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w Brukseli
--------------------------------------------------------------------------------------------------------W dniach 16 – 17 kwietnia 2020 r. w Brukseli odbyło się nadzwyczajna sesja
Parlamentu Europejskiego. Temat obrad:
Skoordynowane działanie UE w walce z pandemią COVID – 19 i jej konsekwencjami
Oświadczenia Rady i Komisji Europejskiej. Debata. Projekty rezolucji. Głosowania
Przewodniczący PE, David Sassoli, wyraził współczucie dla ofiar pandemii oraz
podziękował tym, którzy walczą na pierwszej linii frontu: pracownikom służby zdrowia za ich
szczodrość w warunkach często dramatycznych. Podziękował wszystkim pracownikom,
w tym rolnikom i rybakom, ekspertom z dziedziny telekomunikacji, kasjerom
z supermarketów, a także wszystkim obywatelom UE przestrzegającym środków
zapobiegawczych. Przewodniczący podkreślił, że instytucje unijne działają, demokracja
funkcjonuje. PE udostępnił swój budynek w Brukseli, gdzie przygotowuje się 1000 posiłków
dziennie dla bezdomnych i wolontariuszy. Pomocy udziela się stu kobietom znajdującym się
w trudnej sytuacji.
Unia działa na rzecz wspierania systemów opieki zdrowotnej i dostępności
podstawowych produktów medycznych, wspomaga badania naukowe, zabiega o utrzymanie
miejsc pracy. Działania UE są skierowane na pomoc rolnikom, rybakom, przedsiębiorstwom
oraz rodzinom w najtrudniejszej sytuacji. D. Sassoli wezwał Komisję Europejską, aby
głosowany podczas tej sesji pakiet środków pomocowych pomógł wyjść z kryzysu w sposób
uporządkowany i skoordynowany. „Chcemy wyjść z kryzysu silniejsi (…) Nasi obywatele
czekają na szybką odpowiedź” – powiedział.
Z kolei wystąpił Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej. W pierwszych
słowach stwierdził patetycznie: - Demokracja żyje w Europie pomimo okoliczności bez
precedensu. Teraz musimy działać ramię w ramię, jednoczyć się. Krótko poinformował on
o działaniach KE: – Zastanawiamy się jak najlepiej koordynować. Stąd restrykcyjne zamykanie
granic. A ponadto wspieranie badań nad szczepionką i lekami przeciwko wirusowi. Komisja
otrzymała też mandat od Rady, aby przygotować mapę działań maksymalnie
skoordynowanych w celu stopniowego wychodzenia państw członkowskich
z ograniczeń spowodowanych pandemią.
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1. Utrzymanie i pogłębienie wspólnego rynku – to jest bowiem siła Unii. Realizacja
Europejskiego Zielonego Ładu, cyfrowej agendy i gospodarki w obiegu zamkniętym.
Wspieranie sieci małych i średnich przedsiębiorstw. 2. Strategia inwestowania na wielką
skalę. Dotychczas odbywało się to na poziomie państw członkowskich. Należy się zastanowić,
co zrobić, aby przyszły siedmioletni budżet dawał skuteczne, wystarczające instrumenty oraz
środki na inwestowanie dla wspólnej europejskiej przyszłości. Ważna w tym rola
Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Niezwykle ważna - solidarność wszystkich państw.
3. Działania zewnętrzne Unii. - Chcemy pokazać nasze wartości i interesy – powiedział
Michel. - Bardzo ważne to, co robimy w Afryce; były już rozmowy z szefami państw, aby
wspierać tam systemy sanitarne i opieki zdrowotnej. 4. - Jakie wnioski należy wyciągnąć
z obecnego kryzysu, aby lepiej zarządzać? Co zrobić, aby nasze ambicje dały większą
demokratyczną przestrzeń? (…) Chcemy, aby wartości europejskie - jak dotąd - były punktem
odniesienia i siłą napędową Unii. (…) Historia europejska pokazuje, że jesteśmy kreatywni,
pomysłowi, wyjdziemy z kryzysu z optymizmem. Demokracja będzie kwitła we wszystkich
dwudziestu siedmiu państwach – snuł swoje rozważania przewodniczący Rady.
