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Sesja plenarna w Strasburgu, 21-24 maja 2012
r.
Podatek od transakcji finansowych, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także chińskie
inwestycje - to tylko kilka z wielu tematów majowej sesji plenarnej w Strasburgu. Deputowani będą tez debatować nad nierównościami w płacach kobiet i mężczyzn.
W środę deputowani będą głosować nad opinią dotyczącą projektu podatku od transakcji
finansowych. Chcą by został tak opracowany, żeby nie dało się go instytucjom finansowym
uniknąć.
W porządku obrad znalazła się również kwestia małych i średnich przedsiębiorstw. Zdaniem
UE są one kluczowym czynnikiem pobudzającym wzrost gospodarczy. Posłowie będą o tym
debatować z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jose Manuelem Barroso.
Parlament przyjrzy się także inwestycjom chińskim na terenie Unii.
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Biuletyn, sesja plenarna 21 - 24 maja 2012 (Strasburg)
Nie dla pół środków w sprawie podatku od transakcji finansowych
W środę posłowie będą głosować nad opinią, w której zauważają, że zaproponowany przez
KE podatek od transakcji finansowych powinien być tak zaprojektowany, aby było nim objęte
więcej podmiotów gospodarczych, a wszelkie próby jego uniknięcia stały się nieopłacalne.
Podatek powinien być wprowadzony, nawet jeżeli jakieś kraje członkowskie nie będą chciały
w nim uczestniczyć, mówi projekt sprawozdania.
Ograniczenie marnotrawstwa surowców pomoże gospodarce
Maksymalizacja efektywnego wykorzystania i odzysku surowców naturalnych sprawi, że
unijna gospodarka stanie się bardziej konkurencyjna, jak również przyczyni się do ochrony
środowiska, mówi tekst sprawozdania, które zostanie poddane pod głosowanie w czwartek
na sesji w Strasburgu. Posłowie będą domagać się surowszych przepisów dotyczących
gospodarki odpadami oraz likwidacji dopłat, które szkodzą środowisku.
Wzrost i sektor MŚP w centrum uwagi
We wtorek deputowani będą debatować z przewodniczącym Komisji Europejskiej José Manuelem Barroso na temat "inwestycji, wzrostu i zatrudnienia". Debata ta będzie poprzedzać
nieformalny szczyt przywódców państw członkowskich, który odbędzie się w środę. Również we wtorek, rano, odbędzie się oddzielna debata pomiędzy Radą i Komisją na temat
małych i średnich przedsiębiorstw, które uważane są za kluczowy czynniki dla wzrostu i
tworzenia miejsc pracy.
Nierówności w płacach kobiet i mężczyzn: Posłowie wzywają do ściślejszych sankcji
W czwartek Parlament Europejski wezwie Komisję Europejską do przedstawienia nowych
środków, łącznie z ostrzejszymi sankcjami wobec pracodawców, by zapobiec nierówności w
płacach kobiet i mężczyzn. Projekt sprawozdania pokazuje, że współczynnik różnicy płacowej między mężczyznami i kobietami ciągle pozostaje wysoki. Jego unijna średnia wynosi
16,4 proc., a w niektórych państwach członkowskich nawet rośnie.
Ocena chińskich inwestycji w Europie
W przeciwieństwie do USA, Unia Europejska nie wie dokładnie, jak daleko Chiny przeniknęły
do gospodarek państw członkowskich, poprzez inwestowanie w firmy z UE czy kupowanie
europejskich obligacji lub udział w długu krajów europejskich.
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Otwarcie sesji – zamach bombowy we włoskiej szkole oraz trzęsienie ziemi we Włoszech
W imieniu Parlamentu Europejskiego przewodniczący Martin Schulz potępił sprawców zamachu bombowego w szkole w Brindisi, oraz wyraził swoje współczucie dla
ofiar i ich rodzin, podczas otwarcia sesji plenarnej w Strasburgu. Przewodniczący
przekazał także wyrazy współczucia ofiarom trzęsienia ziemi we włoskim regionie
Emilia-Romagna.
“Kiedyś istniała niepisana zasada, której przestrzegali nawet najgorsi przestępcy, mówiąca
o tym, że nie zabija się dzieci i młodych ludzi. Ostatnio coraz częściej jest ona łamana. Możemy wyrazić tylko potępiać tych, którzy dopuszczają się takich czynów”, powiedział Martin
Schulz.
