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Nowy program
na rzecz obrony
demokracji
w Europie
Europosłowie poparli ustanowienie nowego programu
„Prawa i Wartości” na lata 2021-27, proponując jego
rozszerzenie do ponad 2 miliardów euro na rzecz europejskich organizacji obywatelskich. Zainicjowany
dzięki staraniom europosłów PO program ma wspierać obywatelskie inicjatywy pozarządowe na rzecz
obrony demokracji i praworządności w UE.
„Zagrożeniu erozji demokracji trzeba przeciwstawić głęboką, obywatelską pracę u podstaw. Niestety
przestrzeń do działania dla organizacji obywatelskich,
tzw. NGO, kurczy się w Europie ze względu na presję
polityczną niektórych rządów, niekorzystne przepisy
i coraz większe trudności z pozyskaniem środków na
prowadzenie niezależnej działalności” – powiedział
Michał Boni, który reprezentował Grupę EPL w negocjacjach dotyczących kształtu programu jak również
był inicjatorem wyodrębnienia dodatkowego finansowania wspierającego społeczeństwo obywatelskie.
„Organizacje obywatelskie są strażnikiem demokracji.
Pilnują jej, wzmacniają jej odporność, ale też mogą jej
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uczyć. To szczególnie ważne w czasach post-prawdy
i totalnej dezinformacji, w czasach populizmu, emocji
politycznych przekreślających racjonalność i dialogowość demokracji. To kluczowe w czasach zagrożenia nacjonalizmami i nowym autorytaryzmem, gdzie
w glorii wygranych wyborów niszczy się konstytucję,
czy skrajnie polaryzuje społeczeństwo czyniąc z demokracji konstrukcję kruchą, uruchamiając demony
nienawiści i odtwarzając warunki dla odrodzenia faszyzmu w nowej postaci w Europie” – dodał.
„Potrzeba takiego programu staje się oczywista
dla każdego, kto widzi kondycję sektora pozarządowego w krajach zagrożonych autorytaryzmem.
Program ma sens jeżeli fundusze będą rozdzielane
bez pośrednictwa rządów i o taki kształt programu
zabiegaliśmy” – powiedział Janusz Lewandowski,
który zaproponował nowy instrument finansowy
i z pomocą Jana Olbrychta wpisał program w stanowisko Parlamentu Europejskiego dot. przyszłych ram
finansowych UE. Propozycja europosłów zapewnia
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programowi więcej środków, niż propozycja wyjściowa Komisji Europejskiej.
Oprócz zwiększenia wsparcia finansowego, program zakłada wyodrębnienie filaru Wartości Unijnych
– z budżetem 850 mln euro dla organizacji działających lokalnie i regionalnie, uproszczenie procedur
dostępu do środków, stworzenie funduszu rezerwowego w wysokości 5% rocznego planu, a także
wprowadzenie zasady bezstronności przy tworzeniu
punktów kontaktowych.
„Silne, niezależne społeczeństwo obywatelskie – to jedyna odpowiedź na groźbę zawłaszczania społeczeństwa przez państwa, krok po
kroku idące w stronę autorytaryzmu” – podsumował
Michał Boni.
„Rokowania są dobre, bo jest zrozumienie, że takie wsparcie społeczeństwa obywatelskiego jest konieczne, z uwagi na sytuację
w niektórych krajach członkowskich UE” – dodał
Janusz Lewandowski.
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Podczas sesji plenarnej w Strasburgu, Parlament Europejski przegłosował sprawozdanie na temat ram funkcjonowania nowego Europejskiego Funduszu Społecznego + (EFS+) na lata 2021-2027.
EFS+ to jeden z unijnych funduszy strukturalnych, którego celem jest
wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Unii Europejskiej. W nowej
perspektywie finansowej jego zakres zostanie rozszerzony o wcześniej osobno
funkcjonujące programy wspierające najbardziej potrzebujących, młodzież, innowacje społeczne oraz zdrowie.
„Integracja kilku dotychczasowych środków finansowych, będących instrumentami komplementarnymi, może dodatnio wpłynąć na zwiększenie
efektywności wsparcia. Podjęliśmy również działania ukierunkowane na wprowadzenie uproszczeń w funkcjonowaniu programu i skupienie ich na najważniejszych kwestiach rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego”. – powiedział
Krzysztof Hetman, sprawozdawca-cień do rozporządzenia w Komisji Rozwoju
Regionalnego PE.
W nowej perspektywie finansowej budżet EFS+ będzie wynosił ponad 120
mld euro. Z tej sumy wydzielone zostaną osobne kwoty na program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych oraz zdrowie. Posłowie zdecydowali również,
iż co najmniej 27%, a nie 25% środków, jak proponowała pierwotnie Komisja Europejska, zostanie przeznaczonych na działania zwiększające włączenie społeczne,
a 3% na pomoc żywieniową i materialną dla najbardziej potrzebujących. Ponadto,
europosłowie zdecydowali o utworzeniu w ramach EFS+ programu „Gwarancji dla
dzieci”, mającego na celu przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu
najmłodszych, na którego realizację przeznaczone będzie 5,9 mld euro.
„W Parlamencie Europejskim uzyskaliśmy szerokie poparcie co do propozycji kształtu przyszłego Europejskiego Funduszu Społecznego. Mam nadzieję na
sprawne negocjacje z Radą, aby ostateczne porozumienie zostało szybko przyjęte, a przeznaczone środki bez opóźnień zaczęły docierać do beneficjentów” –
dodał Krzysztof Hetman.