Wystąpienie Ursuli von der Leyen, przewodniczącej KE, poświęcone walce
z pandemią i planowi ratunkowemu, zawierało niewiele konkretów, za to dużo wzniosłych
słów, niekiedy banałów. Usprawiedliwiała się, że nikt nie był przygotowany na tak ciężką
sytuację. Stąd brakowało pomocy dla Włoch na początku pandemii. Przepraszała Włochów
za spóźnioną reakcję Unii. Europa staje się silna solidarnością, mówiąc m. in. o pomocy
polskich lekarzy, którzy udali się do Lombardii czy o Czechach przyjmujących francuskich
pacjentów w szpitalach. Powiedziała, że czuje się dumna z bycia Europejką. Apelowała do
tzw. populistów: - Trzeba mówić prawdę, jak ludzie angażują się, pomagają sobie wzajemnie,
wykazują się humanizmem.
W dalszym ciągu wystąpienia mówiła o przeznaczeniu funduszy strukturalnych na
działania ratunkowe, środki ochronne, wspieranie gospodarki. Będzie wprowadzona pełna
elastyczność w przepisach finansowania z funduszy unijnych. Potrzebne są bezprecedensowe
działania, aby gospodarka wyszła z ciężkiej sytuacji, rozwijała się. Według Ursuli von der
Leyen, Europa zrobiła więcej w ciągu czterech tygodni pandemii, niż przez kilka lat po
kryzysie finansowym w 2008 r. Trzeba wykorzystać wszystkie instrumenty: spójności,
konwergencji, w zakresie inwestowania.
Odwołała się do wizji europejskiej Altiero Spinelli, (włoskiego komunisty uwięzionego
w czasie II wojny światowej na wyspie Ventotene, głównego autora „Manifestu
z Ventotene”, zwolennika federalistycznej Europy, członka KE - przyp. red.). One dają nadzieje
na odrodzenie. – Musimy wyjść z okopów, gotowi na nowy świat – powiedziała
U. von der Leyen. Budżet unijny będzie główną siłą odbudowy, zasadniczą dźwignią
inwestycji.
Na zakończenie swego wystąpienia powiedziała z patosem: - Kryzys przedefiniuje
globalizację i geopolitykę (…). Europa wyjdzie z kryzysu. Musimy być bardziej odporni,
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burzy wyjdziemy na słońce, jeśli będziemy stać wspólnie … Niech żyje Europa!
Debata
Posłowie wzywali do bardziej skoordynowanych działań w celu ochrony obywateli
i wspierania gospodarki. Wielu przyznawało, że UE mogła działać wcześniej i szybciej, ale
solidarność obecnie została przywrócona. Unia musi zrobić więcej, aby odbudować Europę,
jeśli ma się stać ona bardziej odporna na wstrząsy oraz skuteczna w działaniu. Nie można
zwlekać. Wzywano Radę i Komisję do opracowania wspólnej strategii wyjścia i planu
naprawy gospodarczej w ramach nowego, ambitnego budżetu (WRF), w celu złagodzenia
społecznych, gospodarczych i finansowych skutków zamknięcia. Formułowano nawet
potrzebę nowego rodzaju, własnego Planu Marshalla.
- Warto pomyśleć o nowym Planie Marshalla – mówiła Iratxe Garcia Perez, Hiszpania,
w imieniu grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów. Jej zdaniem kryzys ujawnił
nierówności społeczne. Ludzie tracą pracę, nie mają pieniędzy na opłacanie rachunków.
Dzieci częstokroć nie mają środków technicznych do zdalnej nauki szkolnej. Trzeba stworzyć
sieć pomocy tym, co nie mają środków do życia. Europa musi pokazać, że potrafimy zrobić
więcej, bo ludzie są rozczarowani. Zasada solidarności jest teraz szczególnie ważna.
Europosłanka skrytykowała D. Trumpa za jego decyzję o zawieszeniu płacenia składek USA
na WHO.
