przemysłowym, jak i detalicznym, energii bezpiecznie 
produkowanej i bezpiecznie dostarczanej, w dostatecznej 
ilości i w zrównoważony sposób, jeżeli chodzi o metodę 
produkcji, o strukturę źródeł energii, a także po konku-
rencyjnych cenach. Tym samym koncepcja ta wykazuje 
duży potencjał dotyczący wprowadzenia Unii Europejskiej 
na ścieżkę wzrostu gospodarczego i realizację strategii 
„Europa 2020”.

Podzielamy stanowisko Łotwy, że silna gospodarka 
cyfrowa ma istotne znaczenie dla rozwoju i wzrostu kon-
kurencyjności Unii. Tym bardziej więc cieszą nas liczne 
sukcesy prezydencji w tym obszarze. Prezydencja łotewska 
zainicjowała także dyskusję na temat opublikowanej przez 
Komisję Europejską na początku maja 2015 r. „Strategii 
jednolitego rynku cyfrowego dla Europy”. Polska aktyw-
nie uczestniczyła w pracach nad założeniami dokumentu 
Komisji, który wyznacza główne kierunki działań w tym 
obszarze w perspektywie najbliższych pięciu lat, a dzięki 
aktywności Polski w strategii podkreślone zostały kwestie 
szczególnie dla nas istotne: handel elektroniczny, moder-
nizacja prawa telekomunikacyjnego, bezpieczeństwo oraz 
znaczenie efektywnego przetwarzania danych.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Artur Nowak-Far:

Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
W ocenie Polski… To znaczy może zacznę od tego, że 

to moje wystąpienie może mieć tylko charakter uzupełnia-
jący w stosunku do tego, co powiedziała pani ambasador. 
W naszej ocenie wybór priorytetów prezydencji w tej 
postaci, która została przedstawiona przez panią amba-
sador – i która odzwierciedla istotnie to, co zostało wy-
brane i zrealizowane – odzwierciedla również priorytety 
rocznego programu działania samej Komisji Europejskiej, 
jak również w sposób adekwatny realizuje odpowiedź 
Europy na te wyzwania, które są dla naszego kontynentu 
najistotniejsze.

Ze względu na ataki terrorystyczne, a także na tragiczne 
wydarzenia na Morzu Śródziemnym oraz na rosnącą presję 
migracyjną, pierwotny program prac prezydencji łotew-
skiej istotnie, tak jak wspomniała pani ambasador, musiał 
ulec wielu, i to nawet całkiem istotnym modyfikacjom. 
Spotkania ministrów spraw wewnętrznych zostały w dużej 
mierze zdominowane przez tę tematykę, na prezydencji 
spoczywał również ciężar prowadzenia przygotowań do 
posiedzeń Rady Europejskiej, podczas których zapadały 
kluczowe decyzje dotyczące zwalczania terroryzmu i roz-
wiązania problemów migracyjnych.

Polska wspierała wysiłki Łotwy, podkreślając w de-
bacie dotyczącej terroryzmu konieczność zachowania 
równowagi pomiędzy aspektem bezpieczeństwa a po-
szanowaniem praw jednostki. Podczas trudnej debaty 
w sprawie polityki migracyjnej Polska podkreślała, że 
zakres realizacji podjętych decyzji powinien zależeć 
od dobrowolnych deklaracji państw członkowskich. 
Decyzje Rady Europejskiej w kwietniu i w czerwcu tego 
roku potwierdziły zaangażowanie wszystkich państw 
członkowskich na rzecz walki z przyczynami nielegalnej 
imigracji oraz wysiłki mające na celu odciążenie tych 
państw, które są obecnie najbardziej narażone na presję 
migracyjną.

Koniec prezydencji Łotwy upłynął z kolei pod znakiem 
niepewności związanej z ryzykiem wyjścia Grecji ze strefy 
euro i z utratą przez to państwo zdolności obsługi wła-
snego długu. Polska nieustannie popierała poszukiwanie 
długotrwałego, a przy tym możliwie szybkiego rozwiązania 
problemów związanych z greckim długiem. Z zadowole-
niem w związku z tym przyjęliśmy wypracowane 13 lip-
ca tego roku wstępne porozumienie w sprawie programu 
pomocowego dla Grecji, osiągnięte po długich i, w naszej 
ocenie, trudnych negocjacjach. Cieszy nas, że obie strony 
porozumienia były zdolne do istotnych ustępstw. Mamy 
nadzieję, że porozumienie z jednej strony pozwoli Grecji 
wyjść z gospodarczych kłopotów, a z drugiej strony pozwoli 
zaspokoić oczekiwania wierzycieli.

W tym kontekście chciałbym również podkreślić, że 
Łotwa może stanowić przykład państwa, któremu udało 
się, i to samemu, przezwyciężyć kryzys gospodarczy dzię-
ki przeprowadzeniu skutecznych reform gospodarczych. 
Mieliśmy zatem do czynienia – w tym kontekście i nie 



Wspólne posiedzenie KSZ (169.) oraz KSUE (133.)6

Ambasador 
Wielkiego Księstwa Luksemburga 
w Rzeczypospolitej Polskiej 
Georges Faber:

Dziękuję, dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Szanowni Członkowie Senackiej Komisji Spraw Unii 

Europejskiej!
Cieszę się, że tu jestem, i postaram się w możliwie 

zwięzły sposób – choć muszą się państwo wykazać pewną 
dozą cierpliwości – przedstawić zestawienie naszych prio-
rytetów. Naturalnie chciałbym również skorzystać z okazji, 
by pogratulować Łotwie poprowadzenia bardzo skutecz-
nej i owocnej prezydencji. A prowadziła ona europejski 
okręt przez bardzo wzburzone wody. Te wody nadal są 
wzburzone, wobec czego my również musimy być dobrym 
kapitanem, by doprowadzić nas do naszego celu.

Będzie to dwunasta prezydencja Luksemburga. Nie 
znaczy to, że nie jesteśmy podekscytowani, dumni, a na-
wet przejęci z tego powodu, ponieważ, jak powiedziałem, 
wyzwania nie zniknęły. Będzie to także nasza pierwsza 
prezydencja pod rządami traktatu lizbońskiego, więc rów-
nież dla nas będzie ona w pewnym sensie pierwszą i będzie 
stanowiła wyzwanie.

Zorganizujemy, podobnie jak każda prezydencja, wiele 
wydarzeń. Nie będę wchodził w szczegóły, ale zawsze wiel-
kie wrażenie robi, przynajmniej na mnie, obserwowanie 
tego, co się odbywa w czasie prezydencji – czy tego, co 
działo się w Rydze, czy tego, co było w Warszawie, czy tego, 
co będzie się rozgrywało w Luksemburgu. A niemal wszyst-
kie wydarzenia odbędą się w stolicy Luksemburga.

Prezydencja luksemburska, zgodnie z naszymi trady-
cjami i przekonaniami, postrzega to również jako szansę, 
przede wszystkim na to, by umieścić obywatela Europy 
w sercu europejskiego projektu. Bo jest niezmiernie waż-
ne, byśmy lepiej dbali o rzeczywiste i pośrednie interesy 
naszych obywateli. W związku z tym prezydencja poświęci 
należną uwagę zasadom subsydiarności i proporcjonalno-
ści. Przykładowo: w tym kontekście należy interpretować 
przegląd porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie 
lepszego stanowienia prawa, ponieważ zapewni to poprawę 
współpracy zmierzającej do uzyskania lepszej równowagi 
między instytucjami. Pozwoli to także, w ostatecznym roz-
rachunku, poprawić jakość europejskiej legislacji.

Prezydencja stanowi również okazję do pokazania 
naszego głębokiego przywiązania do projektu integracji 
europejskiej. Będziemy starali się bazować na tym, co jest 
naszym tradycyjnym powołaniem – na budowaniu mostów 
i wynegocjowywaniu kompromisów, które pomogą posu-
nąć naprzód program europejski.

Będziemy wykorzystywać nasze doświadczenia z ponad 
sześćdziesięciu lat funkcjonowania w Unii, które zyskali-
śmy jako jeden z krajów założycielskich, ale jednocześnie 
program naszej prezydencji ma nadać Unii nowy impet. 
Zajmiemy się oczywiście też wszystkimi wyzwaniami, 
które nadal są aktualne, takimi jak migracja czy walka 
z terroryzmem. Będziemy rzecz jasna także dążyć do za-
chowania ciągłości działań i będziemy działać zgodnie 
z trzema głównymi dokumentami, które będą dla nas drogo-
wskazami: ze strategicznym programem Rady Europejskiej, 

Chciałbym również zaznaczyć, że prace nad jedno-
litym rynkiem cyfrowym wymagały sprawnej współ-
pracy pomiędzy różnymi konfiguracjami Rady, którą 
to współpracę prezydencja zapewniła. Cieszy nas, że 
prezydencja łotewska z uwagą odniosła się do kwestii 
bezpieczeństwa sieci i informacji. Dzięki aktywnej po-
stawie prezydencji nastąpił wyraźny postęp w pracach 
nad dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w spra-
wie środków mających na celu zapewnienie wspólnego 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji 
w obrębie Unii, który stanowi fundament wdrażanej od 
prawie dwóch lat strategii Unii Europejskiej w zakresie 
cyberbezpieczeństwa. Polska jest zdania, że zagrożenie 
cyberatakami jest obecnie jednym z głównych wyzwań 
dla bezpieczeństwa gospodarki oraz dla korzystania ze 
wszystkich usług przez obywateli. Wspieraliśmy zatem 
prezydencję Łotwy w jej działaniach.

Bardzo pozytywnie oceniamy zaangażowanie się Łotwy 
we współpracę z przewodniczącym Rady Europejskiej 
w organizację szczytu Partnerstwa Wschodniego w Rydze. 
Podzielamy stanowisko Łotwy, że Partnerstwo Wschodnie 
jest ważnym instrumentem służącym wzmacnianiu aspira-
cji europejskich państw uczestniczących w tym formacie 
współpracy. Z satysfakcją odnotowaliśmy również umiesz-
czenie postulowanych przez nas ambitnych zapisów doty-
czących liberalizacji wizowej z Ukrainą i Gruzją w dekla-
racji końcowej szczytu.

Polskę i Łotwę łączy trudna historia i podobne postrze-
ganie zagadnień geopolitycznych. Z tego względu w oczy-
wisty sposób kwestią fundamentalną w czasie ostatnich 
miesięcy było, zarówno dla nas, jak i dla prezydencji ło-
tewskiej, utrzymanie jedności unijnego stanowiska wobec 
Rosji, także w odniesieniu do kwestii sankcji. Z zadowo-
leniem odnotowaliśmy przyjęcie decyzji o przedłużeniu 
ich stosowania.

Doceniamy wysiłki prezydencji łotewskiej na rzecz przy-
spieszenia negocjacji nad Transatlantyckim Partnerstwem 
w dziedzinie Handlu i Inwestycji. W pierwszej połowie 
2015 r. miały miejsce dwie techniczne rundy negocjacyjne. 
Polska jest niezmiennie orędownikiem zawarcia szerokiej 
i ambitnej umowy handlowo-inwestycyjnej pomiędzy Unią 
Europejską i Stanami Zjednoczonymi i w trakcie ostatnich 
sześciu miesięcy była bardzo zaangażowana w prace nad 
umową na różnych forach.

