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WNIOSKI 

 

ze spotkania komisji do spraw europejskich parlamentów grupy Wyszehradzkiej 

 

Bratysława, 27-29 kwietnia 2014  

 

Przedstawiciele komisji do spraw europejskich parlamentów Grupy Wyszehradzkiej:  

 

 

W odniesieniu do wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014, roku odnowy instytucjonalnej:  

 

 wspierają wszelkie działania mające na celu większe zaangażowanie obywateli Unii Europejskiej 

w debatę na temat UE i jej przyszłości w kontekście zbliżających się wyborów do PE;  

 w pełni popierają działania wszystkich właściwych uczestników, których celem jest zapewnienie 

najwyższej frekwencji obywateli UE w wyborach do PE w maju 2014;  

 podkreślają rolę parlamentów narodowych – ze szczególnym uwzględnieniem komisji do spraw 

europejskich – w ramach regularnej debaty na temat polityk i przyszłości UE;  

 zachęcają do wszelkich działań, które zwiększą demokratyczną legitymację procesu decyzyjnego 

w UE i przybliżą UE jej obywatelom, natomiast w zakresie demokracji przedstawicielskiej  

– podkreślają znaczenie wzmocnienia roli parlamentów jako organów wybieranych 

bezpośrednio, a w sferze demokracji uczestniczącej – witają z zadowoleniem europejską 

inicjatywę obywatelską i inne instrumenty mające na celu wzrost bezpośredniego udziału 

obywateli europejskich w politykach publicznych. 

W odniesieniu do Ukrainy 

 potępiają interwencję militarną Rosji na Krymie i nielegalną aneksję części terytorium Ukrainy. 

Akty te są sprzeczne z istniejącymi zobowiązaniami i obowiązkami Rosji, w tym Kartą Narodów 

Zjednoczonych, aktem końcowym OBWE z Helsinek i memorandum budapeszteńskim; 

 uważają tzw. referendum zorganizowane 16 marca 2014 w Republice Autonomicznej Krymu  

w sprawie jej statusu prawnego za niekonstytucyjne i z tego powodu jego wyniki mogą być 

postrzegane tylko jako bezprawne i nieważne; 

 zdecydowanie popierają suwerenność, niepodległość i integralność terytorialną wszystkich 

państw Partnerstwa Wschodniego. Wierzą, że nie ma miejsca dla żadnych działań i prowokacji 

separatystycznych mających na celu zmianę granic w Europie XXI wieku; 

 z zadowoleniem przyjmują oświadczenie z Genewy z 17 kwietnia 2014 roku, w którym 

uczestnicy uzgodnili wstępne kroki mające na celu deeskalację napięcia i przywrócenie 

bezpieczeństwa dla wszystkich obywateli Ukrainy. Oświadczenie stanowi dobrą podstawę do 

dialogu, który doprowadzi do znalezienia rozwiązania kryzysu politycznego na Ukrainie; 

 gorąco zachęcają wszystkie zaangażowane strony do powstrzymania się od przemocy, 

zastraszania lub działań prowokacyjnych oraz do natychmiastowego rozpoczęcia negocjacji, 

zgodnie z wynikami spotkania w Genewie; 



 wzywają Rosję do wypełnienia zobowiązań z Genewy oraz do przyczynienia się do de-eskalacji 

napięć we wschodniej części Ukrainy; 

 wzywają władze Ukrainy, partie polityczne i całe społeczeństwo obywatelskie do zaangażowania 

się w prawdziwy dialog w kraju, mający na celu budowanie społeczeństwa integracyjnego, gdzie 

byłyby chronione interesy i tradycje wszystkich regionów i całej populacji, w tym w zakresie 

praw człowieka i praw osób należących do mniejszości narodowych; 

 podkreślają znaczenie wyborów prezydenckich dla wzmocnienia ukraińskiej demokracji 

i stabilizacji politycznej; 

 wspierają obecne wysiłki Ukrainy mające na celu wzmocnienie jej politycznego i gospodarczego 

stowarzyszenia z UE oraz wspierają potrzebę zapewnienia Ukrainie jasnej perspektywy 

członkostwa w UE; 

 zachęcają grecki parlament do włączenia  punktu dotyczącego Ukrainy do porządku obrad  

LI COSAC, jak już zaproponowano podczas spotkania przewodniczących COSAC w styczniu 

2014. 

