
Wspólne Oświadczenie
Przewodniczących Parlamentów Narodowych Państw Grupy Wyszehradzkiej

Warszawa, 3 czerwca 2009 r.

Przewodniczący Izb Parlamentów Czech, Węgier, Słowacji i Polski, zebrani w Warszawie
w 20 lat po obaleniu komunizmu i w przeddzień rocznicy pierwszych wolnych wyborów w
Polsce, które odbyły się w dniu 4 czerwca 1989 r., omówili zagadnienia związane z
bezpieczeństwem dostaw energetycznych oraz Partnerstwem Wschodnim, a w
szczególności:

powitali z zadowoleniem wyniki inaugurującego Partnerstwo Wschodnie szczytu Unii
Europejskiej w Pradze 7 maja 2009 r.;
stwierdzili, że wydarzenia na arenie międzynarodowej zaszłe od poprzedniego
spotkania w Pradze w dniach 30-31 maja 2008 r. pokazują, że Partnerstwo Wschodnie
oraz Wspólna Polityka Energetyczna są konieczne dla utrzymania pozycji Unii
Europejskiej w świecie;
opowiedzieli się za działaniami prowadzącymi do aktywnego udziału w Partnerstwie
Wschodnim, wszystkich państw, którym zostało ono zaoferowane;
wskazali, że równie ważna jest gotowość członków Partnerstwa Wschodniego do
współpracy ze sobą nawzajem;
uznali, że udział Białorusi w Partnerstwie Wschodnim może pozytywnie wpłynąć na jej
gospodarczą i społeczną transformację w kierunku europejskim. Dalsza demokratyzacja
życia społecznego na Białorusi ułatwiłaby z kolei współpracę z tym krajem;
podkreślili zarazem, że należy dążyć do równowagi w przeznaczaniu środków na
finansowanie inicjatyw związanych z Europejską Polityką Sąsiedztwa tj. Unii dla
Śródziemnomorza i Partnerstwa Wschodniego;
opowiedzieli się za utworzeniem w strukturze Komisji Europejskiej jednostki
koordynującej działania w ramach Partnerstwa Wschodniego, wraz ze Specjalnym
Koordynatorem Partnerstwa Wschodniego;
zasugerowali, że Partnerstwo Wschodnie mogłoby posiadać także własny wymiar
parlamentarny, na przykład w formie EURONEST;
wyrazili nadzieję, że umowa stowarzyszeniowa z Ukrainą zostanie podpisana w czasie
szwedzkiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej;
uznali, że stosunki państw członkowskich bezpośrednio sąsiadujących z państwami
Partnerstwa mogą stanowić dodatkową platformę współpracy wielostronnej i wyraz
gotowości do kształtowania wzajemnych stosunków w duchu wspólnotowym, przy czym
doświadczenie Grupy Wyszehradzkiej może służyć tutaj przykładem i dostarczać
motywacji do działania;



uznali, że w sprawach dotyczących energetyki Unia Europejska powinna mówić jednym
głosem;
zauważyli, że kryzys gazowy z początku 2009 r. pokazał, że należy pilnie stworzyć
odpowiednie mechanizmy reagowania kryzysowego, w tym zdefiniować progi, po
przekroczeniu których decyzje o prowadzeniu działań będą zapadały na szczeblu Wspólnoty;
zauważyli, że dążenie do bezpieczeństwa energetycznego jest jedną z reakcji na
światowy kryzys gospodarczy - ustanowienie Europejskiej Polityki Energetycznej przez
Unię Europejską będzie jedną z koniecznych reform dopełniających sukces Jednolitego
Rynku, a także zmianą korzystną dla jej partnerów;
stwierdzili, że budowa wewnątrzunijnej infrastruktury do przesyłu oraz magazynowania
gazu ziemnego, ropy naftowej i energii elektrycznej jest konieczna w celu eliminacji
barier w przesyłaniu energii pomiędzy państwami członkowskimi oraz umożliwienia
solidarnej reakcji w sytuacjach kryzysowych. W uzasadnionych przypadkach takie
połączenia powinny być rozwijane;
powitali inicjatywę Komisji Europejskiej objęcia ukraińskiej infrastruktury gazowej
unijnymi gwarancjami technologicznymi i regulacjami dostępności jako istotny krok w
stronę bezpieczeństwa dostaw, przejaw praktycznego angażowania się Wspólnoty i
nową jakość w relacjach zewnętrznych Unii;
wezwali rządy do podjęcia skoordynowanych działań w celu rozbudowy infrastruktury
energetycznej w ramach Grupy Wyszehradzkiej i połączenia jej z istniejącą infrastrukturą
w Europie oraz z nowymi drogami i źródłami dostaw;
wyrazili oczekiwanie, że Komisja Europejska, przedstawi wkrótce szczegółowe
działania niezbędne do realizacji priorytetowych celów, a na początku roku 2010
zaproponuje nowy instrument na rzecz finansowania bezpieczeństwa energetycznego
i infrastruktury energetycznej UE;
wskazali na potrzebę konkretnych i czytelnych działań w zakresie rozwoju południowego
korytarza przesyłu energii, w tym mechanizmu mającego ułatwić dostęp do dostaw gazu
z  rejonu Morza Kaspijskiego lub innych obszarów;
uznali, że deklaracja w sprawie finansowania projektu gazociągu Nabucco powinna być
wstępem do dalszych konkretnych decyzji i działań oraz wyrazili oczekiwanie, że
podobne wsparcie uzyskają projekty służące transportowi ropy naftowej z regionu Morza
Kaspijskiego do UE;
powitali ratyfikację Traktatu Lizbońskiego przez obie izby Parlamentu Republiki Czeskiej
i wyrazili  oczekiwanie, że proces ratyfikacji zostanie z powodzeniem zakończony tak
szybko, jak tylko możliwe;
powitali z uznaniem wysiłki poczynione przez Chorwację w toku negocjacji akcesyjnych
z Unią Europejską i wyrazili nadzieję, że negocjacje z Chorwacją w sprawie członkostwa
w Unii Europejskiej zakończą się oczekiwanym sukcesem;
stwierdzili, że przystąpienie Słowacji do Unii Gospodarczej i Walutowej oraz
sprawowanie przez Republikę Czeską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
zwiększają polityczny potencjał Grupy Wyszehradzkiej;



Přemysl Sobotka
Przewodniczący Senatu
Parlamentu Republiki Czeskiej

Miloslav Vlček
Przewodniczący Izby Poselskiej
Parlamentu Republiki Czeskiej

Katalin Szili
Przewodnicząca Węgierskiego
Zgromadzenia Narodowego

Pavol Paška
Przewodniczący Rady Narodowej
Republiki Słowackiej

Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej


