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    KOMUNIKAT PRASOWY NR 3  
  z obrad Parlamentu Europejskiego (21- 24. października 2019 r.) 
 

W dniach 21 – 24 października 2019 r. w Strasburgu odbyło się kolejne posiedzenie Parlamentu 

Europejskiego. Podczas posiedzenia podjęto następujące tematy: 

 

 

Wykonanie i finansowanie budżetu ogólnego Unii w 2020 r. w związku  

z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE. Rezolucja PE odnośnie do projektu 

rozporządzenia Rady w sprawie środków dotyczących wykonania i finansowania budżetu 

ogólnego Unii w 2020 r. w związku z wystąpieniem ZK z UE 

PE wyraża zgodę na rozporządzenie Rady. Przedstawia też stanowisko PE. Choć 

uporządkowane wystąpienie ZK, na podstawie umowy, to najlepsze rozwiązanie, jednak trzeba 

się przygotować na wystąpienie bez umowy: inaczej wywołałoby niepewność  

oraz trudności z wykonaniem budżetu dla wszystkich beneficjentów ze Zjednoczonego Królestwa, 

a nawet niektórych beneficjentów z pozostałych państw członkowskich. Celem wniosku jest 

przedłużenie ram awaryjnych budżetu, określonych w rozporządzeniu zatwierdzonym przez PE 

dnia 17 kwietnia br. Daje to szanse prawidłowego wykonania budżetu w odniesieniu do 

zobowiązań prawnych dot. Zjednoczonego Królestwa  

i podmiotów z tego państwa. Pozwala też na utrzymanie możliwości korzystania  

z finansowania unijnego z budżetu 2020 r., pod warunkiem pisemnego zobowiązania ZK do 

dalszego wpłacania składek do budżetu UE w 2020 r.  

 

Budżet ogólny UE na 2020 r. Rezolucja PE z dnia 23. 10. br. dotycząca stanowiska 

Rady w sprawie projektu budżetu UE na 2020 r. 

 

Działania Delegacji Polskiej odnośnie Budżetu 2020 należy podzielić na trzy kategorie 

(kwoty w EUR): 

1) Budowanie kompromisów z innymi Grupami: tu udało się uzyskać: 

 - zwiększenie finansowania instrumentu „Łącząc Europę” – Transport i „Łącząc 

Europę” – Energia o łączną kwotę 545 mln EUR w środkach na zobowiązania powyżej 

poziomów określonych w Projekcie budżetu: Komisja zaproponowała 3 937 502 271, Rada 

zmniejszyła do 3 740 502 271, Parlament zatwierdził 4 482 502 271; 

 -zwiększenie alokacji dla Europol do wysokości 179 804 760: Komisja zaproponowała 
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139 964 760, Rada utrzymała tę kwotę, PE podniósł do 179 804 760; 

 

2)  za porozumieniem większości Grup politycznych  przywrócenie wszystkich cięć Rady (w 

tym: Fundusze operacyjne dla organizacji producentów owoców i warzyw: Komisja 

Europejska zaproponowała 699 000 000, Rada obniżyła alokację do: 643 200 000, Parlament 

przywrócił 699 000 000); 

 

3) Samodzielne złożenie poprawek przez Delegację PiS: tu udało się uzyskać alokacje dla 

Frontex: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) - Komisja Europejska 

zaproponowała:  420 555 842, Rada obniżyła alokację do: 413 910 217, Parlament 

zatwierdził 425 000 000. 