Raport z sesji plenarnej
Parlamentu
Europejskiego
14-17 stycznia 2019 r.
Wystąpienie nt. morderstwa Pawła Adamowicza
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani wygłosił oświadczenie w związku z atakiem i tragiczną śmiercią
prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Pamięć polskiego samorządowca uczczono minutą ciszy.

Antonio Tajani

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

To, co stało się w Gdańsku, to tragedia. Tragedia bardzo popularnego, niedawno ponownie wybranego prezydenta Gdańska Pawła
Adamowicza. Mój przyjaciel, dobry człowiek, człowiek hołdujący
wartościom patriotycznym i europejskim. To dramat dla jego rodziny i głęboki szok dla mieszkańców Gdańska, którzy zgromadzili
się z okazji zwykle bardzo radosnego zakończenia niezwykłej akcji
charytatywnej. Ale chodzi tu o coś więcej. Mamy świeżo w pamięci
atak terrorystyczny w Strasburgu. Zbyt często w dzisiejszej Europie
mowa nienawiści i fanatyzm zastępują dialog, tolerancję oraz przyjacielską współpracę pomimo dzielących nas różnic. Powinniśmy
to przemyśleć.

Janusz Lewandowski
To, co stało się w Gdańsku, to tragedia. Tragedia bardzo popularnego, niedawno ponownie
wybranego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Mój przyjaciel, dobry człowiek, człowiek hołdujący wartościom patriotycznym i europejskim. To dramat
dla jego rodziny i głęboki szok dla mieszkańców Gdańska, którzy
zgromadzili się z okazji zwykle bardzo radosnego zakończenia
niezwykłej akcji charytatywnej. Ale chodzi tu o coś więcej. Mamy
świeżo w pamięci atak terrorystyczny w Strasburgu. Zbyt często
w dzisiejszej Europie mowa nienawiści i fanatyzm zastępują dialog,
tolerancję oraz przyjacielską współpracę pomimo dzielących nas
różnic. Powinniśmy to przemyśleć.

Jarosław Wałęsa
Paweł Adamowicz stał się ofiarą nienawiści, ale stał się też ofiarą języka nienawiści. Musimy zastanowić się nad tym, jak
ograniczyć i wyrzucić takie zachowania,
ten język z debaty publicznej. Ta tragedia wydarzyła się podczas
koncertu charytatywnego. Paweł Adamowicz chwilę wcześniej
mówił o braterstwie, o solidarności, o tym, że powinniśmy oddawać siebie drugiemu człowiekowi, a chwilę później został ugodzony nożem – przez tę nienawiść, przez ten język nienawiści.
Gdańsk stracił wspaniałego lokalnego patriotę, ale my wszyscy
straciliśmy też wspaniałego Europejczyka, bo Paweł Adamowicz
rozumiał, że jedno i drugie nie jest sprzeczne, że możemy być lokalnymi patriotami i że możemy budować lepszą wspólną Europę.
Takim go zapamiętajmy!

