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Következtetések
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Mi, a Visegrádi Csoport országai (Visegrádi Négyek, V4) védelmi bizottságainak elnökei, a
2020. január 7–9-én Prágában, a cseh V4-elnökség alatt megrendezett találkozónk során,
figyelembe véve a jelenkori védelmi és biztonsági kihívások összetettségét, valamint azok
dinamikus változását, a bizottságaink és a nemzeteink között meglévő kiváló kapcsolatokra
építve, kijelentjük a támogatásunkat és elkötelezettségünket a V4-együttműködés védelmi
területének összes szintje – beleértve a parlamenti szint – fejlesztése iránt. Tudatában vagyunk
annak, hogy a közép- és kelet-európai régió biztonságának és stabilitásának központi eleme a
kollektív védelmi rendszer és a transzatlanti partnerség. Szükségesnek tartjuk, hogy ebben a
rendszerben aktív szerepet töltsünk be, annak egyik alappillére legyünk. Ezért egyértelműen
kijelentjük a támogatásunkat a védelmi kiadásaink növelése, a fegyveres erőink korszerűsítése,
a képességeink növelése és a szerepvállalásra való felkészültség iránt.
Kiemelt célkitűzések
Megerősítjük az elkötelezettségünket a cseh V4-elnökségi program fő célkitűzéseinek
végrehajtása iránt: törekedni fogunk közös álláspont kialakítására a NATO és az EU védelmi
tervezési folyamatainak és kezdeményezéseinek harmonizációja terén. Célunk a jövőbeni V4
védelmi együttműködés stratégiai áttekintése a változó biztonsági környezetben, valamint az
együttműködésünk megerősítése a kulcsfontosságú partnerekkel, különösen Németországgal,
Franciaországgal, az Egyesült Királysággal és az Amerikai Egyedült Államokkal a
megerősített formátumokon belül. Támogatni fogjuk a V4 európai uniós harccsoportjának
továbbfejlesztését. A közös beszerzés területén folytatott együttműködésre fogunk
összpontosítani egy kisebb kísérleti projekt elindításával a lőszer beszerzésére, valamint
megvizsgáljuk, milyen más lehetőségek vannak a V4 közös beszerzéseit illetően.
Együttműködés a NATO-ban és az EU-ban
Üdvözöljük a V4 Összhaderőnemi Logisztikai Támogató Csoport Parancsnokságának
felállítása érdekében megtett lépéseket. Szintén üdvözöljük azokat az erőfeszítéseket, amelyek
a V4 NATO-n és EU-n belüli védelmi együttműködésének fokozása és erősítése érdekében
történtek, s amelyeknek kiegészítő és mindkét szervezet számára kölcsönösen erősítő
jellegűeknek kell lenniük. Támogatjuk a V4 európai uniós harccsoportjának további
fejlesztését, amely 2019 második félévében már másodjára volt készenlétben. Nagy hangsúlyt

kívánunk helyezni a V4-országok NATO-s és uniós szinten való politikai koordinációjára azzal
a céllal, hogy a stratégiai fontosságú vitákban nagyobb befolyással bírjunk.
Állandó Strukturált Együttműködés (PESCO)
Hozzá kívánunk járulni a PESCO, illetve a PESCO-projektek további fejlesztéséhez, illetve
végrehajtásához, különösen azok esetében, amelyek a V4-ek érdekében állnak. Támogatni
fogjuk a projektek átfogó értékelését, valamint a kötelezettségvállalásokat a PESCO stratégiai
felülvizsgálata során. Alapvető fontosságú, hogy a PESCO-projektek kézzelfogható
eredményeket hozzanak az európai képességfejlesztés szempontjából. Ugyanakkor támogatjuk
a harmadik országok PESCO-projektekben való részvételével kapcsolatos nyitott és rugalmas
megközelítést.
Kibervédelem és kiberbiztonság
A kiberfenyegetéseket az országaink biztonságára nézve az egyik legveszélyesebb potenciális
kockázatnak tekintjük. Éppen ezért megfelelőnek gondoljuk azt, hogy a V4-országok között a
kibervédelmi és kiberbiztonsági együttműködést is fejlesszük, különös tekintettel a tapasztalatés tudásátadásra, valamint a kommunikáció fokozására. Tisztában vagyunk a kommunikációs
hálózatok jelentőségével és stratégiai szerepével, amelyek a társadalom digitális gerincét
alkotják. Éppen ezért hangsúlyozzuk ezek biztonságának fontosságát, amely az 5G hálózatok
jelenlegi fejlesztése által még nagyobb jelentőséget nyer.
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