Udział J. Zemke w debatach Parlamentu Europejskiego

7.02.2018 Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w dniach
5-8 lutego 2018 r. poseł Janusz Zemke wypowiedział się w następujących kwestiach.
Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne
– Dyrektywę poparło 535 posłów, zaś przeciwko były 104 osoby. Należę do grupy 39 posłów, którzy w ostatecznym głosowaniu
wstrzymały się od głosu. Wyjaśniam w związku z tym swoje stanowisko.
Nie mam wątpliwości, co do tego, że trzeba ograniczać emisją CO2 oraz wspierać niskoemisyjne inwestycje. Dyrektywa
przewiduje roczną redukcję emisji na poziomie 2,2 % zamiast obowiązujących obecnie 1,7 %.
Proces ten mają wspierać dwa wyodrębnione fundusze – modernizacji oraz fundusz innowacyjny. Celem tych funduszy jest
wspieranie projektów zwiększających energię odnawialną oraz poprawiających wychwytywanie i składowanie CO2. Kierunkowo
są to rozwiązania słuszne. Problem polega jednak na tym, że dyrektywa nie zawiera żadnych konkretnych informacji o
przewidywanych środkach na te fundusze oraz zasadach ich podziału dla poszczególnych sektorów gospodarki. Brak takich
konkretnych informacji może doprowadzić do tego, że przedsiębiorstwa z sektorów energochłonnych w Unii Europejskiej będą
przenosiły swoją produkcję poza Europę. Uważam, że jest to niestety realne zagrożenie.
Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych
– Polityka zagraniczna jest instrumentem realizacji przez Unię Europejską jej interesów i celów. Siła polityki zewnętrznej Unii nie
polega jednak na wykorzystywaniu głównie środków militarnych, lecz na stosowaniu innych instrumentów.
Jednym z takich najskuteczniejszych instrumentów jest wspieranie na miejscu państw, które przeżywają problemy związane z
wojną, silnymi konfliktami, czy też dużą falą migracji.
W ostatnich dwóch latach ta polityka potwierdza swoją skuteczność, czego wyrazem jest duże zmniejszenie niekontrolowanej
fali migracji do państw Unii Europejskiej. Wspieranie na miejscu takich państw, jak Jordania, czy Liban oraz państw z
Zachodnich Bałkanów stwarza szanse na ich bezpieczeństwo i stabilizację.
Kluczową rolę we wspieraniu inwestycji w tych państwach odgrywa Europejski Bank Inwestycyjny i jego gwarancje dla lokalnych
przedsiębiorców. Warto przypomnieć, że na działania zewnętrzne Unia przewiduje wydać 32,3 mld euro w latach 2014-2020.
Z przekonaniem chcę zatem wesprzeć proponowane rozporządzenie, gdyż w interesie Unii Europejskiej jest wspieranie
stabilności w państwach leżących zarówno na południu, jak i na wschodzie – w sąsiedztwie Unii Europejskiej.
Marek Tomczyk
7 lutego 2018 r.
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