USNESENÍ
SENÁTU POLSKÉ REPUBLIKY
ze dne 14. června 2012
v souvislosti se zahájením předsednictví Polské republiky
ve Visegrádské skupině od 1. července 2012
Senát Polské republiky:
– vyjadřuje přesvědčení, že k základním předpokladům polské zahraniční politiky patří –
vedle účasti na evropské integraci a posilování transatlantických vztahů – utváření pro Polsko
příznivého prostředí ve Střední a Východní Evropě,
– doceňuje dosažené výsledky a dobré zkušenosti dosavadní spolupráce České republiky,
Slovenské republiky, Maďarska a Polské republiky,
– zohledňuje nejen stejný osud, ale i strukturální podobnosti a charakter výzev v období
globálního a evropského hospodářského napětí,
– kladně hodnotí dosažené výsledky končícího českého předsednictví
a s potěšením zaznamenává správnou hierarchii cílů a úkolů, které formulovala vláda Polské
republiky pro období polského předsednictví ve Visegrádské skupině.
Senát Polské republiky považuje za zvlášť důležité utváření společného stanoviska států
Skupiny v debatě o evropské agendě, především v záležitostech budoucnosti politiky
soudržnosti a Víceletého finančního rámce a také přistoupení států tzv. „Visegrádské čtyřky“
ke každoročnímu rozpočtovému procesu.
Senát Polské republiky je přesvědčen, že zvláštní výzvou, která by měla spojovat a nově
definovat středoevropskou spolupráci, je otázka energetické bezpečnosti, jejíž zajištění je
možné prostřednictvím důsledné spolupráce zemí V4+ (Visegrádská skupina + třetí země).
Vybízíme vládu Polské republiky k zahájení rozhodných kroků, které povedou k vytvoření
z Visegrádské skupiny oblasti energetické bezpečnosti.
Důležitým zřetelem visegrádské spolupráce by měly být kroky pro další přibližování zemí
západního Balkánu a Východního partnerství k Evropské unii.
Chtěli bychom také poukázat na nezbytnost aktivnější podpory kroků, které mají za cíl
zlepšení kvality infrastrukturálního propojení mezi státy Visegrádské skupiny, které je
nezbytnou podmínkou pro zvýšení hospodářské, obchodní a kulturní výměny mezi
společnostmi našich čtyř zemí.
Doceňujeme dosavadní formy spolupráce Visegrádské skupiny, obracíme se na vládu
Polské republiky, aby projednala další významné zvýšení finanční podpory pro Mezinárodní
visegrádský fond, ze zvláštním důrazem na realizaci visegrádských projektů, zajištění stipendií
a rozvíjení spolupráce zemí V4+.
Požadujeme také příslušné institucionální zajištění činností pro visegrádskou spolupráci.
Senát Polské republiky se obrací na parlamenty zemí Visegrádské skupiny, aby udělily
podporu svým vládám ve veškerém úsilí pro zvýšení aktivity a úspěšnosti činnosti v rámci
visegrádské spolupráce.
Vyzýváme polskou samosprávu a mimovládní organizace, aby v roce polského
předsednictví ve Visegrádské skupině zvýšily úsilí pro sblížení skupin a institucí zemí V4,
popularizaci jejich dějin, kulturního bohatství a výměny myšlenek a lidí v této nám zvláště
blízké části Evropy.
Usnesení zveřejněno v Úředním věstníku Polské republiky „Monitor Polski“.

