
 

Wspólne oświadczenie ministrów spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej w 

sprawie Partnerstwa Wschodniego   

Ministrowie spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Partnerstwa Wschodniego 

spotkali się 12 kwietnia 2017 r. w Warszawie w ramach polskiej prezydencji w Grupie 

Wyszehradzkiej. W wydarzeniu wziął również udział unijny komisarz do spraw europejskiej polityki 

sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia, jak również przedstawiciele Bułgarii, Chorwacji, 

Estonii, Malty, Rumunii, Słowenii, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz Europejskiej Służby Działań 

Zewnętrznych.  

Warszawa, 12 kwietnia 2017 r. 

Szczyt w Brukseli i dalsza perspektywa 

Ministrowie V4 potwierdzili silne poparcie dla Partnerstwa Wschodniego jako strategicznego 

wymiaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa oraz głównego i aktywnego czynnika stabilności i rozwoju 

gospodarczego w Europie Wschodniej. Wzywają instytucje Unii do podjęcia odpowiednich działań, 

aby Partnerstwo Wschodnie stało się priorytetem UE zgodnie z globalną strategią UE i Przeglądem 

Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.  

Ministrowie zaznaczyli, że Partnerstwo Wschodnie powinno cechować się wyraźną narracją 

polityczną, a nowa wizja strategiczna i architektura powinny gwarantować współodpowiedzialność za 

tę politykę przez instytucje europejskie, państwa członkowskie i kraje partnerskie. Wyrazili gotowość 

realizacji zobowiązań zawartych w deklaracjach z Wilna (podejście zróżnicowane) i Rygi (cztery 

priorytetowe obszary współpracy) przed nadchodzącym szczytem Partnerstwa Wschodniego w 

Brukseli w 2017 r. Ustalono, że deklaracja brukselska powinna odzwierciedlać zróżnicowane aspiracje 

krajów partnerskich i zaoferować zainteresowanym partnerom perspektywę europejską, jak również 

ambitny program dla Partnerstwa Wschodniego w dłuższej perspektywie. W tym kontekście 

ministrowie przyjęli z zadowoleniem ostatnie działania Komisji Europejskiej i Europejskiej Służby 

Działań Zewnętrznych mające na celu zdefiniowanie rezultatów i celów Partnerstwa Wschodniego w 

perspektywie roku 2020.  

Ministrowie opowiedzieli się za ponownym skupieniem uwagi Partnerstwa Wschodniego na 

współpracy regionalnej, otwartości, odpowiednim zróżnicowaniu oraz wymiarze wielostronnym. 

Przypomnieli o potrzebie strategicznego reagowania na skutki aktualnej sytuacji geopolitycznej i 

kryzysu migracyjnego dla państw Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej. Podkreślili w tym 

kontekście potrzebę kontynuowania reform w krajach partnerskich oraz wzmacniania ich stabilności 

wewnętrznej, odporności i bezpieczeństwa cywilnego. W tym kontekście podkreślili wagę współpracy 

w ramach komunikacji strategicznej. Podkreślili również, że wszelkie działania tego typu powinny 

przynosić realne korzyści zarówno dla obywateli UE, jak i krajów partnerskich. 



Ministrowie potwierdzili, że wdrażanie umów stowarzyszeniowych, których częścią są umowy o 

pogłębionej strefie wolnego handlu jest głównym zadaniem dla Gruzji, Mołdawii i Ukrainy jeśli chodzi 

o ich relacje z Unią Europejską, i zaoferowali wsparcie przy wdrażaniu reform. Z uznaniem 

odnotowali parafowanie umowy ramowej z Armenią i wezwali do dalszych postępów w trwających 

negocjacjach podobnej umowy z Azerbejdżanem. Wyrazili również nadzieję na negocjacje 

analogicznej umowy z Białorusią. 

Ministrowie V4 przyjęli z zadowoleniem przyznanie ruchu bezwizowego z UE obywatelom Gruzji i 

wyrazili nadzieję, że w możliwie najszybszym terminie dołączą do nich obywatele Ukrainy. Istniejący 

ruch bezwizowy z Mołdawią pokazał, że przynosi on wymierne korzyści dla obywateli tego państwa. 

Ministrowie przyjęli do wiadomości, że Armenia i Azerbejdżan pragną kontynuować dialog w sprawie 

liberalizacji wizowej i oczekują na dalsze kroki w tym kierunku. Wyrazili również nadzieję na ponowne 

otwarcie negocjacji i sfinalizowanie umowy o ułatwieniach wizowych i readmisji z Białorusią oraz 

odnotowali z zadowoleniem podpisanie przez Mińsk umowy partnerstwa na rzecz mobilności z UE. 

Potrzeba pogłębiania współpracy sektorowej. Połączenia infrastrukturalne  

Ministrowie uzgodnili, że współpraca w ramach Partnerstwa Wschodniego będzie skupiała się 

głównie na zagadnieniach sektorowych. Podkreślili znaczenie kontynuowania realizacji wszystkich 

czterech priorytetów z Rygi: wzmacnianie instytucji i dobrych rządów; rozwój gospodarczy i 

możliwości rynkowe; połączenia infrastrukturalne, efektywność energetyczna, środowisko i zmiana 

klimatu; mobilność i kontakty międzyludzkie.   

Spośród czterech priorytetów ryskich ministrowie V4 zgromadzeni w Warszawie skupili się na 

specjalnym znaczeniu wzajemnych połączeń transportowych i infrastrukturalnych pomiędzy 

państwami UE i Partnerstwa Wschodniego. Lepsze połączenia przyczynią się nie tylko do 

wzmocnienia współpracy gospodarczej i zacieśniania kontaktów międzyludzkich, ale również więzów 

politycznych. W tym kontekście ministrowie przyjęli z zadowoleniem decyzję o rozszerzeniu 

kompleksowej Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) o obszar Partnerstwa Wschodniego, 

podjętą w deklaracji ministerialnej w Rotterdamie: „Rozwój zewnętrznego wymiaru 

Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T)” z 21 czerwca 2016 r. Podkreślono, że rozwój sieci 

transportowej w ramach inicjatyw regionalnych (takich jak Grupa Wyszehradzka, Inicjatywa 

Trójmorza czy Inicjatywa Środkowo-Europejska) musi być zgodny z siecią TEN-T i jej przedłużeniem o 

Partnerstwo Wschodnie.  

Ministrowie wyrazili nadzieję, że nowo utworzony Europejski Plan Inwestycji Zewnętrznych posłuży 

jako skuteczny instrument mieszany umożliwiający finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w 

krajach Partnerstwa Wschodniego. Wskazali również na szeroki wachlarz unijnych instrumentów 

finansowych (dwustronne i regionalne programowanie w ramach Europejskiego Instrumentu 

Sąsiedztwa, współpraca transgraniczna, sąsiedzki fundusz inwestycyjny oraz europejskie 

międzynarodowe instytucje finansowe) będących cennym źródłem inwestycji, które razem mogą 

stworzyć potencjał niezbędny do mobilizacji funduszy na inwestycje we wzajemne połączenia. 

Jeśli chodzi o współpracę z krajami Partnerstwa Wschodniego w kontekście szerzej rozumianego 

obszaru euroazjatyckiego, ministrowie wezwali do rozważenia możliwych synergii z celami platformy 

na rzecz łączności UE-Chiny, której celem jest wzmocnienie synergii między inicjatywą „Jednego Pasa, 

Jednego Szlaka” oraz unijnymi projektami na rzecz tworzenia połączeń, np. polityką TEN-T. 