Dacian Ciolos, Rumunia, (gr. Renew) nawoływał do przezwyciężenia egoizmów
państwowych, które dały o sobie znać na początku pandemii. Teraz czas na zdecydowane
działania w gospodarce. – Bądźmy solidarni, stwórzmy Plan Marshalla z Zielonym Ładem
i cyfryzacją. To nieprawda, że autorytarne rządy lepiej radzą sobie z kryzysem. Pod żadnym
pretekstem wartości europejskie nie mogą być podważane, jak robi to Victor Orban.
Europoseł wzywał do walki z hipokryzją i uprzedzeniami. ..
Włoski poseł Marco Campomenosi, (gr. ID), mówił o frustracji swoich rodaków,
którym nie udzielono pomocy na początku pandemii. – Jeśli wyjdziemy z tej sytuacji
potrzebny będzie rachunek sumienia. Europa miała dotychczas najmniejszy wzrost
gospodarczy na świecie. Dotychczasowe zasady w gospodarce poniosły porażkę. Należy
wrócić do autonomii produkcji w wielu branżach, skończyć z delokalizacją produkcji do
odległych krajów. Wreszcie powiedział: - Nie uważam, by Unia miała przetrwać ten kryzys,
ale państwa członkowskie – tak.
W imieniu grupy Zielonych przemawiał Philippe Lamberts, z Belgii. Kryzys
epidemiologiczny ujawnił – jego zdaniem – słabości systemów opieki zdrowotnej, przepaść
cyfrową wewnątrz państw UE i między nimi. Ponadto pogłębia się ubóstwo wielu grup
społecznych wskutek bezrobocia, a prekariat będzie żył w jeszcze większej niepewności.
Mówi się, że Unia posiada środki finansowe na odbudowę gospodarki. Tymczasem Holandia i
Austria nie wykazuje się solidarnością w strefie euro. Krytykował neoliberalizm, bezwzględne
dążenie do zysku korporacji. Potrzebne są zmiany. Dosadnie stwierdził: - Naszą busolą jest
życie dla wszystkich, a nie zysk.
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pełnienia roli koordynatora pomocy i walki z pandemią. Niektóre państwa nie okazały też
solidarności. Wszystko należy robić, tym się teraz zająć, by ratować Europę przed tragedią
gospodarczą. Grupa EKR w PE stanowczo sprzeciwia się rezolucji z groźbami zastosowania
art. 7 TUE wobec Polski i Węgier. Należy dać odpowiedź na poważane problemy
w przemyśle, rolnictwie, turystyce. Zadbać o uruchomienie inwestycji z pomocą EBI,
pokonując jednakże zbędną biurokrację. Konieczna jest modyfikacja założeń WRF, tak, by
rozwijać przemysł z innowacyjną technologią i produktami.
Reprezentująca frakcję Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordycka Zielona Lewica
Manon Aubry, Francja, ostro skrytykowało neoliberalną politykę gospodarczą obowiązującą
od dawna w UE. Komisja Europejska naciskała na oszczędzanie, redukcję długu publicznego
po kryzysie w 2008 r. Narzucano oszczędzanie Włochom, bo twierdzono, że kryzys kosztuje.
– Znamy tę śpiewkę: oszczędzajcie, zaciskajcie pasa… Koszty kryzysu płacili ludzie pracy,
a bogacili się bogacze… Postawiła pytanie: dlaczego nie redukować progresywnie długi
państw UE?
Esther de Lange, Holandia, (EPL) na przykładzie swojej siostry pielęgniarki pracującej
w szpitalu opowiadała o brakach w zaopatrzeniu w maseczki i podstawowy sprzęt do
ratowania chorych na COVID - 19. Apelowała: - Potrzebujemy europejskiej solidarności
w działaniu, aby państwa nie były pozostawione samym sobie. Unia musi pokazać, że uczy się
na błędach.
Według Thierry Mariani , Francja, (ID), pieniądze unijne nie zrekompensują strat
w gospodarkach. Administracja brukselska nie sprawdziła się w działaniu. Francuscy rolnicy
choć otrzymują dopłaty, to ich gospodarstwa stają się coraz mniej rentowne. - Co będzie po
kryzysie? – pytała. Perspektywy nie są obiecujące. Znów przepływy migracyjne pojawią się z
większym natężeniem.
