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My, przewodniczący komisji obrony parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej zebrani w Budapeszcie w dniach 21-22 lutego 2018 roku w ramach prezydencji węgierskiej Grupy Wyszehradzkiej,
w świetle międzynarodowych wyzwań stojących przed Europą, uznajemy rosnące znaczenie polityki bezpieczeństwa i obronnej w ramach Grupy V4. Naszym wspólnym celem jest zachowanie bezpieczeństwa i stabilności w regionie, którego jednym z ważnych filarów jest dalsze wzmacnianie
współpracy w ramach polityki obronnej, który to zamierzamy wspierać również w wymiarze parlamentarnym oraz uważamy za istotne, aby najważniejszym celem naszej współpracy i wszystkiego,
co z nią związane było przede wszystkim zapewnienie pokoju i dobrobytu.
Potwierdzamy nasze zaangażowanie w realizację priorytetów węgierskiego przewodnictwa Grupy
V4: będziemy kontynuować harmonizowanie naszych stanowisk i podkreślać uwzględnianie naszych indywidualnych uwag w kwestiach strategicznych w porządkach obrad NATO i UE, takich
jak wzmacnianie wschodniej flanki NATO, rozwiazywanie problemów granicy południowej Sojuszu oraz powiększanie zdolności obronnych UE.
Witamy z radością wzmocnienie jedności Sojuszu Północnoatlantyckiego podczas szczytów Sojuszy w Warszawie i Brukseli. Nie akceptujemy zwiększania zdolności obronnych UE kosztem zdolności obronnych Sojuszu. Pogłębianie europejskiej współpracy obronnej ma uzupełniać nasze zobowiązania sojusznicze i transatlantyckie, przy jednoczesnym unikaniu duplikowania wysiłków w
tym zakresie.
Z zadowoleniem przyjmujemy przegląd europejskich zdolności w dziedzinie obrony oraz bezpieczeństwa i oczekujemy wzmocnienia europejskiego systemu obrony. Zaproponowane mechanizmy
i zmiany instytucjonalne powinny zostać zapisane w dokumentach strategicznych i mają służyć
głównemu celowi, jakim jest obrona Europy i jej obywateli.
Podkreślamy, że parlamenty państw członkowskich mają istotną rolę do odegrania w osiąganiu
wspólnych celów.
W ramach wznowionej debaty na temat Grupy Bojowej EU (GB EU) zalecamy wzmocnienie
współpracy V4 i poszukiwanie wspólnego stanowiska w otwartych kwestiach. Szczególną uwagę
należy poświęcić skoordynowanym zamówieniom w zakresie zakupów obronnych, jak również
wzmocnieniu współpracy przemysłów obronnych w procesie ulepszania planowania obronnego
i rozwoju zdolności obronnych.
Wspieramy ideę Europejskich Grup Bojowych Państw Grupy Wyszehradzkich, utworzonych po
raz pierwszy w 2016 roku, jako sztandarowy przykład współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa
i polityki obronnej państw V4 także po roku 2019, jako zdolność sił szybkiego reagowania UE, ze
szczególnym uwzględnieniem V4.
Z zadowoleniem przyjmujemy umowę wyszehradzkich ministrów spraw wewnętrznych dotyczącą
współpracy w zakresie ochrony granic zewnętrznych UE, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. W
obszarze obrony popieramy cele Węgierskiej Prezydencji w ramach V4, zgodnie z którymi Węgierska Prezydencja w CEDC (Central European Defence Cooperation- Środkowoeuropejska
Współpraca Obronna) od 1.01.2018 r. zmierza do dalszego zacieśnienia współpracy w formacie
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CEDC, czerpiąc z doświadczeń w zakresie zarządzania kryzysowego Prezydencji Austrii i Czech
w CEDC, uwzględniając rolę sił obronnych, w tym organizacją wspólnych ćwiczeń.
Podkreślamy, że możliwe jest osiągnięcie właściwych rezultatów poprzez odniesienie do zewnętrznego wymiaru migracji, czego najlepszym przykładem jest zmniejszenie trendów migracyjnych w
ciągu Centralnośródziemnomorskim. Należy przypomnieć, że kraje Grupy Wyszehradzkiej także
są żywo zainteresowane stabilizacją w regionie Morza Śródziemnomorskiego oraz Libii. Stale pogarszająca się sytuacja w krajach Sahelu (G5 - Burkina Faso, Czad, Mali, Mauretania i Niger)
oddziałuje w sposób rozlewający na kraje w regionie, a także na Europę. Wspieramy umacniającą
się rolę UE w regionie w kontekście opanowania kryzysu w regionie Sahel, walki z terroryzmem
oraz rosnącą liczbą migrantów, przestępczością zorganizowaną, a także nielegalnym handlem i
przemytem.
Z zadowoleniem odnotowujemy reaktywację stałej współpracy strukturalnej (PESCO) określonej
Traktatem Lizbońskim. Wspierając zainicjowanie PESCO w grudniu 2017, podkreślamy, że naszym wspólnym celem jest stworzenie elastycznej płaszczyzny oraz inkluzywności. Z nadzieją odnosimy się także do nowych możliwości kreowanych przez takie nowe inicjatywy unijne jak Europejski Fundusz Obronny (European Defence Fund - EDF).
Podpisano w Budapeszcie, 22 lutego 2018 r.*
W imieniu
Komisja Obronny Izby Deputowanych Parlamentu Republiki Czeskiej
Komisja Obrony i Egzekwowania Prawa Węgierskiego Zgromadzenia Narodowego
Komisja Obrony Narodowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Komisja Obrony Narodowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Komisja ds. Obrony i Bezpieczeństwa Krajowej Rady Republiki Słowackiej

*
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