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Rozmowy i internet 
w komórkach w całej 
UE bez dodatkowych 
kosztów

Parlament Europejski przyjął rozporządzenie w sprawie jednolitego, euro-
pejskiego rynku łączności, zapewniając, że od 15 czerwca 2017 roku za 
rozmowy i korzystanie z internetu w roamingu będziemy płacili tyle, co 
w kraju. Rozporządzenie gwarantuje w pełni swobodny dostęp do usług 
telefonii komórkowej na terenie całej UE. Rozporządzenie wprowadza też 
nowe zasady dotyczące otwartego dostępu do Internetu. Korzystne dla 
mieszkańców UE zapisy w obydwu obszarach były wynikiem negocjacji 
PE z Komisją i Radą, którym w czerwcu bieżącego roku przewodniczył 
szef Komisji Przemysłu, Badań i Energii (ITRE) Jerzy Buzek.

„Największym osiągnięciem przyjętego rozporządzenia jest usta-
lenie daty ostatecznego zniesienia dodatkowych opłat za roaming za-
równo w połączeniach głosowych jak i w wypadku przesyłania danych 
i sms’ów” – powiedziała Róża Thun, która z ramienia Grupy EPL koordyno-
wała prace PE dotyczące rozporządzenia. „Co więcej, już od 30 kwietnia 
2016 roku odczujemy spadek cen, bo operatorzy będą mogli do naszych 
rachunków doliczać tylko tyle, ile faktycznie płacą operatorom za granicą 
czyli odpowiednio 5 eurocentów (ok. 25 groszy) za minutę połączenia 
wykonanego lub 1 MB ściągniętych danych i 2 eurocenty (ok. 10 groszy) 
za sms wysłany (+VAT)” – podkreśliła europosłanka PO.

„Zniesienie roamingu w całej UE i nowe zasady otwartego dostępu do 
Internetu ważyły się podczas długich i żmudnych negocjacji PE z Komisją 
i Radą, którym w czerwcu br. przewodniczyłem. Zapisanie daty ostatecz-
nego zniesienia opłat roamingowych było absolutnym priorytetem PE 
podczas tych negocjacji, bo na to najbardziej czekali obywatele” – powie-
dział Jerzy Buzek. „Co więcej, dzięki porozumieniu uczyniliśmy ogromny 
krok w stronę ujednolicenia rynku cyfrowego. Nasza Unia cyfrowa – któ-
rej potrzebujemy tak samo jak Unii energetycznej – nabiera coraz wyraź-
niejszych kształtów” – dodał.

Zgodnie z rozporządzeniem od 15 czerwca 2017 roku operatorzy nie 
będą mogli nakładać na konsumentów dodatkowych opłat za korzystanie 
z telefonów, w tym ściąganie danych, w Unii Europejskiej. Ceny rozmów 
telefonicznych oraz ściągania danych za granicą, w wyniku wcześniej-
szych prac PE były już obniżane, natomiast dotychczas państwa człon-
kowskie nie chciały godzić się na całkowite zniesienie dodatkowych 
opłat. Obecnie maksymalne ceny w roamingu to 95 groszy za minutę 
połączenia wykonanego za granicą, 1 PLN za 1 MB ściągniętych da-
nych oraz 30 groszy za wysłany sms.

Pilar del Castillo z Grupy EPL, sprawozdawczyni rozporządzenia PE: 
Dzięki determinacji posłów w Parlamencie Europejskim osiągnęliśmy wy-
znaczone cele: zniesienie dodatkowych kosztów dla konsumentów pod-
czas korzystania z telefonu czy internetu poza krajem oraz ustanowienie 
koniecznych gwarancji dostępu do internetu. Dzięki rozporządzeniu Eu-
ropa stanie się pierwszym regionem na świecie, zapewniającym prawne 
gwarancje równego dostępu do internetu oraz korzystania z niego bez 
dyskryminacji, ograniczeń i zakłóceń. To wielka korzyść dla konsumen-
tów. Dzięki zniesieniu opłat roamingowych dla 500 milionów Europejczy-
ków zniknie bariera niezgodna z zasadami jednolitego rynku.
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Krzysztof Hetman

Szczególnie istotne jest usprawnienie procedury wy-
dawania zezwoleń na wprowadzenie na rynek nowej 
żywności oraz rzetelność informacji dostarczanych 
przez państwa członkowskie oraz podmioty działa-
jące na rynku spożywczym. Stawką w tej grze jest 
zdrowie konsumentów. 

Andrzej Grzyb

Najbardziej kontrowersyjne zapisy w proponowanej 
dyrektywie dotyczą ograniczeń w emisjach metanu. 
Musimy mieć realną ocenę proponowanych rozwiązań, 
aby mogły być spełnione i przez państwa członkow-
skie, i możliwe do spełnienia przez gospodarkę.

