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Przedstawiciele komisji do spraw europejskich państw Grupy Wyszehradzkiej 

W odniesieniu do podsumowania i śródokresowego przeglądu realizacji strategii 

„Europa 2020”: 

 zauważają z żalem, że kryzys ekonomiczny i finansowy spowolnił postęp w kierunku 

realizacji kluczowych celów strategii „Europa 2020”, zwłaszcza w odniesieniu do 

zatrudnienia i poziomów ubóstwa; 

 z  zadowoleniem przyjęli osiągnięcia w zakresie redukcji całkowitego zużycia energii 

pierwotnej na poziomie UE oraz będący tego częściowo konsekwencją spadek emisji 

gazów cieplarnianych, a także wzrastający udział odnawialnych źródeł energii w miksie 

energetycznym; 

 podkreślają w związku z tym, że ogólna sytuacja dotycząca wdrażania strategii „Europa 

2020” cechowała się zarówno pozytywnymi jak i negatywnymi elementami, jednakże 

ostatnie sygnały ożywienia gospodarczego są bardzo zachęcające; 

 zwracają uwagę, że wyzwania długoterminowe (starzenie się społeczeństwa, nierówności 

społeczne, itp.) wpływające na wzrost w Europie nie zostały do tej pory odpowiednio 

uwzględnione, i w związku z tym zgadzają się, że muszą zostać wdrożone reformy mające 

na celu stworzenie podstaw dla zrównoważonego wzrostu, tworzenia miejsc pracy oraz 

konkurencyjności europejskiego przemysłu na rynkach międzynarodowych; 

 przypominają, że obecne ramy finansowe UE na lata 2014-2020 powinny w pierwszej 

kolejności służyć priorytetom strategii „Europa 2020” na poziomie UE, jak i państw 

członkowskich; 

 podkreślają, że trwający przegląd strategii „Europa 2020” stwarza dobrą okazję do tego, 

aby ją w pełni dostosować w drugiej połowie dekady do odpowiednich priorytetów polityk 

określonych w „Strategicznym programie Unii w okresie zmian” przyjętym przez Radę 

Europejską w czerwcu 2014. 

W odniesieniu do efektywności energetycznej oraz jej wkładu w bezpieczeństwo 

energetyczne i ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030: 

 zwracają uwagę, że politykę energetyczną UE wyznaczają trzy cele główne, mianowicie: 

trwałość, bezpieczeństwo dostaw oraz konkurencyjność; 

 z  zadowoleniem  przyjmują Europejską Strategię Bezpieczeństwa Energetycznego 

przedstawioną przez Komisję Europejską i uważają, że w obecnych okolicznościach celem 

krótkookresowym powinno być zapewnienie przed zimą 2014/2015 bezpieczeństwa 

energetycznego poprzez pełne wykorzystanie dostępnych magazynów gazu, gazociągów 

oraz dzięki przyspieszeniu dywersyfikacji dróg i dostaw energii; 

 wzywają do zwiększenia starań zmierzających do redukcji wysokiego stopnia uzależnienia 

energetycznego Europy i podkreślają w tym zakresie znaczenie efektywności 

energetycznej, dalszy rozwój produkcji krajowej i integrację europejskiego rynku energii 

opartego na podejściu regionalnym; 



 zgadzają się z zasadą, że dostawy energii dla konsumentów, przemysłu i biznesu powinny 

być zapewnione po przystępnych i konkurencyjnych cenach, ponieważ właściwa cena 

stanowi istotny element konkurencyjności gospodarczej; 

 popierają zachowanie przez państwa członkowskie elastyczności w zakresie sposobu 

wypełniania przez nie swoich zobowiązań w celu uwzględnienia krajowych uwarunkowań, 

a ich swoboda w odniesieniu do określania własnego miksu energetycznego musi być 

respektowana; 

 zgadzają się, że wprowadzanie jakichkolwiek prawnie wiążących celów w zakresie energii 

i efektywności energetycznej w UE lub na poziomie krajowym nie jest pożądane, w 

szczególności w kontekście propozycji dotyczącej nowego systemu zarządzania; 

 akcentują, że priorytetem powinno być skupienie się na bezpieczeństwie energetycznym 

oraz przejściu na przyjazną dla klimatu, bezpieczną i zrównoważoną politykę gospodarczą 

przy wdrażaniu instrumentów finansowych UE w okresie 2014-2020, w szczególności w 

korzystaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, 

instrumentu „Łącząc Europę”, „Horyzontu 2020”, europejskiej polityki sąsiedztwa oraz 

instrumentu pomocy przedakcesyjnej IPA II. 

 uznają konieczność wzmocnienia siły przetargowej państw członkowskich UE w 

odniesieniu do zewnętrznych dostawców energii, jak również wzmocnienia zewnętrznego 

wymiaru polityki energetycznej UE oraz powiązania bezpieczeństwa energetycznego z 

polityką zagraniczną. 

W odniesieniu do rozwijania współpracy transgranicznej  –  pozytywny przykład: 

 wzywają do zwrócenia uwagi na znaczenie licznych krajowych i transgranicznych 

inwestycji realizowanych przy udziale funduszy UE, które mogą przyczyniać się do 

dobrobytu, tworzenia miejsc pracy i sprzyjać nawiązywaniu kontaktów między ludźmi; 

 podkreślają znaczenie inwestycji infrastrukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem 

przyszłym projektów mostu Kechnec-Abaújvár oraz autostrady Košice-Miskolc.  
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