W imieniu całego Parlamentu Europejskiego, przewodniczący przekazał wyrazy współczucia rodzinie 16-letniej Melissy, która zginęła w wybuchu oraz przesłał najlepsze życzenia
Weronice, która wciąż walczy o swoje życie, jak również innym ofiarom oraz ich nauczycielom i przyjaciołom.
Martin Schulz zwrócił również uwagę, że szkoła, w której dokonano zamachu, nosi imię
Francescki Morvillo Falcone, żony Giovanniego Falcone, włoskiego sędziego śledczego,
znanego z bezkompromisowej walki z mafią sycylijską. Państwo Falcone zostali bestialsko
zamordowani w ataku bombowym w 1992 roku.
Następnie, Schulz wyraził współczucie Parlamentu wobec ofiar trzęsienia ziemi we włoskim
regionie Emilia Romagna, w którym zginęło 7 osób, ponad 50 zostało rannych, a 5 tys. osób
pozostało bez dachu nad głową.
Powiedział również, że został poruszony spontaniczną demonstracją ludzi, którzy chcieli w
ten sposób wyrazić swoją solidarność z ofiarami obu tragedii zarówno we Włoszech, jak i
innych krajach.
Przychodzący/Ustępujący
18 maja 2012 Pani Minodora Cliveti zastąpiła Ms Rovana Plumb (RO / S&D).
Pani Bairbre de Brún zrezygnowała ze stanowiska posła do Parlamentu Europejskiego, co
nastąpiło z dniem 3 maja 2012 roku. Przewodniczący Schulz rozpoczął procedurę, w której
władze narodowe wskażą nowego posła ogłaszając, że jej miejsce jest nieobsadzone.
Zmiany w agendzie
Debata na temat umowami handlowymi pomiędzy Unią Europejską a Kolumbią oraz Peru
została przeniesiona z czwartku na wtorek, natomiast debata nad sprawozdaniem w sprawie
pomocy makrofinansowej odbędzie się we wtorek.
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Jak lepiej chronić konsumentów?
Należy poprawić regulacje unijne dotyczące ochrony praw konsumentów. Obecne
przepisy nie są dostatecznie rygorystyczne - podkreśla autorka sprawozdania PE na
ten temat, hiszpańska eurodeputowana María Irigoyen Pérez (Socjaliści i Demokraci).
Jej zdaniem, konsumenci są szczególnie narażeni na nadużycia w takich sektorach,
jak finanse, transport i handel za pośrednictwem internetu. W poniedziałek odbędzie
się na ten temat debata, a we wtorek głosowanie podczas sesji plenarnej w Strasburgu.
Jak przypomina sprawozdanie, promowanie praw konsumentów i ich ochrona są jednym
z najważniejszych celów UE. Jednak, według autorki dokumentu, potrzeba więcej konsekwencji w tej dziedzinie.
Irigoyen Pérez postuluje, aby Komisja Europejska i państwa unijne opracowały strategię
monitorowania zagrożeń. Dzięki temu - dodaje hiszpańska deputowana - będzie można
lepiej chronić prawa konsumentów.
Jest to niezbędne bo ciągle dochodzi do nieprawidłowości, m.in. dotyczących podawania
przez firmy nieścisłych informacji o produktach. Według danych KE, aż 70 proc. instytucji
i przedsiębiorstw finansowych popełnia takie błędy. Dotyka to zwłaszcza konsumentów w
starszym wieku.
Ofiarami są też dzieci i młodzież. Są bowiem często narażone na oglądanie reklam żywności
z wysoką zawartością tłuszczu, soli i cukru. Według sprawozdania PE, Komisja Europejska
powinna wprowadzić w tej dziedzinie bardziej restrykcyjne przepisy.
Kolejnym sektorem, w którym często dochodzi do łamania praw konsumentów, jest transport
lotniczy. Nieuczciwe oferty tanich linii lotniczych, nieprzejrzystość opłat prowadząca niektórych konsumentów do płacenia trzy razy więcej niż inni - to niektóre z problemów, które
powinny być wyeliminowane przy pomocy unijnych regulacji.
Zdaniem Irigoyen Pérez, portale społecznościowe także stwarzają niebezpieczeństwo. Chodzi o tzw. "ukierunkowane reklamy" wobec osób nieletnich, które pod wpływem presji społecznej im częściej ulegają. Dlatego deputowani wnioskują, aby KE zajęła się analizą wpływu takiego rodzaju reklamy.
