Biuletyn
Informacyjny

Numer 69

LUDOWIEC MÓWI...
„A Polska winna trwać wiecznie…”
Wincenty Witos
Dziękujemy za każdy głos, sms, list i e-mail.

W numerze:

Piszcie do nas...

•

Wicepremier Piechociński z wizyta w Elblągu

•

„Polityka rodzinna to
inwestycja”

•

Rozwój obszarów wiejskich

•

Reforma WPR

•

Minister Jędrzejczak w
Wysocku Wielkim

•

Gospodarka odpadami

•

Biopaliwa

•

Nowa siedziba NKW
PSL

•

Znalezione na Facebook’u

Janusz Piechociński

4 czerwca
4 czerwca 1989 r. odbyły się pierwsze prawie demokratyczne wybory
od czasu zakończenia II Wojny Światowej. Ich wynik zmienił bieg historii w naszej części Europy i Świata.
Dużą zasługę w tej sprawie miała
postawa Ludowców. Poszliśmy za
wolą Narodu i naszymi marzeniami.
Budowa wolnej, lepszej Polski to realizacja patriotycznego przesłania
Wincentego Witosa „A Polska winna trwać wiecznie…”

Nam zależy
na PSL,
Lepszym
PSL…
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„Polityka rodzinna to inwestycja”

Wydłużenie płatnych urlopów dla rodziców po urodzeniu dziecka z obecnych 24
do aż 52 tygodni to zmiana
rewolucyjna, która stawia
Polskę w czołówce europejskiej. Rodzice podczas spra-

wowania opieki nad małym
dzieckiem będą mogli skorzystać z urlopu macierzyńskiego,
wydłużonego dodatkowego
urlopu macierzyńskiego oraz z
nowej instytucji urlopu rodzicielskiego.

Możliwość spędzenia roku z
dzieckiem po jego narodzinach
to zasadnicza zmiana w krajowej polityce rodzinnej po 1989
roku. Zwłaszcza, że w Polsce
nie zawsze był to oczywisty kierunek. Jeszcze na początku poprzedniej dekady ograniczono
urlopy z 20 tygodni do zaledwie
16 tygodni. Potem zaczęto je
znów wydłużać, ale nieznacznie. W 2007 r. nadal było to zaledwie 18 tygodni.
Obecnie rodzice mogą skorzystać z 24 tygodni płatnego
urlopu, który wydłużamy do aż
52 tygodni. Stawia to Polskę
wśród europejskich liderów.
Wystarczy spojrzeć na kraje
skandynawskie, których polityka rodzinna uchodzi w Europie
za wzór do naśladowania.
W Danii oraz Finlandii urlop wynosi 32, a w Norwegii 47 tygodni. Dłużej - niż wkrótce Polacy
z dziećmi po narodzinach - mogą zostać w domu tylko Szwedzi.
Wprowadzane przez rząd
zmiany w polityce rodzinnej
umożliwią rodzicom skorzystanie z płatnego urlopu po urodzeniu dziecka przez pełny rok,
a przy jednoczesnym urodzeniu
większej liczby dzieci przez
okres dłuższy niż rok.
Sejm RP 28 maja 2013 r.
jednogłośnie przyjął nowelizację kodeksu pracy, wydłużającą
urlopy dla rodziców. Ustawa ma
wejść w życie 17 czerwca.
Obecny wymiar urlopu macierzyńskiego to 20 tygodni i do 4
tygodni dodatkowego urlopu
macierzyńskiego. Po zmianach
dodatkowy urlop macierzyński
wydłuży się o 2 tygodnie. W rezultacie będzie to 20 tygodni
urlopu macierzyńskiego i do 6
tygodni dodatkowego urlopu
macierzyńskiego.
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cd. „Polityka rodzinna to inwestycja”
Najważniejsza ze zmian
to wprowadzenie nowego
urlopu – 26. tygodniowego
urlopu rodzicielskiego – bez
względu na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Takie zróżnicowanie
pozostaje jednak w przypadku urlopu macierzyńskiego i
dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Będzie go można wykorzystać w całości lub
częściach (nie więcej niż
trzech). Przysługiwać będzie
bezpośrednio po wykorzystaniu przed nim dodatkowego urlopu macierzyńskiego
w pełnym wymiarze, a w wyjątkowych sytuacjach również po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w uzupełniającym wymiarze.
Nie ograniczamy się tylko
do wydłużenia urlopów. Proponujemy szereg innych,
ważnych ułatwień dla rodzin.
Z dłuższych urlopów skorzystają nie tylko rodzice zatrudnieni na etatach, ale dla
też ci, którzy opłacają ubezpieczenie chorobowe. Czyli
także dla pracujący na umowach zleceniach oraz przedsiębiorcy. Zakładamy maksymalną elastyczność w
dzieleniu się urlopem międ z y
r o d z i c a m i .
Z dodatkowego oraz rodzicielskiego urlopu będą mogli
korzystać ojciec i matka.
Przyznajemy rodzicom
takie same prawa do korzystania z dodatkowych urlopów. Wprowadzane zmiany
umożliwią rodzicom, w większym niż dotychczas stopniu, dzielenie się uprawnieniami rodzicielskimi przysługującymi w związku z opieką
nad małym dzieckiem. Dajemy rodzicom także możli-