Podsumowując: chciałbym pogratulować Łotwie suk-
cesu w realizacji jej priorytetów oraz profesjonalizmu 
w reagowaniu na nowe wyzwania. Jestem również prze-
konany, że nasza dobra współpraca w czasie łotewskiego 
przewodnictwa będzie umacniać się i zaowocuje wieloma 
wspólnymi działaniami w przyszłości. Bardzo dziękuję 
pani ambasador.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Proponuję przejście od razu do punktu trzeciego, a są 

to priorytety prezydencji luksemburskiej.
I poproszę ekscelencję ambasadora Georges’a Fabera 

o przedstawienie zasadniczych elementów, jeżeli chodzi 
o prezydencję Luksemburga.
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kondycji rynków pracy, zwłaszcza w obszarze zatrudnienia 
młodych, poprzez zastosowanie systemu gwarancji dla 
młodzieży.

Musimy także poprawić zarządzanie społeczne w Unii, 
zwłaszcza w strefie euro. Jest naprawdę niezbędne, byśmy 
lepiej rozumieli powiązania między problemami społecz-
nymi a wyzwaniami makroekonomicznymi.

Trzeci priorytet też mieści się w wymiarze społecznym 
i może powinienem wspomnieć, że ważna tu jest zasada 
niedyskryminowania jako element europejskiego kursu. 
Będziemy się starali poprawić sytuację w kwestii prze-
strzegania zasad niedyskryminowania i zasad równości 
płci. Bo trzeci priorytet to oczywiście zarządzanie migracją 
i walka z terroryzmem, ale w połączeniu z przestrzenią wol-
ności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa. Z pewnością to 
migracja jest jedną z najpilniejszych spraw, którym musimy 
stawić czoła, nie tylko w kontekście tragicznych śmierci 
na morzu, ale też jako ogromnemu wyzwaniu, które nie 
zniknie, a przez to wymaga natychmiastowego i trwałego 
działania. W kontekście działań w dłuższej perspektywie 
Rada Europejska podkreśliła potrzebę opracowania bardziej 
systemowego i wszechstronnego podejścia i my, w ramach 
programu prac prezydencji, będziemy starać się to osiągnąć. 
Będziemy próbować posuwać się naprzód jednocześnie 
we wszystkich trzech obszarach określonych przez Radę 
Europejską, a są to: relokacja i przesiedlanie; powroty, 
readmisja i reintegracja; współpraca z krajami tranzytu 
i pochodzenia; a także rozbicie modelu biznesowego prze-
mytników i handlarzy ludźmi.

Poświęcę teraz chwilę czy dwie na omówienie dzia-
łań najpilniejszej potrzeby. Jak wiadomo, cele nie zostały 
w pełni osiągnięte, co wczoraj ogłosiła Rada Europejska. 
Prezydencja dołożyła wielu starań, by je osiągnąć, zapo-
czątkowała konstruktywne podejście wszystkich państw 
członkowskich, by ustalić liczby, ale, jak powiedzia-
łem, nie chodzi tu tylko o liczby, ale też o opracowanie 
wszechstronnej strategii. Cel jeszcze nie został przez nas 
osiągnięty, relokacja nie uwzględnia jeszcze mniej więcej 
ośmiu tysięcy osób. Jesteśmy jednak całkiem pewni, że 
osiągniemy cel do końca tego roku. Nadal czekamy na 
deklaracje ze strony kilku państw. Dowiedzieliśmy się od 
części krajów, że pod koniec tego roku będą one chciały 
dokonać przesunięć liczbowych z kategorii przesiedleń do 
relokacji. A, jak wiadomo, jeśli chodzi o przesiedlenia, to 
mamy nadmiar wynoszący nieco ponad dwa tysiące osób. 
I nadal czekamy na deklaracje ze strony dwóch krajów 
stowarzyszonych, które to deklaracje, jak mamy nadzieję, 
zostaną przedstawione tego lata. I to mocno zbliży nas do 
osiągnięcia ostatecznej liczby. Choć nie wykluczam – i pan 
minister również tego nie wyklucza – że będzie potrzebna 
jeszcze pod koniec roku dodatkowa runda dwustronna, by 
móc osiągnąć ostateczną liczbę, to znaczy byśmy byli w sta-
nie relokować czterdzieści tysięcy osób, które ewidentnie 
potrzebują ochrony międzynarodowej, z Grecji i Włoch.

Walka z terroryzmem – na ten temat nie muszę mówić 
wiele. Jest to oczywiście jeden z głównych priorytetów tej 
prezydencji, jest to też priorytet nas wszystkich. Będziemy 
dążyć do wprowadzenia w życie środków i działań usta-
lonych przez głowy naszych państw i rządów w deklara-
cji z 12 lutego. W tym kontekście Luksemburg popiera 

z kierunkami polityk Komisji Europejskiej, co prowadzi do 
programu prac Komisji i w końcu do programu prac tria, 
który uzgodniliśmy wspólnie z naszymi włoskimi i łotew-
skimi kolegami.

Krótkie wyliczenie priorytetów. Omówię je jeden po 
drugim, ale właściwie nie będę ich wyliczał.

Zatem pierwszy, zdecydowanie dotyczący obszaru 
gospodarczego: stymulowanie inwestycji, zwiększanie 
wzrostu i zatrudnienia. Jesteśmy szczęśliwi i wdzięczni 
naszym łotewskim kolegom, że zdołali uzyskać porozu-
mienie w sprawie „Planu inwestycyjnego dla Europy”. 
Teraz zadaniem Luksemburga będzie wprowadzenie, wraz 
z innymi krajami członkowskimi, tego planu w życie, 
to znaczy rozpoczęcie podczas tego lata finansowania 
pierwszych projektów. Jeden projekt, nieduży projekt re-
alizowany w Luksemburgu, jest już finansowany w spo-
sób pośredni, ze wsparciem Europejskiego Funduszu 
na rzecz Inwestycji Strategicznych, a więc jesteśmy na 
dobrej drodze i będziemy nią podążać. Jednak dostęp do 
finansowania nie jest jedyną kwestią w tym kontekście. 
Musimy również przyjąć konieczne rozwiązania prawne, 
by uczynić Europę atrakcyjną dla inwestycji w ogóle, 
a tym samym by móc wykorzystywać aspekty finansowe 
planu jako swoistą dźwignię.

Jedną z kluczowych inicjatyw, które są dla nas ważne, 
jest pójście naprzód i ustanowienie unii rynków kapitało-
wych, co pozwoli nam uwolnić zablokowane inwestowa-
nie w Europie. Musimy dążyć do sytuacji, w której firmy 
z jednego państwa członkowskiego – czy są one małe, 
duże czy średnie – mogłyby pozyskiwać finansowanie 
przykładowo z rynków kapitałowych innych państw człon-
kowskich. Uzupełnienie przepisów dotyczących usług fi-
nansowych i dokończenie reformy bankowej są, rzecz 
jasna, nadal w naszym programie. Pewną innowację może 
stanowić fakt, że próbujemy ponownie umieścić w na-
szym programie politykę przemysłową i systematycznie 
zwiększać nasze atuty i konkurencyjność we wszystkich 
obszarach polityki przemysłowej – myślę tu szczególnie 
o przemyśle kosmicznym i stalowym. Nie będę tu już 
mówił o sferze badań, które są oczywiście ważne dla nas 
wszystkich i każda prezydencja stara się rozwijać badania 
i innowacyjność.

Przejdę do drugiego priorytetu, którym jest wzmocnie-
nie wymiaru społecznego, ponieważ spójność społeczna 
stanowiła filar konstrukcji europejskiej od samego jej po-
czątku. Jest to także filar, który w ostatnich latach został 
najbardziej osłabiony – dlatego też jest dla nas szczególnie 
ważne to, by wzmocnić wymiar społeczny naszej Unii – 
a przede wszystkim pogłębiły się nierówności i znacznie 
wzrosło bezrobocie wśród młodych. Musimy jednak pa-
miętać, że od samego początku projekt europejski charak-
teryzował się zawsze silnym wymiarem społecznym i to 
właśnie wymiar społeczny zapewniał Unii poparcie jej oby-
wateli. Z tego powodu prezydencja luksemburska popiera 
ideę osiągnięcia w wymiarze społecznym ratingu AAA, 
jak założył to przewodniczący Komisji. Ważne tu będą 
inwestycje społeczne, istotne będą inwestycje dotyczące 
kapitału ludzkiego, inwestycje w umiejętności, zwłaszcza 
w umiejętności cyfrowe. Jesteśmy również przekonani, że 
wszystkie nasze rządy narodowe muszą dążyć do poprawy 
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dążyć do zintegrowania czterech filarów unii walutowej, 
a więc filaru ekonomicznego, budżetowego, bankowe-
go i politycznego. Były one dotychczas implementowa-
ne w różnym tempie. Sądzimy, że budowa politycznego 
filaru unii gospodarczej i walutowej, która była niegdyś 
priorytetem europejskiej agendy, została zdegradowana do 
jednej z najmniej ważnych kwestii. Dlatego potrzebujemy 
swoistego ujednoliconego wzmocnienia politycznego, aby 
wzmocnić i wdrożyć pozostałe trzy filary tej unii.

Jak już jednoznacznie powiedziałem, musimy prze-
ciwdziałać oszustwom podatkowym i unikaniu opodatko-
wania w Europie i wokół niej. Jest to ważny priorytet dla 
Luksemburga, ale oczywiście musimy zająć się tą sprawą 
w szerszym kontekście, bo rozwiązywanie tych problemów 
jedynie w obrębie Unii Europejskiej jest niewystarczające. 
Tak czy inaczej, Luksemburg jest zaangażowany w rozwią-
zanie problemu oszustw podatkowych i w walkę z unika-
niem opodatkowania. Chcemy na przykład przeprowadzić 
jak najszybciej negocjacje w sprawie wniosku dotyczącego 
przejrzystości i wymiany informacji o interpretacjach prze-
pisów podatkowych. Tu uwaga na marginesie: Luksemburg 
nie będzie tu niczego negocjował, naszą intencją jest do-
prowadzenie do takiej wymiany informacji najszybciej, 
jak to jest możliwe. To samo odnosi się do ustanowienia 
wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób 
prawnych, jak i osiągania postępu w działaniach dotyczą-
cych BEPS – erozji podstawy opodatkowania i transferu 
zysków – w kontekście raportu OECD. Plan działania na 
rzecz bardziej przejrzystego i sprawiedliwszego opodat-
kowania firm, który Komisja zaprezentowała 17 czerwca, 
posłuży nam jako punkt wyjścia dla działań prezydencji 
luksemburskiej w obszarze opodatkowania.