Nowa żywność

Sytuacja w Sudanie Południowym 

Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia 
atmosferycznego

28 października PE przyjął nowe zasady, które uproszczą autoryza-
cję tzw. nowej żywności. Przepisy mają zapewnić bezpieczeństwo 
żywności i ochronę zdrowia publicznego bez tworzenia przeszkód 
dla innowacyjności.

Posłowie do PE debatowali na temat obecnej sytuacji Sudanie Po-
łudniowym, w związku z trwającym tam od 2013 r. konfliktem i ka-
tastrofą humanitarną.

Parlament poparł zaproponowane przez Komisję bardziej restryk-
cyjne krajowe limity poziomów sześciu głównych źródeł zanie-
czyszczeń powietrza, w tym dwutlenku siarki, cząstek stałych 
i tlenków azotu. Zanieczyszczenie powietrza jest powodem przed-
wczesnej śmierci 400 tysięcy osób rocznie.

Polityka spójności i przegląd strategii 
„Europa 2020” 

Krzysztof Hetman 

Polityka spójności jest jedną z najbardziej prorozwo-
jowych i proinwestycyjnych polityk unijnych. Dzięki 
jej uproszczeniu moglibyśmy zwiększyć efektywność 
i osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty. W 2014 r. odnoto-
wano ponad 1,5 tysiąca nieprawidłowości. Ogromna 
liczba z nich nie jest wynikiem złej woli beneficjentów, 
ale niezrozumienia wytycznych i przepisów. Opowia-
dam się za uproszczeniem języka oraz unikaniem wpro-
wadzania zmian zasad w trakcie trwania projektów.

Omawiana przes posłów do Parlamentu Europejskiego polityka 
spójności stanowi główny unijny instrument inwestycyjny. Prze-
znacza się na nią 1/3 budżetu UE.

Andrzej Grzyb

Dobrze się stało, iż Unia zgodziła się na to, że powinni-
śmy przede wszystkim pomagać tam, gdzie są źródła 
migracji: w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Dobrze, że 
uznaliśmy wszyscy wspólnie, że priorytetem powinna 
być ochrona granic. Nie można konsekwentnie pomóc 
tym, którzy są już w Unii Europejskiej, jeżeli granica 
będzie przeciekała jak durszlak.

Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej oraz 
przygotowania do szczytu w Valletcie w dniach 
11-12 listopada 2015 r. 
PE debatował na temat konkluzji z posiedzenia RE, 
w szczególności dotyczących finansowania funduszy międzyna-
rodowych oraz z posiedzenia przywódców poświęconego szlakowi 
zachodniobałkańskiemu.

Krzysztof Hetman

Uważam, że przyjęcie tego wniosku mogłoby naru-
szyć zasady funkcjonowania wewnętrznego rynku 
żywności i pasz oraz mogłoby prowadzić do rena-
cjonalizacji polityki rolnej. Wyegzekwowanie takiego 
ograniczenia byłoby albo niemożliwe do realizacji, 
albo przynajmniej niezwykle kosztowne, co z kolei 
nie pozostałoby bez wpływu na globalną konkuren-
cyjność europejskiego rolnictwa.

Bogdan Wenta
w imieniu Grupy EPL

Należy z zadowoleniem przyjąć oświadczenie przywód-
ców Sudanu Południowego o utworzeniu hybrydowe-
go trybunału i osądzenie osób odpowiedzialnych za 
przemoc i nadużycia. Chcemy również zwrócić uwagę 
na złą sytuację humanitarną, jaka panuje w tej chwili 
w tym kraju. Tylko szybkie i stanowcze działania spo-
łeczności międzynarodowej pomogą zapobiec klęsce 
głodu oraz kolejnej fali uchodźców.

Stosowanie genetycznie zmodyfikowanej 
żywności i paszy
Projekt przepisów, które umożliwiałyby każdemu z państw człon-
kowskich ograniczenie lub zakazanie sprzedaży i używania za-
twierdzonych przez Unię genetycznie modyfikowanej żywności 
i paszy na własnym terytorium, został odrzucony podczas głoso-
wania w PE.

Jarosław Wałęsa

UE musi kontynuować zwiększoną pomoc rozwojową 
dla zaspokojenia potrzeb Sudanu Południowego, za-
pewniając, że bezpieczeństwo ludzi jest najważniejsze. 
Ważne jest, aby upewnić się, że wsparcie trafia w miej-
sce, gdzie jest najbardziej potrzebne. Niestety obecny 
konflikt był łatwy do przewidzenia – więc dlaczego nie 
możemy go uniknąć? Dlaczego jest tak, że najpierw jest 
pragnienie wolności, a później zostaje ono pokonane 
przez krwawą chciwość? Ta lekcja nie została jeszcze 
odrobiona i musimy o tym pamiętać.



