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Unijny budżet na rok 2020, Brexit, a także problemy klimatyczne i sprawy hodowców pszczół –
to niektóre tematy poruszane podczas październikowego posiedzenia Parlamentu Europejskiego w
Strasburgu. Przyjęto m.in. poprawki polskiej delegacji do projektu budżetu zwiększające nakłady na
infrastrukturę i transport, wzmocnienie granic zewnętrznych UE oraz wsparcie dla producentów
owoców i warzyw.
Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie budżetu UE na rok 2020. Zaproponowano,
aby zwiększyć o 2,7 mld euro wydatki na przedsięwzięcia służące ochronie klimatu. Sukcesem polskiej
delegacji są zapisy o zwiększeniu finansowania instrumentu „Łącząc Europę” – Transport i „Łącząc
Europę” – Energia o łączną kwotę 545 mln euro - do poziomu 4,482 mld euro;
Polscy europosłowie poparli także zwiększenie funduszy operacyjnych dla organizacji producentów
owoców i warzyw o 54 mln euro - do poziomu prawie 700 mln euro, oraz wnioskowali o zwiększenie
nakładów na Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) o 11 mln - do 425 mln euro.
Posłowie dyskutowali również na temat porozumienia w sprawie Brexitu osiągniętego przez
negocjatorów UE i Wielkiej Brytanii. Komisja Spraw Konstytucyjnych rozpoczęła już analizę umowy, ale
większość posłów uważa, że Parlament powinien zagłosować nad nią dopiero po jej zatwierdzeniu
przez Wielką Brytanię. Jednocześnie PE chce zabezpieczenia środków na wsparcie wydatków
publicznych krajów dotkniętych wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii. Pomoc można byłoby
przeznaczyć m. in. na udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom, utrzymanie zatrudnienia oraz
zapewnienie funkcjonowania kontroli granicznych, celnych, sanitarnych i fitosanitarnych.
Kolejnym tematem istotnym z punktu widzenia polskich rolników był problem hodowli pszczół.
Posłowie przyjęli rezolucję, w której domagają się od Komisji Europejskiej przedstawienia nowego
projektu - bardziej restrykcyjnych przepisów chroniących pszczoły przed pestycydami i zablokowali
obecny projekt. Warto wiedzieć, że wartość rocznej produkcji rolnej w UE, bezpośrednio związanej z
owadami zapylającymi, wynosi prawie 15 mld EUR.
Podczas październikowego posiedzenia odbyła się również debata w sprawie ochrony klimatu.
Przedstawiciele grupy EKR zauważyli, że „potrzebna jest rozsądna i równoważna polityka klimatyczna,
która zapobiegnie ubóstwu energetycznemu, która uwzględnia różnice w poziomie rozwoju państw
członkowskich” Rozszerzanie polityki klimatycznej na nowe obszary m. in. rolnictwo może doprowadzić
do ubóstwa żywnościowego. Skutki prowadzenia radykalnych działań na rzecz walki ze zmianami
klimatu ponosić będą biedni i pokrzywdzeni.