Polityka handlowa. Kwestia TTIP była już przed chwi-
lą wspomniana, ale jako ambasador w Polsce wiem, jak 
ważna jest to sprawa dla Polski. Jednak równie ważne i dla 
Luksemburga, i, jak sądzę, dla wszystkich krajów europej-
skich jest osiągnięcie postępu w tej kwestii, gdyż polityka 
handlowa – a w tym wypadku TTIP – jest oczywiście waż-
ną dźwignią wzrostu. Wiemy, że wciąż istnieją problemy 
wymagające rozwiązania – między innymi chodzi o ISDS, 
sprawę rozstrzygania sporów na linii inwestor-państwo. 
Parlament Europejski głosował nad tym niedawno i, jak 
wiadomo, zapisy dotyczące ISDS, które tworzymy obecnie 
i których potrzebujemy w związku z TTIP, będą różnić się 
od tych, które mieliśmy wcześniej. To właśnie jest jednym 
z punktów, nad którymi będziemy pracować. Innym będzie 
oczywiście ogólna przejrzystość – negocjowanie tego po-
rozumienia musi być dla naszych obywateli przejrzyste. 
Uważamy też, że istotne jest doprowadzenie do takiego 
otwarcia amerykańskich rynków na produkty europejskie, 
byśmy nie musieli rezygnować z naszych standardów.

Szósty priorytet to promowanie zrównoważonego roz-
woju. Dla naszych obywateli zrównoważona gospodarka 
idzie w parze z najambitniejszymi normami ochrony środo-
wiska. Prezydencja luksemburska dołoży wszelkich starań, 
by przyspieszyć przejście na tak zwaną zieloną gospodarkę, 
z niskim poziomem emisji gazów cieplarnianych, poprzez 
stworzenie dynamik koniecznych do kreowania zrówno-
ważonego i bezpiecznego społeczeństwa – przykładowo 
poprzez promowanie konkurencyjnej gospodarki o obiegu 

utworzenie europejskiego systemu gromadzenia nazwisk 
pasażerów. Doceniamy duży postęp osiągnięty w czasie 
prezydencji łotewskiej, ale również w tym przypadku cel 
nie został jeszcze osiągnięty. Spodziewamy się jednak roz-
wiązać do końca roku to dość zawiłe zagadnienie, którego 
powodem jest, jak powiedział przed chwilą pan minister, 
to, że chodzi tu o równoważenie środków ochronnych oraz 
poszanowanie praw człowieka i podstawowych wartości.

Priorytet numer cztery: rewitalizacja jednolitego ryn-
ku, a zwłaszcza skupienie się na wymiarze cyfrowym. Tu 
również możemy oprzeć się na postępie wypracowanym 
przez naszych łotewskich kolegów, ponieważ tworzenie 
miejsc pracy i generowanie wzrostu wymaga pogłębionego 
i lepiej działającego jednolitego rynku – czy to w obszarze 
cyfrowym, czy energetycznym. Cyfryzacja jest prawdo-
podobnie najbardziej niewykorzystywanym obszarem, 
dlatego też – tak jak zrobiła to wcześniej Łotwa i na co 
wszyscy się zgodziliśmy – nadamy priorytet cyfryzacji 
przeprowadzanej przekrojowo, co nazywamy digital by de-
fault, domyślną cyfrowością.

Zamierzamy kontynuować działania na rzecz usunięcia 
istniejących barier, które powodują istnienie de facto dwu-
dziestu ośmiu minirynków w obrębie Unii Europejskiej, 
co z pewnością nie motywuje ani przedsiębiorców, by 
proponować nowe produkty, ani konsumentów, by z nich 
korzystać.

W celu ogólnego pogłębienia jednolitego rynku pre-
zydencja będzie wspierać użycie środków regulacyjnych 
i pozaregulacyjnych, do których zalicza się między innymi 
harmonizacja. Jednak, jak wiadomo, harmonizacja nie jest 
łatwa – minimalna harmonizacja nie wystarcza, maksy-
malna zaś jest niezwykle trudna do osiągnięcia. Wierzymy 
jednak, że powinniśmy bardziej polegać na zasadzie wza-
jemnego uznawania, co jest łatwiejsze do wprowadzenia, 
harmonizując jednocześnie te kwestie, które są naprawdę 
ważne, przykładowo dla ochrony konsumentów, bezpie-
czeństwa i ochrony, a powstrzymując się od regulowania 
innych dziedzin. Ale przede wszystkim chodzi tu o stoso-
wanie zasady wzajemnego uznawania.

Słowo na temat unii energetycznej, ustanowionej 
w czasie łotewskiej prezydencji, ale wywodzącej się wła-
ściwie z Polski. Cieszymy się z tego, co osiągnęliśmy, i że 
ramy regulacyjne są gotowe, teraz przyszedł czas na wpro-
wadzenie tego w życie. Przy czym prezydencja luksem-
burska, nie kwestionując bezpieczeństwa energetycznego, 
skoncentruje się także na kwestiach przejścia na gospodar-
kę niskoemisyjną, na promowaniu odnawialnych źródeł 
energii i – co najważniejsze – na promowaniu wydajności 
energetycznej, gdyż te sprawy są siłą napędową nie tylko 
dla zrównoważonego rozwoju i wzrostu, ale również dla 
zatrudnienia i bogactwa.

Piątym priorytetem, ponownie z obszaru gospodarcze-
go, będzie poprawa konkurencyjności Europy w globalnym 
wymiarze i w kontekście transparentności. Po pierwsze, 
zgodnie ze sprawozdaniem czterech przewodniczących 
i prezesa EBC celem jest zwieńczenie unii gospodarczej 
i walutowej. Zwłaszcza że kryzys związany z zadłużeniem 
Grecji, którego świadkami byliśmy w ostatnich dniach, 
jasno uświadomił nam, że nadeszła już pora na sfinalizowa-
nie unii walutowej. Dlatego też, by to osiągnąć, będziemy 
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Stosunki z Azją znajdą się w centrum uwagi przy okazji 
dwunastego spotkania europejskich i azjatyckich ministrów 
spraw zagranicznych w Luksemburgu, w którym weźmie 
udział około pięćdziesięciu ministrów spraw zagranicznych 
z Azji i Europy.

Na koniec słowo na temat polityki rozwojowej, po-
nieważ rok 2015 jest przełomowy w tym wymiarze – nie 
tylko z powodu szczytu w Nowym Jorku oraz konferen-
cji klimatycznej w Paryżu, ale również z racji tego, że 
rok 2015 to Europejski Rok na rzecz Rozwoju. Da nam to 
szansę przeanalizować związek między rozwojem a mi-
gracją i wzmocnić współpracę w krajami trzecimi, zarów-
no krajami pochodzenia, jak i krajami tranzytu. Jest to 
również okazja, by zwiększyć świadomość co do działań 
dla rozwoju wśród naszych obywateli. Dlatego właśnie 
w styczniu w Rydze nastąpiło wielkie publiczne otwarcie 
Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju i dlatego w grudniu 
podsumujemy ten rok w Luksemburgu. Chciałbym w tym 
kontekście wspomnieć o tym, że Luksemburg jest wśród 
państw, które przeznaczają 1% swojego dochodu narodo-
wego brutto na współpracę rozwojową.

Moje wystąpienie trwało nieco dłużej niż się spodzie-
wałem. Panie Przewodniczący, proszę mi to wybaczyć, ale 
nie chciałem ani zbyt pobieżnie tego przedstawiać, ani nic 
skracać. Mam nadzieję, że w ten właśnie skrótowy sposób 
przedstawiłem państwu przegląd naszych zamiarów na 
następne sześć miesięcy

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
W porządku, dziękuję bardzo, Ekscelencjo, za przedsta-

wienie nam tych priorytetów. Jest ich wiele, więc musiało 
to zabrać trochę czasu. W porządku, dziękuję bardzo.

Chciałbym zamknąć ten punkt.
I teraz chciałbym prosić pana ministra o przedstawie-

nie polskiej polityki europejskiej w czasie prezydencji 
Luksemburga. A potem odbędziemy dyskusję.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Artur Nowak-Far:
Bardzo dziękuję.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
W naszym przekonaniu Luksemburg obejmuje prze-

wodnictwo w trudnym dla Unii Europejskiej okresie, w któ-
rym w wielu obszarach i na różnych poziomach podejmo-
wania decyzji trzeba potwierdzić fundamentalne dla Unii 
Europejskiej zasady solidarności oraz utrzymania dorobku 
integracyjnego, w tym swobód, także szeroko rozumianych 
swobód rynku wewnętrznego. Obecne wydarzenia stanowią 
test dla Unii Europejskiej i dla nas wszystkich.

W trudnych momentach potrzebujemy mieć wsparcie 
w wartościach. Doceniamy zatem wybór hasła, które do 
takich wartości nawiązuje – hasła, które ma ujmować krót-
ko zasadniczą treść prac prezydencji luksemburskiej, jakoś 
je ukierunkowywać na najbliższe półrocze, czyli hasła: 
Europa bliższa obywatelom. Będziemy wspierać działania 
prezydencji zarówno w wymiarze politycznym, jak i w za-
kresie agendy gospodarczej. Przedstawiony program prac 

zamkniętym, energooszczędnej i szanującej bioróżnorod-
ność oraz zasoby naturalne. Taka gospodarka o obiegu 
zamkniętym, w której ogranicza się do minimum liczbę 
odpadów i wspiera wydajny recycling, to jeden z celów, do 
których dążyć będzie luksemburska prezydencja.

Potrzeba zrównoważonego rozwoju umieszczana jest 
również w centrum działań prezydencji, jeśli chodzi o dwa 
szczyty międzynarodowe, które odbędą się jeszcze w tym 
roku. Jeden, już wspomniany, to Szczyt Zrównoważonego 
Rozwoju poświęcony celom zrównoważonego rozwoju 
po roku 2015, które omawiane będą w Nowym Jorku we 
wrześniu; drugi zaś to konferencja na temat zmian klimatu 
– tak zwana COP 21 – która będzie miała miejsce w Paryżu 
w grudniu. Wierzymy, że podczas konferencji paryskiej 
negocjacje międzynarodowe doprowadzą do przyjęcia am-
bitnego traktatu, wiążącego prawnie w ujęciu globalnym. 
To porozumienie powinno pozwolić nam na powstrzymanie 
globalnego ocieplenia poprzez utrzymanie wzrostu tem-
peratur poniżej 2˚C. Prezydencja luksemburska kierować 
będzie debatą mającą na celu przyjęcie ambitnego mandatu 
negocjacyjnego oraz wesprze wysiłki Francji i Komisji 
Europejskiej zmierzające do tego, by głos Unii Europejskiej 
został wysłuchany, a także by cele państw trzecich były 
równie ambitne jak cele Unii Europejskiej i jej krajów 
członkowskich.

Finansowanie dotyczące kwestii klimatu oraz finanso-
wanie rozwoju to także część naszego programu, ponieważ 
sprawy te idą w parze, o czym mówiłem przed chwilą. 
Oczywiście zrównoważony rozwój będzie także wiodącą 
zasadą w odniesieniu do rolnictwa i rybołówstwa.

