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SPOTKANIE DELEGACJI KOMISJI DO SPRAW UNII EUROPEJSKIEJ PARLAMENTÓW 

NARODOWYCH ESTONII, ŁOTWY, LITWY I POLSKI 

 

Tallin, 13-14 września 2012 r. 

 

KONKLUZJE SPOTKANIA 

 

Przedstawiciele komisji do spraw europejskich parlamentów narodowych Estonii, Łotwy, Litwy i Polski, którzy 

spotkali się w Tallinie w dn. 13-14 września 2012 r. celem wymiany poglądów na temat kwestii dotyczących 

polityki Unii Europejskiej będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, doszli do następujących konkluzji: 

 

Energia – bezpieczeństwo dostaw 

 

- Uznają, że sektor energetyczny ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia jednolitego rynku,  

z uwagi na jego strategiczną rolę i wpływ na inne sektory gospodarki;  

- Podkreślają znaczenie wsparcia dla rozwiniętej infrastruktury energetycznej ułatwiającej 

dywersyfikację dostaw i wspierającej rynek wewnętrzny; 

- Podkreślają potrzebę wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego poprzez stworzenie połączeń 

międzysystemowych oraz zasad uczciwej konkurencji dla producentów unijnych w odniesieniu do 

państw trzecich; 

- Uznają, że aby rynek energii działał skutecznie i mógł zabezpieczyć dostawy, konieczne jest 

ustalenie wspólnych zasad importu z UE i państw pozaunijnych; 

 

Jednolity rynek 

 

- Z zadowoleniem przyjmują starania Komisji zmierzające do rozwinięcia pełnego potencjału 

jednolitego rynku; 

- Podkreślają, że kluczem do lepszego funkcjonowania jednolitego rynku jest zwiększona mobilność 

konsumentów, pracowników i przedsiębiorstw. W tym kontekście fundamentalne znaczenie ma 

szybkie przyjęcie zmian do dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych oraz lepsze 

wdrożenie dyrektywy usługowej; 

- Uznają potencjał gospodarki cyfrowej dla wzrostu gospodarczego, co rodzi potrzebę rozwoju 

infrastruktury, wypracowania nowych przepisów w zakresie praw własności intelektualnej oraz 

przyjęcia rozporządzenia w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do 

transakcji elektronicznych; 

- Uznają, że niezbędnym warunkiem dla funkcjonowania jednolitego rynku jest sprawniejsza 

infrastruktura transeuropejska oraz lepsze połączenia między regionami UE. Dlatego istotne jest, by 

cele nowego funduszu infrastrukturalnego UE (instrumentu „Łącząc Europę”, ang. Connecting 

Europe) wspierały rozwój i integrację rynku wewnętrznego, z uwzględnieniem zarówno priorytetów 

makroregionalnych, jak i priorytetów oraz potrzeb małych i peryferyjnych państw oraz stanowiły 

odpowiedni model finansowania dla regionów konwergencji. 

 

Strategia „Europa 2020” – wyjście z kryzysu gospodarczego 

 

- Podkreślają potrzebę dalszych prac nad zasadami semestru europejskiego i paktu Euro Plus oraz 

potrzebę wzmocnienia ram koordynacji polityki w celu wyeliminowania zagrożenia dla stabilności 

UGW ze strony niezrównoważonych polityk; 

- Uważają za konieczne wdrożenie nowej procedury nadmiernego deficytu budżetowego  

i nadmiernej nierównowagi zgodnie z przepisami nowego zreformowanego paktu stabilności  

i wzrostu oraz nowej dyrektywy w sprawie ram polityki budżetowej, a także zwrócenie większej 

uwagi na zaburzenia równowagi makroekonomicznej, które są wczesną oznaką problemów 

gospodarczych i budżetowych w państwach członkowskich; 

- Uznają, że siła i niezawodność jednolitego rynku finansowego UE mają fundamentalne znaczenie dla 

rozwoju stabilnego środowiska gospodarczego, wspierającego wzrost  

i zapewniającego efektywne inwestowanie depozytów i innych aktywów finansowych na obszarze 

całej Unii Europejskiej. 


