
Konkluzje ze spotkania przedstawicieli komisji do spraw europejskich parlamentów Litwy, Łotwy, 

Estonii i Polski 

Warszawa, 17-18 kwietnia 2011 

Przedstawiciele komisji do spraw europejskich reprezentujący Riigikogu Republiki Estonii, Seimas 

Republiki Litwy, Saeimę Republiki Łotwy, Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej, którzy spotkali się w 

dniach 17-18 kwietnia 2011 w Warszawie: 

Transport 

 uznają za priorytet kwestię integracji sieci kolejowej w regionie Morza Bałtyckiego z całą siecią 

transeuropejską; 

 przywiązują szczególną wagę do wdrożenia projektu „Rail Baltica” – trasy kolejowej łączącej 

Warszawę, Kaunas, Rygę, Tallin i Helsinki, zauważając potrzebę zapewnienia w nowej 

perspektywie finansowej funduszy dla współfinansowania projektu przez UE; 

Bezpieczeństwo energetyczne 

 zdając sobie sprawę z różnych warunków panujących w poszczególnych państwach, po raz 

kolejny podkreślają konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Unii 

Europejskiej za pomocą środków obejmujących m.in. integrację infrastruktury energetycznej i 

gwarantowanego zróżnicowania źródeł; 

 wyrażają przekonanie, że do zapewnienia poprawy bezpieczeństwa energetycznego i integracji 

rynków energii w regionie Morza Bałtyckiego niezbędne jest inwestowanie w nowe moce 

wytwórcze oraz rozwój lub budowa nowych transgranicznych połączeń międzysystemowych; 

 wyrażają zaniepokojenie w związku z projektem gazociągu Nord Stream z uwagi na: 

 zagrożenia dla środowiska w regionie Morza Bałtyckiego, 

 zmniejszone bezpieczeństwo energetyczne w regionie Morza Bałtyckiego 

(ograniczenia dotyczące rozwoju terminali gazowych w Polsce i krajach bałtyckich, 

mogących zapewnić dostawy skroplonego gazu ziemnego (LNG) do celów transportu 

morskiego zarówno dla Polski jak i dla krajów bałtyckich; 

Strategia Europa 2020 

 z zadowoleniem przyjmują środki podjęte w kontekście strategii „Europa 2020”, a także nową 

procedurę semestru europejskiego, dążącą do wzmocnienia koordynacji polityk budżetowych 

w Unii Europejskiej. Podkreślają potrzebę wzmocnienia roli parlamentów narodowych w 

ramach dyscypliny kontroli budżetowej przez rządy poszczególnych państw członkowskich; 

Wspólna Polityka Rolna 

 podkreślają konieczność przeprowadzenia reformy systemu płatności bezpośrednich w 

ramach Wspólnej Polityki Rolnej, tak aby zaspokajał on potrzeby wszystkich państw 

członkowskich i stał się bardziej sprawiedliwy; 

Partnerstwo Wschodnie 

 podkreślają znaczenie Partnerstwa Wschodniego i wyrażają pogląd, że obecna sytuacja w 

północnej Afryce nie powinna prowadzić do zmniejszenia funduszy przeznaczonych na 

Partnerstwo Wschodnie; 

 



Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa 

 mając na uwadze uprawnienia przyznane parlamentom, wyrażają przekonanie, że konieczny 

jest rozwój współpracy pomiędzy parlamentami narodowymi i Parlamentem Europejskim jako 

element międzyparlamentarnej kontroli Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz 

Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. 

 