Danuta Hübner
w imieniu Grupy EPL

Nowe rozporządzenie z pewnością wniesie do-
datkową dawkę przejrzystości do funkcjonowania 
sektora finansowego. Ufam, że przejrzystość może 
zapobiec migracji z systemu bankowego do mniej 
regulowanego systemu pozabankowego. Osobiście 
jestem zadowolona, że zgodziliśmy się na zwolnie-
nie MŚP z wymogów sprawozdawczych: podczas 
transakcji z funduszem, bankiem czy firmą inwesty-
cyjną, to kontrahent będzie zajmować się zgłasza-
niem w imieniu obu stron.

Przejrzystość transakcji finansowania papierów 
wartościowych

Celem przyjętego rozporządzenia jest poprawa dostępności danych 
transakcji finansowania papierów wartościowych, a także zapew-
nienie, że działania należące głównie do szarej strefy bankowości 
będą odpowiednio zgłaszane.

Tadeusz Zwiefka
w imieniu Grupy EPL

Chcę wyrazić głęboką wdzięczność za to, że udało 
się Parlamentowi Europejskiemu wprowadzić dwa 
ważne elementy: po pierwsze, klauzulę przeglądo-
wą, która pozwoli nam, tuż po zakończeniu reformy 
w 2019 roku, przyjrzeć się, w jaki sposób wpłynęła 
ona na funkcjonowanie Trybunału, i czy rzeczy-
wiście jest tak skuteczna, jak to dzisiaj widzimy. 
Druga rzecz, to przyjęcie wspólnie z Radą rezolucji 
Parlamentu Europejskiego mówiącej o konieczności 
równości płci w Trybunale Sprawiedliwości. To jest 
początek drogi, którą będziemy dalej zmierzać.

Bogdan Wenta

Jako aktorzy międzynarodowi musimy stworzyć 
platformę dialogu oraz współpracy z lokalnymi 
władzami. Musimy umieć budować zaufanie pośród 
dotkniętych przez epidemię społeczności, tak aby 
zapobiec dezinformacji i żeby ludzie nie obawiali 
się prosić o pomoc oraz mieli zapewnione bezpie-
czeństwo oraz niezbędną opiekę medyczną. 

Sytuacja kryzysowa związana z wirusem Ebola – 
wnioski na przyszłość

PE przyjął sprawozdanie „Sytuacja kryzysowa związana z wirusem 
ebola – wnioski na przyszłość i jak umocnić systemy opieki zdro-
wotnej w krajach rozwijających się, by zapobiec przyszłym sytua-
cjom kryzysowym”. Raport ten mana celu wspólną ocenę sytuacji 
po epidemii wirusa eboli.

Danuta Hübner 
sprawozdawca 

Poprzez nowe środki mamy nadzieję przyczynić się 
do uczynienia wyborów do Parlamentu Europejskie-
go prawdziwie europejskimi oraz do zwiększenia 
zainteresowania obywateli uczestnictwem w tym 
ważnym elemencie europejskiego procesu decyzyj-
nego. Wpływ ludzi na Europę rozpoczyna się od ich 
świadomego udziału w wyborach europejskich.

Reforma ordynacji wyborczej w UE

Sprawozdania autorstwa profesor Danuty Hübner podkreśla, iż 
zmiany prawa wyborczego mają przybliżyć obywatelom Unii Euro-
pejskiej jej działania i instytucje oraz w większym stopniu zachęcić 
do uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: 
liczba sędziów w Sądzie
W najbliższych tygodniach państwa członkowskie UE przedstawią 
pierwsze kandydatury na dodatkowych sędziów Sądu Unii Europej-
skiej. Parlament Europejski przyjął stanowisko w kwestii podwoje-
nia liczby sędziów w tej instytucji.

Handel towarami wykorzystywanymi do kary śmierci

Jarosław Wałęsa 

Ważne jest, aby wykorzystać wszystkie dostępne 
narzędzia, które są specjalnie zaprojektowane do 
działania przeciwko torturom i nieludzkiemu trakto-
waniu. Należy też znaleźć właściwą równowagę po-
między prawdziwymi interesami firm i potencjalnym 
wykorzystaniem niektórych towarów do kary śmierci. 
Co więcej, musimy wymyślić wnikliwy mechanizm 
monitorowania w celu zapobieżenia nadużyciom 
ograniczeń nałożonych na eksporterów wyrobów 
medycznych.

Posłowie debatowali na temat możliwości ograniczenia handlu nie-
którymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary 
śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego 
traktowania albo karania.