Ostatni priorytet to wzmocnienie znaczenia Unii 
Europejskiej na arenie globalnej. Temat Europy zaanga-
żowanej został przed chwilą wspomniany przez moją ło-
tewską koleżankę, ale jest to, jak sądzę, sprawa, na której 
zależy każdej prezydencji. Tak więc i Luksemburg, poprzez 
udzielanie stałego poparcia wysokiej przedstawiciel Unii, 
zamierza przyczynić się do wzmocnienia naszej obecności 
na arenie międzynarodowej. Jesteśmy głęboko zaangażo-
wani w pogłębianie stosunków z naszymi najbliższymi part-
nerami, jednak oczywiście bez podważania podstawowych 
zasad leżących u podstaw procesu integracji europejskiej, 
czyli jednolitości stosowania unijnego acquis i swobodnego 
przepływu osób.

Prezydencja stoi na stanowisku, że perspektywa człon-
kostwa stanowi silny impuls do reform na terenach leżą-
cych przy granicach Unii, co jest korzystne i może się 
przyczynić do pomyślności całego kontynentu. Z tego 
powodu prezydencja szczególną uwagę zwróci na politykę 
rozszerzenia Unii.

Co do szczytu Rydze – w którym sam miałem okazję 
wziąć udział i podczas którego dyskusje były niezwykle 
trudne do samego końca, jednak ostatecznie udało się osią-
gnąć rozwiązanie – to nasza prezydencja będzie musiała 
skoncentrować się na wprowadzeniu w życie umów sto-
warzyszeniowych oraz postanowień tego szczytu, w tym 
także pogłębionych i kompleksowych umów o wolnym 
handlu z Mołdawią, Ukrainą i Gruzją. Prezydencja będzie 
oczywiście nadal śledzić rozwój wydarzeń na Ukrainie 
oraz włączy się w kształtowanie przyszłego charakteru 
Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.
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elektrycznej, a w negocjacjach dyrektywy ETS będziemy 
wymagać respektowania postanowień październikowego 
posiedzenia Rady Europejskiej.

Czekamy na przegląd rozporządzenia o bezpieczeń-
stwie dostaw gazu – tak zwanego rozporządzenia SoS 
– i na propozycje wzmocnienia pozycji negocjacyjnej 
państw członkowskich Unii Europejskiej wobec dostaw-
ców zewnętrznych.

Będziemy aktywnie wspierać prezydencję luksem-
burską w przygotowaniach do konferencji klimatycznej 
COP 21 w Paryżu. Priorytetem Polski w tym kontekście 
pozostaje uzgodnienie nowego globalnego porozumienia 
w zakresie zmian klimatu, opierającego się na partycypacji 
wszystkich państw świata, co pozwoli na bardziej propor-
cjonalne rozłożenie obciążeń w tym zakresie.

Prezydencja Luksemburga zadeklarowała wsparcie 
działań mających na celu wzmocnienie obecności Unii 
Europejskiej na arenie międzynarodowej. Liczymy na 
zaangażowanie prezydencji we współpracę z państwami 
Partnerstwa Wschodniego oraz na możliwie szybkie zakoń-
czenie prac i otwarcie ruchu bezwizowego pomiędzy Unią 
Europejską a Ukrainą i Gruzją, a także na szybką ratyfikację 
umowy o pogłębionej strefie wolnego handlu – DCFTA – 
przez państwa członkowskie Unii Europejskiej i jej sprawne 
wdrażanie na Ukrainie. Częściowo czy w znacznym stopniu 
kwestia ta została już podjęta przez pana ambasadora, co 
konstatuję z wielkim zadowoleniem.

Dla Polski kwestią fundamentalną pozostaje również 
utrzymanie jedności unijnego stanowiska wobec Rosji, 
także w odniesieniu do kwestii sankcji.

Musimy dokonywać rozważnych wyborów, pracować 
nad inicjatywami, które przyniosą Unii Europejskiej i jej 
obywatelom rzeczywistą wartość dodaną, zarówno w wy-
miarze politycznym, jak i gospodarczym. Prezydencja 
luksemburska wskazała kierunki pozostające w zgodzie 
z wytycznymi Rady Europejskiej, z programem pracy 
Komisji Europejskiej, poniekąd wzorcowo definiując 
punkty referencyjne w postaci planu Komisji, w postaci 
planu strategicznego tria tworzącego w zasadzie de iure 
prezydencję, na których będzie się koncentrować pracę. 
Podzielamy te wybory i będziemy wspierać prezydencję 
w realizacji jej zamierzeń. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Proszę państwa, w tej chwili jest czas na dyskusję.
Otwieram wobec tego dyskusję.
I bardzo proszę pana senatora, pana przewodniczącego 

Włodzimierza Cimoszewicza.

Senator Włodzimierz Cimoszewicz:
Bardzo dziękuję.
Chcę się z państwem podzielić trzema uwagami.
Pierwsza. Obie prezydencje, i łotewska, i luksemburska, 

przypadają w czasie szczególnym – zwracano na to uwagę 
–gdy chodzi o to, co się dzieje zarówno we wschodnim 
i południowym sąsiedztwie Unii Europejskiej, jak i w nie-

prezydencji, który będzie musiał w naturalny sposób ewo-
luować, by odpowiadać na bieżące wyzwania – bo taka jest 
zwykle rzeczywistość sprawowania prezydencji – wpisuje 
się w zakres tematów o istotnym znaczeniu również z punk-
tu widzenia naszych własnych, narodowych interesów.

Najpilniejszym wrażliwym zadaniem, jakie zostało 
postawione przez prezydencję luksemburską od pierwsze-
go dnia przewodnictwa, jest sytuacja migracyjna w Unii 
Europejskiej. Podczas wczorajszego spotkania ministrów 
spraw wewnętrznych Unii Europejskiej Luksemburg dą-
żył do realizacji postanowień czerwcowego spotkania 
Rady Europejskiej w sprawie przesiedleń obejmują-
cych dwadzieścia tysięcy osób oraz w sprawie relokacji 
z Włoch i Grecji czterdziestu tysięcy uchodźców, o czym 
wspominał w swoim wystąpieniu pan ambasador. Udało 
się zebrać deklaracje państw członkowskich dotyczące 
blisko pięćdziesięciu pięciu tysięcy z założonych sześć-
dziesięciu tysięcy migrantów. Prezydencja zadeklarowała 
powrócenie do kwestii migracji na ostatnim posiedze-
niu Rady do spraw Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych właśnie podczas swojej prezydencji, a bę-
dzie to w grudniu 2015 r.

Popieramy plany prezydencji luksemburskiej odnoszące 
się do realizacji ambitnej agendy prowzrostowej. Wzrost 
gospodarczy, działania na rzecz zwalczania bezrobocia, 
tworzenia miejsc pracy muszą być trwałym elementem 
działań podejmowanych przez instytucje Unii Europejskiej 
w sferze gospodarczej.

Rozumiemy również plany Luksemburga i ocenia-
my jako właściwe te, które zmierzają do zreformowania 
i polepszenia funkcjonowania strefy euro. Podzielamy 
również stanowisko prezydencji luksemburskiej, że po-
lityka handlowa jest istotnym elementem przyczyniają-
cym się do wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej. 
Będziemy wspierać działania prezydencji na rzecz szyb-
kiego zakończenia negocjacji ambitnej i kompleksowej 
umowy TTIP.

W ślad za konkluzjami Rady Europejskiej prezydencja 
Luksemburga podejmuje prace nad Agendą Cyfrową Unii 
Europejskiej, w tym nad dyrektywą w sprawie bezpieczeń-
stwa sieci i informacji, o której wspomniałem również 
w swoim wystąpieniu nawiązującym do wystąpienia pani 
ambasador Łotwy. Te prace stanowią w naszym przekona-
niu pewien fundament budowy strategii czy realizacji stra-
tegii bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej. 
Uzgodnienia z Parlamentem Europejskim w tym zakresie 
stanowią dobrą podstawę do tego, aby zakończyć prace do 
końca tego roku. To jednocześnie wyznacza ambitny punkt 
dla prezydencji luksemburskiej.

Priorytetowo traktujemy społeczny wymiar Unii 
Europejskiej, który musi gwarantować właściwy kompro-
mis, równowagę pomiędzy ochroną praw pracowniczych 
a swobodą świadczenia usług i swobodą przepływu osób. 
Będziemy w swojej własnej polityce przeciwdziałać wszel-
kim takim inicjatywom, które by mogły prowadzić do dys-
kryminacji polskich przedsiębiorstw i pracowników.

Cieszymy się, że wraz z przyjęciem letniego pakietu 
energetycznego prezydencja Luksemburga rozpocznie pra-
ce nad wdrożeniem unii energetycznej. Dla Polski ważna 
będzie dyskusja na temat przyszłej struktury rynku energii 
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Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Dziękuję bardzo.
Poseł do Parlamentu Europejskiego, pan Zbigniew 

Kuźmiuk.

Poseł do Parlamentu Europejskiego 
Zbigniew Kuźmiuk:
Panowie Przewodniczący, ja w zasadzie mam tylko dwa 

pytania do pana ministra reprezentującego polski rząd.
W odniesieniu do zamierzeń prezydencji luksembur-

skiej chciałbym, po pierwsze, zapytać o to, jakie będzie 
stanowisko Polski w sytuacji, kiedy nie da się wypracować 
w Paryżu tego wspominanego ogólnoświatowego porozu-
mienia klimatycznego. Czy rzeczywiście my będziemy 
opowiadali się za tym, żeby przyjmować ostre, europejskie 
stanowisko dotyczące klimatu? To pierwsze pytanie.

I drugie. Ponieważ w czasie prezydencji luksembur-
skiej przyspieszone zostaną prace dotyczące wprowadzenia 
wspólnej podstawy opodatkowania w podatku dochodo-
wym od firm, to chciałbym zapytać, jakie jest stanowisko 
Polski w tej sprawie. Wydawało się do tej pory, że har-
monizacja podatków pośrednich, VAT i akcyzy, w zupeł-
ności wystarczy, ale w zakresie podatków dochodowych 
będziemy prowadzili polityki narodowe. Tutaj widzimy 
pewne zaawansowanie prac w tym zakresie, chciałbym 
więc zapytać, jakie jest stanowisko polskiego rządu w tej 
sprawie. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Dziękuję bardzo.
Zdaje się… a tak, poseł do Parlamentu Europejskiego, 

pan Stanisław Ożóg.
Bardzo proszę.

Poseł do Parlamentu Europejskiego 
Stanisław Ożóg:
Dziękuję bardzo.
Panowie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja, w ślad za swoim kolegą, też podzielę się pewnymi 

uwagami. I też mam pytanie. Panie Ministrze, po pierwsze 
– w nawiązaniu do tego, co mówił pan przewodniczący 
Cimoszewicz, że nie znamy stanowiska czy opinii Komisji 
Europejskiej w sprawie umowy handlowej – ja bym zadał 
panu, Panie Ministrze, pytanie i zarazem przedstawiłbym 
prośbę, ażebyśmy my, parlamentarzyści europejscy, znali 
stanowisko rządu polskiego wobec niektórych zapisów 
czy propozycji zapisów w tej umowie handlowej. Bo 
nie do końca jest tak, że jesteśmy zorientowani co do 
stanowiska rządu.

