KOMUNIKAT PRASOWY PREZYDENCJI POLSKIEJ W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ
po spotkaniu premierów państw Grupy Wyszehradzkiej (V4),
prezydenta Republiki Francuskiej i kanclerza Republiki Federalnej Niemiec
Warszawa, dnia 6 marca 2013 r.

Dnia 6 marca 2013 r. w Warszawie odbyło się spotkanie szefów rządów Polski, Czech, Węgier oraz
Słowacji, prezydenta Republiki Francuskiej oraz kanclerza Republiki Federalnej Niemiec, którego
celem było omówienie kwestii dotyczących zmian gospodarczych zachodzących w Unii Europejskiej,
przyszłej architektury unii gospodarczej i walutowej, a także wzmocnienia wspólnej polityki
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO).
Spotkanie zorganizowano w ramach polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej.
Wieloletnie ramy finansowe
Podczas spotkania wyrażono zadowolenie z kompromisu, jaki osiągnięto w sprawie wieloletnich ram
finansowych podczas ostatniego posiedzenia Rady Europejskiej, a także potwierdzono zdecydowaną
wolę osiągnięcia porozumienia z Parlamentem Europejskim.
Unia gospodarcza i walutowa (UGW)
Uzgodniono, że u podstaw transformacji unii gospodarczej i walutowej (UGW) powinny leżeć cztery
następujące zasady: konkurencyjność, wzrost gospodarczy, zatrudnienie i otwartość. Proces ten
powinien sprzyjać integracji – należy z uznaniem przyjmować każde państwo członkowskie, które
wyraża wolę uczestnictwa w ściślejszej integracji.
W tym kontekście omówiono znaczenie tzw. umów na rzecz konkurencyjności i wzrostu
gospodarczego, które mogłyby służyć jako instrumenty wdrażania niezbędnych reform w celu
przywrócenia zrównoważonego wzrostu gospodarczego w UGW oraz zapewnić lepsze wsparcie dla
gospodarek zamierzających przyjąć wspólną walutę w przyszłości oraz będących na etapie
przygotowań do jej przyjęcia.
Konkurencyjność i wzrost gospodarczy
Uzgodniono, że poprawa konkurencyjności jest kwestią priorytetową, ponieważ jest ona niezbędnym
warunkiem, który w wyraźny i zdecydowany sposób przyczynia się do osiągnięcia zrównoważonego
wzrostu i zatrudnienia.
Ponadto podkreślono zdecydowaną wolę utworzenia jednolitego rynku poprzez usunięcie
istniejących barier, w szczególności w sektorze usług online. Europa powinna nadal angażować się
w działania na rzecz stworzenia w pełni funkcjonalnego jednolitego rynku cyfrowego. Należy skupić
się w szczególności na obszarach takich jak handel elektroniczny oraz dostawa sieci
szerokopasmowych. Ponadto omówiono kwestię systemów podatkowych, które powinny
odzwierciedlać nową rzeczywistość i które należy dostosować w równym stopniu do sektorów
cyfrowych i tradycyjnych.
Podkreślono także nadrzędne znaczenie utworzenia wewnętrznego rynku energii oraz jego pełnej
aktywizacji, ponieważ ceny energii mają wpływ na konkurencyjność UE.

Uzgodniono, że należy się skoncentrować na bieżącej tendencji spadkowej udziału przemysłu
wytwórczego w PKB Unii Europejskiej, a także podkreślono jego kluczową rolę jako jednego
z głównych czynników napędzających wzrost gospodarczy i zatrudnienie.
Uczestnicy spotkania uznają priorytetowość polityki handlowej UE oraz zgadzają się, że jej celem
powinno być promowanie interesów UE w duchu wzajemności i obustronnych korzyści. Ponadto
podkreślono znaczenie poprawy i zacieśniania relacji handlowych z partnerami strategicznymi UE,
takimi jak Stany Zjednoczone czy Japonia, jak również osiąganie postępów w relacjach z państwami
Partnerstwa Wschodniego.

Współpraca w zakresie bezpieczeństwa i obrony
W odniesieniu do współpracy w zakresie obrony potwierdzono postanowienie o prowadzeniu
aktywnych działań na rzecz wzmocnienia europejskich zdolności obronnych, wspólnej polityki
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) oraz współpracy z NATO.
Ponadto wyrażono przekonanie o konieczności gromadzenia zasobów wojskowych i obronnych,
wykorzystywania istniejących instytucji regionalnych oraz mechanizmów, takich jak Grupa
Wyszehradzka (V4) oraz Trójkąt Weimarski, w celu rozwiązania kwestii dotyczących presji wywieranej
na budżety wojskowe przez światowy kryzys finansowy.
Wyrażono oczekiwanie, że w grudniu 2013 r. Rada Europejska będzie nadal kierować rozwojem
WPBiO UE wszystkich obszarów wskazanych przez Radę Europejską w grudniu 2012 r.
W uznaniu znaczenia, jakie mają Grupy Bojowe UE oraz utworzenie pozostającej obecnie
w gotowości Weimarskiej Grupy Bojowej, uczestnicy spotkania są zdania, że należy zwiększać ich
zastosowanie oraz kontynuować ich rozwój. Z uznaniem przyjęto także plany utworzenia
Wyszehradzkiej Grupy Bojowej do 2016 r.
Ponadto wyrażono nadzieję, że bliższa współpraca w zakresie obrony pomoże urzeczywistnić wizję
„NATO 2020”. Wraz z zakończeniem operacji ISAF w 2014 r. oczywistym staje się fakt, jak ważna jest
interoperacyjność połączonych sił zbrojnych oraz jak kluczowe jest jej utrzymanie. W związku z tym
podjęto wysiłki na rzecz opracowania sposobów skuteczniejszej współpracy.
Potwierdzono również konieczność skoncentrowania się na działaniach, jakie NATO podejmuje na
rzecz wyzwań związanych z interoperacyjnością, mając na celu skupienie się na szkoleniach,
kształceniu oraz ćwiczeniach.

