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Polska dyplomacja będzie aktywna w dyskusji na
temat przyszłego kształtu Unii Europejskiej. 1 maja,
w 15. rocznicę przystąpienia Polski i innych państw
regionu do UE, na zaproszenie premiera Mateusza
Morawieckiego spotkają się w Warszawie przywódcy
państw członkowskich, które przystąpiły do Unii
Europejskiej od 2004 r. Chcemy wspólnie obchodzić
tę ważną dla obywateli Europy Środkowej rocznicę, a
zarazem wyrazić opinię regionu co do pożądanych
kierunków dalszego rozwoju Unii Europejskiej.
Chcemy aktywnie uczestniczyć w dyskusji w Sibiu.

Ośrodek Debaty
Międzynarodowej
w Szczecinie

Konsekwentnie
przeciwstawiamy się realizacji
projektu Nord Stream 2 i
popieramy krytyczne
stanowisko Komisji
Europejskiej w tym zakresie.
Celem rewizji tzw. Dyrektywy
Gazowej jest objęcie
gazociągów z krajów trzecich
prawem Unii Europejskiej. W
2018 r. zbudowaliśmy koalicję
kilkunastu państw, co
zaowocowało uzgodnieniem
tekstu rewizji Dyrektywy, która
utrudni Gazpromowi
wykorzystanie jego
uprzywilejowanej pozycji na
rynku europejskim. Nie
zmienia to naszej negatywnej
oceny Nord Stream
2.Kluczowym projektem dla
bezpieczeństwa dostaw gazu
jest budowa gazociągu Baltic
Pipe, łączącego Polskę, poprzez
Danię, a następnie Norwegię,
ze złożami gazu na Morzu
Północnym. W grudniu 2018 r.
została podpisana umowa
dwustronna, regulująca ramy
prawne funkcjonowania
gazociągu. Po jego ukończeniu
w październiku 2022 r. Baltic
Pipe – wraz terminalem LNG
im. Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego w Świnoujściu –
zapewnią Polsce realną
niezależność energetyczną, a
także pozwolą na wsparcie w
tym zakresie krajów naszego
regionu.
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Polska opowiada się za utrzymaniem przez
Sojusz Północnoatlantycki polityki
„otwartych drzwi”. Dowodem na
wiarygodność NATO w tym obszarze jest
niedawne podpisanie protokołu o akcesji
Republiki Macedonii Północnej. Pragniemy
pogłębienia współpracy z państwami
partnerskimi NATO, przede wszystkim z
naszego najbliższego otoczenia: Finlandią,
Szwecją, Ukrainą, Mołdawią i Gruzją, z
którymi łączy nas daleko posunięta
zbieżność oceny natury zagrożenia
bezpieczeństwa międzynarodowego.
Zabiegamy o wsparcie Sojuszu dla naszych
wschodnich sąsiadów. W Lublinie
stacjonuje brygada polsko-litewskoukraińska; w lutym br. złożyli w niej wizytę
prezydenci trzech państw. Wspólnie z
sojusznikami wdrażamy propozycję rozwoju
Platformy NATO-Ukraina do spraw
Zwalczania Zagrożeń Hybrydowych, której
celem jest także wzmacnianie odporności w
obszarach takich jak ochrona infrastruktury
krytycznej, cyberobrona czy zwalczanie
terroryzmu. W ubiegłym roku, z tej trybuny,
podczas Zgromadzenia Parlamentarnego
NATO, podkreślałem konieczność
wypełnienia zobowiązań dotyczących
wydatków na obronność zgodnie z
natowskimi kryteriami. Polska już teraz
wydaje na obronę 2% PKB, planujemy
stopniowo podnosić te wydatki do 2,5% w
roku 2030, a być może wcześniej. Nasze
wysiłki w tym zakresie są dostrzegane przez
władze NATO i sojuszników, o czym miałem
okazję się przekonać podczas niedawnych
wizyt w Polsce sekretarza generalnego
NATO Jensa Stoltenberga i sekretarza stanu
USA Michaela Pompeo. Polska stawiana
jest innym przez tych przywódców, a także
inne osoby, za przykład do naśladowania.
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Naszym najważniejszym sąsiadem i partnerem w Unii
Europejskiej jest Republika Federalna Niemiec. Niemcy
są dominującym partnerem wymiany handlowej dla
Polski, przyjmującym ok. 28 procent polskiego
eksportu. Silna i stabilna gospodarka niemiecka jest
więc nieodzownym warunkiem sukcesu gospodarczego
naszego kraju i – szerzej – naszego regionu. Łączny
bilans obrotów handlowych państw Grupy
Wyszehradzkiej z Niemcami jest wyższy niż w przypadku
analogicznych statystyk dotyczących odpowiednio
Stanów Zjednoczonych, Rosji czy Chin. Jesteśmy więc
dla Niemiec liczącym się rynkiem, utrzymującym
znaczną liczbę miejsc pracy w gospodarce niemieckiej, a
jednocześnie cennym źródłem emigracji zarobkowej
pracowników, którzy mają istotny wkład w rozwój PKB
za Odrą. Rok ubiegły upłynął pod znakiem ożywionego
dialogu z Niemcami. Odbyły się spotkania prezydentów
obu państw oraz konsultacje międzyrządowe z udziałem
szefów rządów. Z moim niemieckim kolegą spotykałem
się pięciokrotnie. We wspólnym oświadczeniu z 2
listopada 2018 r. określiliśmy ramy współpracy między
