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Komunikat Prasowy nr 19
z obrad Parlamentu Europejskiego ( 17 – 19 czerwca 2020 r.)
W dniach 17 – 19 czerwca br. odbyła się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego
w Brukseli. Podjęte zostały następujące tematy:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Protesty antyrasistowskie po śmierci Georga’a Floyda
17 czerwca br. posłowie debatowali o rasizmie, dyskryminacji i przemocy policyjnej,
które często dotykają mniejszości, takie jak osoby pochodzenia afrykańskiego. Pod koniec
maja czarnoskóry Amerykanin George Floyd zmarł na ulicy podczas aresztowania w mieście
Minneapolis (USA). Jego śmierć wywołała gwałtowne reakcje, protesty przeciwko rasizmowi
i brutalności policji. Zamieszki połączone z rabunkiem sklepów, niszczeniem mienia –w ocenie
rządu USA - były inspirowane przez skrajnie lewicowe organizacje, w tym przez Antifę, znaną
również w Polsce z aktów przemocy wobec uczestników Marszu Niepodległości, 11 listopada
2017 r.
Na początku sesji, przewodniczący David Sassoli udzielił głosu czarnoskórej
deputowanej do PE, Pierette Herzberger - Fofanie , zieloni, (Niemcy), która opowiedziała
szokującą historię o tym, jak osobiście doznała brutalności belgijskiej policji na dworcu
w Brukseli. ”Uważam, że musimy wprowadzić wiele środków, aby chronić wiele osób, których
nie ma tutaj, i które nie były w stanie uciec przed przemocą policji „ - powiedziała.
Przewodnicząca KE, Ursula von der Leyen, przyznała, że rasizm jest obecny
w Europie. „Musimy nieustannie zwalczać rasizm i dyskryminację - oczywiście dyskryminację
widoczną, ale także bardziej subtelną (…) w wymiarze sprawiedliwości i organach ścigania, na
naszych rynkach pracy i mieszkaniowych, w edukacji i opiece zdrowotnej, w polityce
i migracji”.
Według Estebana Gonzalesa Ponsa, EPL,(Hiszpania), wszyscy jesteśmy antyrasistami,
ważny jest teraz ruch solidarności z przeciwnikami dyskryminacji w USA i Europie. Jest takie
zjawisko, którego nie dostrzegamy, to rasizm strukturalny. – Bądźmy zjednoczeni w równości
działajmy, a nie mówmy - apelował europoseł. Natomiast Jerome Riviere, ID, (Francja) wskazał
na instrumentalne wykorzystywanie śmierci G. Floyd’ a. Przenosi się obce koncepcje na
kontynent europejski. – Wolę świętować naszą historię. Cywilizacja europejska zniosła
niewolnictwo, nadała wszystkim ludziom obywatelstwo. Oczywiście, wszystkie formy rasizmu
należy potępić. – oświadczył na zakończenie swego wystąpienia.

Bułgarski deputowany z gr. EKR – Angel Dzhambazki podkreślił, że życie każdego jest
ważne, trzeba je szanować. Nie tylko jednej rasy. Wykorzystywanie walki z rasizmem do
niszczenia, wandalizmu - to jest obłuda. Powiedział: - Bułgaria przeszła niewolę
komunistyczną. Ideologia nie może być zasłoną dla wandalizmu. U nas żyje mniejszość turecka,
ale oni nie plądrują sklepów. Jestem dumny ze swego kraju.
O walce ze strukturalnym rasizmem mówiła też socjalistka Kati Piri, ( Niderlandy),
postulowała zająć się ciemną stroną historii europejskiej, kolonializmem i jego dziedzictwem.
W opinii Nikolausa Testa, ID, (Włochy), rasizm strukturalny to coś dziwnego.