Źródłem problemów dla klientów może być jednak też liberalizacja na rynku usług Według
raportu Komisja, państwa członkowskie i firmy powinni zadbać o zagwarantowanie konsumentom dostępu do jasnych, zrozumiałych i porównywalnych informacji na temat opłat
oraz warunków sprzedaży.
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Szczyt UE w Brukseli: Deputowani przypominają o wzroście
Same oszczędności nie wystarczą do pokonania kryzysu, UE musi też inwestować we
wzrost gospodarczy - uznała większość deputowanych podczas debaty przed środowym szczytem gospodarczym Unii w Brukseli. Wielu europosłów nawiązywało też do
sytuacji w Grecji i możliwych scenariuszy wydarzeń w tym kraju.
"Nie będzie wzrostu bez gospodarczej, a co tym idzie - fiskalnej, stabilności" - nie ukrywał
duński minister ds. europejskich Nicolai Wammen, który reprezentował Radę UE. Jego zdaniem potrzebne są reformy - m.in. konsolidacja podatkowa, pełne wdrożenie jednolitego
rynku. Wammen zauważył też, że środowy szczyt jest nieformalny, a ostateczne decyzje
zapadną na spotkaniu przywódców w czerwcu.
Zdaniem komisarza Olli Rehna UE znów jest "w punkcie krytycznym". Ale tym razem także
państwa członkowskie są gotowe do działania. Jego zdaniem duże znaczenie ma kondycja
finansów publicznych i większa integracja ekonomiczna państw Unii. "Każde euro, które
wydajemy na spłacenie zadłużenia oznacza jedno euro mniej na inwestycje" - przypomniał.
Rehn zaznaczał, że Komisja Europejska chce by Grecja została w strefie euro.
"Wzrost musi być oparty na mocnych fundamentach, dlatego musimy w końcu poradzić
sobie z zadłużeniem" - argumentowała holenderska deputowana chadeków Corien Wortmann-Kool. "Musimy przywrócić konkurencyjność, zwiększyć eksport, rozwiązać problem
bezrobocia młodych i usprawnić harmonizację prawodawstwa" - wyliczała.
Potrzebna nam solidarność
Austriacki deputowany Hannes Swoboda, lider socjaldemokratów zauważył, że UE potrzeba
takiej samej solidarności w walce z bezrobociem, jak ta okazana Włochom po ostatnim
trzęsieniu ziemi. Dodał, że Grecy sami muszą zadecydować o swojej przyszłości w strefie
euro.
Lider Liberałów, Belg Guy Verhofstadt przekonywał, że obecny "kryzys nie dotyczy tylko
Grecji". "Przywódcy UE nie są w stanie podjąć właściwej decyzji we właściwym czasie. Potrzebna jest prawdziwa unia gospodarcza i fiskalna, reorganizacja zadłużenia wraz z ustanowieniem funduszu ratunkowego, aby obniżyć stopy procentowe; pakt wzrostu z obligacjami projektowymi i większa rola Europejskiego Banku Inwestycyjnego w celu ożywienia
gospodarki" - argumentował Verhofstadt.
Według współprzewodniczącej grupy Zielonych Niemki Rebekki Harms, przykład Grecji pokazuje, że "program drastycznych oszczędności forsowany przez UE i Międzynarodowy
Fundusz Walutowy kończy się fiaskiem, wpycha państwa w niebezpieczną spiralę". "Grecja
potrzebuje więcej czasu, aby zrównoważyć budżet. Grecja musi pozostać w strefie euro, to
jest najlepszym rozwiązaniem dla tego kraju i dla całej UE" - twierdziła w czasie wtorkowej
debaty Harms.
Ekonomiczne samobójstwo?
Odmiennego zdania jest lider konserwatystów, Brytyjczyk Martin Callanan. Podkreślił on,
że "UE musi robić mniej, ale lepiej". "Powinniśmy ustawić jednolity rynek w samym centrum
naszej gospodarki i wdrożyć program na rzecz większej konkurencyjności i deregulacji wolnego handlu" - dodał Callanan.
Szef eurosceptyków w PE, Brytyjczyk Nigel Farage obwinia wspólna walutę za "zniszczenie" wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, twierdząc, że obecne propozycje UE są "ekonomicznym samobójstwem dla całego kontynentu".
