Wspólne oświadczenie Ministrów Spraw Zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej, Irlandii i Litwy
na temat Partnerstwa Wschodniego
Kraków/Wieliczka, 17 maja 2013 r.
W ramach polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej w dniu 17 maja 2013 r. odbyło się w
Krakowie i Wieliczce spotkanie Ministrów Spraw Zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej oraz
Partnerstwa Wschodniego, a także Irlandii i Litwy – państw sprawujących prezydencję w Radzie Unii
Europejskiej w 2013 r. – oraz Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki
Bezpieczeństwa i Komisarza UE do Spraw Rozszerzenia i Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.
Ministrowie dyskutowali na temat Partnerstwa Wschodniego w perspektywie nadchodzącego Szczytu
Partnerstwa Wschodniego, który odbędzie się w listopadzie br., oraz znaczenia tego spotkania dla
dalszego rozwoju PW.
Ministrowie Spraw Zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej, Irlandii i Litwy:
 Zaznaczyli, że Partnerstwo Wschodnie potwierdziło swoją rolę jako skuteczne narzędzie wspierania i
ułatwiania transformacji demokratycznej partnerów z Europy Wschodniej, którzy obrali drogę reform
prowadzących do głębokiej i zrównoważonej demokracji.
 Wyrazili uznanie dla determinacji tych państw Partnerstwa Wschodniego, które – mimo pewnych
wyzwań na poziomie krajowym – poczyniły postępy w realizacji reform politycznych, społecznych i
gospodarczych. Ministrowie potwierdzili swoje zaangażowanie na rzecz dalszego umacniania i rozwoju
Partnerstwa Wschodniego oraz mocno podkreślili wolę realizacji celów zawartych we Wspólnych
Deklaracjach Szczytów Partnerstwa Wschodniego, które odbyły się w maju 2009 r. w Pradze oraz we
wrześniu 2011 r. w Warszawie.
 Podkreślili znaczenie ambitnego finansowania na rzecz Partnerstwa Wschodniego w ramach
finansowych na lata 2014-2020. W tym kontekście Ministrowie położyli nacisk na tempo reform, które
określa intensywność współpracy. Oznacza to, że partnerzy najbardziej zaangażowani w proces reform
czerpią większe korzyści z relacji z UE, zgodnie z zasadą „więcej za więcej”, która będzie również
stosowana w ramach nowego Europejskiego Instrument Sąsiedztwa.
 Omówili dalsze kroki prowadzące do Szczytu Partnerstwa Wschodniego w listopadzie 2013 r. Ponowili
wsparcie dla europejskiej perspektywy Partnerów wschodnioeuropejskich, podkreślając, że głęboka
i zrównoważona demokracja jest istotnym warunkiem coraz bliższych stosunków pomiędzy
Partnerami a UE.
 Ministrowie państw Grupy Wyszehradzkiej potwierdzili chęć dzielenia się doświadczeniami w
zakresie reform i przemian systemowych z Partnerami wschodnioeuropejskimi. W tym kontekście
podkreślili znaczenie programu „Visegrad 4 Eastern Partnership” (V4EaP) opracowanego przez
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w celu ułatwienia transformacji ustrojowej i
demokratyzacji w państwach Partnerstwa Wschodniego.
 Z zadowoleniem przyjęli znaczące postępy w negocjacjach dotyczących Umów Stowarzyszeniowych
(AA). Ponownie wyrazili chęć podpisania z Ukrainą Umowy Stowarzyszeniowej, obejmującej także
Pogłębioną i Kompleksową Strefę Wolnego Handlu (DCFTA), co mogłyby nastąpić podczas Szczytu
PW w Wilnie. Ministrowie uznali, że podpisaniu Umowy powinno towarzyszyć otwarcie części
Umowy do tymczasowego stosowania. Ministrowie wyrazili silne poparcie dla parafowania Umowy
Stowarzyszeniowej/Pogłębionej i Kompleksowej Strefy Wolnego Handlu z Mołdawią, Gruzją i
Armenią podczas Szczytu PW. Ministrowie podkreślili również chęć zdynamizowania negocjacji w
sprawie Umowy Stowarzyszeniowej z Azerbejdżanem.

