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1. Předsedové vlád Maďarska, Polské republiky, České republiky, Slovenské republiky
a prezident Egyptské arabské republiky se dne 4. července 2017 sešli v Budapešti na
prvním summitu mezi zeměmi V4 a Egyptskou arabskou republikou. Účastnické země
zastupovala Jeho Excelence pan Viktor Orbán, předseda vlády Maďarska, Její Excelence
paní Beata Szydło, předsedkyně vlády Polské republiky, Jeho Excelence pan Bohuslav
Sobotka, předseda vlády ČR, Jeho Excelence pan Robert Fico, předseda vlády Slovenské
republiky a Jeho Excelence pan Abdel Fattáh al-Sisi, prezident Egyptské arabské
republiky.
2. Země V4 a Egyptská arabská republika s uspokojením poukázaly na vzájemně
prospěšnou spolupráci na politickém, ekonomickém, kulturním a vědeckém poli, jakož
i na vzájemné vztahy mezi obyvateli jednotlivých zemí. Dále představitelé vyjádřili své
přání vést politický a strategický dialog za účelem identifikace nových příležitostí,
koordinace snah tyto příležitosti objevit a projednávat mezinárodní záležitosti společného
zájmu.
3. Skupina V4 přivítala pokrok, kterého se Egyptské arabské republice podařilo dosáhnout
v souvislosti s procesem politických změn. Dále se skupina V4 vyjádřila připravenost
podělit se o své zkušenosti z politické a společenské transformace. Všech pět zemí se
shodlo na tom, že budování demokracie a lidská důstojnost jsou základním činitelem při
rozvíjení prosperity. Skupina V4 ocenila ekonomické reformy, které se egyptská vláda
rozhodla zavést. Inkluzivní a udržitelný ekonomický růst je nejlepší zárukou stabilní
společnosti.
4. Skupina V4 vyjádřila svoji podporu egyptské vládě v boji proti terorismu a násilnému
extremismu. Obě strany prohlásily, že by terorismus jako společný nepřítel všech
mírumilovných národů neměl být dáván do souvislosti s žádnou vírou či náboženstvím.
Shodly se, že si vymění své názory a zkušenosti, která získaly při své snaze postavit se
terorismu, násilnému extremismu a podněcování k nenávisti. Země V4 obzvláště ocenily
neutuchající úsilí egyptské vlády chránit své občany před zhoubou terorismu.
5. Země V4 a Egyptská arabská republika zdůraznily, že vývoj na Blízkém východě
a v severní Africe, obzvláště aktivity různých teroristických organizací, především

ISIL/Daeš a konflikty v Sýrii, Iráku, Jemenu a Libyi, významně ovlivňují regionální i
globální bezpečnostní situaci. V této souvislosti zdůraznili představitelé zemí důležitost
diplomatických snah, jejichž cílem je nalézt trvalé řešení těchto konfliktů. Představitelé
také potvrdili svoji podporu mírovému procesu na Blízkém východě a dvoustátnímu
řešení. Země V4 povzbudily Egypt, aby i nadále plnil v dané oblasti roli stabilizačního
prvku.
6. Země V4 a Egyptská arabská republika se shodly na tom, že zvládnutí současné migrační
krize vyžaduje, aby byla na prvním místě věnována pozornost jejím primárním příčinám.
Čelní představitelé zemí sdíleli názor, že by měla být posílena úzká spolupráce se
zeměmi původu a s tranzitními zeměmi, a zároveň ocenili snahy egyptské vlády
omezovat ilegální přistěhovalectví.
7. Skupina V4 a Egyptská arabská republika zdůraznily, že prioritou je uzavření
strategického partnerství mezi Egyptskou arabskou republikou a Evropskou unií (EU),
a zopakovaly svoje rozhodnutí dále investovat do komplexních a vzájemně prospěšných
vztahů orientovaných na budoucnost. Země V4 vyslovily svoji plnou podporu snahám
Egyptské arabské republiky posílit vazby s EU. Všechny strany se shodly, že vynikající
příležitostí k revizi vývoje, kterým země prošly, a k využití vztahů mezi EU a Egyptem
v současném geopolitickém regionálním kontextu by bylo konání příští Asociační rady
EU-Egypt.
8. Země V4 a Egyptská arabská republika potvrdily, že jsou připraveny posílit spolupráci
v dalších regionálních i mezinárodních organizacích včetně OSN, NATO a Africké unie.
9. Dále země V4 a Egyptská arabská republika potvrdily, že jsou připraveny věnovat
zvláštní pozornost dalšímu posilování vzájemných ekonomických vazeb a usilovat
o zvýšení objemu a úrovně bilaterálního obchodu mezi sebou. Vyjádřily souhlas, že
budou pokračovat v pobízení firem v příslušných zemích za účelem podpory vzájemně
výhodné spolupráce, zvýšení investic, zakládání společných firem a pokračování ve
spolupráci, včetně spolupráce na trzích třetích stran, a to především v oblastech průmyslu,
zemědělství, dopravy, financí, telekomunikací, turistického ruchu a v dalších odvětvích.
10. Egyptská arabská republika povzbudila společnosti zemí V4, aby se zapojily do hlavních
projektů rozvoje, které egyptská vláda nedávno spustila, především v souvislosti
s výstavbou nové ekonomické oblasti přilehlé k novému Suezskému průplavu, dále do
výstavby nového administrativního hlavního města, modernizace železnice a do dalších
projektů v infrastruktuře, zařízení pro obnovitelnou energii, zúrodňování zemědělské
a jiné půdy, úpravy vody a vodního hospodářství. Zároveň jsou však egyptské firmy
vyzývány k tomu, aby země V4 považovaly za regionální centrum pro své obchodní
a investiční aktivity v Evropě.

11. Země V4 a Egyptská arabská republika uznaly, jak důležité je vzájemně prospěšným
způsobem posilovat energetickou spolupráci, a dohodly se na tom, že zváží příležitosti
k výměně názorů v oblasti globální a regionální energetické bezpečnostní situace
a energetické politiky se zvláštním zaměřením na možnosti využití zemního plynu
a alternativních zdrojů energie.
Budapešť, 4. července 2017