 

  W swej rezolucji PE wyraził opinię, że rok 2020 jest ostatnim obowiązywania obecnych 

Wieloletnich Ram Finansowych, a zatem ostatnią szansą, by Unia zbliżyła się do wypełnienia 

zobowiązań politycznych na ten okres, w tym do osiągnięcia celu UE w zakresie klimatu i 

oenzetowskich celów zrównoważonego rozwoju oraz filaru praw socjalnych. PE przyjmuje do 

wiadomości propozycję Rady, aby zmniejszyć środki na zobowiązania 

o 1,51 mld EUR; uważa jednak, że cięcia tej wielkości pozostają w sprzeczności z priorytetami 

UE. Aby osiągnąć cel 20 proc. środków na wydatki związane z klimatem należałoby 

wyasygnować dodatkowo 3,5 mld EUR. Budżet jest ograniczony, tych pieniędzy brakuje. 

Parlament Europejski proponuje więc zwiększenie o 2,7 mld EUR dla linii budżetowych 

w różnych działach, jednakże głównie na działania, które przyczynią się do zwiększenia 

nakładów na przedsięwzięcia klimatyczne. 

Parlament zagłosował za budżetem na sumę prawie 171 mld EUR na zobowiązania 

(fundusze, które UE zobowiązuje się zainwestować w 2020 r. lub w przyszłych latach – dużo 

projektów jest wieloletnich). Deputowani ze wszystkich grup politycznych opowiedzieli się 

dość zgodnie za realizowaniem ambitnych celów klimatycznych oraz ochrony środowiska, za 

wzmocnieniem finansowym programów wpływających na wzrost zatrudnienia - dotkliwego 

wśród młodzieży ( średnio 14,2 proc. w części krajów UE ), także programu wymiany 

studentów Erasmus +, Discover UE (oferuje osiemnastolatkom bilety Interrail na odkrywanie 

Europy bez granic).          

 

PE domaga się podwyższenia nakładów na program „Horyzont” o 737, 8 mln EUR 

ponieważ w istotny sposób przyczynia się do rozwoju technologii ekologicznych i innowacji 

przyjaznych środowisku, wspiera przejście na gospodarkę bardziej zrównoważoną.  

W rezolucji zawarto propozycję koniecznego zwiększenia środków na finansowanie 

działań w celu zaradzenia skutkom afrykańskiego pomoru świń (ASF) w kilku państwach. 

UE powinna też inwestować w badania nad opracowaniem szczepionki przeciwko ASF.  

Przyjęcie przez PE rezolucji rozpoczyna trzy tygodnie rozmów z Komisją Europejską 

w celu osiągnięcia porozumienia odnośnie do budżetu. Głosowanie nad budżetem na 

2020 r. jest przewidziane podczas sesji plenarnej w dniach 25 - 28 listopada. Gdy nie dojdzie 

do porozumienia, KE będzie musiała przygotować nowy projekt budżetu.  



Wersja II  

Rezolucja PE z dnia 23. 10. br. – sprzeciw wobec aktu wykonawczego - projektu 

rozporządzenia KE w odniesieniu do wpływu środków ochrony roślin na pszczoły miodne. 

PE zablokował wniosek Komisji Europejskiej, który osłabiał przepisy mające lepiej 

chronić pszczoły miodne przed skutkami stosowania pestycydów. Europejski Urząd ds. 

Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przygotował w 2013 r. wytyczne dot. ograniczenia 

stosowania środków ochrony roślin, stanowiących zagrożenie dla pszczół miodnych. Tylko 

pestycydy, które przejdą nowe testy w zakresie ochrony przed długotrwałym działaniem 

powodującym skutki przewlekłe, jak i przed działaniem krótkotrwałym, powodującymi ostre 

objawy toksyczne, mogłyby zostać dopuszczone do sprzedaży. Według deputowanych, KE 

poszła na nieuzasadniony kompromis ( 16 państw chciało bowiem obniżenia wymagań) 

i utrzymała jedynie kryteria odnoszące się do wpływu na ostrą toksyczność. Projekt 

rozporządzenia – jak stwierdzono – nie odzwierciedla najnowszego stanu wiedzy naukowej 

i technicznej. Ponieważ PE odrzucił wspomniany projekt, KE musi przygotować nowy. Warto 

wiedzieć, że wartość rocznej produkcji rolnej w UE, bezpośrednio związanej z owadami 

zapylającymi, wynosi prawie 15 mld EUR.  

