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Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu wnoszę projekt uchwały

w związku z objęciem przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa
w Grupie Wyszehradzkiej.

(-) Janusz Sepioł

pro jekt
UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia
w związku z objęciem przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa
w Grupie Wyszehradzkiej

Senat Rzeczypospolitej Polskiej:
- wyrażając przekonanie, że do podstawowych założeń polskiej polityki zagranicznej
należy – obok zaangażowania w integrację europejską i umacniania więzi atlantyckich –
kształtowanie przyjaznego Polsce otoczenia w Europie Środkowej i Wschodniej,
- doceniając dorobek i dobre doświadczenia dotychczasowej współpracy w Grupie
Wyszehradzkiej, choć nie tracąc z oczu jej braków, wewnętrznych zróżnicowań i okresów
zastoju,
- biorąc pod uwagę nie tylko wspólnotę losu, ale i strukturalne podobieństwa oraz
charakter wyzwań w okresie globalnych i europejskich napięć gospodarczych,
- oceniając pozytywnie dorobek kończącej się prezydencji czeskiej,
odnotowuje z satysfakcją właściwą hierarchię celów i zadań sformułowanych przez Rząd RP
na okres polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej.
Senat RP za szczególnie ważne uznaje bowiem kształtowanie wspólnego stanowiska
krajów Grupy w debacie nad agendą europejską, a zwłaszcza w sprawach przyszłości polityki
spójności i Wieloletnich Ram Finansowych, a także podejścia krajów V-4 do corocznej
procedury budżetowej.
Senat RP uważa ponadto, że szczególnym wyzwaniem, które powinno spajać i na nowo
definiować

współpracę

środkowoeuropejską,

jest

zagadnienie

bezpieczeństwa

energetycznego, możliwego do osiągnięcia poprzez konsekwentne współdziałanie w formule
V-4 Plus, zwłaszcza z Chorwacją i Rumunią. Zachęcamy Rząd RP do podjęcia
zdecydowanych działań dla uczynienia z Grupy Wyszehradzkiej obszaru bezpieczeństwa
energetycznego. Wnioskujemy także o właściwe instytucjonalne zabezpieczenie działań na
rzecz współpracy wyszehradzkiej.

Doceniając dotychczasowe formy pracy V-4, zwracamy się do Rządu RP o rozważenie
istotnego powiększenia Funduszu Wyszehradzkiego, a zwłaszcza jego funkcji stypendialnych,
rozwijanych także w formule V-4 Plus.
Senat RP zwraca się do parlamentów krajów Grupy o udzielenie swoim rządom
wsparcia we wszelkich wysiłkach służących zwiększeniu aktywności i skuteczności działań
objętych współpracą wyszehradzką.
Apelujemy do polskich samorządów oraz organizacji pozarządowych, by w roku
polskiego przewodnictwa w Grupie zwiększyły intensywność działań na rzecz zbliżenia
środowisk i instytucji krajów Grupy Wyszehradzkiej, upowszechniania ich historii, dorobku
kulturalnego oraz wymiany idei i ludzi w tej części Europy.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.
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