Lines-to-take (LTT)
ws. polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej /V4/
(w okresie 1 lipca 2016 - 30 czerwca 2017 r.).

Tezy:
- Grupa Wyszehradzka pozostaje podstawową formą zaangażowania Polski we współpracę
regionalną w Europie Środkowej.
- Prezydencja w V4 dzięki inicjatywom politycznym oraz wzmacnianiu solidarności
regionalnej, zwłaszcza w sprawach z agendy UE, potwierdziła aktywną rolę Polski w Europie
Środkowej.
- Od początku prezydencji V4 duży nacisk na forum V4 położony został na elastyczność
działania. Dzięki temu możliwe było szybkie reagowanie na nowe wyzwania zmieniającego
się otoczenia międzynarodowego oraz bieżącej agendy UE (Brexit i jego implikacje dla
przyszłego funkcjonowania UE).
- W ramach PL prezydencji w V4 koncentrowano się przede wszystkim na problematyce
europejskiej. Stanowisko V4 silnie wybrzmiewało na forum unijnym, budując tym samym w
V4 poczucie wspólnoty interesów. Dotyczyło to w pierwszym rzędzie takich zagadnień jak
reforma i przyszłość UE, Brexit i wyzwania związane z migracją do UE. Postulaty V4 dot.
przyszłości UE uzgodnione przez premierów państw V4 podczas szczytu w Warszawie
(2.03.2017) znalazły odbicie w Deklaracji Rzymskiej.
- Do zasadniczych dla V4 zagadnień (w okresie ostatnich 12 miesięcy) zaliczyć należy również
jednolity rynek UE, w tym rynek cyfrowy, współdziałanie w zakresie tworzenia warunków dla
rozwoju innowacyjności w państwach V4, konsultacje dot. polityki spójności i przegląd
Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020 oraz politykę klimatyczną i energetyczną.
- W obszarze bezpieczeństwa kluczowym celem dla Polski w trakcie przewodnictwa w V4
było wspieranie procesu wdrażania decyzji Szczytu NATO zorganizowanego w 2016 r. w
Warszawie. W ramach prezydencji odbyły się poświęcone tym sprawom spotkania ministrów
obrony i spraw wewnętrznych, szefów Sztabów Generalnych państw Grupy Wyszehradzkiej,
a także sekretarzy rad bezpieczeństwa narodowego i doradców prezydentów ds.
bezpieczeństwa narodowego państw V4.
- W wymiarze zewnętrznym w ramach przewodnictwa koncentrowano się na wspólnej
aktywności V4 wobec bliskich partnerów: państw Nordyckich i Bałtyckich, Partnerstwa
Wschodniego, Bałkanów Zachodnich, a także Beneluksu. Wyrazem otwartości było
wykorzystywanie formuły V4+ w realizacji inicjatyw w polityce zagranicznej oraz działaniach
sektorowych.
- Powyższe wpisywało się w działania służące poszerzeniu bazy regionalnej współpracy, co w
dłuższej perspektywie czasowej powinno mieć także przełożenie np. na dalszą poprawę
współdziałania w innych formatach współpracy w szerszym regionie Europy Środkowej.
- Prezydencja zorganizowała szereg spotkań na wysokim szczeblu w formacie „V4+” z
europejskimi i światowymi partnerami m.in. spotkanie premierów V4 z Kanclerz Niemiec

(Warszawa, 26.08.2016), z premierem Ukrainy (Krynica-Zdrój, 6.09.2016), z premierami
państw Beneluksu (Warszawa, 19.06.2017), prezydentem Francji (23.06.2017) czy spotkania
ministrów spraw zagranicznych V4 w formatach V4+Bałkany Zachodnie (Warszawa,
29.11.2016), V4+Beneluks (5.03.2017), V4+Partnerstwo Wschodnie (Warszawa, 12.04.2017),
V4+NB8 (Sopot, 30.05.2017), V4+Egipt (Kair, 20.12.2016) oraz V4+Turcja (26.05.2017).
- W wymiarze wewnętrznym prezydencja koncentrowała się na uwypukleniu potrzeby
większej spójności regionu, m.in. przez prace nad koncepcją strategii makroregionalnej dla
regionu Karpat, jak i kontynuowanie dialogu dot. rozwijania powiązań infrastrukturalnych w
szeroko rozumianej Europie Środkowej (transport oraz energetyka), w szczególności na osi
Północ-Południe (m.in. realizacja odcinków transgranicznych korytarza Bałtyk-Adriatyk, Via
Carpatia oraz analiza możliwości rozwoju transportu śródlądowego).
- W okresie prezydencji duży nacisk położono na rozwijanie współpracy międzyrządowej
V4/V4+. W ramach swoich kompetencji szereg spotkań V4 oraz V4+ (zwłaszcza Bułgarią,
Chorwacją, Rumunią i Słowenią), odbyło się na poziomie ministrów m.in. spraw
wewnętrznych, gospodarki i rozwoju, środowiska, rolnictwa, nauki i szkolnictwa wyższego,
kultury.
Wybrane kwestie:
- Ważny z punktu widzenia polskiego przewodnictwa w V4 był temat gospodarki
cyfrowej, Jednolitego Rynku Cyfrowego i roli innowacyjności w zapewnieniu długofalowego
rozwoju w regionie.
- Podczas polskiego przewodnictwa przyjęto m.in. 2 dokumenty V4 dot. Jednolitego Rynku
Cyfrowego: Deklaracja Warszawska oraz „Common paper of the Visegrad Group on the
Commission Proposal for the European Electronic Communication Code”.
- W „Deklaracji Warszawskiej” (Joint declaration of intent of Prime Ministers of the Visegrad
Group on mutual co-operation in innovation and digital affairs) przyjętej przez szefów
rządów państw V4 przy okazji Forum Innowatorów EŚW (28.03.2017) wskazano na potrzebę
koordynacji V4 w zakresie polityki innowacyjnej. Celem jest wzmocnienie współpracy firm z
państw V4 w projektach badawczo-rozwojowych, a także w obszarze rozwoju infrastruktury,
usług, cyberbezpieczeństwa i umiejętności cyfrowych społeczeństwa.
- „Common paper of the Visegrad Group on the Commission Proposal for the European
Electronic Communication Code” przyjęty przez szefów urzędów regulacyjnych ds.
telekomunikacji państw V4, w trakcie spotkania ministrów ds. cyfryzacji (6.02.2017 r.),
określa współpracę w zakresie rewizji ram prawnych dla sektora łączności elektronicznej,
wskazując na wspólne priorytety w odniesieniu do głównych propozycji Europejskiego
Kodeksu Łączności Elektronicznej (m.in. wspieranie inwestycji w infrastrukturę
telekomunikacyjną, sprawne rozdzielanie widma radiowego w świetle rozwoju nowej
generacji usług mobilnych i działań pro-konsumenckich). Dokument stanowi podstawę
dalszego aktywnego udziału V4 w debacie nt. przyszłego kształtu rynku łączności
elektronicznej w UE.
- Przyjęte 11 maja 2017 r. wspólne oświadczenie Premierów państw V4 ws. zmiany
dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników na obszarze UE jest wkładem do dyskusji
nt. rynku wewnętrznego UE i wypracowania kompromisu ws. wspomnianej dyrektywy.
- We współpracę wyszehradzką w okresie prezydencji zaangażowane były instytucje rządowe
(KPRM, ministerstwa), polskie placówki dyplomatyczne, prezydenci, parlamenty, a także np.
ośrodki analityczne.