Według Farage'a, jeśli Grecja opuści strefę euro, "to czeka ją kilka trudnych tygodni, ale
potem będzie lepiej. "Grecja poza strefą euro może być inspiracją dla Hiszpanii, Portugalii
i innych krajów" - dowodzi.
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Niemiecka deputowana Gabriele Zimmer, przewodnicząca Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordyckiej Zielonej Lewicy zaznaczyła, że "grecka gospodarka cierpi z powodu planów nadmiernych oszczędności". "Te ostatnie nie doprowadzą do trwałego rozwoju. Musimy zwalczać ubóstwo i wyczerpanie surowców naturalnych" - uważa Zimmer.
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Na ratunek tuńczykowi
Czy wielbiciele sushi doprowadzą do wymarcia tuńczyka? Jest nadzieja uniknięcie
tej perspektywy. Deputowani PE mają przyjąć rezolucję, przewidującą wzmocnienie
kontroli nad łowieniem tej ryby we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym oraz
obniżenie kwot połowowych. Sprawozdawca Parlamentu Europejskiego Hiszpan Raül
Romeva i Rueda (Zieloni) proponuje też nowe "rezerwaty" dla tuńczyka. Parlament
będzie dyskutował nad tą kwestią 22 maja, a dzień później odbędzie się głosowanie.
Zasoby tuńczyka w Atlantyku spadały drastycznie od lat 90. Wywołuje to obawy o wyginięcie
tego gatunku i wzmożone działania ekologów na rzecz jego ocalenia.
W swoim nowym projekcie rezolucji Parlament Europejski chce zaostrzyć przepisy chroniące unijne zasoby tuńczyka błękitnopłetwego, zgodnie z propozycjami Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT).UE jako partner ICCAT jest zobowiązany
do wprowadzenia jej poprawek w europejskim prawie.
Zmiany proponowane w rezolucji PE obejmują nieznaczne obniżenie dopuszczalnych limitów połowów tuńczyka w wodach krajów UE (z 13,5 tys. ton do 12,9 tys. ton rocznie). Plan
przewiduje jednak przede wszystkim ograniczenie nielegalnych połowów przez wzmocnienie środków kontroli. Według szacunków specjalistów, w 2010 roku sprzedano w sumie aż
ponad 32 tys. ton tej ryby, łamiąc w ten sposób przepisy o dopuszczalnych limitach.
Zdaniem Romeva i Rueda, UE powinna w niektórych strefach Morza Śródziemnego wprowadzić "zamknięte obszary dla tuńczyka lub rezerwaty tych ryb i zamykać je dla połowów
w okresie tarła".
Jak wynika z raportu parlamentarnej Komisji ds. Rybołówstwa, z wód UE pochodzi ponad
56 proc. sprzedawanych na świecie zasobów tuńczyka błękitnopłetwego. Wśród głównych
potentatów w tej dziedzinie są Hiszpania, Francja i Włochy, a głównym importerem na świecie jest - Japonia.
Tuńczyk błękitnopłetwy może żyć nawet do 40 lat, jego długość przekracza nawet ponad cztery metry długości, a waga dochodzi do 600 kg.
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PE ambitnie o zmianach we wspólnym systemie opodatkowania
transakcji finansowych
Proponowany wspólny system podatku od transakcji finansowych powinien zostać
lepiej zaprojektowany, aby można było stosować go do większej ilości transakcji oraz
ograniczać korzyści wynikające z unikania płacenia podatków. Opinia Parlamentu daje "zielone światło" dla wprowadzenia podatku, nawet jeśli zdecyduje się na niego
tylko część państw członkowskich.
Stawki podatkowe zaproponowane przez Komisję Europejską (0,1% dla akcji i obligacji,
0,01% dla instrumentów pochodnych) uznano za właściwe, natomiast fundusze emerytalne
powinny być jedynym sektorem zwolnionym z podatku.
Parlament wzywał do ustanowienia podatku od transakcji finansowych (PTF) od prawe dwóch lat, w odpowiedzi Komisja Europejska (KE) przedstawiła propozycję legislacyjną w 2011
roku. Według ostatniego badania przeprowadzonego przez Eurobarometr, 66% Europejczyków opowiada się za PTF.
