
 
 

Együtt erősebbek vagyunk 

V4 közös nyilatkozat 

A visegrádi országok miniszterelnökei Budapesten gyűltek össze 2018 június 21-én, hogy 

megvitassák azokat a legfontosabb kihívásokat, melyekkel Európának szembe kell néznie, és azt 

hogy hogyan tudnak leginkább hozzájárulni egy erősebb, biztonságosabb és versenyképesebb EU-

hoz, kevesebb, mint egy évvel az európai választások előtt. 

Európa a közös jövőnk 

A kommunista rezsimek alól való 1989-es felszabadulás 30. évfordulójához közeledve, amely utat 

nyitott egy hatékony politikai és gazdasági átalakulásnak és a 2004-es EU csatlakozásnak, a V4 

országok Európa újraegyesítését figyelemreméltó sikernek tekintik, nem csupán a V4 országok 

szempontjából, hanem Európa világban elfoglalt politikai és gazdasági helyzete megerősítésének 

előfeltételeként is. A fő célunk továbbra is az EU erősebbé tétele marad az építő jellegű és nyitott 

párbeszéden, valamint a hatékony együttműködésen keresztül. 

Ezen erőfeszítésekben elsősorban az elmúlt évtizedek eredményeire kell építenünk és teljes 

mértékben ki kell használnunk az általuk nyújtott lehetőségeket, különösen az Egységes Piac 

integritását, a négy alapszabadság tiszteletben tartását, valamint olyan szakpolitikákat, amelyek 

segítenek megvalósítani a közös céljainkat, biztosítják a biztonságot és a jólétet országaink és 

állampolgáraink számára. Az EU-nak többet kell tennie azokon a területeken, ahol nyilvánvaló 

hozzáadott értékkel és előnyökkel szolgál a polgárok számára, míg tartózkodnia kell a cselekvéstől 

azokon a területeken, ahol a tagállamok hatékonyabbak, teljes összhangban a szubszidiaritás 

alapelvével. 

A Szerződések integritását, beleértve az értékeket és eljárásokat, biztosítani kell és a Szerződések 

előírásainak alsóbb szintű jogszabályokkal való megkerülése nem engedhető meg. 

Az Európai Unió jogi és intézményi keretrendszerét azonban folyamatosan vizsgálnunk kell, annak 

érdekében, hogy megbizonyosodjunk róla, hogy megfelel az új körülményeknek. A demokratikus 

eszmecserét folytatnunk kell és nyitottnak kell maradnunk minden eshetőségre. Hacsak egy 

döntés nem jogilag szilárd és demokratikus keretek között kerül elfogadásra, a meglévő 

szerződéseket teljes körűen alkalmazni kell, mindeközben megőrizve az intézményi egyensúlyt. Az 

európai döntéshozatali folyamat demokratikus legitimitását erősíteni kell például a nemzeti 

parlamentek megnövelt szerepén keresztül. 

Az európai értékek összekapcsolnak bennünket. A közös bizalom és tisztelet, a tagállamok 

egyenlősége és a hátrányos megkülönböztetés tilalma kell, hogy maradjanak vezérelveink. 

 



 
 

Egy erősebb európai gazdaságért dolgozunk 

A V4 országok elismerik, hogy a piacok nyitottsága, mind az Európai Unión belül, mind globálisan, 

kulcstényezők maradnak az európai versenyképesség ösztönzésében. A V4 országok tovább 

folytatják aktív munkájukat az EU-ban annak érdekében, hogy megóvják a négy alapszabadságot 

és a Belső Piac kiépítésében eddig elért eredményeket, hogy elkerüljék bármilyen újabb akadályok 

kialakítását, valamint folytassák a munkát a meglévő akadályok felszámolásában, ide értve a 

hiányzó alapvető infrastruktúra befejezését is. Támogatjuk a Belső Piac további fejlesztését, 

különös hangsúlyt fektetve a szolgáltató ágazat fejlesztésére, az ágazatot érintő kihívásokat is 

szem előtt tartva. Az olyan európai szakpolitikák, mint a Kohéziós Politika, a kutatás és fejlesztés, 

és az innováció fontos szerepet kell, hogy játszanak a versenyképesség megerősítésében, 

párhuzamosan az Egységes Piac integritásának fenntartásával. A V4 országok tudatában vannak a 

digitális átalakulás kihívásainak és lehetőségeinek, elismerik a Digitális Egységes Piac 

befejezésének fontosságát, valamint pozitív hatásait az egész gazdaságra, különös figyelmet 

fordítva a kézzelfogható előnyökre az állampolgáraink és a vállalkozásaink számára. 

Egy új Többéves Pénzügyi Keret létrehozása a 2021-2027 közötti időszakra 

Aktívan részt veszünk a Többéves Pénzügyi Keret megalkotásában.  

