
 

 

KONKLUZJE  

spotkania Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Gospodarki  

Izby Deputowanych i Senatu Republiki Czeskiej,  

Węgierskiego Zgromadzenia Narodowego,  

Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  

oraz Rady Narodowej Republiki Słowackiej  

Bratysława, 25 lutego 2015 r.  

W odniesieniu do bezpieczeństwa energetycznego UE i krajów V4 oraz finalizacji wzajemnych 

połączeń w sektorze gazu, ropy i energii elektrycznej przedstawiciele Komisji Spraw 

Zagranicznych oraz Komisji Gospodarki parlamentów narodowych państw Grupy 

Wyszehradzkiej:  

- podkreślają, że bezpieczeństwo energetyczne można skutecznie zagwarantować tylko poprzez 

stworzenie dobrze zbilansowanej i zróżnicowanej struktury zużycia energii na bazie 

efektywnego wykorzystania wszystkich krajowych źródeł energii, jak też odpowiedniej 

infrastruktury przesyłu gazu, ropy i energii elektrycznej;  

- podkreślają, że polityka energetyczna V4 powinna się opierać na liberalizacji, efektywności 

energetycznej, solidarności i współpracy w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego 

i konkurencyjności na rynku energii UE;  

- wskazują, że dywersyfikacja źródeł i dróg dostaw gazu, ropy i energii elektrycznej pozostaje 

priorytetem dla krajów V4, zwłaszcza ze względu na fakt, że ceny energii w krajach V4 są 

jednymi z najwyższych w Unii Europejskiej;  

- z zadowoleniem przyjmują zamiar krajów V4 wspólnego podjęcia starań na rzecz 

wypracowania regionalnych planów prewencyjnych i awaryjnych na podstawie wspólnej 

oceny ryzyka, w celu dalszego wzmocnienia współpracy mającej zwiększyć regionalne 

bezpieczeństwo dostaw;  

- zwracają się do instytucji Unii Europejskiej z prośbą, aby zwróciły większą uwagę na 

zabezpieczenia sieci energetycznych przed zewnętrznymi cyberatakami, zwiększając w ten 

sposób poziom bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej;  

- w odniesieniu do sektora gazu  

 zwracają uwagę, że poziom bezpieczeństwa dostaw w krajach V4 jest wyższy niż 

w okresie kryzysu gazowego w 2009 r., w szczególności dzięki wspólnie realizowanym 

działaniom, w tym uruchamiającym zwrotny przepływu gazu, czy też nowe połączenia 

gazowe. Aby dalej zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne w regionie podjąć należy 

jednak dalsze kroki, zwłaszcza w zakresie terminowej realizacji projektów gazowych 

będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w ramach korytarza gazowego 

północ-południe;  

 z zadowoleniem przyjmują fakt, że realizacja projektu wzajemnych połączeń 

energetycznych pomiędzy Republiką Słowacji a Węgrami, co stanowi znaczącą część 

korytarza gazowego północ-południe, jest w końcowej fazie;  
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 zdecydowanie popierają włączenie projektu wzajemnego połączenia energetycznego 

pomiędzy Słowacją i Polską, który jest jeszcze w fazie początkowej, do drugiej listy 

projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania stron;  

- w odniesieniu do sektora ropy  

 zwracają uwagę, że projekt przebudowy i zwiększenia przepustowości rurociągu Adria 

jest istotny z punktu widzenia dywersyfikacji sektora naftowego; został on włączony do 

projektów o znaczeniu strategicznym na poziomie europejskim;  

 z zadowoleniem przyjmują fakt, że Premierzy Słowacji i Węgier oficjalnie otwarli 

zrekonstruowaną część gazociągu Adria - Przyjaźń 1 pomiędzy Sahy i Százhalombatta 

w dniu 9 lutego 2015 r.;  

 zwracają uwagę, że projekt ropociągu między Bratysławą i Schwechat tworzy 

perspektywę dywersyfikacji, która pozwoli na transport ropy naftowej w kierunku 

wschód-zachód / zachód-wschód; projekt zwiększy bezpieczeństwo energetyczne 

i w środowisku międzynarodowym jest uznawany za korytarz strategiczny;  

- w odniesieniu do sektora energii elektrycznej  

 kluczowymi projektami transgranicznymi są słowacko-węgierskie wzajemne połączenia 

między Gabcikovo a Gönyű oraz Rimavską Sobotą a Sajóivánką, które zostały 

zaliczone do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania; przyczynią 

się one do zwiększenia tak bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, jak również 

zdolności przesyłowych przepływu energii netto północ-południe.  

[Konkluzje zostały przyjęte przez aklamację]  
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