Anni Podimata (S&D, EL), posłanka odpowiedzialna za stanowisko Parlamentu powiedziała: "Podatek od transakcji finansowych jest integralną częścią strategii wyjścia z kryzysu,
zapewni on bardziej sprawiedliwą dystrybucję obciążeń z nim związanych. PTF nie doprowadzi do relokacji transakcji finansowych poza granice UE, ponieważ wiązałoby się to z
kosztami wyższymi niż zapłacenie podatku."
Szeroko zarzucona sieć
Tekst przyjęty przez Parlament, do propozycji KE dodaje tzw. "zasadę miejsca emisji", zgodnie z którą, instytucje finansowe z siedzibą poza UE, również będą objęte PTF, jeśli przeprowadzają transakcje dotyczące instrumentów finansowych wyemitowanych w UE.
Na przykład: akcje Siemensa, wyemitowane w Niemczech a będące przedmiotem transakcji
miedzy instytucjami w Hong-Kongu i USA zostałyby opodatkowane. Natomiast, zgodnie z
propozycją KE, podatek nie zostałby zapłacony, ponieważ PTF podlegałyby tylko instytucje
finansowe z siedzibą na terenie UE.
W tekście zachowana została proponowana przez Komisję "zasada siedziby", mówiąca o
tym, że akcje wyemitowane poza UE, a następnie będące przedmiotem transakcji z udziałem przynajmniej jednej instytucji finansowej mieszczącej się w UE, będą opodatkowane.
Przeciwdziałanie unikaniu podatków
W rezolucji umieszczono również mechanizmy, które uczyniłyby unikanie PTF bardziej kosztownym niż płacenie go. Opierając się na systemie opłaty skarbowej obowiązującym w wielkiej Brytanii, pobranie PTF połączono z przejęciem tytułu prawnego. Oznacza to, że nabywca instrumentu finansowego, który nie zapłacił podatku nie może zostać prawnym właścicielem tego instrumentu. W połączeniu z proponowanymi niskimi stawkami PTF, ryzyko
związane z unikaniem zapłaty znacznie przewyższyłoby potencjalne korzyści.
Najchętniej cała Unia, ale niekoniecznie
Jeśli nie będzie możliwe wprowadzenie PTF od razu w całej Unii, powinna zostać przewidziana opcja wzmocnionej współpracy wśród państw, które chcą działać szybciej, stwierdzono w rezolucji. Wiadomo jednak, że wprowadzenie PTF w bardzo ograniczonej liczbie
państw członkowskich może doprowadzić do poważnego zakłócenia konkurencji. Należy
zatem podjąć kompleksowe działania w celu zadbania o to, aby takie posunięcie nie wpłynęło negatywnie na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.
"Ponieważ UE posiada największy rynek finansowy, od nas zależy zrobienie pierwszego
kroku. Nie możemy być zakładnikami kilku państw członkowskich", powiedziała Anni Podimata.
Fundusze emerytalne
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Wielu parlamentarzystów domagało się różnorodnych zwolnień od podatku. Zdecydowano
się zachować najistotniejsze i najbardziej merytoryczne z nich, gwarantujące zwolnienie od
PTF dla transakcji przeprowadzanych przez fundusze emerytalne.
Pozostałe istotne kwestie
·
W tekście przyjętym przez Parlament nie domagano się, aby dochody z wprowadzenia
PTF zostały przekazane do budżetu UE jako zasoby własne. Stwierdzono jednak, że gdyby
dochody te zostały przekazane, zmniejszyłoby to wkłady krajowe do budżetu UE, według
posłanki sprawozdawcy, aż do 50%.
·
Harmonogram zaproponowany przez Komisję Europejską pozostał niezmieniony. 31
grudnia 2013 roku jest ostatecznym terminem dla państw członkowskich na przyjęcie aktów
wykonawczych, a 31 grudnia 2014 roku na wprowadzenie ich w życie.
·
Zachowano wyłączenie z PTF na rynku pierwotnym, co umożliwia pozostawienie bez
zmian możliwości pozyskiwania kapitału dla realnych działań gospodarczych.
Procedura: Konsultacja
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Bojkot Euro 2012? Parlament jest podzielony
Sposób traktowania opozycji na Ukrainie, w tym zwłaszcza byłej premier Julii Tymoszenko, był tematem wtorkowej dyskusji na sesji plenarnej Parlamentu. "Ukraina musi przestrzegać reguł demokratycznych, jeśli chce myśleć o swojej europejskiej przyszłości" - podkreślali w trakcie debaty deputowani. Są oni jednak podzieleni co do
propozycji bojkotu ukraińskich meczów w ramach Euro 2012.