Druga sprawa. Zgadzam się z panem przewodniczącym 
Cimoszewiczem, że potężnym zagrożeniem jest to, co się 
dzieje za wschodnimi granicami Unii Europejskiej, ale 
zbyt mało tutaj powiedziano, w odniesieniu do prezydencji 
łotewskiej czy luksemburskiej, o kolejnym bardzo poważ-
nym zagrożeniu dla jedności Unii Europejskiej, jakim jest 
szeroko pojęty problem Grecji. I na to też chciałbym po 
prostu zwrócić uwagę.

których państwach członkowskich. Rzeczywiście proble-
my, wobec których stoimy, są niezwykłe. I to mówiąc, 
chciałbym wyrazić uznanie dla sposobu, w jaki przewodziła 
wspólnocie w tym wymiarze Łotwa. Chciałbym też wyra-
zić nadzieję, że w okresie prezydencji luksemburskiej do-
tychczasowe spójne stanowisko Unii Europejskiej, będące 
reakcją na agresję rosyjską wobec Ukrainy, będzie zacho-
wane. W Europie wielu ludzi nie rozumie istoty konfliktu 
na wschodniej Ukrainie, wielu ludziom wydaje się, że to 
jest jakiś lokalny, odległy konflikt. Tymczasem w Donbasie 
i w Ługańsku, a więc na terytorium państwa nieczłonkow-
skiego zaatakowanego przez inne państwo nieczłonkowskie, 
rozstrzyga się przyszłość Unii Europejskiej, rozstrzyga się 
tam polityczny wymiar Unii Europejskiej. I warto byłoby, 
żebyśmy sami o tym pamiętali i uświadamiali to pięciuset 
milionom Europejczyków w Unii Europejskiej.

Uwaga druga. Spośród bardzo wielu kwestii, którymi 
zajmowała się Łotwa w okresie prezydencji, ja zwróciłbym 
uwagę na jedną – wspomniała o niej pani chargé d’affaires 
– a jest to roaming. Ja myślę, że jeżeli ludzie będą pamiętali, 
że to było poruszane w okresie prezydencji łotewskiej, to 
będą wam bardzo wdzięczni, będą to zachowywali w dobrej 
pamięci. Telefonia komórkowa rozwija się od dwudziestu 
pięciu lat, było jasne, że przez pewien czas firmy tele-
komunikacyjne musiały gromadzić środki na niezbędne 
inwestycje, później oczywiście musiały zarobić na tym 
biznesie, ale to, co się dzieje w tej chwili, w warunkach bar-
dzo ograniczonej konkurencji, bywa wręcz nieprzyzwoite 
i chyba wszyscy mamy świadomość tego. Jeżeli poważnie 
mówimy o gospodarce cyfrowej, jeżeli w pełni doceniamy 
znaczenie komunikacji dla konkurencyjności gospodarczej, 
to powinniśmy wywierać narastającą presję, aby koszty 
telekomunikacji obniżały się. One nie mogą być sztucznie 
zawyżane w wyniku quasi-monopolistycznej pozycji firm 
operujących w tym sektorze.

I trzecia uwaga, dotycząca prezydencji luksembur-
skiej. Pan ambasador wspominał o negocjacjach doty-
czących traktatu o partnerstwie transatlantyckim między 
Unią i USA. W Europie jest sporo lęków, w szczególności 
wielu ludzi obawia się, czy nasze bezpieczne, europej-
skie standardy w zakresie żywności i leków nie staną się 
ofiarą tego porozumienia. Obawa, jak wiadomo, dotyczy 
także mechanizmów rozstrzygania sporów między przed-
siębiorstwami – często wielkimi, transnarodowymi kor-
poracjami – a poszczególnymi państwami. Wydaje mi się, 
że w sporym stopniu te lęki wynikają z braku informacji. 
I byłoby dobrze, gdyby ludzie w Unii Europejskiej lepiej 
znali pozycję negocjacyjną Unii Europejskiej. Jest pew-
nym paradoksem to, że nasi partnerzy w Waszyngtonie 
lepiej znają stanowisko negocjacyjne Unii Europejskiej niż 
Europejczycy, niż obywatele Unii Europejskiej. Ja głęboko 
wierzę w to, że nie jest intencją negocjatorów z naszej 
strony zrezygnowanie z osiągnięć unijnych gwarantujących 
prawa konsumentów, nie jest również intencją podważenie 
pozycji poszczególnych państw, władz publicznych tych 
państw, ustawodawstw tych państw itd., itd. Dlatego też 
byłoby niezwykle ważne to, by prezydencja luksemburska 
poświęciła więcej uwagi upowszechnianiu informacji na 
temat tego, o co w tych spornych kwestiach stronie euro-
pejskiej chodzi. Dziękuję.
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media rosyjskojęzyczne, ale unijne. W tej chwili, wczoraj, 
czytałem w prasie, że jest taka propozycja, inicjatywa – nie 
wiem, czy…

(Senator Włodzimierz Cimoszewicz: Holendersko- 
-polska.)

A, holendersko-polska… Ale nie wiem, czy ona jest 
tylko taka bilateralna… Czy w czasie prezydencji łotew-
skiej coś na ten temat było wiadome? Jak pani to ocenia? 
To jest pytanie do pani chargé d’affaires.

A jeżeli chodzi o prezydencję Luksemburga, to mnie się 
wydaje, że rzeczywiście kwestia migracji jest w tej chwili 
kluczowa, ale ważne jest też to, żeby spojrzenie na to było, 
tak jak zresztą mówił pan ambasador, systemowe, całościo-
we. Bo jest kwestia samych liczb, o których tutaj mówili-
śmy, ale potem jest też podnoszona kwestia dotycząca niele-
galnych migracji, statków, które są używane, niszczenia czy 
nieniszczenia… Ale jest też kwestia na przykład wsparcia 
innego rodzaju dla osób, które jeszcze nie wyemigrowały, 
a które pewnie gdzieś tam czekają w kolejce. I chodzi o to, 
żeby w jakiś sposób to opanować systemowo. Zresztą my 
tutaj, w Polsce, mówimy też o migracji z innych kierunków 
– na przykład do Polski, czyli z Ukrainy czy Czeczenii, czy 
też… A więc jest tu kierunek wschodni. Czyli trzeba, żeby 
ta kwestia była ujęta całościowo.

I jeszcze jedna kwestia, która jest niezwykle ważna, to 
program dla ludzi młodych. Myślę, że on jest niezwykle 
ważny, jeżeli chodzi o miejsca pracy, o wspieranie… I my-
ślę, że to, co stało się w Polsce w ostatnim okresie, w czasie 
wyborów prezydenckich – gdy aż 20% ludzi, szczególnie 
ludzi młodych, dokonało wyboru, który właściwie nie był, 
moim zdaniem, uzasadniony jakimiś argumentami me-
rytorycznymi, tym, że to była jakaś specjalna oferta – to 
było zanegowanie w ten sposób sytemu, który jest w tej 
chwili. I myślę, że… Gdy czytam czy przeglądam prasę, 
to widzę, że to jest szersza kwestia, która dotyczy nie tylko 
Polski, ale także innych krajów Unii Europejskiej. Czyli 
chciałbym tu zwrócić uwagę na sprawę ludzi młodych i to 
właśnie, co dotyczy tej części programu. Bardzo ważny 
jest Labour Mobility Package i to, co w czasie prezydencji 
Luksemburga jest podnoszone.

Na razie to tyle. Nie wiem, czy są jeszcze inne głosy… 
Na razie na tym kończymy i potem może poprosimy… 
Od pani zaczniemy – jest prośba o ustosunkowanie się do 
uwag, o odpowiedzi na pytania.

Chargé d’Affaires a.i. 
Ambasady Republiki Łotewskiej 
w Rzeczypospolitej Polskiej 
Anda Ābele:
Pytanie dotyczyło strategicznej komunikacji w kon-

tekście rosyjskojęzycznych mediów. Jak wiadomo, jest to 
spory problem w krajach bałtyckich, a zwłaszcza na Łotwie, 
ponieważ mamy znaczną liczbę tak zwanych osób rosyjsko-
języcznych. Jak już wspominałam w moim wystąpieniu na 
temat komunikacji strategicznej, podczas naszej prezydencji 
osiągnęliśmy na tym polu pewien postęp. Poza tym chcia-
łabym wspomnieć o kilku inicjatywach, w których Łotwa 
brała udział. Jedna z nich dotyczyła polskiej propozycji, 
Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji i studium 

O harmonizacji podatków mówił tutaj mój kolega. Ale 
jeśli chodzi o sytuację, która ma miejsce w związku z do-
drukiem pieniądza, euro – bo w przeciągu dziewiętnastu 
miesięcy EBC dodrukuje prawie 2 biliony euro – to wy-
daje mi się, że coś więcej należałoby w tej sprawie powie-
dzieć albo przynajmniej należałoby tę sprawę pilotować. 
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, w tej chwili ja sobie udzielę głosu.
Ja chciałbym powiedzieć, że na podstawie doświad-

czenia obu tych prezydencji, łotewskiej i luksemburskiej, 
widać chyba szczególnie wyraźnie, jak ważna jest konty-
nuacja i jak ona jest wielka, jeżeli chodzi o podejmowane 
działania. Bo to, co było w czasie prezydencji łotewskiej 
– czyli kwestie konkurencji, Europy cyfrowej, Europy 
zrównoważonej, to, co tutaj się mówi… My szczególnie 
wielkie nadzieje wiążemy z Europejskim Funduszem na 
rzecz Inwestycji Strategicznych, który chyba jest pierw-
szym takim instrumentem, którym chcemy aktywnie od-
działywać na rynek po to, by sprawiać, żeby był on bardziej 
konkurencyjny, czyli żeby były to inwestycje w innowację, 
w badania naukowe… I z wielką uwagą śledzimy, jak to 
będzie funkcjonowało. Nie ukrywam też, że na początku 
były obawy co do tego, czy ten, że tak powiem, współ-
czynnik lewarowania wynoszący piętnaście – czyli że 
z sektora prywatnego ma być zainwestowanych piętnaście 
razy więcej środków niż z budżetu unijnego – przyniesie 
rzeczywiście efekt. To budziło ogromne wątpliwości, jak 
i to, jak te środki będą potem dystrybuowane. A więc to 
jest niezwykle ważne.

Ja muszę też powiedzieć, że w czasie prezydencji ło-
tewskiej bardzo dobrze wyglądała współpraca na poziomie 
parlamentarnym. Wszystkie spotkania, które my odbywa-
my – i w ramach COSAC, i w ramach konferencji między-
parlamentarnych – były zawsze doskonale prowadzone, 
świetnie przygotowane, były też bardzo merytoryczne. 
W czasie prezydencji łotewskiej były między innymi dys-
kusje o tym, jak można wzmocnić rolę parlamentów naro-
dowych, proponowano też inne rozwiązania – na przykład 
rozwiązania typu zielona karta, żeby parlamenty narodowe 
mogły… I to jest kontynuowane, ta kwestia była przejęta 
– i teraz przez pana Marca Angela, który przewodniczy 
komisji Luksemburga do spraw unijnych, i przez panią 
Lolitę Čigāne – żeby zwiększyć te możliwości parlamentów 
w ramach obowiązujących regulacji. Jest pewnego rodzaju 
porozumienie z Komisją Europejską, że gdyby były pro-
pozycje ze strony parlamentów narodowych – nawet takie 
niezupełnie formalne, ale coś byłoby proponowane – to 
mogłoby to być przyjmowane przez Komisję Europejską. 
A więc chodzi o to, żeby – tak jak jest inicjatywa obywatel-
ska w Unii Europejskiej – parlamenty narodowe odgrywały 
trochę większą rolę.