 Przypomnieli kluczowe znaczenie pogłębiania integracji gospodarczej w oparciu o Pogłębione i
Kompleksowe Strefy Wolnego Handlu, a także wyrazili chęć podjęcia dalszych kroków w kierunku
Strefy Gospodarczej UE–PW, przewidzianej we Wspólnej Deklaracji Szczytu Partnerstwa
Wschodniego w Warszawie w 2011 r.
 Z zadowoleniem przyjęli postępy w procesie liberalizacji wizowej. Z satysfakcją odnotowali
rozpoczęcie drugiego etapu Planu działań w sprawie liberalizacji wizowej z Republiką Mołdawii,
mającego na celu utworzenie reżimu bezwizowego w 2014 r., oraz zachęcili Ukrainę do dalszych
kroków w stronę realizacji najważniejszych elementów pierwszego etapu w celu jak najszybszego
przejścia do realizacji drugiego etapu. Ministrowie z zadowoleniem przyjęli postępy Gruzji w zakresie
wdrażania pierwszego etapu Planu działań w sprawie liberalizacji wizowej oraz podpisanie umów o
readmisji i ułatwieniach wizowych z Armenią, wyrażając nadzieję, że Azerbejdżan wkrótce zakończy
proces negocjacji podobnych umów. Ministrowie wyrazili również nadzieję, że władze białoruskie
pozytywnie zareagują na zaproszenie do negocjacji w sprawie umów o readmisji i ułatwieniach
wizowych. Podkreślili przekonanie, że mobilność obywateli nie powinna być zakładnikiem
niedemokratycznych praktyk władz.
 Kolejny raz podkreślili poparcie dla polityki krytycznego zaangażowania wobec Białorusi,
akcentując konieczność dalszego rozwoju Europejskiego Dialogu na Rzecz Modernizacji.
 Z zadowoleniem przyjęli rozwój wielostronnej ścieżki PW, która jest realizowana w ramach platform
tematycznych i panelów eksperckich. Ponadto, odnosząc się do przeglądu inicjatyw flagowych,
podkreślili konieczność rozwinięcia ich koncepcji i wzmocnienia ich oddziaływania, a także
potrzebę tworzenia nowych, widocznych inicjatyw obejmujących najważniejsze dziedziny
współpracy w ramach PW. Zaprosili Europejską Służbę Działań Zewnętrznych oraz Komisję
Europejską do przedstawienia propozycji w tym zakresie w perspektywie Szczytu Partnerstwa
Wschodniego w listopadzie 2013 r. oraz stworzenia nowych, ambitnych bodźców na okres po
Szczycie PW w Wilnie.
 Docenili wysiłki podejmowane przez Komisję Europejską oraz ESDZ w zakresie wdrażania PW
oraz zachęcili te instytucje, aby w dalszym ciągu rozwijały projekty w zakresie kontaktów
międzyludzkich, wsparcia wymiany młodzieży i studentów oraz programów stypendialnych, które
mają kluczowe znaczenie dla wzmacniania więzi pomiędzy społeczeństwami na kontynencie oraz
zwiększania współpracy pomiędzy Unią Europejską a państwami Europy Wschodniej. Podkreślili
zwłaszcza konieczność pełnego otwarcia dla uczestników z państw PW nowych, kompleksowych
programów „Erasmus dla wszystkich” oraz „Kreatywna Europa”.
 Podkreślili znaczenie szerszego zaangażowania społeczeństw we wdrażanie celów Partnerstwa
Wschodniego. Ponowili poparcie dla Forum Społeczeństwa Obywatelskiego PW, podkreślili
znaczenie Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest oraz Konferencji Władz Lokalnych i
Regionalnych Partnerstwa Wschodniego oraz wyrazili poparcie dla oddolnego rozwoju Forum
Biznesu PW. Podkreślili znaczenie zaangażowania środowisk biznesowych w Partnerstwo
Wschodnie, zwłaszcza w zakresie programów i innych inicjatyw adresowanych do małych i
średnich przedsiębiorstw.
 Podkreślili znaczenie zwiększenia widoczności Partnerstwa Wschodniego poprzez przygotowanie i
wdrożenie strategii widoczności przewidzianej w Mapie Drogowej PW, a także poprzez
sygnowanie znakiem PW wszystkich projektów i inicjatyw UE w regionie.