W rzeczywistości, w Europie nie występuje. W Europie migranci z Afryki demonstrują, bo chcą
u nas zamieszkać. Setki tysięcy migrantów zmierza do Europy. Może trzeba na wiele lat
zatrzymać imigrację, by najpierw zniszczyć rasizm u nas – ironizował. Czy rasizm strukturalny
polega na tym, że policja boi się wejść do dzielnic emigranckich. Dochodzi nawet do walk
klanów czeczeńskich we Francji.
Z tej samej grupy politycznej ID, niemiecki deputowany Tom Vandendriessche
ostrzegał, aby nie przenosić problemów amerykańskich, lewicową agendę na teren Europy.
Zaznaczył, że cudzoziemcy nie są atakowani, imigranci są de facto uprzywilejowani. „Czy
chcemy zniszczyć naszą kulturę, naszą historię? Nie będziemy przepraszać za to, kim jesteśmy,
nie będziemy klękać przed kimkolwiek. Bo to jest w gruncie rzeczy rasizm przeciwko białym”.
Te wystąpienia spotkały się z ostrą polemiką Irene Tolleret , gr Renew, (Francja), która
skarciła za „faszystowskie wypowiedzi, mowę nienawiści”. (…) „Jesteśmy po to, by głośno
mówić przeciwko takim politykom jak: Trump, Bolsanaro - prezydent Brazylii oraz Salvini.
Projekt europejski jest zaprzeczeniem rasizmu.”
Na zakończenie debaty zabrała głos Nikolina Brnjac, w imieniu prezydencji
chorwackiej: „Chcę powiedzieć głośno i wyraźnie, że jesteśmy solidarni z ofiarami
dyskryminacji rasowej na całym świecie(…) W naszym społeczeństwie nie ma miejsca na
systemowy rasizm i dyskryminację”.
Warto dodać, że w marcu 2019 r. PE wezwał UE i państwa członkowskie do podjęcia
działań w celu zwalczania rasizmu strukturalnego w Europie. Posłowie domagali się
zaprzestania profilowania rasowego wprawie karnym i zwalczaniu terroryzmu, a także
zadośćuczynienia za zbrodnie przeciwko ludzkości podczas europejskiego kolonializmu.
Deputowani przyjęli rezolucję ws. zwalczania rasizmu głosując 19 czerwca br.
Wspólna debata – Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej i zalecenia
dotyczące negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Oświadczenia Rady i KE oraz sprawozdania komisji spraw zagranicznych i handlu
międzynarodowego
19 czerwca br., za pośrednictwem wideokonferencji, spotkali się szefowie państw
i rządów UE, by omówić plany KE dotyczące WRF i Funduszu Odbudowy gospodarki
w związku z COVID - 19.

Przewodniczący PE, David Sassoli powiedział, że dla Parlamentu jest oczywiste, że nie ma
odwrotu od poziomu ambicji przedstawionego w pakiecie propozycji Komisji. To, co zostanie
postanowione w najbliższych tygodniach będzie miało wpływ na życie ludzi
w nadchodzących dziesięcioleciach. PE będzie się angażował w realizację planu naprawczego.
Nikolina Brnjac, w imieniu Rady, oświadczyła, że pandemia sprawia, że cały czas jest wielkim
wyzwaniem dla świata i Europy. Budżet wieloletni, razem z Funduszem Odbudowy, będą
wsparciem dla sektorów gospodarki europejskiej , by mogły odbić się od dna. To jest generalny
plan odrodzenia Europy dla przyszłych pokoleń. Nie tylko przyczyni się do odrodzenia
wspólnego rynku, ale przyspieszy również modernizację Europy. Potrzebne są potężne
inwestycje w cyfryzację, innowacyjność, transformację klimatyczną.