Angel Dzhambazki, Bułgaria, (EKR), wskazywał na komunistyczne Chiny, które
kłamały o postępach epidemii. Za Chinami Komisja Europejska uspokajała, że jesteśmy
odporni na nowego wirusa. Josep Borel wprowadzał pakiet mobilności niekorzystny dla firm
przewozowych z Europy Wschodniej. A obecnie, gdy wybuchła pandemia, nie martwi się
o wypoczynek, warunki socjalne kierowców z Czech, Bułgarii, ponieważ teraz są bardzo
potrzebni. .. A potem po kryzysie wykopie się ich z rynku unijnego…
Jego zdaniem, także zdaniem grupy EKR, rezolucja przygotowana przez EPL,
socjalistów, liberałów i zielonych jest do odrzucenia. Nie zawiera należytej odpowiedzi na
potrzeby zwalczania pandemii oraz jej konsekwencji. – Jeśli nie podejmiemy odpowiednich
działań, koronawirus będzie Czarnobylem dla Europy – podkreślił Dzhambazki z emfazą. Z
ciekawą propozycją wyszedł poseł Siegfried Muresan, Rumunia, (EPL). Chciałby utworzenia
europejskiego funduszu solidarności na rzecz służby zdrowia, zasilonego kwotą 50 mld euro.
Natomiast Frederique Ries, Belgia, (Renew),postulowała wyemitowanie europejskich
„koronaobligacji. Znany Polakom z niezbyt dobrej strony Guy Verhofstadt,

-5–
Belgia, (Renew), w emocjonalnym wystąpieniu pytał na co jeszcze czeka Komisja
Europejska? Już powinien być przygotowany nowy Plan Marshalla. Rada Europejska gra w
ping ponga w stronę Komisji, i odwrotnie, a plan nieprzygotowany. Komisja musi działać, nie
czekając na decyzje Rady.
Z krytyką działania instytucji unijnych wystąpił Gunnar Beck, Niemcy, (ID). – W
styczniu mieliśmy Zielony Ład i debatę o prawach człowieka na Madagaskarze, w lutym
uspakajano, że występuje niewiele skażeń. Kryzys „korony” pokazał, że Europa jest bardzo
chora, bardzo podatna na choroby… Korea Płd. i Tajwan szybko podjęły działania. Europa
Wschodnia lepiej sobie radzi, jest tam mniej zgonów, bo Victor Orban troszczy się o własne
państwo, a nie o cały świat. Pos. Andor Deli, Węgry, (EPL), dobitnie wyraził się: - To
kłamstwo, że rząd Węgier zawiesił prawa obywatelskie (…). Rząd działa zgodnie
z konstytucją, aby chronić obywateli. Ma demokratyczny mandat parlamentu (…). Temat
Węgier nie powinien się znaleźć w rezolucji.
Helmut Ruking, Niemcy, (EKR), oświadczył, że będzie głosował przeciwko rezolucji, w
której zapisano o zagrożeniach z powodu korespondencyjnych wyborów prezydenta
w Polsce. - Musimy walczyć z koronawirusem – mówił - decydować o tym, jak sfinansować
wyjście z kryzysu, jak dać ludziom pieniądze, szczególnie rodzinom.
W napastliwym stylu wobec rządu RP i Węgier wypowiedziała się Sylwia Spurek,
(gr. socjalistów) – Ludzie chorzy umierają, a rządy korzystają z okazji do naruszania praw
człowieka, praw kobiet i osób LGBT. Nie ma dostępu do aborcji i edukacji seksualnej
w Polsce. Brak dostępu do aborcji, jej zdaniem, uderza w kobiety (pomija zaś prawa dziecka
do życia - przyp. red.) S. Spurek domagała się wprowadzenia aborcji na życzenie we
wszystkich państwach członkowskich UE.
Na zakończenie debaty zabrał głos wiceprzewodniczący KE, Maros Sefcovic, Słowacja.