Wiele razy mówiliśmy o mediach rosyjskojęzycznych. 
Gdy mówiliśmy o Partnerstwie Wschodnim, to brakowa-
ło nam jednej rzeczy: możliwości oddziaływania na tych 
wszystkich, którzy mówią po rosyjsku, a są poddani wpły-
wom propagandy rosyjskiej. I chodzi o to, żeby pojawiły się 
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także z Gruzją i Mołdawią. Mamy nadzieję, że, jak właśnie 
wspomniał pan minister, pogłębiona i kompleksowa umo-
wa o wolnym handlu z Ukrainą wejdzie w życie, zgodnie 
z obecnymi ustaleniami, 1 stycznia 2016 r.

I ostatnie słowo na temat Ukrainy. Luksemburg jako 
członek Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 
Zjednoczonych – oczywiście jako członek niestały w latach 
2013 i 2014 – był w tym czasie zaangażowany w przedsta-
wianie i utrzymywanie sprawy Ukrainy w bieżących po-
rządkach obrad Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, co, jak wiadomo ze względu na skład tej 
rady, nie zawsze było łatwe.

Co do TTIP, Panie Przewodniczący, to to, co pan wska-
zał, dotyka samego sedna problemu. W rzeczy samej stoimy 
przed problemem, który polega na tym, że Europejczycy, 
nasi obywatele, przynajmniej w niektórych państwach 
członkowskich, nie rozumieją lub – mam nadzieję, że nie 
posuwam się tu za daleko – nie chcą zrozumieć, o co w tym 
porozumieniu chodzi. Dlatego nie możemy ustawać w wy-
siłkach, by im to tłumaczyć, by wytłumaczyć im, jakie 
wiążą się z tym możliwości, oraz by uświadomić im, gdzie 
pojawia się ryzyko utraty naszych standardów, a także by, 
jak wspomniałem wcześniej, tłumaczyć, że nasi negocja-
torzy będą działać ostrożnie, tak by do tego nie dopuścić. 
Niemniej jednak, koniec końców, byłaby to istotna dźwi-
gnia rozwoju i musimy dalej nad tym pracować, musimy 
to kontynuować. Luksemburg jest krajem, w którym ponad 
50% mieszkańców jest przeciwnych lub zdecydowanie 
przeciwnych temu porozumieniu – to zaledwie dwieście 
pięćdziesiąt czy dwieście sześćdziesiąt tysięcy osób, ale 
obrazuje to skalę problemu. W Austrii i w Niemczech, 
jeśli dobrze się orientuję, sytuacja jest podobna, jak też 
prawdopodobnie w innych krajach. Istnieją również pań-
stwa, takie jak oczywiście Polska i kraje bałtyckie, gdzie 
społeczeństwa popierają to porozumienie – być może więc 
wy lepiej te sprawy tłumaczycie i możecie nam powiedzieć, 
w jaki sposób można to robić lepiej. Być może ludzie nadal 
skupiają się w tej kwestii na wymiarze politycznym czy na 
wymiarze bezpieczeństwa, które, moim zdaniem, wchodzą 
tu w grę. Nie są to kwestie najistotniejsze, ponieważ mamy 
tu do czynienia z porozumieniem handlowym, mimo to 
są one obecne i my to dostrzegamy, choć nasi obywate-
le już nie. Podejmiemy zatem jako prezydencja starania, 
aby utrzymać w tej sprawie przejrzystość, by informować 
obywateli i uświadomić im, że wiele z tego, co mówi się 
o ryzyku związanym z porozumieniem, jest po prostu nie-
prawdą. Możemy jedynie kontynuować kampanię infor-
macyjną. Podjęliśmy też takie inicjatywy jak zaproszenie 
komisarz Malmström do Luksemburga. We wrześniu lub 
październiku zorganizujemy dużą konferencję poświęconą 
podnoszeniu świadomości na temat tego, czym naprawdę 
jest TTIP. Zaprosimy na nią partnerów społecznych, któ-
rych mamy nadzieję przekonać do tego, by na późniejszych 
etapach wykorzystali swoje wpływy, tak by lepiej przeko-
nać do tego porozumienia ludzi, a przynajmniej obywateli 
Luksemburga i kilku innych państw.

Wspomniano też o Grecji. Nie wiem, czy pytanie było 
kierowane bezpośrednio do mnie, ale, jeśli dobrze pamię-
tam, dotyczyło ono nieporuszania tego tematu czy niepo-
święcania temu tematowi wiele uwagi. Za rozwiązanie pro-

wykonalności. Muszę powiedzieć, że Łotwa wzięła w tym 
udział i wniosła pewien wkład, być może nie tak znaczący 
jak Holandia, niemniej jednak wniosła wkład finansowy 
w wysokości 20 tysięcy euro na to studium wykonalności, 
które zakończyło się w maju. Zostało ono zaprezentowane 
podczas konferencji prasowej Partnerstwa Wschodniego 
w maju. Jest też kilka innych inicjatyw, w których poru-
szane jest to wspomniane tu zagadnienie – przykładem 
może być grupa Friends of European Ukraine czy Northern 
Baltic. Muszę jednak podkreślić, że w tych sprawach ści-
śle współpracujemy z Polską. Oczywiście nie znaleźliśmy 
jeszcze rozwiązań, ale – jak to zostało ogłoszone wczoraj 
przez ministrów spraw zagranicznych Polski i Holandii 
podczas spotkania Rady do Spraw Zagranicznych – jeśli 
ta wspomniana platforma medialna lub kanał rozwinie się, 
w jakiejkolwiek formie, to Łotwa z pewnością to poprze 
i wniesie w to swój wkład.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Dziękuję bardzo, Ekscelencjo.

Ambasador 
Wielkiego Księstwa Luksemburga 
w Rzeczypospolitej Polskiej 
Georges Faber:
To była długa lista pytań. Nie wiem, czy pytania kie-

rowane były bezpośrednio do mnie, czy raczej do moich 
kolegów. Ale właśnie zdałem sobie sprawę, że było tam 
kilka pytań dotyczących stanowiska prezydencji wobec 
kwestii Rosji czy dotyczących niebezpośrednio stanowi-
ska prezydencji, lecz mających na celu upewnienie się, że 
utrzymamy spójne stanowisko w obrębie Unii Europejskiej. 
Otóż proszę być pewnym, że Ukraina jest dla Luksemburga 
priorytetem. Być może nie powiedziałem zbyt wiele lub 
nawet niedostatecznie dużo na temat priorytetów z zakresu 
polityki zagranicznej, ale to dlatego, że w tej mierze jest 
przecież wysoka przedstawiciel Unii i, jak wspomniałem, 
popieramy jej politykę.

Faktem jest, że w naszym programie ujęta jest kwestia 
Ukrainy, a także stosunków z Rosją, a w szczególności 
sprawa stosunków między Ukrainą i Rosją. Nasz minister 
odwiedził Ukrainę 26 czerwca – co podkreśla znaczenie 
przypisywane przez nas temu zagadnieniu – i spotkał się 
z prezydentem Poroszenką oraz z ministrem spraw zagra-
nicznych Klimkinem, a także z kilkoma innymi ministrami. 
Sytuacja na Ukrainie rzeczywiście nadal jest dramatyczna. 
Bezprawna aneksja Krymu i dalszy rozwój wydarzeń we 
wschodnich regionach są niepokojące, ludzie nadal tam 
giną. Dlatego właśnie będziemy uważnie śledzić sytuację, 
ale działania będziemy podejmować wspólnie z naszymi 
europejskimi partnerami – nie dlatego, że Luksemburg nie 
ma środków na to, by działać w pojedynkę, ale dlatego, że 
traktat lizboński takie ramy nadaje naszej polityce zagra-
nicznej i bezpieczeństwa.

Co do umów stowarzyszeniowych, to z pewnością sta-
nowią one jedno z najpotężniejszych narzędzi, jakimi teraz 
dysponujemy. Luksemburg był w grupie państw, które jako 
pierwsze ratyfikowały te umowy – nie tylko z Ukrainą, ale 
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porównać do pociągu, który rusza, zatrzymuje się, rusza 
i zatrzymuje się ponownie, co sprawia, że nasze firmy są 
nadal bardzo niepewne tego, czy powinny inwestować za 
granicą lub sprzedawać swoje produkty w innych krajach. 
Przywołam tu tylko jeden przykład: jeżeli małe lub śred-
nie przedsiębiorstwo chce zwiększyć obroty handlowe, to 
samo tylko ustalenie, co musi zrobić, aby móc sprzedawać 
swój produkt w innych krajach członkowskich, kosztuje 
10 tysięcy euro. Ta kwota dotyczy każdego kraju, czyli 
to pomnożone przez dwadzieścia osiem daje 280 tysięcy 
euro! I to ma służyć tylko temu, by dowiedzieć się, czy 
takie posunięcie jest możliwe. Nie jest to koszt sprzedaży 
produktu za granicą, a jedynie ustalenia, czy jest to w ogóle 
możliwe. Inny przykład: firma produkująca sprzęt elektro-
niczny – i tu wkraczamy w obszar cyfryzacji – która pró-
buje reklamować się w pięciu państwach członkowskich. 
To jest kolejny przykład, który badamy. Otóż dla takiej 
firmy koszty obsługi prawnej wynoszą 100 tysięcy euro, 
i to jedynie za próbę zareklamowania swojego produktu 
w pięciu państwach członkowskich, nie w dwudziestu 
ośmiu. To wszystko pokazuje, że w sprawie jednolitego 
rynku czy, ogólniej, w kwestii konkurencyjności wciąż 
pozostaje wiele do zrobienia, jeśli chodzi o dostarczanie 
naszym firmom środków koniecznych do rozwoju i sprze-
daży produktów, a także jeśli chodzi o umożliwienie kon-
sumentom korzystania z nich.