Uwzględnianie aspektu płci w PE
W Parlamencie dyskutowano o sprawozdaniu Angeliki Milnar
nt. równouprawnienia.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
Gender mainstreaming – czyli włączanie kwestii równouprawnienia do głównego nurtu polityki jest kluczowe
dla osiągnięcia celu, jakim jest równe traktowanie kobiet i mężczyzn. Jeżeli chcemy osiągnąć ten cel w UE,
zachęcać rządy państw narodowych do wysiłków w tym zakresie, jest
oczywiste, że wszystkie instytucje unijne, w tym Parlament Europejski,
powinny w tym temacie świecić przykładem, aby pokazać, jak w praktyce konkretnej instytucji, mogłoby wyglądać pełne równouprawnienie
kobiet i mężczyzn. Raport zawiera wiele uzasadnionych postulatów
i ocen już wykonanych działań, jak zwiększone kadry i fundusze na
cele walki z mobbingiem, czy udoskonalanie informacji i poradników
związanych z równym traktowaniem, jak wytyczne dotyczące języka
neutralnego płciowo.

Europejska współpraca terytorialna
Posłowie omówili przepisy szczegółowe dot. celu „Europejska
współpraca terytorialna” (Interreg).

Krzysztof Hetman
Europejska współpraca terytorialna – poprzez promowanie wartości działania ponad granicami oraz jednoczenie Europejczyków – stanowi w moim przekonaniu
kwintesencję tego, czym jest Unia Europejska. Zaproponowane w rozporządzeniu rozwiązania, w szczególności uproszczenia, takie jak możliwość korzystania z kwot ryczałtowych, kosztów
uproszczonych, lepszy dostęp dla mniejszych beneficjentów czy też
unikanie wielokrotnych kontroli, sprawią, że wartość dodana EWT będzie jeszcze bardziej zauważalna. Cieszę się, że doceniona została
rola regionów granicznych, a także znaczenie współpracy transgranicznej, które uzyskało odpowiednie odzwierciedlenie w budżecie.

Prawa podstawowe w UE
Posłowie omówili sytuację w zakresie praw podstawowych w Unii
Europejskiej w 2017 r.

Barbara Kudrycka | w imieniu Grupy EPL
Łamanie trójpodziału władz, upolitycznienie sądów
i prokuratury, bezprecedensowe szczucie w mediach
państwowych oraz brak reakcji władz na akty agresji
i nienawiści wobec przeciwników politycznych prowadzą
do atmosfery sprzyjającej aktom terroru. Ofiarą takiego aktu terroru
stał się prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, ofiarą zinstytucjonalizowanej nienawiści, z jaką mamy do czynienia w Polsce od trzech
lat. To sprawozdanie jest apelem całej wolnej Europy o przywrócenie
najistotniejszych wartości w życiu publicznym: praworządności, tolerancji i poszanowania godności człowieka. Tylko wówczas, gdy to się
spełni, śmierć Pawła Adamowicza nie pójdzie na marne.

Program InvestEU
Parlament debatował nt. ustanowienia programu InvestEU.

Dariusz Rosati
Mówiąc o programie InvestEU, chcę przede wszystkim
podkreślić to, że dzięki skupieniu w tym programie różnych instrumentów finansowych – od dotacji poprzez
pożyczki i gwarancje – łącznie jest ich trzynaście – uzyskujemy bardzo elastyczny instrument, który rzeczywiście może być
stosowany w różnych warunkach i w odniesieniu do różnych projektów.

Umowy o handlu z Ameryką Środkową
PE debatował o wdrażaniu filaru handlowego układu o stowarzyszeniu z Ameryką Środkową i umowy o handlu między Unią Europejską
a Kolumbią i Peru.

