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KONKLUZJE 

ze 

spotkania komisji do spraw Unii Europejskiej Senatu i Izby 
Deputowanych Republiki Czeskiej, Senatu i Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Narodowej Republiki Słowackiej  
z udziałem Komitetu Integracji Europejskiej Parlamentu Gruzji 

Przedstawiciele komisji do spraw unii europejskiej państw Grupy 
Wyszehradzkiej biorący udział w spotkaniu w Pradze1,  

w odniesieniu do bezpieczeństwa energetycznego Unii 

Europejskiej:  

 odnotowują, że w obliczu dużej zależności państw członkowskich 

od dostaw energii z państw trzecich oraz dominującej pozycji 
dostawcy ropy i gazu, niezwykle ważne jest zwiększenie 

bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej; 

 podkreślają znaczenie budowania połączeń sieci energetycznych 

wewnątrz UE, zwracając uwagę, że współpraca państw Grupy 
Wyszehradzkiej przy tworzeniu projektów infrastrukturalnych 

będących przedmiotem wspólnego zainteresowania 
mogłaby być współfinansowana w ramach instrumentu „Łącząc 

Europę” i z wykorzystaniem niedawno przygotowywanego 
Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, co 

mogłoby przyczynić się do szybkiego rozwoju infrastruktury 
energetycznej w regionie; 

 kładą nacisk na konieczność dalszej dywersyfikacji dostaw energii 

(źródeł, dostawców i kanałów przesyłowych) oraz, zgodnie 
z konkluzjami Rady Europejskiej z 19-20 marca 2015, wzywają do 

wykorzystania wszystkich instrumentów polityki zewnętrznej w celu 
ustanowienia strategicznych partnerstw w zakresie energii  

z zyskującymi na znaczeniu państwami producentami i państwami 
tranzytu; 

 uznają w tym kontekście potrzebę ukończenia budowy 
Południowego Korytarza Gazowego, który usprawniłby dostawy gazu 

z basenu Morza Kaspijskiego i zachęcają do dalszego wzmacniania 
partnerstwa energetycznego z państwami Południowego Kaukazu; 

 zaznaczają, że zmniejszenie energochłonności prowadzące do 
zmniejszenia zużycia energii jest jednym z czynników prowadzących 

                                                           
1 Komisja do Spraw Unii Europejskiej węgierskiego Zgromadzenia Narodowego była reprezentowana na 

szczeblu urzędników.  
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do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, sprostania 

założeniom ochrony klimatu, a także zaoszczędzenia nie dających 
się zastąpić i nieodnawialnych źródeł energii, by móc je efektywnej 

eksploatować i zachować dla przyszłych pokoleń; 

 podkreślają w tym kontekście znaczenie wspierania programów 
badawczych i innowacyjnych w zakresie energii, gdyż nowe 

technologie, takie jak czysty węgiel, magazynowanie energii czy 
odnawialne źródła energii nowej generacji, mogłyby w znacznym 

stopniu przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa 
energetycznego w przyszłości; 

 zaznaczają, że zmniejszenie zależności od importowanych źródeł 
energii, np. poprzez [zwiększenie] efektywności energetycznej, 

wykorzystanie miejscowych źródeł energii, w tym rozmieszczanie 
odnawialnych źródeł energii, powinno odbywać się możliwie 

najniższym kosztem bez uszczerbku dla konkurencyjności 
europejskiej gospodarki; 

w odniesieniu Partnerstwa Wschodniego przez szczytem w Rydze: 

 z zadowoleniem przyjmują konkluzje ze spotkania Rady 
Europejskiej 19-20 marca 2015, stwierdzając, że UE jest w pełni 

zaangażowana w Partnerstwo Wschodnie i zaznaczając, że 
przedmiotem starań powinno być zacieśnianie współpracy w zakresie 

budowania państwowości, w zakresie mobilności i kontaktów 
międzyludzkich, a także możliwości rynkowych i połączeń 

międzysystemowych; 

 uznają za konieczne podjęcie podczas zbliżającego się szczytu  
w Rydze strategicznej decyzji dotyczącej długoterminowej 

perspektywy dla Partnerstwa Wschodniego; 

 są przekonani, że przyszłe ramy Partnerstwa Wschodniego 

powinny odzwierciedlać potrzebę zróżnicowanego podejścia do 
sześciu państw partnerskich z uwzględnieniem ich suwerennych 

decyzji dotyczących stopnia stowarzyszenia i współpracy z UE, do 
których dążą te państwa;    

 podkreślają zatem, że Partnerstwo Wschodnie powinno dopuszczać 
stosowanie indywidualnego podejścia do każdego spośród państw 

partnerskich, jednocześnie respektując wspólne, nadrzędne zasady 
Partnerstwa Wschodniego, które obejmują przede wszystkim 

przestrzeganie zasad prawa międzynarodowego i podstawowych 
wartości, w tym demokracji, państwa prawa i poszanowania praw 

człowieka i podstawowych wolności, a także gospodarki rynkowej, 

zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, jak określono we 
Wspólnej Deklaracji przyjętej podczas szczytu Partnerstwa 

Wschodniego w Pradze 7 maja 2009 r.; 
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 z zadowoleniem przyjmują fakt, iż Gruzja, Mołdawia i Ukraina 

zdecydowały się wzmocnić swoje stosunki z UE poprzez podpisanie  
i ratyfikowanie umów stowarzyszeniowych, w tym umów  

o pogłębionej i kompleksowej strefie wolnego handlu (DCFTA) oraz 

wyrażają poparcie dla szybkiego zakończenia procesu 
ratyfikacyjnego w państwach członkowskich UE; 

 podkreślają, że obecnie istotne jest skupienie się na wdrożeniu 
powyższych umów i zaznaczają, zgodnie ze Wspólną Deklaracją 

przyjętą podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie, że 
należy nadal stosować podejście oparte o system bodźców („więcej 

za więcej”), gdzie tempo reform przesądza o natężeniu współpracy, 
a partnerzy najbardziej zaangażowani w reformy czerpią największe 

korzyści ze stosunków z UE; 

 wspierają „europejskie aspiracje i europejski wybór” niektórych 

państw partnerskich, wspierają uznanie tych aspiracji przez UE  
i zachęcają do rozpoczęcia debaty w celu znalezienia odpowiedniej 

formy współpracy w okresie po pełnym wdrożeniu umów 
stowarzyszeniowych; 

 wspierają dalsze postępy w ramach procesu liberalizacji systemu 

wizowego z wszystkimi państwami partnerskimi, w szczególności 
poprzez szybką finalizację planów działań na rzecz liberalizacji 

wizowej z Ukrainą i Gruzją, a następnie  podjęcie kroków 
prowadzących do pełnego reżimu bezwizowego z tymi państwami 

partnerskimi; 

 zdecydowanie potępiają ostatnie działania Federacji Rosyjskiej, 

która rażąco łamie prawo międzynarodowe poprzez aneksję Krymu, 
wspieranie separatystów rosyjskich we wschodniej Ukrainie oraz 

destabilizowanie sytuacji w niektórych państwach partnerskich, 
takich jak Gruzja i Mołdawia; 

 w pełni wspierają integralność terytorialną i suwerenność 
wszystkich państw partnerskich i zaznaczają, że wszelkie działania 

mające na celu ponowne wytyczenie granic w Europie oraz 
naruszenie integralności terytorialnej i suwerenności któregokolwiek 

państwa są absolutnie niedopuszczalne;  

 

 

[PODPISY] 

 

Praga, 14 kwietnia 2015 