Pakiet ustaleń dot. wejścia w życie umowy o partnerstwie z Wielką Brytanią powinien wejść
w życie w styczniu 2021 r. Występują jednak różnice w negocjacjach, dotąd niepokonane. Nie
osiągnięto porozumienia w kilku ważnych obszarach, a rząd brytyjski nie zgadza się na
przedłużenie negocjacji poza rok 2020. Czasu jest mało. Nieporozumienia dotyczą reguł
uczciwej konkurencji z firmami brytyjskimi. Zdaniem negocjatora Michela Barniera, Unia nie
może obniżać poprzeczki, zbyt ustępować. UE szanuje suwerenne prawa W. Brytanii do
połowu ryb na własnych wodach, jednakże muszą być przyjęte gwarancje dla unijnych
rybaków, by mogli na nich łowić. Różnice występują, jeśli chodzi o współpracę policyjną,
ochronę praw pracowniczych oraz sądownictwo międzynarodowe. Trzeba wszystko zrobić,
ażeby skutki gospodarcze brexitu były jak najmniejsze.
Według Ursuli von der Leyen negocjacje są trudne, ale nie rozczarowały. - Odbyły się
rozmowy z premierem B. Johnsonem; nie przyniosły postępu, bo do tańca trzeba dwojga
- powiedziała. – Jesteśmy w pół drogi.(…) Będziemy konstruktywni, konkretni
w rozmowach, by szukać porozumienia, tam gdzie to możliwe.
Pos. Kati Piri, (Holandia), w swojej wypowiedzi wzywała premiera B. Johnsona do poważnego
podejścia w trakcie negocjacji. Oczekiwania na przywileje na rynku unijnym bez obowiązków
ze strony Wielkiej Brytanii jest nierealistyczne. Bez ustępstw w sprawie rybołówstwa nie
będzie porozumienia. Zdaniem Christophe’a Hansena, EPL, (Luksemburg), Zjednoczone
Królestwo nie chce rozmawiać o sytuacji małych i średnich firm unijnych na terenie Wysp
Brytyjskich po brexicie. I nie chodzi o kopiowanie przepisów UE, lecz ekwiwalentne reguły.
Stwierdził on, że nie będzie zgody na dzielenie porozumienia metodą salami.
Około 4 mln ciężarówek z towarem wjeżdża na Wyspy Brytyjskie – mówił
Johan Danielsson, gr. Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów, (Szwecja). 50 mln
pasażerów przyjeżdża. Trzeba zagwarantować dobre połączenia komunikacyjne, właściwe
przepisy muszą je zapewnić. Wielka Brytania powinna też przestrzegać unijne standardy
w ochronie środowiska i praw pracowniczych. Danuta Hubner, EPL, wzywała do
zintensyfikowania negocjacji. Jest bowiem wola polityczna osiągnięcia porozumienia. Korzyści
ze wspólnego rynku powinny łączyć, prowadzić do porozumienia odnośnie do handlu i
finansów.
Natomiast Derk Jan Eppink, EKR, (Holandia), nawiązując do szczytu UE w dniu
19 czerwca br. podkreślił, że spór o Fundusz Odbudowy dotyczy tego, że Północ Europy nie

chce finansować Południa Unii. Wielka Brytania - jak uważa europoseł - jest szczęśliwa, że nie
uczestniczy w tym sporze. Wygląda na to, że porozumienia z W. Brytanią nie będzie. Projekt
rezolucji PE w tej sprawie ma wyraźny charakter, aby ukarać Wielką Brytanię za brexit. „ Unia
uważa się za potęgę moralną, a tymczasem jest małym człowieczkiem(…)Taka polityka nie ma
przyszłości.” – powiedział na zakończenie.
Dla posłanki Simone Borate , socjalistki z Włoch, plan KE - 750 mld euro, to absolutne
minimum. Duża część funduszy powinna wspomagać małe i średnie firmy. Wspólne zadłużenie
budzi jednak obawy; nie powinno się nakładać nowych podatków na państwa członkowskie i
obywateli. Pod adresem tzw. klubu państw oszczędnych apelowała, aby pamiętali, że jeśli
jakieś państwo zbankrutuje, toteż cały wspólny rynek zbankrutuje.