Jarosław Wałęsa
Ameryka Łacińska i Unia mają ogromny potencjał współpracy w zakresie globalnych wyzwań, w szczególności
w zakresie handlu. Musimy wzmocnić te relacje poprzez
rozszerzony dialog nt. polityki, integracji społecznej oraz
stosunków gospodarczych i handlowych. UE posiada preferencyjne
umowy handlowe z 26 z 33 krajów ze Wspólnoty Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów, w tym z Kolumbią i Peru. Umowy te przewidują
stopniową i wspólną liberalizację poprzez kompleksową i zrównoważoną strefę wolnego handlu. Strategiczne wartości porozumienia wykraczają poza sferę handlu – zapewniają solidne podstawy dla głębszego
związku z długoterminowym zaangażowaniem na rzecz praw człowieka, praw socjalnych, praw rdzennej ludności i rolników oraz środowiska.

Europejski Fundusz Społeczny Plus
PE przegłosował sprawozdanie na temat ram funkcjonowania nowego EFS+ na lata 2021-2027.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz | autorka

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji
(EFG)
Parlament dyskutował o planowanych zmianach w Funduszu Globalizacyjnym na lata 2021-2027.

Danuta Jazłowiecka
Cieszę się, że KE odpowiednio odniosła się do nowych
wyzwań na europejskim rynku pracy oraz do potrzeb
europejskich przedsiębiorstw. Chciałabym poprzeć propozycję, aby fundusz wspierał nie tylko przypadki masowych zwolnień wynikających z delokalizacji, ale także z wyzwań
związanych z automatyzacją i cyfryzacją. Pozytywnie oceniam obniżenie wymogu liczby zwolnionych osób z 500 do 250 a nawet do
200 i popieram pomysł zwiększenia poziomu dofinansowania działań podejmowanych przez władze lokalne. Chciałabym także zwrócić uwagę na propozycję Posłanki Harkin, aby z funduszu wsparcie
otrzymali także pracownicy, którzy stracą pracę w związku z Brexitem. To bardzo ważna kwestia, która powinna znaleźć odzwierciedlenie w funduszu na lata 2021-2027.

Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach
handlowych
Opóźnienia w płatnościach są istotnym problemem podmiotów
gospodarczych.

projektu opinii Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Musimy pamiętać, że te same problemy mają różne
przyczyny dla kobiet i mężczyzn, na przykład nieaktywność zawodowa kobiet. Przyczyną tej nieaktywności
zawodowej kobiet jest przede wszystkim brak żłobków, przedszkoli,
usług opiekuńczych dla osób starszych, a przyczyną nieaktywności
zawodowej mężczyzn są kłopoty ze zdrowiem. A więc gdybyśmy
chcieli z tymi problemami walczyć, to musimy zabiegać o infrastrukturę i usługi opiekuńcze, rynek pracownika domowego w przypadku
kobiet, a realizować programy profilaktyki zdrowotnej dla mężczyzn.
To wszystko mieści się w Europejskim Funduszu Społecznym.

Danuta Jazłowiecka
Kluczowy jest cel dot. poprawy jakości, efektywności i przydatności na rynku pracy systemów kształcenia i szkolenia.
Działania współfinansowane przez EFS+ muszą umożliwić
nabycie potrzebnych na rynku kompetencji, w tym umiejętności cyfrowych. Będą one miały kluczowe znaczenie w najbliższych
latach, bowiem transformacja gospodarki, a także powstawanie przemysłu 4.0, będą wymagały specyficznych kompetencji. Eksperci szacują, że
już niedługo blisko 60% miejsc pracy będzie wymagało pewnego rodzaju
umiejętności cyfrowych. Dlatego środki z EFS+ muszą zostać wykorzystane na wzmocnienie kompetencji pracowników lub osób wchodzących dopiero na rynek pracy. Zmiany technologiczne, a co za tym idzie
w gospodarce, zachodzą bardzo szybko – istotne, aby środki z EFS+
były także przeznaczone na lepsze przewidywanie zmian na rynku pracy.