Był tu też wspomniany roaming. Kwestia roamingu 
jest niezwykle ważna, chodzi o pozbycie się opłat ro-
amingowych. Niemal przed samym końcem prezydencji 
nasi łotewscy koledzy zdołali osiągnąć porozumienie 
w tej sprawie…

(Przewodniczący Edmund Wittbrodt: To zadanie po-
przedniej prezydencji…)

Ale też niejako wszystkich prezydencji. Pamiętam, 
że luksemburska komisarz Viviane Reding czasami na 
spotkania z firmami telekomunikacyjnymi przychodziła 
uzbrojona w mocne niczym pałka argumenty. Bo też sprawa 
wymagała zastosowania nieco przymusu. Ale w czerwcu 
2017 r. osiągniemy nasz cel i dzięki temu – tu znów posłużę 
się prostym przykładem – będę mógł w końcu chodzić 
po Warszawie i korzystać z jednej z fantastycznych apli-
kacji turystycznych i kulturalnych na telefon. To znaczy 
w Warszawie mogę to robić, bo mam miejscowy numer, ale 
nie mogę tego robić, kiedy podróżuję do innych krajów re-
gionu, ponieważ byłoby to zwyczajnie za drogie. Produkty 
istnieją, ale nie możemy z nich korzystać, ponieważ są 
zbyt drogie w użyciu lub firmy nie rozwijają ich na innych 
rynkach. Nie mówię tu już o problemie geoblokowania, 
które uniemożliwia dostęp do treści wideo. A przez to kiedy 
piłkarska drużyna narodowa Luksemburga gra mecz, nie 
mogę obejrzeć go na komputerze w Warszawie. Wchodzę 
na stronę, o 19.30 klikam przycisk, bo jest mecz reprezen-
tacji Luksemburga – oni zawsze przegrywają, więc może 
nie jest to takie istotne…

(Wesołość na sali)
…ale wtedy pojawia się napis: Przepraszamy, ale te 

treści nie są udostępniane w regionie, w którym przeby-
wasz. A przecież jeżeli obywatele nie mogą na wakacjach 
obejrzeć meczu swojej ulubionej drużyny piłkarskiej, ko-
szykarskiej czy siatkarskiej, to nie będą też wierzyć Unii.

blemu greckiego długu i utrzymanie Grecji w strefie euro 
nie jest odpowiedzialna prezydencja jako taka. Oczywiście 
można było przeczytać w prasie i usłyszeć, że Luksemburg 
był jednym z państw stojących na stanowisku, że trzeba zro-
bić co w naszej mocy, by utrzymać Grecję „na pokładzie”, 
jednak nie za wszelką cenę. Takie było stanowisko naszego 
premiera i w zgodzie z tym postępowaliśmy, ponieważ 
dostrzegamy, że poza kryzysem zadłużeniowym pojawia 
się szerszy problem, czyli po prostu utrata jednego wagonu 
z naszego pociągu. A do tego, jak wiadomo, za nieco ponad 
rok w Wielkiej Brytanii będzie miało miejsce referendum 
w sprawie pozostania w Unii Europejskiej, więc możemy 
jeszcze stanąć przed ryzykiem utraty drugiego wagonu, już 
nie z pociągu wspólnej waluty, ale ostatecznie z tego same-
go pociągu. Nie chcemy iść tą drogą, ponieważ uważamy, 
że ostatecznie podważyłoby to zaufanie naszych obywateli, 
młodych ludzi do Unii.

Przyjęto pakiet, którego Grecja zdaje się na tym etapie 
przestrzegać. Jako prezydencja, a przynajmniej jako prze-
wodniczący Rady Ecofin, jesteśmy blisko albo, powiedzmy, 
staramy się wnieść tyle, ile możemy. Jednak jedna sprawa 
jest jasna: Grecja musi dotrzymać swoich zobowiązań. Nie 
jestem politykiem, jednak, jak wynika z opinii wielu osób, 
wydaje się, że jest to naprawdę ostatnia szansa, a więc pre-
zydencja Luksemburga oczekuje, że Grecja wywiąże się 
ze zobowiązań, a jeśli to zrobi, to my powinniśmy zrobić 
wszystko, co możliwe, by utrzymać ją „na pokładzie”.

Panie Przewodniczący, wspomniał pan o konkurencyj-
ności. O podkreślaniu i wzmacnianiu konkurencyjności 
w całokształcie polityki europejskiej wspominałem po-
krótce już wcześniej, ale jest to kwestia, w której nadal nie 
zrobiono dostatecznie wiele. Musimy zrównoważyć inte-
res gospodarczy z interesami społecznymi i środowiska 
naturalnego, dlatego nasz minister gospodarki, wicepre-
mier Schneider będzie dalej próbował nadać większego 
znaczenia Radzie do spraw Konkurencyjności, a także, 
jeśli mogę tak powiedzieć, będzie próbował wprowadzić 
ministrów z powrotem do tej rady oraz zaprosić mini-
strów z innych formacji Rady UE do Rady do spraw 
Konkurencyjności, również po to, by pokazać, że kon-
kurencyjność stanowi wątek, który powinien przenikać 
wszystkie europejskie polityki.

Wykorzystanie efektów działania Europejskiego 
Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych to jest wła-
śnie to, co musimy zrobić, musimy użyć tego narzędzia, by 
wpłynąć na fundusze prywatne. Musimy też, jak powiedzia-
łem wcześniej, przyjąć ramy regulacyjne, które zachęciłyby 
sektor prywatny do uczestniczenia w tych projektach in-
westycyjnych, które chcemy finansować z wykorzystaniem 
gwarancji EFIS. Ale ogólnie rzecz biorąc, główny problem 
stanowi fakt, że w Unii Europejskiej prawie nie ma finan-
sowania rynkowego dostępnego dla naszych firm. Jeśli 
dobrze pamiętam, 20% finansowania pochodzi z rynku, 
zaś 80% z banków i innych źródeł. Tymczasem w Stanach 
Zjednoczonych jest raczej odwrotnie. Tak że to jest prze-
strzeń do działania dla unii rynków kapitałowych. Należy 
to równolegle łączyć z pogłębianiem jednolitego rynku.

A w kwestii pogłębiania jednolitego rynku to jesteśmy 
zwyczajnie przekonani, że w ciągu ostatniego roku nie 
posunęliśmy się naprzód dostatecznie daleko. Można to 
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Pierwsze pytanie w kolejności dotyczyło COP 21. 
Z informacji, które mam w tym zakresie, wynika, że 
Unia Europejska prowadzi taką oto politykę: otóż stara 
się o ukształtowanie takiego stanowiska negocjacyjnego, 
które w znacznym stopniu będzie zapobiegało tak zwanemu 
carbon leakage w kierunku Europy. To znaczy Unia będzie 
się starała ustanowić takie standardy ochrony środowiska 
w innych, pozaunijnych regionach świata, z których pocho-
dzą produkty konsumowane albo wykorzystywane później 
w Unii Europejskiej, żeby nie było zjawiska tak zwanego 
dumpingu środowiskowego. Drugi element tej układanki 
– a ona jest, moim zdaniem, niezwykle ciekawa i pokazu-
je również pewne procesy – jest taki, że my staramy się 
uwzględnić w tym jednolitym i coraz bardziej ambitnym, 
jeżeli chodzi o jego rozwój historyczny, stanowisku Unii 
Europejskiej uwzględnienie specyfiki naszej gospodarki. 
I w tym zakresie po prostu nie ma jednej konkretnej stra-
tegii, która by odpowiadała na pytanie: co zrobimy wte-
dy, kiedy stanowisko Unii Europejskiej nie będzie mogło 
uwzględniać wszystkich naszych priorytetów? Wtedy naj-
prawdopodobniej będzie po prostu wielki problem z przyję-
ciem naszego stanowiska, a jeżeli będzie taka konieczność, 
to po prostu będziemy się starali o uwzględnienie w jak 
największym stopniu naszych własnych priorytetów. Ale 
co do konkretnej strategii negocjacyjnej w tym zakresie, 
to ja – jeżeli pan senator pozwoli – po prostu odstąpię 
od wyjaśnienia sprawy, ponieważ w negocjacjach w tych 
sprawach bezpośrednio nie uczestniczę.

Jeżeli chodzi o harmonizację podatków, to było co do 
tego bardzo ciekawe pytanie, dlatego że istotnie jest ini-
cjatywa prawodawcza dotycząca… Właściwie nie ma ona 
kształtu inicjatywy prawodawczej, ale jest to propozycja 
wprowadzenia wspólnej, skonsolidowanej podstawy opo-
datkowania osób prawnych i ona mieści się w pewnym 
procesie i w ogóle… Mieści się to w pewnej propozy-
cji, która nas, z punku widzenia Polski, bardzo interesuje, 
a mianowicie w kwestii tak zwanego BEPS, czyli erozji 
podstawy opodatkowania i przenoszenia zysków. Chodzi 
tutaj o bardziej rozległą i szerszą inicjatywę polegającą na 
tym, żeby wprowadzić mechanizmy, które by chroniły kra-
jowe podstawy opodatkowania przed ucieczką należnych 
podatków – czyli tych, które by były należne – za granicę, 
przed transferowaniem ich wskutek stosowania przez firmy 
działające w skali wielonarodowej legalnych albo nawet 
wręcz nielegalnych mechanizmów unikania opodatkowa-
nia. Tutaj zmieściła się również propozycja, która bynaj-
mniej nie jest wcale tak jasno wmontowana i nie tworzy… 
To znaczy sama w sobie nie jest w stanie stworzyć odręb-
nej, niezależnej propozycji legislacyjnej. W odniesieniu do 
całości stanowisko Polski jest jak najbardziej pozytywne, 
ale konkretnie co do tej kwestii, o którą pan senator… 
pan poseł do Parlamentu Europejskiego pytał, to tutaj te 
wyjściowe punkty, punkty do negocjacji, w zupełności nas 
nie zadowalają, tak że Polska przedstawiła wobec tych 
propozycji negatywne stanowisko. Czego dotyczą te nega-
tywne argumenty? To też jest, moim zdaniem, niezmiernie 
ciekawe. Mianowicie takim kluczowym z naszego punktu 
widzenia punktem spornym nie jest w zasadzie kwestia 
jakiejś próby zharmonizowania podstawy opodatkowania 
– bo ta podstawa de facto i tak, i tak, jest w poszczegól-

Co jeszcze mam na liście? Aha, ludzie młodzi. 
Wspomniałem o tym krótko wcześniej, ale rzeczywiście 
pod przewodnictwem luksemburskiego ministra do spraw 
zatrudnienia i spraw społecznych… Przy okazji dodam, 
że 16 i 17 lipca doszło do ministerialnego spotkania, na 
którym omawiano sposoby walki z bezrobociem wśród 
młodych ludzi oraz sposoby wspierania młodych w skutecz-
nym funkcjonowaniu w obecnym dynamicznym i trudnym 
otoczeniu społeczno-ekonomicznym. Sprawa o kluczo-
wym znaczeniu to inwestowanie w ludzi i w umiejętności, 
oferowanie rozwijania właściwych umiejętności, których 
ludzie potrzebują, by odnieść sukces w trudnym środowisku 
gospodarczym. System gwarancji dla młodzieży to jedno 
z rozwiązań. Ale niewątpliwie wciąż prawdą jest to, że 
kiedy patrzymy na wskaźniki bezrobocia w Europie, to 
widzimy, że mamy mniej więcej dwadzieścia trzy milio-
ny bezrobotnych, z czego cztery miliony to osoby młode. 
Nie mówię tu już o niektórych państwach członkowskich, 
w których ten odsetek sięga nawet ponad 30%. Tak więc 
inwestowanie w ludzi, inwestowanie w umiejętności, a tak-
że, przykładowo, przyjęcie strategii „Europa 2020”, gdzie 
priorytet mają właśnie umiejętności, w tym umiejętności 
cyfrowe, to jeden z pomysłów na rozwiązania.