Dariusz Rosati
sprawozdawca

Reformy powinny koncentrować się na usuwaniu 
barier na rynkach towarów i usług oraz na uela-
stycznianiu rynków pracy, równoważąc to z od-
powiednią ochrony praw pracowniczych. Równie 
ważne są konieczność radykalnej poprawy dostępu 
do finansowania, zwłaszcza dla małych i średnich 
przedsiębiorstw, a także sprawienie, że otoczenie 
prawne i administracyjne będzie bardziej przyjazne 
dla przedsiębiorców i skuteczne radzenie sobie 
z nadmiernym zadłużeniem w sektorze prywatnym. 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 
2015 – Działania na rzecz ukończenia Unii 
gospodarczej i walutowej
Podczas prezentacji swojego raportu profesor Dariusz Rosati 
podkreślił, że kryzys gospodarczy pokazał, że gospodarki państw 
członkowskich Unii Europejskiej są silnie współzależne. Dlatego 
też ważna jest koordynacja polityk gospodarczych państw UE.
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Grupa EPL popiera propozycję budżetu Parlamentu Europejskiego w wyso-
kości 157,4 miliarda euro. Propozycja ta ma na celu przywrócenie funduszy 
obniżonych przez Radę Europejską z projektu budżetu autorstwa Komisji 
Europejskiej oraz wykroczenie poza te ramy. Potrzebujemy silnego budżetu, 
dzięki któremu będziemy mogli zdecydowanie odpowiedzieć na wysokie 
bezrobocie, dotykające zbyt wiele gospodarstw domowych w UE. Budżet 
musi umożliwiać także adekwatną odpowiedź na wyzwania kryzysu migra-
cyjnego i kryzysu uchodźców. 

Spodziewam się, że negocjacje nad końcowym projektem budżetu na 
rok 2016 nie będą łatwe, gdyż Ministrowie Finansów pokazali w przeszłości, 
że nie zawahają się wycofać swojego słowa albo zapowiadać ambitnych 
inicjatyw bez wskazania na środki, które umożliwią ich realizację. Porozu-
mienie będzie łatwe do osiągnięcia tylko wtedy, gdy nasz projekt będzie 
realistyczny, wiarygodny i odpowiedzialny.

Jan Olbrycht, przewodniczący 
Delegacji PO-PSL 

Wielkość budżetu i jego struktura wyraź-
nie wskazują, że pułapy uzgodnione na lata 
2014–2020 są za niskie. Dlatego pewnych 
rzeczy nie da się zrealizować, a nowe wy-
datki, które pojawiają się, jeszcze tę sytua-
cję pogarszają. 
Uważam, że rok 2016 będzie sprawdze-
niem woli politycznej, wyrażonej fundu-
szem Junckera. Jeżeli tak wiele zostało 
powiedziane na temat tego, jakie pieniądze powinny być przeznaczone na 
małe i średnie przedsiębiorstwa, nie tylko w Horyzoncie 2020, nie tylko w po-
lityce spójności, ale również w tak zwanym funduszu Junckera, uważam, że 
sugestia dotycząca działań w tym zakresie jest absolutnie słuszna.

Danuta Hübner, autorka projektu 
opinii Komisji Spraw Konstytucyjnych

Popieram budżet na rzecz wzrostu, two-
rzenia miejsc pracy i rozwiązania kryzy-
su migracyjnego, ale potrzebujemy także 
budżetu na rzecz demokracji. Demokracja 
jest niezbędnym elementem osiągania 
rozwoju gospodarczego, dlatego też jed-
nym z priorytetów Komisji Spraw Konsty-
tucyjnych jest program „Europa na rzecz 
obywateli”. Dzięki temu jesteśmy w stanie 
budować efektywną komunikację z obywatelami Unii Europejskiej i odzyski-
wać ich zaufanie. Równie ważne jest ulepszanie Europejskiej Inicjatywy Oby-
watelskiej, jako narzędzia partycypacyjnego demokracji europejskiej. 

Bogdan Andrzej Zdrojewski, 
autor projektu opinii Komisji Kultury 
i Edukacji 

Chciałbym podkreślić przede wszyst-
kim konieczność solidarności zarówno 
w zdobywaniu środków w tym budżecie, 
jak i solidarnego wydatkowania środków 
finansowych, które w tym budżecie się 
znalazły. Reprezentując Komisję Kultury 
i Edukacji chciałbym podkreślić najistot 
niejsze rzeczy: po pierwsze, zgodnie 
z oczekiwaniami całej Komisji, powiększono programy Erasmus plus, 
Kreatywna Europa i Europa dla obywateli. Druga rzecz niezwykle istotna: 
schodzimy z zobowiązań starych, czyli redukujemy zobowiązania. I ostatnia 
rzecz: brakuje jeszcze środków na programy pilotażowe, o co chciałbym 
się upomnieć.

Budżet ogólny Unii Europejskiej 
na rok budżetowy 2016
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