W trakcie wtorkowej debaty, której przysłuchiwała się córka byłej ukraińskiej premier, Jewhenia, deputowani wyrazili niepokój stanem demokracji na Ukrainie. Wielu z nich zwracało uwagę, że przypadek Tymoszenko nie jest odosobniony. Domagali się reformy wymiaru
sprawiedliwości w tym kraju, twierdząc, że wykorzystywanie sądownictwa w walce politycznej jest niedopuszczalne.
Parlamentarzyści podkreślali też, że poszanowanie demokracji i rządów prawa przez władze w Kijowie jest niezbędne, jeżeli państwo to pragnie w przyszłości wstąpić do Unii Europejskiej.
Deputowani nie ukrywali, że jesienne wybory parlamentarne będą dla Ukrainy sprawdzianem i że tamtejsze władze powinny zagwarantować równe szanse wszystkim kandydatom
opozycji.
Była premier Ukrainy, Julia Tymoszenko, została skazana w ubiegłym roku na 7 lat więzienia
za rzekome nadużycia przy podpisywaniu umów gazowych z Rosją w 2009 r.
Wielu deputowanych obawia się o stan zdrowia dawnej szefowej ukraińskiego rządu. Odbywająca obecnie karę więzienia Tymoszenko uskarża się na problemy z kręgosłupem i złe
traktowanie przez służby więzienne. W kwietniu oskarżyła ona strażników o pobicie, a także
ogłosiła trwającą kilkanaście dni głodówkę.
Przewodniczący PE Martin Schulz i premier Ukrainy Mykoła Azarow uzgodnili 16 maja, że
Parlament Europejski wyśle na Ukrainę ekspertów medycznych, by ocenili stan zdrowia
Julii Tymoszenko. Na mocy tego porozumienia na kolejny proces byłej premier mają też
pojechać międzynarodowi obserwatorzy. Sąd Najwyższy Ukrainy ma rozpatrzeć jej skargę
kasacyjną w końcu czerwca.
Kontrowersje wokół bojkotu Euro 2012
W debacie pojawił się też wątek piłkarskich mistrzostw Euro 2012 organizowanych wspólnie
w czerwcu przez Polskę i Ukrainę. Komisarz ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa Stefan
Füle oświadczył, że szef KE Jose Manuel Barroso nie zamierza lecieć na Ukrainę, aby
obserwować tamtejsze rozgrywki. Według Fuele, podobnie mają się zachować wszyscy
komisarze UE.
W trakcie debaty wielu deputowanych wyraziło jednak wątpliwość, czy tego rodzaju "bojkot"
byłby właściwym rozwiązaniem. Argumentowali, że mogłoby to zaszkodzić trwale stosunkom miedzy UE a Ukrainą.
Przeciwnikiem "bojkotu" jest szef delegacji PE ds. współpracy z Ukrainą, Polak Paweł Kowal
(Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy). Jego zdaniem, "wzywanie do bojkotu imprez
sportowych powinno być zarezerwowane dla sytuacji ekstremalnych".
"Myślę, że każdy polityk powinien zdecydować sam, czy chce pojechać na mecz na Ukrainę
czy nie. Jeżeli ktoś odczuwa w sobie takie napięcie moralne, że nie może jechać na Ukrainę,
to ja to rozumiem i szanuję, bo sytuacja jest nabrzmiała" - uważa Kowal.
Umowa o stowarzyszeniu UE z Ukrainą
Uczestnicy wtorkowej debaty podkreślali, że respektowanie demokracji na Ukrainie jest warunkiem sfinalizowania umowy o stowarzyszeniu tego kraju z Unią. Wskazał na to m.in. komisarz Füle.
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W rezolucji przyjętej w grudniu 2011 deputowani argumentowali, że umowa stowarzyszeniowa może służyć jako "zachęta" do przeprowadzenia koniecznych zmian na Ukrainie. Ale
dodawali wtedy także, że powinno być możliwe czasowe zawieszenie umowy, jeśli strona
ukraińska naruszy podstawowe zasady demokratyczne.