wość pójścia na urlop razem.
Wspólnie będą mogli zajmować się dzieckiem aż przez 13
tygodni. Jeśli dodamy do tego
2 tygodnie urlopu ojcowskiego,
to wydłuża nam się ten czas aż
do 15 tygodni, czyli 3,5 miesięcy.
Zachowujemy maksymalną
elastyczność korzystania z
dłuższych urlopów.
Zmiany przygotowane przez
MPiPS dotyczą także wysokości wynagrodzeń wypłacanych
rodzicom w przypadku korzystania z urlopów i sposobu
wnioskowania o nie. Obecnie
w okresie płatnego urlopu
związanego z urodzeniem
dziecka pracownikom przysługuje zasiłek macierzyński w
wysokości 100% ich wynagrodzenia. Po wprowadzeniu
zmian rodzic, który zdecyduje
się na półroczny pobyt z dzieckiem otrzyma 100 proc. pensji.
Będzie mógł go jednak przedłużyć o kolejne pół roku dzięki
urlopowi rodzicielskiemu - wtedy zasiłek będzie wynosił 60%
pensji. Z kolei rodzic, który
chciałby od razu skorzystać z
rocznego urlopu (pół roku macierzyńskiego i pół roku rodzicielskiego) będzie otrzymywał
80 proc. wynagrodzenia.
Przewiduje się także możliwość łączenia pracy maksymalnie na pół etatu z korzystaniem z dodatkowego urlopu
macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Wtedy pracownik
otrzyma połowę zasiłku macierzyńskiego. Pracodawca nie
będzie musiał się zgodzić na
łączenie zatrudnienia i urlopu,
bo nie na każdym stanowisku
możliwa jest praca w niepełnym wymiarze. Jednak w takiej
sytuacji będzie zobowiązany
poinformować pracownika
o przyczynach odmowy.

Wydłużenie urlopów to jedna
z propozycji szerszego rządowego programu działań na
rzecz polskich rodzin.
Odmroziliśmy progi uprawniające do pomocy społecznej
oraz świadczeń rodzinnych, a
także podnieśliśmy kwotę zasiłku pielęgnacyjnego dla rodziców opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi. W drugiej
połowie roku już na nowych,
korzystniejszych dla opiekunów
zasadach - po wejściu z życie
nowelizacji ustawy o opiece
nad dziećmi do lat 3 - ruszy kolejna edycja programu Maluch,
na którą przeznaczono 40 mln
zł. Nie tyko gminy - jak jest do
tej pory - ale również osoby fizyczne i stowarzyszenia będą
mogły zakładać żłobki. Zwiększeniu ulegnie także udział bud ż e t u
p a ń s t w a
w dofinansowaniu kosztów tworzenia i funkcjonowania miejsc
opieki nad dziećmi do lat 3 z 50
do 80 procent. Z instytucji niani
lub opiekuna będą mogli skorzystać także rolnicy ubezpieczeni w KRUS-ie. To właśnie
z inicjatywy PSL powstała procedowana w Sejmie ustawa o
odprowadzaniu składek za nieubezpieczonych, ubezpieczonych w KRUS oraz samozatrudnionych rodziców. Tworzy
ona ułatwienie na wzór urlopu
wychowawczego.
Przed nami wiele wyzwań i
pracy. Wprowadzane zmiany
wydłużające płatne urlopy dla
rodziców są milowym krokiem
na ścieżce wspierania polskich
rodzin.