naszymi krajami. Niemcy są ważnym państwem Unii
Europejskiej, a ich decyzje mają kluczowe znaczenie dla
kierunku reform tej organizacji. W wielu obszarach
mamy zbieżne stanowiska, m.in. – opowiadamy się za
pełnym poszanowaniem czterech swobód na wspólnym
rynku, w tym za pogłębieniem jego wymiaru cyfrowego.
W debacie nad przyszłością Unii liczymy na dalszy
intensywny dialog.
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Ważnym składnikiem procesu integracji europejskiej
jest rozwój współpracy regionalnej w Europie
Środkowo-Wschodniej. Wspólnota doświadczeń
historycznych, bliskość kulturowa, podobne ścieżki
rozwoju społeczno-gospodarczego czy zbliżone
priorytety w UE – to czynniki, które zbliżają kraje
naszego regionu. Działając razem, mówiąc wspólnym
głosem, jesteśmy po prostu silniejsi. Najważniejsze
fora współpracy regionalnej to Grupa Wyszehradzka,
Inicjatywa Trójmorza i Bukareszteńska Dziewiątka.
Grupa Wyszehradzka (V4) stanowi dla Polski ważne
ramy prowadzenia polityki regionalnej oraz
urzeczywistniania interesów regionu Europy
Środkowej na arenie międzynarodowej. Jądrem
współpracy politycznej V4 pozostaje szeroko
rozumiana agenda unijna. W styczniu i czerwcu
ubiegłego roku wypracowaliśmy wspólne stanowisko
ws. przyszłości UE, sformułowane w deklaracjach
przyjętych przez premierów. Nasze stanowisko ws.
migracji znalazło odzwierciedlenie w decyzjach całej
UE. Pozostajemy zarazem otwarci na pragmatyczną
współpracę w formacie „V4+”, w szczególności z
europejskimi sąsiadami. Reaktywowaliśmy Grupę
Przyjaciół Polityki Spójności, w ramach której
pracujemy na rzecz jak najlepszego kształtu
Wieloletnich Ram Finansowych. Listopadowy Szczyt
Grupy Spójności w Bratysławie przyjął wspólną
deklarację czternastu państw ws. utrzymania
dotychczasowych priorytetów, tj. polityki spójności i
Wspólnej Polityki Rolnej.
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Sytuacja na Wschodzie stanowi dla Polski duże
wyzwanie. Rosja kontynuuje agresywną
politykę wobec Ukrainy, czego ostatnim
przejawem jest konflikt w rejonie Cieśniny
Kerczeńskiej. Towarzyszy temu wytężona
wojna informacyjno-propagandowa, próby
destabilizacji sytuacji na Bałkanach,
utrzymywanie zamrożonych konfliktów na
Kaukazie i w Naddniestrzu oraz akty terroru
dokonywane na terytorium państw
członkowskich NATO i UE. Polska opowiada się
za zdecydowaną reakcją na te działania.
Ewentualny dialog z Federacją Rosyjską w
ramach struktur euroatlantyckich i
europejskich powinien być uzależniony od
spełnienia postulatów społeczności
międzynarodowej. W szczególności domagamy
się uwolnienia uwięzionych przez Rosję
ukraińskich marynarzy, zwrotu ukraińskich
statków i przywrócenia pełnej swobody żeglugi
między Morzem Azowskim a właściwą częścią
Morza Czarnego. Apelujemy również o
wykonanie rezolucji Zgromadzenia
Parlamentarnego Rady Europy, przyjętej także
dzięki zaangażowaniu polskich
parlamentarzystów, która wzywa Rosję do
przekazania Polsce wraku rządowego samolotu
Tu-154.W stosunkach polsko-rosyjskich
szukamy zarazem obszarów, gdzie wspólne
zaangażowanie może przysłużyć się odbudowie
warunków współpracy. W ubiegłym roku
przygotowane zostały wspólnie przez polskich i
rosyjskich ekspertów pomoce dydaktyczne dla
nauczycieli historii, zawarte zostało
porozumienie w sprawie liczby zezwoleń na
przewozy transportowe, rozpoczęliśmy ważne
rozmowy na temat nieruchomości
dyplomatycznych, zorganizowaliśmy wizytę
studyjną dla przedstawicieli rosyjskich mediów.
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Regionalny Ośrodek Debaty
Międzynarodowej Szczecin
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Regionalny Ośrodek Debaty
Międzynarodowej Szczecin działania:

W marcu oficjalnie
zaprezentowany został nowy
zespół RODM w Szczecinie, który
w 2019 roku tworzą:
dr Marek Chabior,
Mariusz Brzostek,
Mieczysław Podsiadło.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji
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Regionalny Ośrodek Debaty
Międzynarodowej Szczecin działania:

Zorganizowaliśmy debatę
poświęconą roli kobiet w walce o
niepodległość Rzeczypospolitej
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REDAKCJA BIULETYNU

Mariusz Brzostek- konsultant RODM Szczecin

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ SZCZECIN
Al. Wojska Polskiego 63, IV p., pokój 4/41
Tel. +914003137
E-mail: rodm@rodm-szczecin.pl
www.rodm-szczecin.pl
Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa SprawZagranicznych