A visegrádi országok mindenekelőtt a tárgyalások végeredményének minőségében érdekeltek 

inkább, mint azok gyorsaságában. Hatékony és kiegyensúlyozott megközelítést szorgalmazunk, 

amely kerüli az egyenlőtlen hatásokat bármely tagországra. A cél, hogy egy olyan EU 

költségvetésről egyezzünk meg, amely teljes mértékben tiszteletben tartja az adófizetők pénzének 

hatékony és okos módon való elköltésének alapelvét, valamint lehetővé teszi azoknak a tagállami 

céloknak a finanszírozását, melyek hatékonyabban valósíthatóak meg az Unió szintjén. E célok 

megvalósítására fogunk törekedni a közelgő tárgyalásokon. 

A V4 országok a megfelelő finanszírozás biztosításának célkitűzését követik olyan politikák 

számára, amelyek erős európai hozzáadott értéket biztosítanak, mint a Kohéziós Politika és a 

Közös Agrárpolitika. A Kohéziós Politika a legfontosabb befektetési politika; piaci lehetőségeket 

teremt és biztosítja az egyenlő versenyfeltételeket, lehetővé téve minden EU-s polgár számára, 

hogy részesüljön az EU Belső Piacának hasznából. A Közös Agrárpolitika része az európai 

modellnek az élelmiszerbiztonság megerősítésével és biztosítékként szolgál az európai vidéki 

életmód megőrzésére. 

A Kohéziós Politika nagyon hatékonynak bizonyult a régiók közötti egyenlőtlenségek 

csökkentésében. Ez a folyamat még nem fejeződött be és folytatódnia kell. Az EU támogatás 

felgyorsíthatná azon régiók általános felzárkózási ütemét, melyek még mindig alacsonyabb 

fejlettségi szinten vannak GDP/fő arányában kifejezve. A Kohéziós Politika küldetése, hogy 

biztosítsa a valós konvergenciát ezeknek a régióknak az EU átlagos fejlettségi szintjéhez, amely 

egy fontos célkitűzés, melyet nem szabad veszélyeztetni. Az új többéves költségvetésnek 

biztosítania kell, hogy összehasonlítva a sikeresebb régiókkal, semelyik kevésbé fejlett régiónak 

nem kell aránytalan forráscsökkenéssel szembenéznie. Ezt a megfelelő támogatási felső határ 

szabályokon és egy fair védőhálón keresztül kell bebiztosítani. 



 
 

Megfelelő forrásokat kell tehát allokálni az új kihívások finanszírozására, míg ezzel egy időben 

elegendő allokációt kell fenntartani a hagyományos politikák számára. A V4 országok támogatják 

ezeknek a kihívásoknak és prioritásoknak a megfelelő visszatükröződését az új MFF-ben. 

Európának képesnek kell lennie választ adni az olyan új kihívásokra, mint a változó technológiák és 

eltérő versenyképességi tényezők a globalizáció és digitalizáció korában, csakúgy, mint a biztonság 

és védelem. Ebben az összefüggésben a V4 országok támogatják az EU erős szerepvállalását 

szomszédságában, különös hangsúlyt fektetve a migráció külső dimenziójára. Megfelelő szintű 

finanszírozást kell biztosítani a külkapcsolati eszközök támogatására annak érdekében, hogy az EU 

képes legyen ellátni szerepét a globális színtéren. 

Migráció 

A V4 országok készen állnak, hogy támogassák egy szilárd EU-s migrációs és menekültügyi 

keretrendszer kialakítását, mely a külső határok védelmére fókuszál. 

Az Európai Tanács többször megismételt következtetéseivel összhangban, a V4 országok hisznek 

abban, hogy eljött az ideje, hogy a megosztó elképzeléseket levegyük a tárgyalóasztalról és inkább 

azokra az elemekre koncentráljunk, amelyek egyesítenek bennünket és a terepen is működnek, 

mint a határvédelem alapú rendszer kidolgozása, melynek célja, hogy megállítsa az irreguláris 

migrációs nyomást közös európai cselekvésen keresztül a külső dimenzió területén, valamint a 

hatékony, felelős és kikényszeríthető határvédelem révén. 

Annak érdekében, hogy egy átfogó megoldással tudjunk szolgálni a közelmúlt kihívásaira a kelet-

mediterrán és a nyugat-balkáni régióban, fokoznunk kell az erőfeszítéseinket a régióban, hogy 

megelőzzünk egy tömeges migrációs áradatot – ebben a tekintetben a határvédelem és a külső 

dimenzió elengedhetetlen.  Elkötelezettek vagyunk, hogy sürgősen fokozzuk a nyugat-balkáni 

országok számára nyújtott technikai és személyi támogatásokat, biztosítva az időszerű és 

hatékony választ a kihívásokra. 