Władysław Kosiniak-Kamysz,
Minister Pracy i Polityki
Społecznej
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Ponad 9 mld 724 mln euro na rozwój obszarów wiejskich
Jeśli Parlament Europejski
zatwierdzi
przyjęty
w
lutym
przez
przywódców
państw budżet UE na
lata 2014-2020, Polsce przypadnie w tym
okresie ok. 9 mld 724
mln euro na rozwój
obszarów wiejskich wynika z propozycji
Komisji Europejskiej,
do której dotarła PAP.
Taka kwota dałaby
Polsce pozycję największego beneficjenta
tego programu. Zaraz
za Polską są Włochy z
9 mld 267 mln euro.
Podział środków w
ramach tzw. drugiego
filaru Wspólnej Polityki
Rolnej znalazł się w
datowanym na 28 maja
liście sekretarz generalnej Komisji Europejskiej Catherine Day do
sekretarzy Parlamentu
Europejskiego i Rady
UE. Day przypomniała
w nim, że uzgodniona
na lutowym szczycie

UE kwota na rozwój obszarów wiejskich w latach 2014-2020 to 84
mld 936 mln euro.
Poinformowała,
że
0,25 proc. tej sumy będzie użyte na wsparcie
techniczne przez KE, nie
jest więc przeznaczone
do podziału na kraje unijne. Po odjęciu wsparcia
technicznego kwota do
podziału wynosi 84 mld
723,7
mln
euro.
Na Polskę, według tabeli dołączonej do listu,
przypada z programu
rozwoju obszarów wiejskich 9 mld 724,2 mln
euro. Z czego na 2014
rok przydzielono 1 mld
479 mln euro, na 2015
rok 1 mld 448,1 mln euro, na 2016 rok 1 mld
417,8 mln euro, na 2017
rok 1 mld 388,1 mln euro, na 2018 rok 1 mld
359 mln euro, na 2019
rok 1 mld 330,3 mln euro
i na 2020 rok 1 mld 302
mln euro. Day zaznaczyła w liście, że kraje UE
były nieformalnie poin-

formowane o podziale
środków w ramach programu rozwoju obszarów
wiejskich podczas lutowego
szczytu
UE.
Na lata 2007-2013
Polsce przypadło ok.
13,2 mld euro dofinansowania z UE na projekty
realizowane w ramach
programów Rozwój Obszarów
Wiejskich.
W sumie z budżetu UE
na lata 2014-2020 Polska
ma otrzymać 105,8 mld
euro, w tym na politykę
spójności 72,9 mld euro,
a na politykę rolną 28,5
mld euro, z czego ok.
18,8 mld euro na dopłaty
bezpośrednie.
Obecnie trwają negocjacje między krajami UE
a PE w sprawie budżetu
unijnego na lata 20142020. Niewykluczone, że
PE będzie głosował w tej
sprawie w lipcu.

http://www.andrzejgrzyb.eu/
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Reforma Wspólnej Polityki Rolnej

