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Μεθετικό απολογισμό, στη Συνάντηση Κορυφής στη Βουδαπέστη των πρωθυπουργών των
τεσσάρων χωρών (Ουγγαρία. Πολωνία, Σλοβακία και Τσεχία) που απαρτίζουν την αποκαλούμενη
«Ομάδα του Βίζεγκραντ», ολοκληρώθηκε η προεδρία που ασκούσε σε αυτήν η Ουγγαρία από τον
Ιούλιο του 2013, παραδίδοντας τη σκυτάλη στην επόμενη προεδρεύουσα χώρα, από την 1η
Ιουλίου, τη Σλοβακία.
Στη Συνάντηση Κορυφής, στην οποία συμμετείχαν τόσο ο απερχόμενος πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο όσο και ο Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής,
Γιοχάνες Χαν, ο Ούγγρος πρωθυπουργός τόνισε ως κεντρικό θέμα του χρόνου που πέρασε για
την Ομάδα του Βίζεγκραντ την ενεργειακή πολιτική, υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα τη σημασία της
σύνδεσης των δικτύων φυσικού αερίου μεταξύ Σλοβακίας και Ουγγαρίας όπως επίσης την
πολωνική πρόταση για μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση.
Συγχρόνως παρέπεμψε στην πρόοδο που σημειώθηκε στην κατασκευή των υποδομών στο
συγκοινωνιακό άξονα Βορρά-Νότου καθώς και στον κοινό σχεδιασμό πολιτικής ασφάλειας των
τεσσάρων χωρών-μελών της Ομάδας, εκφράζοντας εκ μέρους όλων τις ευχαριστίες προς τους
Μπαρόζο και Χαν για την υποστήριξη της ΕΕ, που, όπως σημείωσε, με τους πόρους των
Διαρθρωτικών της Ταμείων κατέστησε δυνατή την οικονομική εξέλιξή τους ακόμη και στα χρόνια
της κρίσης.
Όπως επισήμανε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πέραν της
προτεραιότητας που εξακολουθούν να έχουν η δημοσιονομική προσαρμογή και οι μεταρρυθμίσεις,
οι πόροι αυτοί αποτελούν επένδυση και η αποτελεσματική αξιοποίησή τους μπορεί να δώσει μια
σαφή ώθηση στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώ οι επιτυχίες της Ομάδας
του Βίζεγκραντ δείχνουν πως μέσα από τη συνεργασία των χωρών της μπορούν να επιτευχθούν
συγκεκριμένα αποτελέσματα.
Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο ανέφερε το «Δυναμικό Βίζεγκραντ στην Ευρώπη και
στον κόσμο» ως σύνθημα της επόμενης προεδρίας της χώρας του, σημειώνοντας πως αυτή θα
θέσει το κέντρο βάρους στην ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη, την ενεργειακή ασφάλεια και τη
συνεργασία στην πολιτική της ασφάλειας.
Την ενίσχυση της σημασίας της Ομάδας του Βίζεγκραντ στη διάρκεια της ουγγρικής προεδρίας
επαίνεσε ο Τσέχος πρωθυπουργός Μποχούσλαβ Σομπότκα, τονίζοντας τη συμβολή της και στην
ενιαία στάση της ΕΕ στο θέμα της Ουκρανίας, ενώ ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ
Τουσκ υπογράμμισε, όπως και ο Ούγγρος ομόλογός του, τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας
στην Ευρώπη.

Η Ομάδα του Βίζεγκραντ ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1991 στην ομώνυμη ουγγρική πόλη του
Δούναβη, από τρεις κεντροευρωπαϊκές χώρες, άλλοτε μέλη του Συμφώνου της Βαρσοβίας, την
Ουγγαρία, την Πολωνία και την τότε ενιαία ακόμη Τσεχοσλοβακία, με στόχο τη στενότερη μεταξύ
τους συνεργασία στην αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων, την προώθηση της ολοκλήρωσής τους
στην ΕΕ και ένα συντονισμό τους στους τομείς της οικονομίας, του πολιτισμού και των θεμάτων
των μεταναστών.
Σήμερα οι —τέσσερις πλέον— χώρες είναι μέλη τόσο της ΕΕ, όσο και του ΝΑΤΟ.
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