Parlament Europejski, 18 czerwca br., przyjął znaczną większością głosów rezolucję,
w której zdecydowanie popiera stanowisko UE w rozmowach z Wielką Brytanią, krytykuje
podejście rządu brytyjskiego do rozmów. Posłowie ubolewają, że rozbieżności się utrzymują
i nie osiągnięto postępów. Strona brytyjska wybiera elementy polityki UE, które chce
zachować,. domaga się dostępu do jednolitego rynku, co dla UE jest nie do przyjęcia.
PE zgodzi się na umowę tylko wtedy, gdy rząd W. Brytanii przyjmie równe warunki
w różnych dziedzinach, m. in. ochrona środowiska, normy pracy, pomoc państwa i zawarcie
porozumienia dot. rybołówstwa. Konkludując: nie będzie porozumienia za wszelką cenę.
Konferencja zacznie się jesienią br.
Wniosek o uchylenie immunitetu Guy Verhofstadta
Sprawozdanie komisji prawnej PE
Wniosek o uchylenie immunitetu Guy Vehofstadta złożył V Wydział Karny Sądu Rejonowego
dla Warszawy - Śródmieścia w związku z jego wypowiedziami 15 listopada
2017 r. podczas sesji plenarnej PE w Strassburgu. Znieważył Polaków nazywając uczestników
Marszu
Niepodległości,
11
listopada
2017
r.,
„faszystami,
neonazistami
i białymi suprematystami”. Komisja prawna PE przytoczyła różne, zawiłe uzasadnienia
proceduralne, aby podważyć wniosek.
Posła Verhofstadta nie można bowiem uznać za
„oskarżonego”, ale przede wszystkim nie można wobec niego prowadzić dochodzenia
sądowego z powodu wypowiadanych opinii lub stanowiska w czasie wykonywania mandatu
deputowanego do PE. Komisja prawna rekomendowała odrzucenie wniosku o uchylenie
immunitetu. Odbyło się również głosowanie w tej sprawie 17 czerwca, podczas obrad
plenarnych. Posłowie PIS (gr. EKR) głosowali za uchyleniem immunitetu, natomiast Koalicji
Obywatelskiej – byli przeciwni.
A nawet cynicznie twierdzili, że wystąpienie belgijskiego polityka było bardzo propolskie.
Warto Belgom przypominać jak ochoczo kolaborowali z Niemcami; utworzono walońską
dywizję grenadierów SS, która walczyła m. in. na terenie Pomorza. Guy Vehofstadt może
czuć się bezkarny i nadal szkalować Polaków. PE nie przyjął wniosku z Polski.
Konferencja w sprawie przyszłości Europy
Debata. Oświadczenie Rady i Komisji

PE w rezolucji przyjętej 18 czerwca br. wzywa Radę do niezwłocznego przedstawienia
stanowiska w sprawie formatu i organizacji Konferencji, dzięki której zostaną wysłuchane
głosy obywateli. Posłowie stwierdzają, że 10 lat po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego, 70
lat po Deklaracji Schumana , i w kontekście pandemii, nadszedł czas na „ponowną weryfikację
Unii.
Konferencja w sprawie przyszłości Europy organizowana przez PE, Radę `Europejską i KE miała
rozpocząć się w maju br. i trwać dwa lata. Pandemia spowodowała opóźnienia. Jej założeniem:
szeroka dyskusja z udziałem obywateli UE ze wszystkich środowisk, przedstawicieli organizacji
obywatelskich i zainteresowanych stron na szczeblach - unijnym, krajowym, regionalnym i
lokalnym. W tak szerokiej debacie chodzi o ustalenie priorytetów UE, zgodnie z oczekiwaniami
obywateli,
w
ramach
oddolnego,
przejrzystego
i zrównoważonego podejścia. Konkluzje z Konferencji będą miały decydujący wpływ na
przeprowadzenie istotnych reform UE. Jak podkreślono w rezolucji: „.. liczba znaczących
kryzysów, jakie przeszła Unia, pokazuje, że reformy instytucjonalne i polityczne są potrzebne
w wielu obszarach zarządzania ”.