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba uczestniczył w
posiedzeniu nieformalnej Rady Ministrów rolnictwa UE, która odbywała się w dniach 26-28
maja br. W Dublinie
W obecności posłów z
Komisji Rolnictwa Parlamentu
Europejskiego
ustalano warunki porozumienia
dla
przyszłej
Wspólnej Polityki Rolnej.
Wszyscy uczestnicy spotkania, a zwłaszcza ministrowie rolnictwa, wyrażali konieczność uzgodnienia kompromisu w zakresie reformy rolnictwa
do końca czerwca 2013
r.
W pierwszym dniu obrad z udziałem posłów
do PE ,minister Stanisław Kalemba zaapelował o równe warunki dla
producentów rolnych w
UE, w tym również dla
polskich
producentów

chmielu, by mieli dostęp do
takich samych instrumentów wsparcia jak plantatorzy chmielu w Niemczech.
Podkreślił potrzebę utrzymania zapisów kompromisowych przyjętych 19 marca 2013 r. podczas ustaleń
z parlamentem europejskim, które są dla Polski
korzystne.
Polska jest zainteresowana utrzymaniem prostego systemu płatności bezpośrednich SAPS, ale też z
możliwością dopłat powiązanych z produkcją w wybranych sektorach.
Do najtrudniejszych kwestii do uzgodnienia pozostaje nadal sprawa konwergencji wewnętrznej, przedłużenia kwot cukrowych,
dyscypliny finansowej w
zakresie płatności bezpośrednich oraz zazielenienie
polityki rolnej. Te zagadnienia będą uzgadniane w
czerwcu.

Na marginesie nieformalnej
Rady ministrów minister
Stanisław Kalemba odbył
spotkanie z ministrem Francji Stephanem Le Follem.
Przedmiotem rozmów były
regulace na rynku mleka,
cukru, udział środków na
płatności powiązane z produkcją oraz dyscyplina finansowa w płatnościach
bezpośrednich. Obydwa
kraje prezentują zbliżone
stanowisko w zakresie kwotowania cukru i płatności
związanych z produkcją.
Natomiast w zakresie dyscypliny budżetowej stanowisko Francji pozostaje odmienne od polskiego. Polska domaga się wyłączenia
małych gospodarstw z redukcji płatności w sytuacji
niezbilansowania budżetu
rolnego.

http://www.psl.org.pl/
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Minister Jędrzejczak z wizytą u Posła Piotra
Walkowskiego w Wysocku Wielkim
W
poniedziałek
3
czerwca 2013 r. w Wysocku Wielkim odbył
się Festyn z okazji
Dnia Dziecka pod hasłem „Wszystkie dzieci nasze są". Organizatorem imprezy było

Na tę okoliczność przybył
także Sekretarz Stanu z
KPRM Tomasz Jędrzejczak, który wraz z wójtem
oddał pierwszy strzał na
bramkę. Minister Jędrzejczak dziękując za zaproszenie na tę niezwykle

czami ludowymi. Zebrani
pytali o plany budowy obwodnicy Ostrowa w ramach trasy S11, o możliwości pozyskania dużego
inwestora, czy też o sytuację w rolnictwie.
Na te i inne pytania minister wespół z posłem
Walkowskim udzieli odpowiedzi, które nie zawsze
dały to co chcieli usłyszeć
pytający, ale wskazały kierunki prac. Tym trudnym
tematem zwłaszcza jest
obwodnica Ostrowa, o
którą szczególnie mocno
zabiega Piotr Walkowski w Sejmie, czy też w Ministerstwie Transportu i Budownictwa.
Na koniec pobytu ministra na gościnnej ziemi
ostrowskiej poseł Walkowski zorganizował spotkanie
z przedstawicielami Cechu Rzemiosł Różnych.
Rzemieślnicy od zawsze
charakteryzowali się duchem przedsiębiorczości.
Podobnie jak PSL szukają
pozytywnych rozwiązań,
stąd też otwartość na dialog i współpracę.

Stowarzyszenie
Pomoc Społeczności Lokalnej PROMETEUSZ
na czele z posłem Piotrem Walkowskim.
Dzieci
z
gminy
Ostrów Wielkopolski tego dnia korzystały z uroków beztroskiego życia
korzystając z takich
atrakcji jak zjeżdżalnie,
karuzele czy też malowanie twarzy. Jednak
największą atrakcją było
tego dnia otwarcie boiska ORLIK przy Gminnym Ośrodku Kultury.

