
OŚWIADCZENIE PO SPOTKANIU 

 

DELEGACJI KOMISJI DO SPRAW EUROPEJSKICH PARLAMENTÓW 

NARODOWYCH ESTONII, ŁOTWY, LITWY I POLSKI 

 

Ryga, 26 marca 2012 r. 

 

Przedstawiciele komisji do spraw europejskich reprezentujący Riigikogu Republiki Estonii, 

Seimas Republiki Litwy, Saeima Republiki Łotwy, Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej, którzy 

spotkali się w Rydze w dn. 25-26 marca 2012 r. celem wymiany poglądów na temat kwestii z 

zakresu polityki Unii Europejskiej będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, doszli do 

następujących konkluzji: 

 

 W sprawie jednolitego rynku: 

 

 Z zadowoleniem przyjmują propozycję prezydencji duńskiej, aby jeszcze raz podkreślić 

znaczenie kamienia węgielnego gospodarki UE, czyli jednolitego rynku. 20. rocznica to 

odpowiedni moment na dokonanie oceny i oszacowań potrzebnych do rozwoju 

jednolitego rynku w przyszłości; 

 

 Podkreślają, że istnieje porozumienie co do potrzeby usunięcia istniejących ograniczeń, 

które utrudniają dostęp do jednolitego rynku i konkurencję na tym rynku, oraz 

podniesienia standardów wdrażania i egzekwowania przepisów, aby osiągnąć wzajemne 

uznawanie na całym jednolitym rynku; 

 

 Podkreślają, że zasadniczą rolą jednolitego rynku UE jest pobudzanie wzrostu  

i wzmacnianie zaufania, zwłaszcza podczas przezwyciężania kryzysu gospodarczego  

i finansowego; 

 

 Wzywają do pełnego wdrożenia dyrektywy usługowej, silnego wsparcia dla małych  

i średnich przedsiębiorstw oraz zapewnienia równych praw i możliwości wszystkim 

konsumentom w Europie, zwłaszcza na unijnym rynku cyfrowym; 

 

 Wzywają do podjęcia wspólnego zobowiązania na rzecz stworzenia prawdziwego, 

skutecznego i efektywnego wewnętrznego rynku energii do roku 2014, zgodnie  

z konkluzjami Rady Europejskiej z dnia 4 lutego 2011 r. Bezpieczeństwo energetyczne  

i efektywne połączenia wzajemne powinny być jednym z priorytetów następnych 

wieloletnich ram finansowych; 

 

 Podkreślają znaczenie inwestycji w sieci transeuropejskie i odpowiedniego finansowania 

zobowiązań umownych Unii Europejskiej, w celu zagwarantowania wzrostu i tworzenia 

nowych miejsc pracy; 

 

 Wzywają do znalezienia rozwiązania i osiągnięcia porozumienia w sprawie utworzenia 

wspólnego systemu patentu europejskiego. Jednolity system ochrony patentowej 

znacznie zwiększy konkurencyjność i pobudzi rozwój europejskiego sektora 

innowacyjnych przedsiębiorstw, zarówno na rynku wewnętrznym, jak i globalnie; 

 



 Uznają, że wspólne działanie na rzecz usprawnienia jednolitego rynku UE ma kluczowe 

znaczenie dla wzrostu i tworzenia miejsc pracy, z naciskiem na wspieranie właściwego 

funkcjonowania i integracji wszystkich rynków, jak również zwiększania spójności 

gospodarczej, społecznej i terytorialnej w UE; 

 

 

W sprawie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, sprzyjającego włączeniu 

społecznemu w Europie 

 

 Z zadowoleniem przyjmują inicjatywę prezydencji duńskiej, podkreślającą wagę 

elementów rozwoju w UE; 

 

 Uznają, że istnieje bezpośrednie powiązanie pomiędzy odpowiedzialną i silną dyscypliną 

fiskalną a zrównoważonym rozwojem gospodarczym; 

 

 Uznają, że odpowiednie inwestycje w ramach polityki spójności UE stanowią jeden  

z kluczowych instrumentów na rzecz silnego i trwałego ożywienia gospodarczego Unii 

Europejskiej a priorytetem powinny być inwestycje mające na celu osiągnięcie celów 

strategii „Europa 2020”, ze zwróceniem szczególnej uwagi na tworzące wysoką wartość 

dodaną projekty o potencjale i wartości przemysłowej, małe i średnie przedsiębiorstwa, 

zatrudnienie wśród młodzieży i pokonywanie wyzwań demograficznych; 

 

 Wzywają do realizacji odpowiednich inwestycji z zakresu polityki spójności, 

zapewniających konwergencję regionów i państw w Unii Europejskiej; 

 

 Zachęcają państwa członkowskie UE i parlamenty narodowe do wyrażenia silnej woli  

i podjęcia działań politycznych, z wykorzystaniem odpowiednich instrumentów, w celu 

wsparcia osiągnięcia przez Europę silnego i zrównoważonego rozwoju. 


