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Pärnu, 6 września 2010 

 
 
 
Przedstawiciele komisji spraw europejskich Riigikogu Republiki Estonii, Seimasu Republiki 
Litwy, Saeimy Republiki Łotwy, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zebrali się 
w Pärnu, w dniach 5-6 września 2010 roku:  
 
Zrównoważony rozwój i strategia Europa 2020 
 

- Podkreślają, że państwa członkowskie powinny wziąć pod uwagę wnioski płynące z 
wdrażania strategii lizbońskiej. 

- Wyrażają wspólne przekonanie, że jasnym celem strategii Europa 2020 powinno być 
odzyskanie możliwości działania i zmobilizowanie niezbędnych środków na realizację 
inwestycji wzmacniających wzrost, zapewniając jednocześnie zrównoważenie 
finansów publicznych i systemów opieki społecznej dla utrzymania 
międzypokoleniowej solidarności i spójności. 

- Zdecydowanie popierają rozwój i tworzenie połączeń wzajemnych w transporcie  
i energetyce oraz stworzenie europejskiej polityki energetycznej. 

- Podkreślają, że cele strategii Europa 2020 powinny być wspierane w ramach przyszłej 
perspektywy finansowej. 

 
Parlamentarna kontrola Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony 
 

- Zwracają uwagę, że nie można podjąć decyzji co do stworzenia specjalnego 
mechanizmu, struktur lub forum kontroli parlamentarnej WPBiO przed uzgodnieniem 
interpretacji art. 9 Protokołu nr 1 załączonego do Traktatu z Lizbony w sprawie roli 
parlamentów narodowych. Stworzenie nowego formatu nie jest pożądane per se, 
chyba, że można wystarczająco udowodnić, że istniejące formy nie mogą zapewnić 
tych samych rezultatów, co ewentualne nowe formy. 

- Sugerują, że państwo członkowskie sprawujące prezydencję rotacyjną mogłoby 
odgrywać szczególną rolę, niezależnie od utworzenia nowego organu czy 
pozostawienia wykonywania kontroli istniejącym organom (COFACC i CODAC). 

- Uważają, że należy unikać dodatkowych kosztów obciążających parlamenty narodowe 
i objąć nową rolę parlamentów narodowych istniejącymi ramami współpracy, co 
pozwoli na zachowanie obecnego budżetu. 

 
Prezydencja belgijska 
 

- Zdecydowanie popierają wzmocnienie polityki budżetowej i ogólnego poziomu 
konkurencyjności w Unii Europejskiej. 

- Uważają, że zrównoważone finanse publiczne stanowią główne narzędzie operacyjne 
wzrostu gospodarczego w UE. 



- Podkreślają, że potrzebne jest rygorystyczne stosowanie paktu stabilności i rozwoju, 
wzmocniona koordynacja polityk gospodarczych oraz, gdy to konieczne, ustanowienie 
ostrzejszych sankcji. 

- Zwracają uwagę, że w naszym interesie jest sprawne funkcjonowanie jednolitego 
rynku. W kontekście odnowienia jednolitego rynku ważne jest, aby akt prawny  
w sprawie jednolitego rynku, przygotowywany obecnie przez Komisję Europejską, 
był ambitny i prowadził do zmniejszenia różnic i niwelowania defragmentacji rynku. 

- Potwierdzają swoje przekonanie, że reforma unijnej wspólnej polityki rolnej powinna 
zostać przeprowadzona w sposób sprawiedliwy w stosunku do wszystkich państw 
członkowskich i stwarzający możliwość, aby europejski sektor rolny stał się  
w przyszłości bardziej konkurencyjny i zrównoważony. 

 
Tłumaczenie z jez. ang.: Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej 