miłą imprezę powiedział,
że tego typu obiekty są
nadzieją i gwarantem
zdrowego rozwoju dzieci i
młodzieży. Sport uczy
zdrowej rywalizacji w
duchu fair play. Nie należy
zwyciężać
za
wszelką cenę - oto lekcja którą wynoszą młodzi z takiej postawy wyjaśniał minister.
Obecność Sekretarza
Stanu w Ostrowie WielkoRadosław Konieczny
polskim była także dobrą
okazją do spotkania z samorządowcami i działa-
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Gospodarka odpadami – konferencja w Sejmie RP

Pod patronem przewodniczącego Klubu
Parlamentarnego PSL
Jana Burego, Instytut
Studiów Wschodnich
zorganizował w Sejmie
Konferencję
„Gospodarka odpadami", w której uczestniczyli samorządowcy,
przedstawiciele NFOŚ,
Krajowej Izby Gospo-

wchodząca w życie 1 lipca
2013 r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach jest konieczna i
ostatecznie wpłynie na
poprawę funkcjonowania
gospodarki odpadami. Ponadto wskazał przykłady
gmin w Polsce, które jeszcze przed wejściem w życie ustawy wprowadziły
wysokie standardy selektywnej zbiórki odpadów. A
przykłady państw europejskich wskazują, że gminy
na odpadach komunalnych są w stanie generować zyski.

darki Odpadami, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu oraz organizacji
pozarządowych.
W czasie Konferencji mówiono o finansowaniu systemu, analizie rynku oraz
aspektach prawnych gospodarki odpadami.
Otwierając spotkanie poseł http://www.psl.org.pl/
Jan Bury stwierdził, że
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Biopaliwa – zmiana przepisów unijnych

W październiku 2012 roku
Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy1
zmieniającej dyrektywy o
jakości paliw2 oraz o promocji energii odnawialnej3.
Celem dyrektywy jest osiągnięcie bardziej zrównoważonej
produkcji paliw, w tym biopaliw, gdyż „w miarę rozwoju rynku biopaliw okazało się, że biopaliwa różnią się pomiędzy
sobą, jeżeli chodzi o generowane emisje gazów cieplarnianych związane z użytkowaniem gruntów w skali globalnej"4. Chodzi między innymi o
skutki użytkowania nowych
gruntów pod produkcję rolną,
co skutkuje np. wycinką lasów,
a w efekcie zwiększeniem emisji gazów cieplarnianych do
stopnia porównywalnego z tymi pochodzącymi z paliw kopalnych.
Jak argumentują zwolennicy
zmian, „w porządku prawnym
brak regulacji zobowiązujących
przedsiębiorców wytwarzających biopaliwa do stosowania
praktyk zgodnych z kryteriami
zrównoważonego rozwoju"5,
„przekształcanie użytków zielonych czy gruntów odłogowa-

nych prowadzi do utraty cennych
przyrodniczo obszarów na rzecz
monokultur, w których nie da się
przywrócić zniszczonych siedlisk
naturalnych"6, a „produkcja bioenergii z celowych upraw energetycznych prowadzi do zaburzeń
na rynkach żywnościowych"7 .
Podkreśla się, że źródła bioenergii powinny konkurować pod
względem ceny i jakości w normalnych warunkach rynkowych.
W produkcji biopaliw szczególnego znaczenia nabiera uwzględnienie emisji gazów cieplarnianych
związanej z pośrednią zmianą
użytkowania gruntów (ILUC)8.
Idea biopaliw jako zrównoważonego źródła energii ograniczającego emisje gazów cieplarnianych zakłada, że podczas gdy
paliwa kopalne emitują gazy cieplarniane składowane pod ziemią
i wyłączone z obiegu atmosferycznego, biopaliwa emitują gazy
cieplarniane absorbowane przez
rośliny w procesie wegetacji.
Stąd, w idealnych warunkach
obieg np. dwutlenku węgla powinien się zamknąć, a paliwa powinny być zeroemisyjne. W praktyce
oczywiście jest to niemożliwe,
choćby ze względu na emisje towarzyszące produkcji biopaliw nie
mające związku z samym ich spa-

laniem (np. emisje w rolnictwie).
Niemniej jednak pozwalają one na
znaczne ograniczenie emisji gazów
cieplarnianych w porównaniu z paliwami kopalnymi.