Ustanowienie programu „Prawa i Wartości”
Posłowie poparli powstanie nowego programu na rzecz obrony
demokracji w Europie.

Barbara Kudrycka
Jeszcze kilka lat temu nikt by nie pomyślał, że fundamentalne wartości Unii Europejskiej wymagają ochrony
i promocji wewnątrz Unii. Dzisiaj jednak, gdy w kolejnych
krajach drapieżny populizm niszczy trójpodział władzy,
niezależność sądownictwa i wolność mediów, takie programy jak
ten są niezbędne. Propozycja Komisji była za mało ambitna. Nie
uwzględniała nowych wyzwań dla wartości europejskich, dlatego
zdecydowaliśmy się na gruntowną rewizję programu. Nawet trzykrotne zwiększenie budżetu nie jest wygórowaną ceną na taki cel.
Program „Prawa i wartości” w proponowanym kształcie będzie dobrym uzupełnieniem instrumentów wspierających praworządność.

Róża Thun
Przyglądamy się sytuacji przedsiębiorców w Unii i mamy
sprawozdanie z wykonania dyrektywy w sprawie tzw.
opóźnionych płatności. Wiele małych firm ma problem
z powodu nieuregulowanych na czas płatności. Widmo
bankructwa z powodu opóźnień stoi przed niejednym przedsiębiorcą,
który i tak ma wystarczająco zmartwień z zawiłymi regulacjami, np.
podatkowymi, albo małą płynnością. Dlatego sprawdzamy, czy prawo
przyjęte w tej kadencji Parlamentu, działa jak należy. I co się okazuje?
Nie działa.

Bogdan Zdrojewski
Zaczynaliśmy kadencję w Parlamencie od zwrócenia uwagi na własne opóźnienia w płatnościach, np.
w ramach takich programów jak Erasmus+, „Kreatywna Europa”, „Europa dla obywateli”. Po czterech latach
możemy powiedzieć, że przynajmniej Komisja w zobowiązaniach
i płatnościach poprawiła efektywność. Dzięki temu możemy mocniej,
z mocniejszym mandatem, mówić o tych zaległościach, o tych zobowiązaniach, które są po stronie podmiotów gospodarczych.

Ustanowienie programu Fiscalis
Posłowie debatowali na temat programu na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania.

Dariusz Rosati
Jednym z głównych priorytetów PE jest walka z oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od opodatkowania
i unikaniem opodatkowania. Jednak podczas prac wielu
komisji – specjalnych i śledczych – zauważyliśmy, że
współpraca między krajowymi organami podatkowymi
nie jest zgodna z normami i nie spełnia wymagań, aby walka ta była
naprawdę skuteczna. Dlatego z zadowoleniem przyjmuję ten program
fiskalny i sprawozdanie fiskalne i chcę powiedzieć, że bez programu
technicznego, który wspiera organy krajowe w wymianie informacji,
dzieleniu się dobrymi praktykami i wdrażaniu wydajnych technologii
informatycznych, ta walka z nadużyciami podatkowymi nie zakończyłaby się sukcesem.

Europosłowie w obronie wolności religii i przekonań na świecie
W ramach sesji plenarnej w Strasburgu, Parlament Europejski przegłosował sprawozdanie
przygotowane przez posła dr Andrzeja Grzyba
z zaleceniami dla Rady i Komisji Europejskiej ws.
zmian w politykach UE na rzecz promocji i ochrony wolności religii i przekonań na świecie.
Podczas sesji plenarnej, głosowaniu poddany
został między innymi zapis zwracający uwagę na
sytuację Asii Bibi, chrześcijanki skazanej na karę
śmierci za rzekome bluźnierstwo w Pakistanie
w 2010 r. Po niedawnym uniewinnieniu, kwestią
priorytetową jest zapewnienie bezpieczeństwa
jej oraz jej bliskim.
„Walczymy o wolność religii i przekonań dla
wszystkich. Ci, którzy są prześladowani najdotkliwiej, najbardziej skorzystają” – przekonywał
poseł Grzyb.
„Cierpień i prześladowań doświadczają wyznawcy wielu religii i przekonań. Rezolucja PE
z 2016 r. podkreśla tragiczną sytuację Jazydów;
społeczeństwo międzynarodowe jest zszokowane sytuacją muzułmańskiej grupy etnicznej
Kontakt do Posła

