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W dniach 3-4 września br. w Pradze odbyło się I Forum Gubernatorów
Krajów Grupy Wyszehradzkiej. Podczas Forum Gubernatorów Krajów
Grupy Wyszehradzkiej Podkarpacie reprezentował Przewodniczący
Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz. To pierwsze takie
spotkanie szefów europejskich regionów należących do Grupy V4.
Grupa Wyszehradzka (V4) jest nieformalną regionalną formą współpracy
czterech państw Środkowej Europy – Polski, Czech, Słowacji i Węgier, które
łączy nie tylko sąsiedztwo i podobne uwarunkowania geopolityczne, ale
przede wszystkim wspólna historia, tradycja, kultura oraz wartości. Ideą
utworzenia była intensyfikacja współpracy w zakresie budowy
demokratycznych struktur państwowych oraz wolnorynkowej gospodarki, a
w dalszej perspektywie uczestnictwo w procesie integracji europejskiej. Za
datę jej powstania przyjmuje się 15 lutego 1991 r., kiedy to podpisano
wspólną deklarację określającą cele i warunki wzajemnej współpracy.
Od 2004 r. wszystkie kraje V4 są członkami Unii Europejskiej, a Grupa
Wyszehradzka stanowi forum wymiany doświadczeń oraz wypracowywania
wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla przyszłości regionu i UE.
Poza kwestiami europejskimi, współpraca w ramach V4 koncentruje się
przede wszystkim na sprawach dot. Europy Środkowej, wymianie informacji,
a także kooperacji w zakresie kultury, nauki, edukacji oraz wymiany
młodzieży. Priorytetowymi obszarami współpracy są rozbudowa
infrastruktury
transportowej
oraz
umacnianie
bezpieczeństwa
energetycznego w regionie.

Przez dwa dni jego uczestnicy dzielili się doświadczeniami oraz dyskutowali
nad czterema głównymi zagadnieniami. Były to kwestia bezpieczeństwa
i cyberbezpieczeństwa, sprawy rozwoju regionalnego, także w kontekście
turystyki, wsparcia dla regionów i ochrony zabytków kultury oraz połączenia
między instytucjami, innowacji i inteligentnych technologii oraz ochrony
środowiska naturalnego.

Podczas forum poruszano również kwestie dotyczące współpracy regionów
w ramach Europejskiego Komitetu Regionów oraz wspólnego lobbowania
i koordynacji stanowisk regionów V4 w Komisji Europejskiej.

Forum Gubernatorów Krajów V4 jest doskonałą inicjatywą, gdzie kraje
członkowskie współpracują ze sobą, wymieniają się dobrymi praktykami,
wiedzą oraz doświadczeniem budując tym samym wspólnie klimat zaufania.
Należy dążyć do osiągnięcia konkretnych celów z pełną świadomością, że
są one tylko etapem w stałym doskonaleniu systemu wsparcia gospodarki
V4.