 

W odniesieniu do przedsiębiorczości społecznej i ekonomii społecznej, narzędzi wsparcia wzrostu 

 z zadowoleniem przyjmują wszystkie inicjatywy instytucji Unii Europejskiej, w szczególności 

Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego, wspierające i promujące przedsiębiorczość społeczną i ekonomię społeczną, które 

obejmują zarówno MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa, spółdzielnie, towarzystwa ubezpieczeń 

wzajemnych, stowarzyszenia, fundacje, społeczne organizacje pozarządowe itp.; 

 podkreślają, że przedsiębiorczość społeczna i ekonomia społeczna to kluczowe elementy 

europejskiego modelu społecznego, które przyczyniają się bezpośrednio do spójności społecznej 

i gospodarczej, do sprawiedliwszej dystrybucji dochodów i bogactwa, zapewniają innowacyjne 

możliwości zatrudnienia i usługi dla milionów osób, w tym dla osób marginalizowanych i 

znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji. Zwłaszcza obecnie, w okresie kryzysu 

gospodarczego i społecznego, przedsiębiorstwa społeczne mogą wprowadzać innowacyjne 

rozwiązania na rzecz spójności i włączenia społecznego, tworzenia miejsc pracy  

i wzrostu; 

 są zdania, że spółdzielczy model zarządzania, który jest oparty na współwłasności  

i demokratycznej kontroli przez członków-zainteresowane podmioty, stanowi ważny wkład  

do wzrostu gospodarczego, solidarności i spójności społecznej; 

 wzywają Komisję Europejską, aby zwróciła należytą uwagę na ekonomię społeczną we 

wszystkich obszarach polityki UE, które mają na celu przyczyniać się do inteligentnego  

i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, jak również w odpowiednich 

inicjatywach w ramach strategii Europa 2020. 

W odniesieniu do tolerancyjnej Europy (walka z ekstremizmem, ochrona praw człowieka) 

 potępiają wszelkie formy i przejawy rasizmu, przemocy, ksenofobii, antysemityzmu i wszelkie 

inne formy nienawiści, nietolerancji i dyskryminacji, które prowadzą do łamania podstawowych 

praw i wolności obywateli UE, pamiętając o ofiarach ludobójstwa będącego wynikiem przemocy 

na tle rasowym podczas II wojny światowej, jak również o wszelkich próbach wskrzeszenia 



ideologii autorytarnych lub totalitarnych, i okazując poszanowanie zakorzenionym tradycjom 

antyfaszystowskim naszych narodów; 

 wspierają działania prowadzące do szerszego społecznego, narodowego, etnicznego, rasowego  

i płciowego włączenia i spójności społeczeństw UE, w tym integracji ze społeczeństwem 

wszystkich grup obywateli dotkniętych marginalizacją lub wykluczeniem; 

 odnotowują z niepokojem, że Europa stoi obecnie w obliczu narastającego nacjonalizmu, 

ekstremizmu, ksenofobii i nietolerancji etnicznej oraz że ruchy ekstremistyczne są coraz 

silniejsze, zwłaszcza z powodu kryzysów gospodarczych, finansowych i społecznych w UE; 

 podkreślają konieczność wzmocnienia koordynacji polityk krajowych mających na celu 

zwalczanie prawicowego ekstremizmu na terytorium państw członkowskich UE. 

 

Tłum. z jęz. ang. – zespół OIDE  