Wiceprzewodnicząca KE Dubravka Suica, (Chorwacja), odpowiedzialna za demokrację
i demografię, mówiąc w Parlamencie o Konferencji zaznaczyła, że będzie to narzędzie
umacniania demokracji, pokazania w praktyce, jak ważna jest demokracja. Obywatele muszą
odzyskać zaufanie do Unii. Socjalistka Iratxe Garcia Perez, z Hiszpanii, krytycznie odniosła się
do obecnego funkcjonowania instytucji unijnych. Kryzys COVID - 19 ukazał poważne luki
w kompetencjach, zwłaszcza w zakresie ochrony zdrowia. W jej ocenie Rada Europejska
znajduje się w ciągłym impasie. Europosłanka domagała się wprowadzenia większościowego
systemu głosowania w Radzie. Guy Vehofstadt, gr. Porozumienie Liberałów i Demokratów na
rzecz Europy, (Belgia), zwrócił uwagę na słabą pozycję Unii na arenie międzynarodowej.
Obecnie, gdy zachodzą zmiany geopolityczne, wzrasta potęga Chin, zaś USA tracą dominację
globalną, między nimi leży… „stek europejski”. Jeśli chcemy bronić interesów UE musimy
przystosować się do przyszłości. Czas najwyższy rozpocząć Konferencję.
Helene Laporte ID, ( Francja) namawiała, by w debacie o przyszłości nie zabrakło refleksji o
tym, skąd Europejczycy wyszli, jakie posiadają dziedzictwo przeszłości. To ludzie przywiązani
do tradycji, nie chcą ultraliberalnych reform. – Pozwólcie nam żyć suwerennie. Nie chcemy
federalizacji – apelowała do posłów PE.
Zdzisław
Krasnodębski, przemawiając w imieniu EKR, odrzucił pomysły federalizacji UE. Podkreślił
potrzebę głębokich reform Unii, szczególnie w świetle ostatnich doświadczeń
z pandemią. Frakcja EKR popiera ideę organizacji Konferencji pod warunkiem, że będzie miała
ona otwarty charakter, zostaną dopuszczone do głosu środowiska, które „nie hołdują
federalistycznej ortodoksji”. Jednakże dyskusja w PE nie skłania do takich nadziei. Zdaniem
EKR, należy dążyć do przywrócenia Unii jako europejskiej wspólnoty narodów opartej na
eurorealistycznej wizji konfederacyjnej Europy, która szanuje prawa i legitymacje
demokratycznych państw członkowskich. Musimy też wzmocnić duchowe fundamenty
wspólnoty. Eurodeputowany nawiązał do wystąpienia U. von der Leyen, która mówiła
o zasadzie „jedność w różnorodności”, jako podstawie integracji. Tymczasem dzieje się inaczej.

Powiedział, że UE staje się coraz bardzie aeuropejska, odwracając się od swoich tradycji
filozoficznych i religijnych, od swojej przeszłości. „Musimy na nowo uczynić ją europejską we
właściwym tego słowa znaczeniu” .
Wspólna debata
- Skutki kryzysu COVID – 19 dla polityki zagranicznej;
- Ustawa Chińskiej Republiki Ludowej o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu
i konieczności obrony przez UE wysokiego stopnia autonomii Hongkongu;
- Reakcja UE na ewentualną aneksję przez Izrael części ziem na Zachodnim Brzegu Jordanu
Oświadczenia wiceprzewodniczącego KE/wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych
Josepa Borella
Josep Borell mówiąc o globalnym zasięgu pandemii określił obrazowo rolę Europy, która
powinna być samym sercem adekwatnej odpowiedzi. Trzeba się jednak zastanowić jak iść
naprzód, ku przyszłości. UE pomaga finansowo krajom Afryki – ok. 35 mln euro przeznaczono
na środki medyczne, ok. 100 mln na pomoc uchodźcom syryjskim i innym. W projekcie WRF
znajdzie się pakiet środków na realizację polityki zewnętrznej, w części - na pomoc
humanitarną. Specjalna pula zostanie przeznaczona dla krajów partnerskich ponieważ
konsekwencje kryzysu będą głębokie i długotrwałe.
