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KONKLUZJE 
 
 

ze Spotkania komisji do spraw europejskich Izby Reprezentantów i Senatu Republiki 
Czeskiej, Zgromadzenia Narodowego Republiki Węgierskiej, Sejmu i Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Narodowej Republiki Słowackiej 
 
 
Przedstawiciele komisji do spraw europejskich państw Grupy Wyszehradzkiej:  
 
Odnosząc się do dwudziestej rocznicy powstania Grupy Wyszehradzkiej: 

- podkreślają, że ustanowienie Grupy Wyszehradzkiej stanowi ważne wydarzenie w 
historii regionu i całej Unii Europejskiej; 

- zauważają, że Grupa Wyszehradzka przyczyniła się do stworzenia nowego ładu w 
Europie, ułatwiła integrację krajów regionu z UE oraz NATO; 

- podkreślają, że Grupa Wyszehradzka może stanowić model współpracy regionalnej 
dla innych krajów oraz zauważają, że grupa powinna kontynuować wzmacnianie 
demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej; 

- zauważają, że równoległa współpraca pomiędzy komisjami ds. UE, ustanowiona sześć 
lat temu, stanowi dobre ramy do wymiany informacji, koordynacji polityk oraz 
promocji wspólnych wartości. 

 
Odnosząc się do Partnerstwa Wschodniego: 

- podkreślają, że głębsza integracja krajów Partnerstwa Wschodniego oraz dalsze 
zaangażowanie Unii Europejskiej w wymiar wschodni są pożądane; 

- popierają ustanowienie i pogłębianie współpracy sektorowej oraz obejmowanie  
krajów Partnerstwa Wschodniego programami UE; 

- oczekują dalszego aktywnego wdrażania programu Partnerstwa Wschodniego przez 
kraje sprawujące prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, Komisję Europejską i inne 
państwa członkowskie; 

- podkreślają potrzebę równowagi pomiędzy wymiarem wschodnim i południowym 
europejskiej polityki sąsiedztwa; 

- zachęcają wszystkie kraje Partnerstwa Wschodniego do kontynuowania procesu 
demokratyzacji oraz zwiększania zaangażowania swoich przedstawicieli i 
społeczeństwa obywatelskiego we wszystkie inicjatywy powstałe w ramach 
Partnerstwa Wschodniego, w tym na poziomie parlamentarnym (EURONEST). 
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Odnosząc się do Bałkanów Zachodnich: 
- podkreślają swoje poparcie w sprawie europejskiej perspektywy dla krajów Bałkanów 

Zachodnich. Rozszerzenie Unii Europejskiej powinno opierać się na zasadach 
spójności, warunkowości i komunikacji społecznej. Należy przy tym wziąć pod uwagę 
zdolność Unii do przyjęcia nowych członków; 

- podkreślają, że akcesja krajów Bałkanów Zachodnich wzmocni stabilność całego 
regionu; 

- zachęcają do dostarczania informacji społeczeństwu obywatelskiemu, aby uświadomić 
mu korzyści rozszerzenia; 

- mają nadzieję, że negocjacje akcesyjne z Chorwacją zostaną wkrótce zakończone, co 
pozwoli na podpisanie Traktatu Akcesyjnego w czasie polskiej prezydencji; 

- gratulują Czarnogórze otrzymania statusu kraju kandydującego podczas spotkania 
Rady Europejskiej 17 grudnia 2010 r., i mają nadzieję, że Czarnogóra spełni wkrótce 
kryteria Komisji Europejskiej, co pozwoli na otwarcie negocjacji akcesyjnych podczas 
polskiej Prezydencji. 

 
Odnosząc się do polityki energetycznej i sytuacji w sektorze energetycznym: 

- zauważają potrzebę zakończenia budowy wspólnego rynku energii w zakresie energii 
elektrycznej i gazu ziemnego oraz zachęcają do wdrożenia Trzeciego Pakietu 
Energetycznego; 

- wierzą, że Agencja ds. Współpracy Organów Regulacyjnych Energetyki (ERGEG) 
przyczyni się do zniesienia przeszkód w transgranicznej wymianie energii elektrycznej 
i tym samym doprowadzi do skutecznego i przejrzystego rynku wewnętrznego energii 
elektrycznej i gazu ziemnego; 

- uznają za kluczowe tworzenie transeuropejskich sieci energetycznych i zachęcają 
swoje rządy do kontynuowania wzmocnionej współpracy państw Grupy 
Wyszehradzkiej w zakresie dywersyfikacji szlaków, źródeł i dostawców nośników 
energii, jak również rozwoju infrastruktury energetycznej poprzez wprowadzenie 
wzajemnych połączeń gazowych oraz modernizację istniejących sieci prądu 
elektrycznego i gazu ziemnego.  

 
Odnosząc się do rozwoju infrastruktury transportowej: 

- uznają, że współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej jest dobrą okazją do wymiany 
opinii i przygotowania wspólnych stanowisk dotyczących polityki transportowej na 
poziomie Unii Europejskiej; 

- uważają, że Unia Europejska powinna posiadać spójny system transportowy 
umożliwiający pokonanie różnic pomiędzy regionami UE w dziedzinie infrastruktury 
poprzez dalszy rozwój podstawowej infrastruktury transportowej, a zwłaszcza sieci 
TEN; 

- podkreślają, że fundusze Unii Europejskiej w sektorze transportowym są bardzo 
istotne, gdyż zapewniają realizację kluczowych inwestycji w tej dziedzinie. 
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Odnosząc się do aktualnych spraw Unii Europejskiej: 
- deklarują, że Projekt dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy 

opodatkowania osób prawnych może naruszać zasadę subsydiarności. Grupa sugeruje, 
aby kontrola tego projektu odbyła się w terminie ośmiotygodniowym, który upływa 18 
maja 2011 r.; 

- z zadowoleniem przyjmują informację o otwarciu rynków pracy w Niemczech i 
Austrii dla krajów członkowskich, które wstąpiły do Unii Europejskiej w 2004 r. W 
tym kontekście, podkreślają swoje wątpliwości co do ustawy o zwalczaniu 
nierówności w płacach i przywilejach socjalnych, przyjętej przez parlament austriacki, 
oraz podkreślają konieczność utrzymania tych samych warunków dla każdego 
podmiotu działającego na jednolitym rynku. 

 
Odnosząc się do wymiany doświadczeń pomiędzy prezydencjami: 

- podkreślają znaczenie dobrego przygotowania państw Grupy Wyszehradzkiej do 
prezydencji, zarówno po stronie rządowej, jak i parlamentarnej. Uważają za kluczowe 
i zgodne z duchem Grupy Wyszehradzkiej wzajemne wsparcie i wymianę 
doświadczeń pomiędzy krajami, które już sprawowały Prezydencję, a tymi które 
jeszcze nie miały takiej okazji. 

 

 

Opole, 5 maja 2011 

 

 

 

 

/--/  Edmund Wittbrodt   

 

/--/  Stanisław Rakoczy 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Unii 
Europejskiej Senatu RP 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji do Spraw Unii  
Europejskiej Sejmu RP 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tłumaczenie z jęz. ang.: U. Żurek-Kucharska (BSM) 


