
 

   Gdańsk, 9 września 2013 

 

KONKLUZJE 

 

Spotkania komisji ds. europejskich parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej z udziałem 
przedstawicieli gruzińskiej Komisji ds. Integracji Europejskiej  

Gdańsk, 8-10 września 2013 r. 

 

Przedstawiciele komisji ds. europejskich parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej:  

 

Odnosząc się do Partnerstwa Wschodniego 

- przypominają główny cel Partnerstwa Wschodniego jakim jest przybliżenie państw 
Europy Wschodniej (Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy) do Unii 
Europejskiej poprzez ich polityczne stowarzyszenie, integrację gospodarczą i zwiększoną 
mobilność, i tym samym wzmocnienie stabilności i dobrobytu na kontynencie 
europejskim. Następnym etapem tego procesu powinna być perspektywa członkostwa 
tych państw w Unii Europejskiej;  

- stwierdzają, że Partnerstwo Wschodnie okazało się skutecznym narzędziem 
pomagającym wschodnim partnerom w reformowaniu państwa w celu osiągnięcia 
głębokiej i trwałej demokracji; 

- podkreślają konieczność zapewnienia odpowiedniego finansowania Partnerstwa 
Wschodniego w wieloletnich ramach finansowych na lata 2014-2020 z uwzględnieniem 
zasady „więcej za więcej”, która będzie także stosowana w ramach nowego 
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa; 

- wyrażają poparcie dla ambitnego planu podpisania podczas listopadowego szczytu 
Partnerstwa Wschodniego w Wilnie umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą, w tym umowy 
o pogłębionej i kompleksowej strefie wolnego handlu. Podkreślają także poparcie dla 
parafowania na szczycie PW w Wilnie analogicznych umów z Armenią, Gruzją i Mołdawią. 
Wyrażają poparcie dla intensyfikacji negocjacji umowy stowarzyszeniowej z 
Azerbejdżanem; 

- doceniają postępy procesu liberalizacji wizowej i wyrażają nadzieję na szybkie 
wprowadzenie ruchu bezwizowego z Mołdawią a następnie konsekwentnie z pozostałymi 
państwami partnerskimi; 

- podkreślają potrzebę dalszego rozwijania Dialogu na Rzecz Modernizacji Białorusi; 

- zachęcają Komisję Europejską i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych do 
ambitnego wdrażania celów Partnerstwa Wschodniego oraz do dalszego rozwijania 
programów związanych ze sferą kontaktów międzyludzkich i wymianą młodzieży. 
Podkreślają zwłaszcza potrzebę  otwarcia programów „Erasmus +” i  „Kreatywna Europa” 
na uczestników z państw Partnerstwa Wschodniego. 



Odnosząc się do projektu utworzenia strefy wolnego handlu UE-USA  

- doceniają inicjatywę przygotowywania Transatlantyckiego Partnerstwa w Inwestycjach i 
Handlu (Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP). Umowa ta może 
przyczynić się do wzrostu wymiany gospodarczej między krajami członkowskimi Unii 
Europejskiej i Stanami Zjednoczonymi; 

- spodziewają się, że znalezienie przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone sposobu na 
ujednolicenie norm technicznych i regulacyjnych ograniczających dostęp do ich rynku, 
uruchomi proces dostosowania do tych norm standardów produkcji pozostałych 
uczestników międzynarodowego systemu handlowego;  

- uważają, że podpisanie umowy w warunkach kryzysu światowego przyniesie znaczący 
impuls prorozwojowy i może przyczynić się do poprawy konkurencyjności obszaru 
transatlantyckiego oraz pomóc w utworzeniu nowych miejsc pracy; 

- zachęcają unijnych przedsiębiorców do włączenia się w prace Komisji Europejskiej 
związane z przygotowywaniem umowy poprzez udział w konsultacjach, których celem 
jest określenie priorytetów w takich obszarach jak: wymiana towarowa, usługi i 
inwestycje, zamówienia publiczne, regulacje, ochrona praw własności intelektualnej i in. 

Odnosząc się do polityki regionalnej w kontekście Wieloletnich Ram Finansowych 2014-
2020 

Mając na uwadze skutki trwającego kryzysu ekonomiczno-finansowego i polityczny 
konsensus umożliwiający ustanowienie Wieloletnich Ram Finansowych na lata2014-2020: 

- stoją na stanowisku, że cięcia budżetowe nie powinny stanowić pretekstu dla 
ograniczenia dotychczasowej polityki regionalnej UE, zapewniającej znaczący strumień 
inwestycji dla regionów w państwach członkowskich i będącej istotnym narzędziem 
działań antykryzysowych; 

- podkreślają konieczność lepszego wykorzystania unijnych funduszy dla osiągania 
spójności społecznej, ekonomicznej i terytorialnej europejskich regionów oraz realizacji 
celów rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i zapewniającego włączenie społeczne; 

- wskazują na potrzebę większego wsparcia polityki regionalnej krajów i regionów słabiej 
rozwiniętych  

Odnosząc się do wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.  

Mając na uwadze rosnący wpływ Parlamentu Europejskiego na prawodawstwo Unii 
Europejskiej, a tym samym na życie jej obywateli oraz doceniając wagę zbliżających się 
wyborów do PE: 

- wyrażają poparcie dla wszelkich działań zmierzających do zwiększenia zainteresowania 
obywateli wyborami do Parlamentu Europejskiego i zwiększenia frekwencji w tych 
wyborach. W tym celu postulują, aby podczas kampanii w jak najszerszym zakresie 
informować obywateli UE o kompetencjach i roli instytucji Unii Europejskiej, w tym w 
szczególności Parlamentu Europejskiego; 

- podkreślają potrzebę promowania europejskiej inicjatywy obywatelskiej jako narzędzia 
które służy aktywnemu uczestnictwu obywateli w europejskim procesie decyzyjnym  
i jest ważnym krokiem w kierunku europejskiego społeczeństwa obywatelskiego. 

 