COVID – 19 uwypuklił napięcia miedzy CHRL i USA. Unia musi znaleźć swój sposób na
układanie relacji z tym państwami; istnieją różnice w ocenie działań obecnej amerykańskiej
administracji. Bardzo ważnym problemem w stosunkach z Chinami stała się ustawa
o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu; jej zapisy prowadzą do istotnego ograniczenia
autonomii Hongkongu. W umowie z Wielką Brytanią o przekazaniu Hongkongu Chinom
ustalono zasadę: jeden kraj - dwa systemy. Ta zasada musi być respektowana.
Niepokój budzi zapowiedź Izraela aneksji części terytoriów okupowanych na Zachodnim
Brzegu Jordanu. UE zajmuje jasne stanowisko: aneksja byłaby naruszeniem prawa
międzynarodowego, wywoła poważne konsekwencje w stosunkach Izraela z Autonomią
Palestyńską, z krajami arabskimi. UE powinna wykazać swoje przywództwo, należy podjąć
odpowiednie kroki, by zapobiec eskalacji napięcia w tym rejonie Bliskiego Wschodu.
W debacie wskazywano na możliwość poważnych zmian geopolitycznych wskutek kryzysu po
pandemii. Objawy kryzysu obejmą duże obszary gospodarki, opieki zdrowotnej, sytuacji
społecznej ludzi. Malik Azmani, gr. Renew, (Niderlandy), uskarżał się, że niektóre kraje
wykorzystują pandemię, by dzielić Europę. Czas, aby Europa zaczęła mówić jednym głosem,
zaczęła być asertywna. Jego zdaniem, USA nie chcą już przewodzić światu, to może Unia stanie
się globalnym graczem. Marco Dreosto , ID, (Włochy), krytykował Chiny, które nie są
wiarygodne, o czym przekonaliśmy się podczas COVID-19; odpowiadają przecież za wybuch
pandemii. Włochy stały się – jak powiedział - swoistym wasalem chińskim.
Witold Waszczykowski, EKR, podkreślił znaczenie więzi transatlantyckich i rolę Polski, czego
dowodem będzie wizyta prezydenta A. Dudy w Białym Domu. Apelował do
Josepa Borella, aby przyłączył się do wysiłków Polski, które przyniosłyby odrodzenie
współpracy transatlantyckiej. Alexander Jordanow, EPL, Bułgaria, powołując się na

doświadczenia swego kraju cierpiącego pod jarzmem komunizmu namawiał, aby porzucić
złudzenia o możliwości przyjacielskich stosunków z komunistycznym Chinami. Trzeba
twardego stanowiska UE w sprawie Hongkongu, a nawet wprowadzenia sankcji dot.
inwestycji.
- Chiny stanowią zagrożenie dla wolności i demokracji – powiedziała Mara Bizotto, ID,
Włochy. - Unia nabrała wody w usta, nie występuje w obronie deptanych przez Chiny praw
człowieka. Frakcja ID (Tożsamość i Demokracja) w PE stoi po stronie sojuszu
transatlantyckiego.
Większość europosłów potępiało w debacie izraelskie plany aneksji. Agresor musi wiedzieć,
że jego działania nie pozostaną bez konsekwencji. Jeden z posłów domagał się wprowadzenia
sankcji, np. embarga na import towarów z Izraela.
Na zakończenie debaty zabrał głos ponownie Josep Borell. Mówił o braku wspólnego
stanowiska państw UE wobec Izraela; na 27 państw oświadczenie dot. naruszania prawa
międzynarodowego przez rząd Izraela poparło 25. Deklarował, że UE będzie robiła wszystko,
aby powstrzymać Izrael. Jeśli chodzi o ustawę Chin Ludowych naruszającą autonomię
Hongkongu, te sprawy będą omawiane na szczycie UE. Kryzys zdrowotny ujawnił duże
uzależnienie w dostawach z Chin, nawet tego nie uświadamialiśmy. W opinii J. Borella, kryzys
globalny pociągnął za sobą kryzys przywództwa USA. Choć nie zawsze zgadzamy się
z USA - dialog transatlantycki powinien być utrzymywany.
