UZNESENIE
SENÁTU POĽSKEJ REPUBLIKY
zo dňa 14. júna 2012
vo veci prevzatia Poľskou republikou dňa 1. júla 2012
predsedníctva vo Vyšehradskej skupine
Senát Poľskej republiky:
– vyjadrujúc presvedčenie, že k základným predpokladom poľskej zahraničnej politiky je
treba – popri angažovaní sa v rámci európskej integrácie a posilňovaní atlantických vzťahov –
formovanie priaznivého okolia pre Poľsko a strednú a východnú Európu,
– doceňujúc pracovné výsledky a dobré skúsenosti z doterajšej spolupráce Českej
republiky, Slovenskej Republiky, Maďarska a Poľskej republiky,
– zohľadňujúc nielen spoločný osud, ale aj štrukturálnu podobu a povahu výziev v období
globálnych a európskych hospodárskych napätí,
– pozitívne hodnotiac výsledok práce končiacej sa českej prezidentúry
s potešením zaznamenáva správnu hierarchiu cieľov a úloh formulovaných vládou Poľskej
republiky na obdobie poľského predsedníctva vo Vyšehradskej Skupine.
Senát Poľskej republiky považuje za zvlášť dôležité formovanie spoločného postoja
štátov Skupiny v rozprave o európskej agende, a najmä čo sa týka budúcnosti politiky
súdržnosti a viacročných finančných rámcov, ako aj prístupu štátov tzv. „vyšehradskej
štvorky” ku každoročnej rozpočtovej procedúre.
Senát Poľskej republiky sa okrem toho domnieva, že výnimočnou výzvou, ktorá by mala
spájať a odznova definovať stredoeurópsku spoluprácu, je otázka energetickej bezpečnosti,
ktorú je možné dosiahnuť prostredníctvom dôslednej súčinnosti v rámci V4+ (Vyšehradská
skupina + tretie štáty). Povzbudzujeme vládu Poľskej republiky k uskutočňovaniu rozhodných
aktivít za účelom vytvorenia z Vyšehradskej Skupiny oblasť energetickej bezpečnosti.
Dôležitým aspektom vyšehradskej spolupráce by malo byť angažovanie v prospech
ďalšieho zbližovania štátov západného Balkánu a Východného Partnerstva k Európskej Únii.
Chceme tiež obrátiť pozornosť na nutnosť aktívnej podpory zámerov, ktoré majú za účel
zlepšenie kvality infraštrukturálnych spojení medzi štátmi Vyšehradskej Skupiny, čo
predstavuje nevyhnutnú podmienku pre zvyšovanie hospodárskej, obchodnej a kultúrnej
výmeny medzi spoločnosťami našich štyroch štátov.
Doceňujúc doterajšie formy práce Vyšehradskej Skupiny, obraciame sa na vládu Poľskej
republiky aby pouvažovala nad ďalším dôležitým zvýšením finančnej podpory pre
Medzinárodný Vyšehradský Fond, najmä nad myšlienkou o realizácii vyšehradských projektov
a jeho štipendijných funkcií, ako aj o rozvíjaní spolupráce v rámci V4+.
Taktiež žiadame o správnu inštitucionálnu ochranu aktivít v prospech vyšehradskej
spolupráce.
Senát Poľskej republiky sa obracia na parlamenty štátov Vyšehradskej Skupiny o
poskytnutie podpory svojim vládam pri vynakladaní úsilia, ktoré bude napomáhať zvýšeniu
aktivity a účinnosti činností obsiahnutých vyšehradskou spoluprácou.
Vyzývame poľskú samosprávu a mimovládne organizácie, aby v roku poľského
predsedníctva vo Vyšehradskej Skupine zvýšili intenzitu aktivít v prospech zbližovania
prostredia a inštitúcií štátov Vyšehradskej Skupiny, rozširovania ich dejín, kultúrneho prínosu
a výmeny myšlienok a obyvateľstva v tejto časti Európy, ktorá je nám zvlášť blízka.
Uznesenie podlieha publikácii v Úradnom Vestníku Poľskej republiky „Monitor Polski”.

