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Tato verze překladu společného stanoviska je neoficiální! 
 

Summit předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny 

Společné stanovisko 

22. června 2012 se v Praze konal oficiální summit premiérů zemí Visegrádské skupiny (Česká 
republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko), kterým se uzavřelo české předsednictví a zahájilo 
polské předsednictví Visegrádské skupiny.   

Premiéři zhodnotili končící české předsednictví, které se zaměřovalo na dlouhodobé prioritní 
záležitosti Visegrádské skupiny v oblasti zahraniční politiky, jako například Východní partnerství, 
západní Balkán, jakož i na klíčové strategické a odvětvové problémy, jako je Víceletý finanční 
rámec EU, energetika, budování vojenské kapacity nebo soudržnost uvnitř střední Evropy.  

Pro posílení role Visegrádské skupiny v mezinárodních otázkách na regionální i evropské úrovni a 
zvýšení soudržnosti v rámci střední Evropy se uplatnila vyšší míra koordinace, více iniciativ, nová 
spolupráci s třetími zeměmi a inovativní přístup. Tyto snahy vedly mimo jiné: 

- ke zřízení nového programu „Východní partnerství visegrádské čtyřky” v rámci Mezinárodního 
visegrádského fondu za účelem podpory procesů transformace a integrace zemí Východního 
partnerství s EU a za účelem posílení spolupráce mezi V4 a členy Východního partnerství. Tento 
konkrétní přínos Visegrádské skupiny k politice EU Východního partnerství byl podpořen 
spoluprací s vládami USA a Nizozemska na bázi projektů. Program zvýší přítomnost V4               
ve východní Evropě. Myšlenka založit Visegrádské informační centrum na Ukrajině sleduje stejný 
cíl. 

- k iniciativě k zřízení zvláštního západobalkánského fondu založeného na modelu Mezinárodního 
visegrádského fondu, která byla představena partnerům ze západního Balkánu. Nyní probíhají 
rozhovory mezi mezinárodním visegrádským fondem a zeměmi západního Balkánu; 

- k přijetí deklarace „Odpovědnost za silné NATO” a následnému společnému prohlášení ministrů 
obrany, které vyjadřuje zásadní rozhodnutí V4 prosazovat regionální a euroatlantickou bezpečnost 
posílením našeho politického závazku a zvýšením obranných kapacit, včetně vytvoření společné 
bojové skupiny V4 v prvním pololetí roku 2016;   

- ke schválení platformy myšlenkového trustu V4 (think tank platform), která je schopna dodávat 
dlouhodobé analýzy a zpracovávat naléhavé úkoly vlád V4, a zahájení kroků k jejímu založení;  

- k úzké spolupráci zemí Visegrádské skupiny týkající se záležitostí EU, včetně jednání ohledně 
Víceletého finančního rámce; v této souvislosti premiéři vyzvali všechny členské státy a instituce 
EU, včetně Evropského parlamentu, aby zesílily úsilí směřující k přijetí Víceletého finančního 
rámce nejpozději ke konci roku 2012. 

- ke koordinaci implementace politiky soudržnosti v rámci stávajícího programového období a 
jednání o regulačním rámci politiky soudržnosti na období 2014-2020. V době českého 
předsednictví se visegrádské země dohodly na několika důležitých bodech na pracovní i politické 
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úrovni, mezi jiným na společných deklaracích a neoficiálních dokumentech, které našly pozitivní 
odezvu v kompromisních textech dánského předsednictví EU.  

Kromě toho premiéři diskutovali o dvou zásadních stávajících problémech: o konkurenceschopnosti 
a vnitřním trhu EU a energetické politice, zejména energetickém mixu.  

Konkurenceschopnost – vnitřní trh 

Vnitřní trh Evropské unie je základním kamenem evropské integrace a hlavním motorem růstu a 
konkurenceschopnosti v Evropě. Při současném zpomalení evropské ekonomiky je nyní role 
vnitřního trhu větší než kdykoliv předtím.  

Země V4 přispějí k dohodě o klíčových prioritách Aktu o jednotném trhu, zejména těch, které mají 
největší potenciál pro podporu růstu a zaměstnanosti. Konkrétně podporujeme náležitou 
implementaci směrnice o službách v EU s cílem zvýšit její přeshraniční dimenzi a dokončení 
evropského digitálního vnitřního trhu.   

Rovněž vítáme iniciativu Evropské komise předložit další návrhy zaměřené na posílení vnitřního 
trhu ještě letos. 

Energetický mix 

Národní podmínky, východiska a specifika by měly tvořit hlavní rámec energetické politiky EU. 
Z tohoto důvodu země V4 intenzivně prosazují výhradní kompetenci členských států s ohledem na 
výběr a strukturu jejich národních energetických mixů. Právo členských států stanovit podmínky 
pro využívání zdrojů energie, vybrat si z různých zdrojů energie a stanovit celkovou strukturu 
dodávek energie by mělo být jasně reflektováno v evropské legislativě, v souladu s ustanoveními 
Lisabonské smlouvy. 

Země V4 budou společně zdůrazňovat roli bezpečné jaderné energie v Evropě, která i nadále 
zůstává pro Evropskou unii významným zdrojem energie. Neoddělitelnou součástí výroby musí být 
vysoké standardy jaderné bezpečnosti, aby si jaderná energie uchovala svoji roli efektivní a 
udržitelné technologie a dokázala se vypořádat se změnami klimatu. Země V4 berou na vědomí 
skutečnost, že uhlí si zachová své místo v národních energetických mixech. Země V4 zdůrazňují 
potenciál plynu (konvenční i nekonvenční) za předpokladu, že problém externí závislosti bude 
dostatečně vyřešen diverzifikací zdrojů plynu a tranzitních cest, včetně jižního koridoru. Potenciál 
plynu by bylo rovněž možné plně využít, pokud by řádně fungoval trh s plynem. Stávající politika 
subvencí obnovitelných zdrojů by měla být přeformulována tak, aby se snížily deformace trhu, 
minimalizovalo zvyšování cen energie, ale současně byly zachovány očekávané dopady 
obnovitelných zdrojů na růst a zaměstnanost. Budoucí strategie týkající se obnovitelných zdrojů 
energie by měly být vypracovány v souladu s energetickou politikou jednotlivých států a 
specifickými národními podmínkami.  

Vzhledem k obavám o budoucí bezpečnost dodávek ropy země V4 zdůrazňují svůj zájem na 
posílení  stávající soustavy ropovodů a na prozkoumání stávajících alternativních tras a zdrojů. 

Země V4 berou na vědomí záměr iniciovat proces přechodu na konkurenceschopnou 
nízkouhlíkovou ekonomiku. Tento proces je třeba zasadit do kontextu nezbytných redukcí u 
skupiny vyspělých zemí. Všechny aktivity související s dosažením schválených klimatických cílů 
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by kromě toho měly být prováděny tak, aby byla zajištěna konkurenceschopnost evropských 
ekonomik. V tomto kontextu se země V4 toho názoru, že energetická efektivnost energie je 
důležitým nástrojem pro dosažení klimatických cílů při současném zachování energetické 
bezpečnosti.  

 

Premiéři také schválili program polského předsednictví, které začíná 1. července 2012 a jehož cílem 
je dále prohlubovat vzájemnou spolupráci a posilovat pozici zemí Visegrádské skupiny na 
mezinárodním poli. Členské státy Visegrádské skupiny jsou připraveni poskytnout nadcházejícímu 
polskému předsednictví V4 veškerou podporu.  

  

Praha, 22. června 2012 

 