Debata: Stan zagrożenia klimatycznego i ekologicznego – 23. 10 . br.  

Debatę przeprowadzono z inicjatywy grupy Zielonych. W imieniu grupy EKR głos 

zabrały europosłanki PiS: A. Zalewska, J. Wiśniewska oraz I. Kloc. „- Potrzebna jest rozsądna 

i równoważna polityka klimatyczna, która zapobiegnie ubóstwu energetycznemu, która 

uwzględnia różnice w poziomie rozwoju państw członkowskich…” – powiedziała Jadwiga 

Wiśniewska. Już obecnie ok. 54 mln ludzi w UE cierpi z powodu ubóstwa energetycznego. 

Rozszerzanie polityki klimatycznej na nowe obszary m. in. rolnictwo może doprowadzić do 

ubóstwa żywnościowego. Skutki prowadzenia radykalnych działań na rzecz walki ze zmianami 

klimatu – stwierdziła Izabela Kloc – ponosić będą biedni i pokrzywdzeni.  

Zapewnienie pomocy finansowej państwom członkowskim na pokrycie kosztów 

poważnego obciążenia finansowego powstałego wskutek wystąpienia Zjednoczonego 

Królestwa z Unii bez zawarcia umowy. Poprawki przyjęte przez PE w dniu 24. 10 br. odnośnie 

do wniosku PE i Rady w tej sprawie.  

          

PE chce wprowadzić zmiany do rozporządzenia (WE) w celu wsparcia wydatków 

publicznych krajów dotkniętych wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii. Należy 

przewidzieć rozsądny budżet, aby udostępnić dodatkowe środki finansowe np. za 

pośrednictwem EFRG lub innych doraźnych instrumentów finansowych. Dostępne na ten cel 

środki mają być ograniczone do 30 proc. maksymalnej dostępnej kwoty na interwencje 

w ramach Funduszu na lata 2019 - 2020. Taka pomoc pokrywa część wydatków publicznych 

poniesionych wyłącznie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Państwo członkowskie 

kwalifikuje się do złożenia wniosku o pomoc, jeżeli obciążenie finansowe jakiego 

doświadczyło, szacuje się na ponad 750 mln EUR albo powyżej 0,15 proc. jego dochodu 

narodowego brutto. 

Pomoc można przeznaczyć m. in. na udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom, na 

utrzymanie zatrudnienia oraz zapewnienie funkcjonowania kontroli granicznych, celnych, 

sanitarnych i fitosanitarnych. Do dnia 31 grudnia br. KE przygotuje wskazówki dot. 

skutecznego dostępu do Funduszu, ze szczegółowymi instrukcjami nt. przygotowania 
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wniosków. Po dniu 31 czerwca 2020 r., KE na podstawie informacji o złożonych wnioskach 

oceni, czy w każdym wypadku zostały spełnione warunki uruchomienia Funduszu i ustali kwotę 

wkładu finansowego z Funduszu. Decyzję o uruchomieniu Funduszu, w celu zaradzenia 

nadzwyczajnej sytuacji, podejmą wspólnie - PE oraz Rada, na wniosek KE.  

Rezolucja PE z dnia 24. 10. br.- sprzeciw wobec projektu decyzji wykonawczej KE 

udzielającej częściowego zezwolenia na zastosowanie tritlenku chromu.  