Nyugat-Balkán 

A V4 országok továbbra is erősen támogatnak egy hiteles csatlakozási perspektívát a Nyugat-

Balkán országai számára. Feltéve, hogy készek és képesek a csatlakozási feltételeket teljesíteni, az 

EU-nak meg kellene tennie a szükséges előkészületeket a következő Többéves Pénzügyi Kereten 

belül az új tagok csatlakozásának érdekében. Ennek párhuzamosan kell folynia az elő-csatlakozási 

partnerségek megerősítésével, melyek a Nyugat-Balkán és az EU közötti infrastrukturális 

kapcsolatok fejlesztését célozzák, valamint a jó kormányzás alapelveinek megerősítésével. A V4 

országok támogatják a politikai és intézményi együttműködés fokozását a partnerországokkal, a 

bizonyos EU programokban és ügynökségekben való tagság felajánlásán keresztül. 

A V4 országok értékelik a névkérdésben folytatott görög-macedón tárgyalások eredményeit, 

megállapítva, hogy a korábbi NATO döntésnek megfelelően megnyílik az út Macedónia előtt, hogy 

megindítsa a NATO csatlakozási tárgyalásokat és megkezdje a tárgyalásokat az EU-val is. 

 



 
 

Biztonság és védelem 

A V4 országok olyan területnek tartják a belső és külső biztonság megerősítésének érdekében 

történő képességek kiépítését, ahol az állampolgárok jogosan számítanak az Európai Unió aktív 

szerepvállalására. A V4 országok készek hogy teljes körű szerepet vállaljanak ebben a 

folyamatban. Támogatjuk a V4 biztonság- és védelempolitikai együttműködés további erősítését. 

A V4 EU harccsoport formátumot fent kell tartani és tovább kell fejleszteni, figyelembe véve a 

következő 2019-es készenléti állapotot. 

Az ellenőrizetlen, illegális migrációs áramlásokkal visszaélhetnek a terroristák, melyet bizonyít az 

EU országaiban az elmúlt években elkövetett terrortámadások száma. 

A gyorsan változó geopolitikai környezetben az EU-nak ismét meg kell erősítenie pozícióját 

globális szereplőként, aktívan kell reagálnia a külső válságokra és bármilyen természetű 

fenyegetésre. A visegrádi országok üdvözlik az európai védelem megerősítésére tett 

kezdeményezéseket, különösen kiemelve az Állandó Strukturált Együttműködést és az Európai 

Védelmi Alapot. Az EU-nak folytatnia kell a védelmi együttműködés mélyítését. Az európai 

védelmi képességeket fejlesztenünk kell, míg a NATO szerepét meg kell őriznünk Európa kollektív 

védelmének biztosításában. Az európai intézményeknek és a nemzeti hatóságoknak egyeztetniük 

kell lépéseiket az olyan új fenyegetések elleni fellépésben, mint a hibrid fenyegetések. 

Demokratikus legitimáció 

A V4 országoknak továbbra is meggyőződésük, hogy az Európa jövőjével és az Európai Tanács 

stratégiai prioritásaival, a következő Európai Parlamenttel és Európai Bizottsággal kapcsolatos 

döntéseknek az állampolgáraink várakozásain és akaratán kell alapulniuk. Ezért üdvözlik a V4 

országok a tagállamokban kialakulóban lévő demokratikus konzultációs kereteket, melyek a 

megfelelő időben segíthetik a vezetőket a jövőről meghozandó megfelelő döntésekben. 

Brexit és jövőbeli kapcsolatok az Egyesült Királysággal 

A V4 országok szilárdan hiszik, hogy az Európai Uniónak és az Egyesült Királyságnak tisztességes 

megállapodásra kell jutnia a távozásról, miközben konstruktívan kell együttműködnünk egy új 

viszonyrendszer kialakításának érdekében az Egyesült Királysággal, mint harmadik országgal, 

különösen tekintve a biztonsági és védelemi együttműködést, valamint a szabad kereskedelmet és 

egy széles gazdasági partnerség kialakítását. 

V4 regionális együttműködés 

A V4 országok által létrehozott regionális együttműködés Közép-Európában továbbra is fontos 

marad a V4 országok számára is, ám hozzáadott értékében a súlya megnő egy egységes, 

biztonságos és virágzó Európai Unió számára is. A fizikai összeköttetések építése és bővítése, ide 

értve a kulcsfontosságú energiahálózatokat és a közlekedési összeköttetéseket a V4 országok 

fővárosai között, valamint az emberek közötti kapcsolatok erősítése a fő kihívások. Annak 

érdekében, hogy elérjük ezeket a célkitűzéseket, a V4 országok együttműködnek a szükséges 

anyagi források beazonosításában és biztosításában. A visegrádi országok elszántak az intenzív és 

kölcsönösen előnyös párbeszéd fenntartásában minden európai partnerrel. 