– Europa potrafi sprostać wezwaniom – zapewniał. Nasze decyzje będą podejmowane
szybko. W ciągu trzech - czterech tygodni zrobiliśmy więcej, niż przez kilka lat po kryzysie
2008 roku… Nie zabrakło też bezpodstawnych „wycieczek” pod adresem Polski
i Węgier. Zapowiedział, że Komisja będzie bacznie przyglądała się temu, co dzieje się
w naszych krajach. W jego opinii, populizm, fake newsy, podważanie państwa prawa, te
negatywne zjawiska ujawniły się podczas kryzysu. KE popiera pakiet szybkich rozwiązań
finansowych, by uruchamiać inwestycje, chronić miejsca pracy. Plan Marshalla jest
potrzebny, ma być odpowiedzią na czekające trudności, z uwzględnieniem Europejskiego
Zielonego Ładu, z naciskiem na cyfryzację. W nowym budżecie siedmioletnim należy skupić
uwagę na natychmiastową pomoc skierowaną na opanowanie skutków pandemii.
Sefcovic powiedział: - Pracujemy dwadzieścia cztery godziny na dobę, by nie
brakowało maseczek, środków ochronnych, respiratorów… Czeka nas wtórny szok po tym
kryzysie…. Apelujemy do europejskich firm o podjęcie produkcji maseczek i innego sprzętu.
Już są pierwsze rezultaty . Liczę na to, że będziemy budować lepszą Europę.
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skutkami (projekt EPL, socjalistów, liberałów i Zielonych)
(Omówienie)
W dniu 17 kwietnia br. PE przyjął rezolucję: posłowie chcą potężnego pakietu na rzecz
odbudowy i Unijnego Funduszu Solidarnościowego do walki z koronawirusem. Pakietu
wspierającego gospodarkę po kryzysie, związanym z COVID-19, łącznie z obligacjami w celu
ożywienia gospodarczego - zabezpieczonymi budżetem UE. Nowy budżet długoterminowy
powinien być zwiększony, wykorzystane poszczególne fundusze i instrumenty finansowe.
Pakiet musi być skierowany na przyszłe inwestycje, a także opierać się na Europejskim
Zielonym Ładzie i transformacji cyfrowej.
Eurodeputowani wzywają do utworzenia stałego europejskiego programu
ubezpieczeń dla bezrobotnych oraz Unijnego Funduszu Solidarnościowego do walki
z koronawirusem, dysponującym co najmniej 50 mld euro. Fundusz ten wspierałby wysiłki
finansowe podejmowane przez sektory opieki zdrowotnej we wszystkich państwach UE,
w czasie obecnego kryzysu, a także przyszłe inwestycje mające na celu zwiększenie
odporności systemów opieki zdrowotnej.
Konieczne są większe uprawnienia dla UE do podejmowania działań w przypadku
transgranicznych zagrożeń zdrowia. Umożliwiłoby to niezwłoczne skoordynowanie reakcji
na szczeblu europejskim i skierowanie środków, tam gdzie są potrzebne, np. maski,
respiratory i leki, czy również pomoc finansowa. Posłowie wyrazili poparcie dla zwiększenia
produkcji w UE kluczowych produktów, takich jak: leki, składniki farmaceutyczne, wyroby
medyczne, itp., aby być lepiej przygotowanym na globalne wstrząsy.
Granice muszą być otwarte dla podstawowych towarów, w celu przepływu leków,
środków ochrony, żywności. PE wzywa w rezolucji do utworzenia europejskiego
mechanizmu reagowania w dziedzinie zdrowia. Wspólne zapasy sprzętu i leków mogłyby
wówczas zostać szybko zmobilizowane w celu ratowania życia. Posłowie domagają się
dodatkowych funduszy na szybkie badania nad szczepionką.
Potrzeba skoordynowania działań po okresie izolacji, aby uniknąć ponownego
pojawienia się wirusa. Posłowie wzywają państwa członkowskie do wspólnego opracowania
kryteriów zniesienia kwarantanny i innych środków nadzwyczajnych oraz zwracają się do KE
o uruchomienie strategii wyjścia, obejmującej testy na dużą skalę i wyposażenie ochrony
osobistej dużej liczby obywateli.
*
Niesłuszne napiętnowanie Węgier i Polski.