Europa, aby osiągnąć cele 20-2020 (20% obniżenie emisji gazów
cieplarnianych, zwiększenie o
20%efektywności energetycznej i
osiągnięcie 20% udziału energii
odnawialnej w koszyku energetycznym), staje również przed alternatywą konieczności importu biopaliw
spoza UE, lub przeznaczenia pod
uprawę roślin na cele energetyczne
ok.13 milionów hektarów (w Polsce
mamy w uprawie ok. 14,5 mln ha)9.
Ta pierwsza opcja paradoksalnie
może prowadzić do zwiększenia
globalnej emisji gazów cieplarnianych ze względu na wylesienia lasów tropikalnych pod uprawę np.
palmowca, czy genetycznie zmodyfikowanej soi.
Obecne rozwiązania w Unii Europejskiej stawiają cel udziału 10%
biokomponentów w paliwach.10
Propozycja KE utrzymuje ten cel,
równocześnie jednak ogranicza
udział biopaliw pierwszej generacji,
czyli wytwarzanych z towarów rolnych do 5%, pozostałą część nakazując uzupełnić bardziej zaawanso-
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cd. Biopaliwa – zmiana przepisów unijnych
wanymi i zrównoważonymi
komponentami.
Tak zakreślony cel będzie
poniżej celu z roku 2005 co
wywoła skutki dla przemysłu
biopaliwowego. W Polsce
większość inwestycji sfinansowano z kredytów, stąd pytanie
o prawo przedsiębiorców do
przewidywalnych długoterminowych skutków inwestycji w
oparciu o przyjęte prawo UE.
Paradoksalnie część inwestycji
dofinansowano również ze
środków UE, a jednym z wymogów otrzymania wsparcia
było zapewnienie tzw. żywotności ekonomicznej przedsięwzięcia - proponowane zmiany
w oczywisty sposób utrudnią
spełnienie tego wymogu, a co
za tym idzie pojawia się pytanie o ewentualne konsekwencje dla beneficjantów. Zmiany
wywołają również skutki dla
rolnictwa - polskie rolnictwo
obecnie produkuje 2 mln ton
rzepaku z czego połowa zaspokaja potrzeby żywnościowe, a reszta jest przeznaczona
na biodiesel. Wreszcie wywoła
skutki dla całego łańcucha wytwórczego - przykładowo,
obecnie uzyskujemy ok. 700
tys. ton wysokobiałkowej śruty
poekstrakcyjnej, która jest
ważnym komponentem w paszach (Polska obecnie importuje 2 miliony ton soi, również
genetycznie zmodyfikowanej,
w przypadku ograniczenia produkcji biopaliw, trzeba będzie
ten import zwiększyć). Warto
zaznaczyć, że art.17- 19 dyrektywy nr 2009/28/WE stwierdzają, że wspierane środkami
unijnymi mogą być tylko biopaliwa które spełniają określone
normy:
- powinny przyczyniać się do
35% redukcji emisji gazów cieplarnianych w pierwszym okresie oraz do 60% po 2017 roku;
- surowce nie mogą pochodzić

z obszarów o wysokiej bioróżnorodności;
- nie powinny naruszać obszarów
zasobnych w pierwiastek węgla.
Ponadto postuluje się by biopaliwa II generacji, czyli wytwarzane
między innymi z lignocelulozy i
odpadów spożywczych, należy
liczyć podwójnie co do efektu redukcyjnego, pozostałe liczy się
tylko raz. Nowa propozycja Komisji jeszcze te zasady pogłębia
wprowadzając zasadę liczenia
podwójnego i poczwórnego dla
zaawansowanych biokomponentów do osiągnięcia celu 10% ich
zawartości w paliwie. Spowodowane jest to brakiem możliwości
technologicznych do osiągnięcia
5% udziału tych biokomponentów.
Przemysł paliwowy nie jest do
tego przygotowany, o czym zgodnie informują wszystkie zainteresowane strony.
W trakcie toczących się prac w
Parlamencie Europejskim wiodącą komisją jest Komisja Środowiska, jednak proceduralnie równoważny głos będzie miała Komisja
Przemysłu, Badań i Energii. Sprawozdawca z ramienia tej komisji,
Hiszpan Alejo Vidal-Quadras
(sprawozdawca m.in. ważnego z
polskiego punktu widzenia rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu), przedstawił ciekawy
projekt. Wyszedł on z założenia,
że nie można nakładać sztucznych ograniczeń na przemysł w
trakcie wieloletniego procesu inwestycyjnego. Z drugiej strony
wziął też pod uwagę potrzebę
promocji zaawansowanych biopaliw. Zamiast jednak tworzyć swojego rodzaju fikcję prawną poprzez podwójne lub poczwórne
liczenie ich zawartości
(rozwiązanie to Komisja proponuje gdyż zdaje sobie sprawę że nie
jest fizycznie możliwe osiągnięcie
5% udziału zaawansowanych biokomponentów do 2020 roku), postanowił wprowadzić rozwiązanie