Tritlenek chromu mający zastosowanie w produkcji stali, w procesie galwanizacji, do 

wytwarzania farb i lakierów, do barwienia betonu, itp. - na mocy rozporządzenia Komitetu 

Komisji Europejskiej ds. REACH (ocena chemikaliów) z 2010 r. - został dodany do listy 

wzbudzającej duże obawy ze względu na jego klasyfikacje jako substancja rakotwórcza 

i mutagenna. Stosowanie go w dużych ilościach, przez dużą liczbę zakładów, naraża zdrowie 

pracowników. Wniosek o udzielenie zgody złożyło kilka firm z UE w celu wytwarzania powłok 

z chromu w różnych zastosowaniach, w tym m. in. przy produkcji stali. Komitet ds. REACH dba 

o zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. Przy udzielaniu 

zezwoleń kieruje się dążeniem do zastępowania substancji wzbudzających duże obawy - 

bezpieczniejszymi substancjami lub technologiami alternatywnymi.  

PE wyraził wątpliwość co do rzetelności przedstawionych przez wnioskodawców analiz, 

w których stwierdza się brak możliwości stosowania rozwiązań alternatywnych. Tym bardziej, 

że zamienne substancje są przecież używane w niektórych sektorach wytwarzania. 

Wnioskujące firmy nie przedstawiły wystarczających dowodów na uzasadnienie 

niewykonalności technicznej powłok chromowych przy stosowaniu innych substancji, niż 

trójtlenek chromu. Dotyczy to również ekonomicznych aspektów produkcji. 

Komisja Europejska zaproponowała udzielenie zezwolenia ze względu m in. na to, że 

ogólnie dostępne alternatywne rozwiązania nie są dla wnioskodawców wykonalne,  

z technicznego lub ekonomicznego punktu widzenia. Pomimo tego, że nie dostarczyli oni  

wystarczających informacji nt. wykonalności pod względem ekonomicznym, ani planu 

zastąpienia , co narusza istotnie zapisy rozporządzenia REACH.  

PE wezwał KE do wycofania projektu decyzji wykonawczej oraz do przedstawienia 

nowego projektu, przewidującego udzielenie zezwolenia jedynie w przypadku wyraźnie 

określonych zastosowań tritlenku chromu, dla których nie są dostępne rozwiązania 

alternatywne. 

Rezolucja PE z dnia 24. 10. br. w sprawie negatywnego wpływu upadłości Grupy 

Thomas Cook na turystykę w UE.  

Rezolucja podkreśla, że upadek spółki Thomas Cook – drugiego co wielkości 

touroperatora na świecie, właściciela i udziałowca kilku linii lotniczych, wywiera bardzo 

negatywny wpływ na gospodarkę, branżę turystyczną, na rynek wewnętrzny UE, zatrudnienie 

oraz poziom zaufania konsumentów. Z powodu likwidacji firmy zagrożone są 22 tys. miejsc 

pracy na całym świecie, z czego 9000 w Zjednoczonym Królestwie, 2500  

w Hiszpanii i ponad 1000 w Grecji. Szkody są rozległe, poważne. 

W rezolucji, posłowie do PE wzywają państwa członkowskie, aby lepiej wykorzystywały 

dostępne instrumenty UE w celu udzielenia pomocy przedsiębiorstwom 

i osobom zwolnionym wskutek bankructwa firm: Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz 

Dostosowania do Globalizacji. KE powinna ocenić potrzebę wprowadzenia nowych środków 
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zapobiegających przyszłym kryzysom. Ponieważ sektor turystyczny generuje ponad 10 proc. 

PKB Unii Europejskiej, powinien być włączony do priorytetów KE i mieć linię budżetową 

w następnej perspektywie finansowej. Należy też przygotować strategię turystyczną UE. 

Rezolucja PE z dnia 24. 10. br. w sprawie stanu prac nad wnioskiem dot.dyrektywy 

PE i Rady, zmieniającej dyrektywę z 2013 r., w zakresie ujawniania informacji o podatku 

dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały – publiczna sprawozdawczość w podziale 

na kraje. 