Kolejny już raz dokonuje się ataku na oba kraje. Zdaniem europosła Zdzisława
Krasnodębskiego (EKR), widać w tym rękę totalnej opozycji. Kwestia wyborów nie należy
do kompetencji UE. Stosuje się podwójne standardy: wybory korespondencyjne odbywały
się przecież w Bawarii i Wielkiej Brytanii.
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Węgier w celu bezterminowego przedłużenia stanu wyjątkowego w związku z pandemią,
dekretami bowiem są zawieszane ustawy, a nadzór parlamentarny nad sytuacją kryzysową
został osłabiony. Natomiast decyzja rządu polskiego o zmianie ordynacji wyborczej - według
rezolucji – jest niezgodna z prawem. Przeprowadzenie korespondencyjnych wyborów
prezydenckich w środku pandemii stoi w sprzeczności z wartościami europejskimi. Posłowie
wzywają KE do pilnej oceny, czy podjęte środki nadzwyczajne w obu krajach są zgodne
z traktatami UE, apelują o wykorzystania wszystkich dostępnych narzędzi i sankcji UE, w tym
budżetowych, w celu zaradzenia temu poważnemu naruszeniu praworządności. Rada
Europejska powinna włączyć do porządku obrad dyskusje i procesy związane z toczącymi się
procedurami z art. 7 TUE przeciwko Węgrom i Polsce.
(Warto zaznaczyć, że rezolucja nie ma mocy prawnej wobec Węgier i Polski. Jednak
jest w niej zawarta groźba ponownego kontrolowania praworządności - rzekomo
naruszanej - na podstawie art. 7 TUE.)
*
Niezbędne europejskie źródło informacji w celu przeciwdziałania dezinformacji.
Dezinformacja jest poważnym problemem dla zdrowia publicznego. KE powinna ustanowić
europejskie źródło informacji, aby zapewnić wszystkim obywatelom UE dostęp do
dokładnych, sprawdzonych informacji.
Rezolucja została przyjęta 395 głosami, przeciw – 171, w tym posłowie PiS i gr. EKR,
wstrzymało się - 128 deputowanych.
Parlament Europejski przegłosował specjalne instrumenty pozwalające na
przyznawanie finansowania natychmiast, i z wyjątkową elastycznością, w celu zwalczania
pandemii
Zatwierdzono w trybie pilnym pakiet „Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na
koronawirusa”, zaproponowany przez Komisję 2 kwietnia br. Przyjęte wnioski:
Nowe szczególne środki zapewniające elastyczność umożliwią państwom
członkowskim przekazywanie środków finansowych między trzema głównymi funduszami
spójności (EFRR, EFS i FS). W roku budżetowym 2020 – 2021 możliwe będzie pełne
finansowanie (100 proc.) programów polityki spójności związanych z COVID – 19, ze środków
UE Uproszczone zostaną procedury zatwierdzanie programów. Nowe przepisy umożliwią
rolnikom korzystanie z pożyczek lub gwarancji na preferencyjnych warunkach
w celu pokrycia kosztów operacyjnych do wysokości 200 tys. euro. Uwolnią one również
niewykorzystane środki na rozwój obszarów wiejskich związane z rolnictwem, pozwalając
użyć je na zwalczanie skutków pandemii.
Szczególne środki mające na celu złagodzenie wpływu COVID – 19 na sektor
rybołówstwa i hodowli ryb. Chodzi o wsparcie w przypadkach tymczasowego zaprzestania
działalności rybackiej, zawieszenia lub zmniejszenia produkcji przez hodowców ryb. Pomoc
finansową otrzymają organizacje producentów na tymczasowe składowanie. Posłowie
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oraz rybaków łowiących bez łodzi. Wprowadza się elastyczność budżetową w krajach, gdzie
wyczerpano przyznane środki unijne.
Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Specjalne środki
dające możliwość finansowania wyposażenia pracowników i wolontariuszy w sprzęt
ochronny; tymczasowe w 100 proc. współfinansowanie z budżetu UE.
Posłowie grupy EKR poparli w głosowaniu instrumenty pomocowe zaproponowane
przez Komisję Europejską.
(opr. na podstawie transmisji internetowej obrad PE, publikacji na portalach: PE, PAP,
wPolityce, TVP Info)