Rohingya. Od lat, twarde dane liczbowe pokazują, że najliczniej prześladowaną grupą religijną na
świecie są chrześcijanie. Rocznie ginie nawet do
170 tys. chrześcijan, a 350 milionów jest prześladowanych” – dodał sprawozdawca.
Ponadto, europosłowie zaapelowali o rozszerzenie mandatu Specjalnego Wysłannika UE ds.
Wolność Religii i Przekonań (FoRB), lepszego wykorzystania przyjętych przez Radę Wytycznych UE
oraz wsparcie dedykowanych projektów z obecnego i przyszłego wieloletniego budżetu UE.
„Doceniamy osiągnięcia Jána Figeľa, który,
pomimo ograniczonych zasobów kadrowych
i finansowych, od 2016 r. realizuje zadania Specjalnego Wysłannika. Wzywamy Radę i Komisję
Europejską do przeglądu mandatu Specjalnego
Wysłannika i zapewnienia odpowiedniego wsparcia. Wzywamy do zmiany obecnych rocznych
mandatów, na mandat wieloletni i do wspierania
rozwoju sieci współpracy we wszystkich instytucjach UE i Państwach Członkowskich” – zaapelował poseł Grzyb.
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Autonomiczne pojazdy: Europa
musi przejąć inicjatywę
Ramy prawne, badania, innowacje, inteligentna infrastruktura: jeśli chodzi
o autonomiczny transport, Europa musi zintensyfikować swoje wysiłki, aby
stać się światowym liderem. Do tego właśnie wezwał Parlament Europejski
w przyjętym raporcie na temat pojazdów samojezdnych.
„Rozwój autonomicznej jazdy przebiega bardzo szybko. Dlatego ważne
jest, aby UE inwestowała w badania naukowe i innowacje, zwłaszcza jeśli
chcemy przejąć wiodącą rolę w stosunku do naszych konkurentów, takich jak
USA, Chiny i Japonia”, powiedział, Wim van de Camp, odpowiedzialny w Grupie EPL za transport, autor inicjatywy.
W sprawozdaniu podkreślono, że potencjał pojazdów zautomatyzowanych staje się coraz bardziej widoczny w sektorze logistyki, w transporcie
publicznym, a także w innych rodzajach transportu. Są to nie tylko statki autonomiczne w żegludze śródlądowej i żegludze bliskiego zasięgu, ale także
drony przewożące towary i zautomatyzowane systemy kolei lekkich, takie jak
w miejskim transporcie publicznym.
„Dla Europy bardzo ważne jest stworzenie zharmonizowanych na skalę
międzynarodową ram prawnych dla autonomicznej jazdy. Dzięki temu pojazdy
będą mogły inteligentnie i cyfrowo komunikować się i będą interoperacyjne”,
stwierdził Wim van de Camp. „Ponieważ ustawodawstwo w tej materii w USA,
które jest jednym z konkurentów UE, jest zablokowane, Europa musi skorzystać z nadarzającej się okazji”, dodał.
„Ponadto muszą być również przeprowadzane rzeczywiste testy w celu
zapewnienia, że pojazdy te będą działać niezależnie w perspektywie długoterminowej, a infrastruktura będzie musiała zostać dostosowana”.
Biuro Zewnętrzne Grupy EPL w Warszawie
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W raporcie nie zapominano podkreślić, że musi zostać osiągnięta społeczna
akceptacja takich pojazdów. Rozsądne, ale ambitne rozmieszczenie i wystarczające zabezpieczenia odegrają kluczową rolę. „Wierzę, że jest to rodzaj
rewolucji, w której wszyscy możemy uczestniczyć. Chcę, aby Europa była
jednym z liderów tej rewolucji”, podsumował Van de Camp.
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