Zgodnie z dyrektywą przyjętą przez Parlament Europejski i Radę w 2013 r., państwa 

członkowskie UE są zobowiązane co roku wymagać od instytucji kredytowych i firm 

inwestycyjnych ujawniania informacji, z podaniem na zasadzie skonsolidowanej za dany rok - 

w podziale na państwa członkowskie i państwo trzecie, w którym mają jednostkę 

organizacyjną - takich informacji jak: charakter i lokalizacja geograficzna działalności, obrót, 

liczba pracowników, zysk lub strata przed opodatkowaniem, podatek dochodowy, jak również 

uzyskane dotacje publiczne. Posłowie do PE wezwali państwa członkowskie do przełamania 

impasu w Radzie oraz zakończenia pierwszego czytania wniosku dot. publicznej 

sprawozdawczości w podziale na kraje oraz do rozpoczęcia negocjacji 

międzyinstytucjonalnych z Parlamentem, w celu szybkiego zakończenia procesu 

legislacyjnego.  

Rezolucja PE z dnia 24. 10. br. w sprawie tureckiej interwencji wojskowej  

w północno - wschodniej Syrii i jej skutków. 

9 października br. Turcja rozpoczęła zbrojną ofensywę na terenie płn. – wschodniej 

Syrii, której celem było wyparcie bojowników kurdyjskich oraz stworzenie tzw. strefy  

bezpieczeństwa. W rezolucji, PE potępia jednostronną akcję wojskową Turcji, która stanowi 

poważne naruszenie prawa międzynarodowego, podważa stabilność i bezpieczeństwo całego 

regionu, niosąc cierpienia ludności oraz powodując masowe przesiedlenia. Może też 

przyczynić się do pojawienia terrorystów tzw. Państwa Islamskiego. PE wzywa do 

natychmiastowego zakończenia operacji wojskowej oraz wycofania wszystkich sił zbrojnych. 

Posłowie zaapelowali do KE, aby przygotowała sankcje wobec Turcji. Dodajmy, że podczas 

ostatniego szczytu UE w Brukseli postanowiono, iż nie będzie żadnych ogólnounijnych 

sankcji. 

Projekt rezolucji PE w sprawie poszukiwania i ratownictwa, złożony przez grupę Tożsamość 

i Demokracja (ID) – (większość posłów pochodzi z włoskiej Ligi, Zjednoczenia Narodowego 

we Francji i niemieckiej AfD)  

W tekście rezolucji stwierdza się, że Europa w ciągu ostatnich pięciu lat doświadczyła 

bezprecedensowego kryzysu migracyjnego, który wciąż trwa. Morze Śródziemne stało się 

preferowaną trasą migrantów z Afryki i innych części świata do Europy. Pomoc nielegalnym 

migrantom może stanowić przemyt ludzi i jest poważnym przestępstwem. Niektóre statki 

organizacji pozarządowych prowadzą działania poszukiwawczo – ratownicze, niezgodnie 

z zapisami Międzynarodowej Konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie morskim. Do 

transportu migrantów używane są często statki nie nadające się do żeglugi, co zagraża życiu 

ludzi, powoduje wypadki śmiertelne. Państwa nadbrzeżne UE oraz położone na granicach 

zewnętrznych muszą zmagać się ze skutkami polityki” otwartych drzwi” A. Merkel.  
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 W projekcie rezolucji wzywa się KE do monitorowania i prowadzenia dochodzeń dot. 

działań poszukiwawczo - ratunkowych przez organizacje pozarządowe. Tylko Frontex może 

przeprowadzać takie operacje, wyłącznie na żądanie państw członkowskich. 

W rezolucji odnotowano porażkę mechanizmu tzw. relokacji migrantów. Ponadto 

umieszczono apel pod adresem państw UE do utrzymania równowagi miedzy prawami 

migrantów, a prawami obywateli UE oraz do ochrony europejskiego stylu życia przy 

podejmowaniu decyzji o przyznaniu prawa pobytu lub azylu. 

 

(opr. na podstawie tekstów rezolucji PE, publikacji na portalach: Euractiv.pl, Forsal.pl, 

Radia Maryja i PAP)  

 