Zwalczanie kampanii dezinformacyjnych w czasie pandemii i wpływ na wolność słowa
Oświadczenia Rady i Komisji
Unia Europejska ma obowiązek ochrony obywateli, zwracając uwagę na fałszywe informacje
oraz ujawniając podmioty stosujące takie praktyki. W czasie pandemii Europę zalała fala
dezinformacji. „Wojownicy zamiast mieczy wykorzystują klawiatury komputerów
i najnowsze technologie”. UE stara się mobilizować platformy internetowe i organy publiczne,
aby podjęły właściwe kroki. Działania dezinformacyjne mogą przecież obejmować
ukierunkowane operacje wywierania wpływu przez podmioty zagraniczne. Dotyczy to głównie
Rosji i Chin. W trakcie kryzysu KE zintensyfikowała działania informacyjne oraz wzmocniła
współpracę z podmiotami zagranicznymi w walce z dezinformacją.
Pos. Jadwiga Wiśniewska, EKR, zauważyła, że Parlament dyskutuje o dezinformacji,
a tymczasem odrzucił wniosek o uchylenie immunitetu G. Verhofstadtowi: - Czy to właśnie w
ten sposób PE walczy z dezinformacją? - pytała. „….jasno wynika, że można publicznie,
nawet w PE siać kłamstwa i nienawiść. To jest dowód na to, że PE sam staje się źródłem
dezinformacji i fake newsów”. Pos. Beata Kempa, EKR, powiedziała, że dezinformacja „to
świetny sposób budowania napięcia wewnętrznego, chaosu i strachu w kraju przeciwnika”.
Najlepszym sposobem walki z dezinformacją jest otwartość, sprawdzalność informacji i
dobra współpraca. Zwróciła uwagę, że w stosunku do Polski i Węgier padło w PE wiele
półprawd i kłamstw, które nigdy nie były sprawdzane, tylko bezmyślnie powielane.
Wniosek KE dot. rozporządzenia PE i Rady w sprawie ustanowienia ram ułatwiających
zrównoważone inwestycje

PE przyjął 18 czerwca br. przepisy określające kryteria zrównoważonych inwestycji
w ramach tzw. taksonomii. Sformułowano cele środowiskowe, mające umożliwić oznaczenie
działalności gospodarczej jako zrównoważonej pod względem środowiskowym,
a są to:
- łagodzenie i adaptacja do zmian klimatu;
- zrównoważone użytkowanie i ochrona zasobów wodnych i morskich;
- przejście do gospodarki w obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów
i wykorzystanie surowców wtórnych;
- zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola;
- ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej oraz ekosystemów.
Paliwa kopalne, jak węgiel kamienny i brunatny, zostały wykluczone, ale gaz czy atom mogą
być zaliczone do technologii przejściowych, pomagających w dążeniu do neutralności
klimatycznej przy zachowaniu zasady, że nie będą szkodzić. Taksonomia, czyli „zielona lista”,
- system klasyfikacji działalności gospodarczej - umożliwi dostosowanie się inwestorów
realizujących projekty inwestycyjne.
Kontrsprawozdawcą na sesji z ramienia EKR był pos. Bogdan Rzońca. W jego opinii
taksonomia w przyjętej formie to zmarnowana szansa, by zmobilizować prywatny kapitał do
szybkiej redukcji CO2 w gospodarkach europejskich, w tym polskiej. Dokument zawiera wiele
problematycznych z punku widzenia Polski elementów m. in. dyskryminuje prywatne
inwestycje w gaz i atom, ignoruje liczne głosy, że bez tych technologii osiągnięcie
niskoemisyjnej gospodarki w Europie jest niemożliwe. Wiele środowisk skupionych wokół
organizacji promujących Europejski Zielony Ład chce wykorzystać legislację jako wyznacznik
do dysponowania funduszami unijnymi, co może np. osłabić inwestycje w infrastrukturę.
