
SKUPNA IZJAVA 
predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja in predsednika Republike Poljske Andrzeja Dude 

 
Na povabilo slovenskega predsednika Boruta Pahorja je poljski predsednik Andrzej Duda 27. marca 
2017 uradno obiskal Slovenijo. 
Predsednika na podlagi uradnih pogovorov podajata naslednjo skupno izjavo. 
Upoštevaje svojo zavezanost skupni evropski prihodnosti, ki temelji na skupni kulturni identiteti in 
vrednotah ter skupni srednjeevropski zgodovinski izkušnji, 
potrjujoč svojo zavezanost politiki miru in svobodi na evropski celini, 
temelječ na načelu enakopravnosti in spoštovanja različnosti Evropejcev, 
in zavezujoč se skupnim standardom: 
 

1. Skupaj si bova prizadevala za zagotovitev najširše možne razprave o skupni prihodnosti Evrope, 
ki bo upoštevala raznolikost in potrebe vseh njenih državljanov ter stremela k skupnemu 
dobremu. 

2. Krepila bova politični dialog in zaupanje med voditelji držav članic in držav naše najbližje 
soseščine. Z enako mislečimi državami in institucijami EU bova krepila dialog o uresničevanju 
skupnih ciljev Skupnosti, pri čemer bova sledila načelom solidarnosti in enakosti vseh držav 
članic.  

3. Zavedajoč se, da je treba izboljšati delovanje in odgovornost oblasti v EU si bova prizadevala 
za izpolnitev procesa odločanja in za krepitev legitimnost ključnih institucij EU.  

4. Prizadevala si bova za dokončanje projekta skupnega trga in za dosledno upoštevanje štirih 
temeljnih svoboščin. Pri tem bova poudarjala potrebo po racionalizaciji upravnih postopkov, 
da se omejita pretirana reguliranost in birokracija. 

5. Strinjava se, da je infrastrukturna povezanost ključni dejavnik gospodarstva EU, omejevanje 
možnosti za zagotavljanje storitev na skupnem trgu pa bo negativno vplivalo na druge 
gospodarske sektorje, pomembne za EU. Prizadevala si bova za posodobitev prometne, 
telekomunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture Srednje Evrope, vključno v okviru 
pobude Treh morij, da bi tako še bolje okrepili razvojne in tehnološke možnosti naših 
gospodarstev. 

6. Zavzemala se bova za okrepitev varnosti v okviru zveze NATO in v Evropski uniji, in sicer tako 
posameznikove kot kolektivne varnosti, in za zaščito zunanjih meja čezatlantske skupnosti. 
Varnost in svoboda vseh Evropejcev sta bili temeljni dejavnik očetov evropske ideje. 

7. Opozarjava na potrebo po izboljšanju komunikacije s tistimi državljani EU, ki morda izgubljajo 
zaupanje v Unijo in menijo, da ne zagotavlja ustreznega odziva na zdajšnje izzive. 

8. Svoja prizadevanja bova osredotočila na krepitev instrumentov moči in geopolitične strategije 
glede na regionalizacijo svetovne ureditve, s čimer bomo EU omogočili, da bo njen položaj v 
svetovni skupnosti, ki jo zaznamujeta konkurenčnost in sodelovanje, okrepljen.  