Imigracja. Tak, obecnie wkładamy mnóstwo energii, 
by wykorzystać krótkoterminowy mandat przyznany przez 
Radę Europejską. To bardzo gorący temat, ale z drugiej 
strony… Oczywiście jeśli czytali państwo dzisiejszą prasę, 
to przeczytaliście o wczorajszej porażce. Tak, w pewnym 
sensie była to, jak powiedziałem, porażka. Było to roz-
czarowujące, ale jednocześnie jest motywujące, ponieważ 
nie jesteśmy zbyt daleko od naszego celu i uważam, że do 
końca roku uda nam się znaleźć porozumienie dotyczące 
liczby osób do relokowania z Grecji i Włoch. I ostatnie 
słowo: podejście, na które zdecydowaliśmy się w sprawie 
migracji w pespektywie długoterminowej, to działanie 
pakietowe, to znaczy chodzi tu o używanie wszelkich do-
stępnych narzędzi – takich jak pomoc rozwojowa, polityka 
powrotowa, polityka reintegracji itd. Jednak z pewnością 
nie jest to problem, który zniknie w ciągu następnych sze-
ściu miesięcy. Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Dziękuję bardzo.
Czas na pana ministra. Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Artur Nowak-Far:
Bardzo dziękuję.
Sporo tematów, które państwo posłowie… przepraszam, 

państwo senatorowie podnieśli, zostało już w znacznym 
stopniu omówionych w bardzo obszernych wyjaśnieniach 
moich poprzedników. Ja, jeżeli państwo pozwolicie, od-
niosę się w szczególności do tych kwestii, które w moim 
przekonaniu albo nie zostały jeszcze poruszone – bo część 
pytań była kierowana bezpośrednio do mnie – albo zostały 
poruszone w sposób umożliwiający mi uzupełnienie tych 
odpowiedzi, które już zostały udzielone.
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Drugie, bardzo ciekawe pytane dotyczyło akcji QE 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego, czyli quantitative 
easing albo, jak to się określa czasami w literaturze popu-
larnej, rozsypywania euro z helikoptera – wcześniej coś 
takiego miało miejsce w Stanach Zjednoczonych, dlatego 
korzystam tutaj z tej analogii. Drodzy Państwo, tutaj pro-
blem z formalnego punktu widzenia jest nieco trudniej-
szy, ale tak jest z formalnego punktu widzenia, dlatego że 
w świetle dwóch artykułów traktatowych, art. 127 i 130 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – a jeden 
jest związany z drugim – Europejski Bank Centralny, któ-
ry prowadzi tę akcję quantitative easing, prowadzi swoją 
politykę pieniężną zarówno niezależnie od instytucji Unii 
Europejskiej, pozostałych instytucji Unii Europejskiej, jak 
i niezależnie od rządów państw członkowskich. Tak więc, 
krótko mówiąc: ja tutaj absolutnie nie ośmielam się – zresz-
tą nie mam do tego podstaw – zapowiadać jakieś działania 
rządu dotyczącego tego, co robi w ramach prowadzenia 
polityki pieniężnej Europejski Bank Centralny, bo po prostu 
tutaj występują określone ramy. Z kolei z punktu widze-
nia, powiedziałbym, ogólnego, w ramach ogólnej oceny 
tego rodzaju działania dodam – tu również posługując się, 
poprzez analogię, argumentem nawiązującym do polityki 
pieniężnej FED – że jest wiele głosów, które mówią, że 
Europejski Bank Centralny wręcz za późno podjął tego 
rodzaju działania. Zasadniczo wedle mojej wiedzy, takiej 
najlepszej wiedzy ekonomicznej, zagadnieniem tutaj nie 
jest jakby powstanie jakiegoś tak zwanego nawisu infla-
cyjnego albo jakiejś tego rodzaju sytuacji, tylko raczej 
efektywność banku centralnego, a później, w tak zwanej 
sterylizacji, kwestia impulsu płynnościowego, który do-
ciera do gospodarki. Czyli, krótko mówiąc, wpuszcza się 
dużo pieniądza, a później jest kwestia – w pewnym bar-
dzo poważnym uproszczeniu – ściągnięcia tego pieniądza 
z powrotem w ramach tylko i wyłącznie narzędzi polityki 
pieniężnej, a to dlatego, że polityka pieniężna i polityka 
fiskalna to są niejako dwa różne podmioty, dwie różne 
logiki, które w poszczególnych państwach członkowskich 
Unii Europejskiej i na samym poziomie Unii Europejskiej 
niekoniecznie muszą być ze sobą spięte. Ale tak czy ina-
czej, co do kwestii zmierzającej do tego, czy rząd w jakiś 
sposób ujawni swoje stanowisko w tym zakresie, ja bym 
powiedział tak: z powodów traktatowych go nie ujawni, 
ale też dlatego, że go wcześniej nawet nie sformułuje. 
Jednakże jakiegoś bardzo dużego zagrożenia dla stabil-
ności Unii Europejskiej czy jej gospodarki w tym zakresie 
ja nie widzę, dlatego że euro przecież również korzysta 
z dobrodziejstwa bycia walutą międzynarodową, a więc 
część tego problemu sterylizacyjnego, o którym mówiłem, 
i tak zostanie niejako zaabsorbowana przez światowe rynki 
finansowe. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:

Dziękuję bardzo.
Niestety, proszę państwa, musimy zamknąć dysku-

sję, choć można byłoby ją kontynuować, choćby kwestię 
Wielkiej Brytanii – a ja nie wiem, czy to nie jest problem 
większy niż Grecja.

nych państwach członkowskich Unii Europejskiej w miarę 
zharmonizowana, ona nie jest bardzo zróżnicowana. Tym 
kluczowym problemem jest problem opodatkowania takich 
podmiotów, które działają w skali międzynarodowej, są 
na przykład holdingami, i osiągają dochody w różnych 
państwach członkowskich Unii Europejskiej. Otóż w tym 
mechanizmie jest zaproponowany po prostu pewien klucz 
podziału, taki abstrakcyjny klucz podziału zysku doty-
czący tego, co by przypadało na poszczególne podstawy 
opodatkowania w poszczególnych jurysdykcjach podatko-
wych. I to naszym zdaniem jest propozycja nie do zaak-
ceptowania. Jest to też podstawowa przyczyna, dla której 
my uznajemy całość, że tak powiem, formuły, która został 
zaproponowana, za wymagającą jeszcze daleko, daleko 
idącego dopracowania.

Gdy idzie o stanowisko czy o informacje, które my prze-
kazujemy w sprawie TTIP, to oczywiście można co do tego 
dyskutować, czy szklanka jest na wpół pełna, czy na wpół 
pusta, dlatego że – zgodnie z tymi informacjami, które ja 
mam – od początku negocjacji Ministerstwo Gospodarki or-
ganizuje liczne spotkania informacyjne nakierowane przede 
wszystkim na te podmioty, które, że tak opowiem, mogą 
bezpośrednio na TTIP skorzystać albo których ewentual-
nie może dotyczyć poszczególne zagadnienie wchodzące 
w skład całej agendy negocjacyjnej TTIP. Wedle mojej wie-
dzy została też uruchomiona strona informacyjna na temat 
negocjacji TTIP przez Ministerstwo Gospodarki. Z kolei 
MSZ, czyli mój resort, organizuje sesje informacyjne czy 
spotkania informacyjne w formule konferencji, na które za-
praszamy te podmioty, które się zgłoszą, które odpowiedzą 
na takie nasze zaproszenie. Dotychczas przeprowadziliśmy 
takie konferencje i takie konsultacje z czterdziestoma różny-
mi dużymi podmiotami gospodarczymi z Polski. Podmioty 
te pochodziły w szczególności z sektora informatycznego 
i nowoczesnych technologii, ale, jak mówię, to jest raczej 
kwestia odzwierciedlenia naszego zaproszenia i przyjęcia 
naszego zaproszenia niż zapraszania kogoś w jakiś sposób 
szczególny. My po prostu kierujemy to zaproszenie do biz-
nesu i ten, kto przyjdzie, uzyska informacje z tego naszego 
źródła, ale, zaznaczam, to jest dodatkowe źródło.

Gdy idzie, proszę państwa, o pytanie dosyć skompli-
kowane, a dotyczące tego, czy epizod grecki to jest jakieś 
zagrożenie jedności europejskiej, to moim zdaniem jest to 
kwestia wymagająca zapewne jakiejś wyważonej opinii. 
Ale w moim przekonaniu akurat to, co można zaobserwo-
wać i co jest, póki co, rezultatem tego epizodu, czyli przy-
jęcie jednolitego stanowiska w odniesieniu do udzielenia 
pomocy płynnościowej Grecji, a także sformułowanie przez 
Grecję planu reform, to jest raczej przykład na to, że mecha-
nizmy Unii Europejskiej w zakresie uzyskiwania jedności, 
przyjmowania jednolitych stanowisk i nieodchodzenia od 
stołu rokowań nawet w sytuacjach trudnych dla poszczegól-
nych jej uczestników – bo to nie jest tylko kwestia trudnej 
sytuacji Grecji, ale jest to również kwestia trudnej sytu-
acji wierzycieli, którzy w kontekście tego długu greckiego 
występują… To wszystko raczej napawa, powiedziałbym, 
pewnym optymizmem, może nie jakimś szaleńczym, ale 
i tak optymizmem w związku z tym, że instytucje Unii 
Europejskiej, jak również formuły dialogu są efektywne 
i prowadzą do całkiem konstruktywnych konkluzji.
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skiej. Chcę też życzyć, aby to, co się planuje na czas prezy-
dencji luksemburskiej, też było owocne – z tym że do tego 
tematu wrócimy jeszcze na posiedzeniu plenarnym.

Proszę państwa, chciałbym – dziękując raz jeszcze 
pani Andzie Ābele, chargé d’affaires ambasady łotew-
skiej, oraz panu ambasadorowi Georges’owi Faberowi 
– podziękować wszystkim za udział w tym wspólnym 
posiedzeniu.

I wspólnie z panem przewodniczącym Włodzimierzem 
Cimoszewiczem zamykam posiedzenie połączonych komi-
sji. Dziękuję bardzo.

Proszę państwa, chciałbym podziękować wszystkim na-
szym gościom za udział. Chciałbym w tej chwili podzięko-
wać przede wszystkim prezydencji łotewskiej i pogratulo-
wać jej sukcesu. To była rzeczywiście świetna prezydencja. 
I chciałbym życzyć, aby te… Bo duże wyzwania stoją przed 
prezydencją Luksemburga, program jest niezwykle obszer-
ny, jest wiele priorytetów. Dlatego i Luksemburgowi chciał-
bym życzyć powodzenia, bo powodzenie Luksemburga to 
będzie powodzenie nas wszystkich.

Oczywiście dziękuję też panu ministrowi za to, co stało 
się w wyniku działania rządu w czasie prezydencji łotew-
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