Te przepisy podważają zasadę solidarności oraz obietnice UE, że przy transformacji będzie
uwzględniana sytuacja wyjściowa krajów członkowskich. Podczas negocjacji argumenty
ideologiczne przeważyły nad logicznymi. Nie respektuje się sytuacji Europy Wschodniej, która
nie może tak szybko przejść z węgla do OZE. Ostatecznie, koszty takiej polityki będą ponosili
obywatele.
Bogdan Rzońca podkreślił, że oczywiście należy wspierać inwestycje w odnawialne źródła
energii, ale trzeba być realistą: „Nowe ekologiczne źródła energii muszą mieć oparcie
w stabilnych i niskoemisyjnych elektrowniach, gaz i energia nuklearna zapewniają takie
możliwości (…)
W trakcie negocjacji porozumienia grupa EKR domagała się, by uwzględniono gaz
i energię nuklearną jako integralną część klasyfikacji zrównoważonych inwestycji. Jest to
ważne dla Polski, której rząd PiS rozbudowuje ostatnio infrastrukturę energetyczną
w oparciu o niskoemisyjne technologie takie jak gaz oraz planuje się inwestycje w energię
atomową. Gr. EKR podkreślała kluczowe znaczenie bezpieczeństwa energetycznego, tego nie
zapewnią wyłącznie OZE, szczególnie w kontekście geostrategicznego położenia Polski,
agresywnej polityki Rosji oraz rosnącego zapotrzebowania na energię rozwijającej się
gospodarki.
Turystyka i transport w 2020 r. i w późniejszym okresie

Debata. Rezolucja
Parlament przyjął 19 czerwca rezolucję w sprawie turystyki i transportu w 2020 r.
i później. Posłowie domagają się dodatkowych środków ratunkowych dla sektora turystyki
i podróży w UE, by uczynić go bardziej odpornym na kryzysy typu COVID -19. W tym sektorze
pracuje 22,6 mln osób (11,2 % całkowitego zatrudnienia w UE), który w 2019 r. przyczynił się
do uzyskania 9,5 % PKB Unii. Pomoc unijna daje przedsiębiorstwom szanse na przetrwanie
poprzez
krótkoterminowe
finansowanie
w
celu
uniknięcia
bankructwa
i wspieranie osób prowadzących działalność na własny rachunek w sektorze transportu,
kultury i turystyki. Ponadto przewiduje się wspieranie długoterminowe w celu ożywienia
gospodarczego i modernizacji sektora. Posłowie wezwali KE do ustanowienia specjalnej linii
budżetowej na zrównoważoną turystykę w WRF na lata 2021 – 2027. Kryzys w wyniku
pandemii stwarza historyczną okazję do modernizacji turystyki na terenie UE. PE zachęca
Komisję do zbadania możliwości powołania mechanizmu zarządzania kryzysowego dla
turystyki, aby odpowiednio szybko reagować na wszelkie przyszłe wyzwania.
W debacie zabrał głos Kosma Złotowski, w imieniu gr. EKR. Poseł podkreślił, że niewiele branż
poniosło tak duże straty, jak transport i turystyka. „Odbudowanie potencjału zajmie im lata i
będzie wymagało ogromnego wysiłku organizacyjnego i finansowego, który dziś spoczywa
przede wszystkim na barkach państw członkowskich.” W jego opinii, wdrażanie nowych
przepisów, takich jak niezwykle kosztowny i szkodliwy Pakiet Mobilności, powinno być
zawieszone.
( opr. na podstawie transmisji internetowej obrad PE, rezolucji PE, komunikatów Biura
Prasowego EKR, publikacji na portalach: PE, euractiv.pl, Biznes Alert, Deutsche Welle, „Biały
Kruk”)