przejrzyste - w ramach 10% celu
udziału biokomponentów 2% miałyby stanowić biokomponenty II
generacji. W praktyce oznacza
więc to 8% udział biopaliw I generacji.
Rozwiązanie to należy bardzo
poważnie wziąć pod uwagę. Obok projektu opinii Komisji Przemysłu Badań i Energii podobny projekt został przedstawiony przez
sprawozdawcę opinii Komisji Rolnictwa. Również sprawozdawczymi z wiodącej Komisji Środowiska
stwierdziła, że istnieje duże pole
do kompromisu, gdyż, mimo iż z
innych pobudek zgadza się z generalnym kierunkiem proponowanym w opinii Komisji Przemysłu,
Badań i Energii PE..
Zastanowić się należy również
w jaki sposób promować, zgodnie
z zasadami WTO, niezależność
energetyczną, czyli oparcie się na
surowcach występujących w Unii
Europejskiej. Jedną z możliwości
jest stosowanie jako kryterium
zrównoważonego rozwoju zasad
dobrej kultury rolnej definiowanej
przez WPR nie jako dodatkowego
punktu, ale jako wypełniającego
w pełni te kryteria. W przypadku,
gdyby wskaźnik ILUC nie został z
projektu wykreślony, należałoby
stosować go w pierwszej kolejności wobec upraw, które nie spełniają kryteriów WPR lub pochodzących z importu z krajów spoza
UE jak np. olej z palmowca czy
alkohol z trzciny cukrowej.
Poseł do PE Andrzej Grzyb
złożył szereg poprawek do wspomnianej opinii nt. projektu dyrektywy zmieniającej dyrektywę o
jakości paliw i o promocji energii
odnawialnej. Poprawki te są
zgodne z polskimi oczekiwaniami
i wg europosła znajdą poparcie w
Komisji Przemysłu, Badań i Energii PE.

http://www.psl.org.pl/
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NOWY ADRES SIEDZIBY PSL
Uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem 3 czerwca 2013 r. ulega
zmianie adres siedziby Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Jednocześnie informujemy, że zmianie ulega jedynie adres wszystkie pozostałe dane tj. nazwa, NIP, numery telefonów, a
także adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej
pozostają bez zmian.
Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji na adres:
Naczelny Komitet Wykonawczy
Polskiego Stronnictwa Ludowego

Numer 69
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Znalezione na Facebook’u

Biuletyn Informacyjny
Redakcja:
Robert Orzechowski
tel.: 508 462 945
e-mail: orzechowski.r@gmail.com

Radosław Konieczny
tel.: 783 920 728
e-mail: radekkonieczny@gmail.com

Przemysław Cichocki
tel.: 607 491 695
e-mail: cichockiprzemyslaw@gmail.com
Główny Sąd Koleżeński podjął decyzję w sprawie Władysława
Serafina. To ważny sygnał nie tylko dla opinii publicznej, ale i
dla wszystkich Ludowców. Nie ma i nie będzie przyzwolenia
na takie postawy w Stronnictwie.

janusz@piechocinski.pl, piechocinski.blog.onet.pl, piechocinski.pl, prezespsl.pl