W czwartek Parlament ma przyjąć nową rezolucję w sprawie Ukrainy.
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Unijny sposób na Chiny
Szybki wzrost gospodarczego znaczenia Chin oraz bariery napotykane przez firmy unijne
starające się wejść na rynek chiński - to główne czynniki, które spowodowały w ciągu ostatniej dekady potrojenie deficytu handlowego UE w stosunku do azjatyckiego giganta. Sprawozdanie, przyjęte 23 maja przez Parlament Europejski, proponuje zmianę relacji z Chinami i oparcie ich na zasadach wzajemności i handlowej przejrzystości. Autorką tekstu jest
Francuzka Marielle De Sarnez (Liberałowie i Demokraci).
"Chiny potrzebują Europy, tak jak Europa potrzebuje Chin" - nie ukrywała de Sarnez podczas wtorkowej debaty plenarnej. UE jest największym partnerem handlowym i głównym
celem dla chińskiego eksportu.
Wśród przyczyn braku równowagi są: bariery handlowe utrudniające zachodnim inwestorom wejście na chiński rynek, skomplikowany system ceł, państwowe subsydia istniejące
w tym azjatyckim kraju. Europejscy inwestorzy borykają się także z innymi problemami, jak
przepisy dotyczące przetargów publicznych, niedostateczna ochrona praw autorskich czy
polityka Chin względem ich waluty - juana, która daje chińskim eksporterom nieuczciwą
przewagę nad konkurentami z innych stron świata.
Sprawozdanie proponuje szereg środków działania, które mają pomóc UE w ograniczeniu
deficytu handlowego. Mowa jest m.in. o zachęcaniu Chin do większego otwarcia swoich
rynków i o bardziej aktywnym używaniu przez UE procedur ustanowionych przez Światową Organizację Handlu (WTO) w celu przeciwdziałania nielegalnym praktykom azjatyckiej
potęgi.
Raport postuluje też, aby wynegocjować porozumienie między UE a Chinami oparte na zasadzie wzajemności, tak aby stworzyć europejskiemu kapitałowi lepsze warunki do inwestowania w Państwie Środka.
De Sarnez apeluje także do Unii, aby zwiększyła ona konkurencyjność swojej gospodarki
przez bardziej ambitną wspólną politykę przemysłową opartą na nauce i innowacji. Sprawozdanie wzywa państwa członkowskie do solidarnego stanowiska w relacjach z Chinami,
tak aby bilateralne stosunki poszczególnych krajów nie zagrażały wspólnym interesom UE.

20120510FCS44848 - 12/14

Analiza
Zaostrzenie sankcji za naruszenia zasady równości wynagrodzeń
na rynku pracy
Parlament wezwał Komisję Europejską do podjęcia skuteczniejszych działań w celu
zmniejszenia różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn za wykonywanie tej samej pracy. W rezolucji, którą posłowie przyjęli w czwartek, zawarta została propozycja
zaostrzenia sankcji nakładanych na pracodawców. Różnica w wynagrodzeniu kobiet
i mężczyzn wynosi w Unii Europejskiej średnio 16,4%, a w niektórych krajach jeszcze
się pogłębiła.
"Po prawie czterdziestu latach zupełnie nieskutecznej legislacji państwa członkowskie zrobiły nieznaczne postępy w walce o równe wynagradzanie kobiet i mężczyzn, zaś sankcje
przeciw pracodawcom, którzy dopuszczają się dyskryminacji nie są stosowane" - powiedziała przed głosowaniem Edit Bauer (EPP, SK), autorka stanowiska PE.
W rezolucji przyjętej kwalifikowaną większością, posłowie wezwali Komisję Europejską do
zaproponowania nowych działań, mających na celu zmniejszenie nierówności w zarobkach
przy pomocy środków krajowych jak i ogólnoeuropejskich.
Największe nierówności w wynagradzaniu kobiet odnotowane zostały w Austrii, na Cyprze,
w Czechach, w Niemczech i na Słowacji. Sytuacja najlepiej prezentuje się w Belgii, we
Włoszech, na Malcie i w Słowenii (dane Eurostatu).
Ostrzejsze sankcje
Widząc brak jakichkolwiek postępów, posłowie wezwali Komisję Europejską i państwa
członkowskie do wprowadzania obowiązujących już przepisów z zastosowaniem efektywnych, proporcjonalnych i odstraszających od uciekania się do złych praktyk sankcji dla pracodawców. Karą za niedostosowanie się do europejskich przepisów powinny być grzywny
finansowe lub brak możliwości uzyskania pomocy publicznej lub subsydiów.
Kary finansowe mające charakter odstraszający były zawarte w dyrektywnie UE w sprawie
równych szans i równego traktowania kobiet i mężczyzn, która weszła w życie w 2008 roku,
ale - zdaniem ekspertów - nie zostały one wdrożone na poziomie ustawodawstwa krajowego.
Przyczyny dyskryminacji kobiet
Kobiety w Unii Europejskiej zarabiają średnio o 16, 4 % mniej niż mężczyźni. Zmniejszanie
tych nierówności postępuje niezwykle wolno, a w niektórych krajach doszło nawet zwiększenia dysproporcji wynagrodzeń.
Powody leżące u podstaw utrzymującego się znacznego zróżnicowania wynagrodzenia ze
względu na płeć są złożone i często współzależne. Należą do nich m.in. dyskryminacja oraz
czynniki społeczno-gospodarcze, np. rynek pracy charakteryzujący się wysokim poziomem
segregacji poziomej i pionowej, przyznawanie niższej wartości pracy kobiet, nierównowaga
w godzeniu życia zawodowego i prywatnego oraz tradycyjne praktyki i stereotypy.
Procedura: propozycja Legislacyjna zgodnie z art. 225 TFUE
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Optymalne wykorzystanie surowców przyspieszy wzrost gospodarczy
Unia Europejska musi lepiej wykorzystywać zasoby dla dobra swojego przyszłego
wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska naturalnego, mówi rezolucja przyjęta
przez Parlament Europejski w czwartek. Cenne materiały powinny być odzyskiwane,
a nie składowane, czy spalane, a system podatkowy powinien karać marnotrawstwo
zasobów. Posłowie twierdzą, że zwiększy to europejską konkurencyjność.
Składowiska odpadów i spalarnie śmieci
Parlament apeluje w rezolucji o stopniowe wycofywanie się ze składowania odpadów i wzywa Komisję do przedstawienia stosownej propozycji legislacyjnej do końca 2014 roku. Komisja powinna również zrewidować cele w zakresie recyklingu na rok 2020, które zostały
określone w dyrektywie ramowej w sprawie odpadów, oraz zapewnić, by do końca tej dekady nie dochodziło do spalania takich śmieci, które mogą zostać poddane recyklingowi lub
kompostowaniu.
Unijny przemysł i konsumenci
Deputowani twierdzą, że europejski przemysł i konsumenci korzystają z lepiej zaprojektowanych produktów i wzywają komisję do zaproponowania zaktualizowania dyrektywy w
sprawie ekoprojektu o produkty niezwiązane z energią oraz w celu zapewnienia ich lepszej
trwałości, przetwarzalności i przydatności do naprawy. Oznakowanie produktów powinno
dostarczać konsumentom informacji na temat użytych surowców i ich wpływu na środowisko.
Podatki i dotacje
Parlament wzywa kraje członkowskie do wprowadzenia podatku środowiskowego, przy jednoczesnym zmniejszeniu innych, np. podatków obciążających pracę. Zachęty, takie jak redukcja podatku VAT od niektórych surowców wtórnych, może również przyczynić się do korygowania niedociągnięć rynku i wspierania innowacji.
Posłowie wezwali również Komisję Europejską i kraje członkowskie do przedstawienia planów zniesienia dotacji, z którymi wiążą się działania szkodliwe dla środowiska, co zostało już
poruszone we wcześniejszych rezolucjach Parlamentu. Miałoby to nastąpić do 2020 roku.
Sektor publiczny może tutaj również odegrać znaczącą rolę, poprzez wprowadzenie "zielonych zamówień publicznych". Posłowie wezwali Komisję do przyjrzenia się jak wprowadzenie takich przyjaznych dla środowiska warunków kontraktów może być zastosowane do
projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.
Plany zwiększenia efektywności wykorzystania surowców
W celu ograniczenia zużycia zasobów posłowie wezwali Komisję do utworzenia grup zadaniowych w celu opracowania europejskiego planu działania na rzecz efektywnego korzystania z zasobów w obszarach żywności, gospodarki mieszkaniowej oraz mobilności.
Procedura: Rezolucja nielegislacyjna
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