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Polska obejmie 1 lipca roczną prezydencję w Radzie Państw
Morza Bałtyckiego
1 lipca 2015 r. Polska po raz pierwszy przejęła prezydencję w Radzie Państw Morza Bałtyckiego CBSS.
„Rada Państw Morza Bałtyckiego jest przez nas traktowana jako najważniejszy format integracji
regionalnej w rejonie Morza Bałtyckiego, komplementarny do naszego zaangażowania w działania
Grupy Wyszehradzkiej“, mówiła podsekretarz stanu Polski, Henryka Mościcka-Dendys. W trakcie
ostatniego spotkania Rady podziękowała Estonii za dobiegającą końca owocną prezydencję 2014-2015.
Podkreśliła przy tym, że był to trudny rok głównie ze względu na sytuację na wschodzie Ukrainy i jej
wpływ na kwestie bezpieczeństwa w regionie morza Bałtyckiego.
Polska będzie sprawować swoją roczną prezydencję w zgodzie z trzema priorytetami. To: zrównoważony
rozwój, kultura jako narzędzie wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego, bezpieczeństwo cywilne.
Wiceminister Henryka Mościcka – Dendys podkreśliła, że Polska podczas swojego przewodnictwa w
Radzie „Polska będzie promować efektywność energetyczną, zielone technologie, lepsze wykorzystanie
zasobów nad Bałtykiem i ochronę środowiska”. - Mamy czym się pochwalić w tym zakresie – mówiła
wiceminister. Przypomniała o polskich osiągnięciach w dziedzinie przemysłów kreatywnych i wymieniła
niektóre osiągnięcia Polski z ostatniego 25-lecia, szczególnie w zakresie polskiego designu, wzornictwa
przemysłowego i sztuki. Odnosząc się do bezpieczeństwa cywilnego min. Mościcka -Dendys podkreśliła,
że Polska „chce wykorzystać swoje dotychczasowe doświadczenie oraz wzmocnić zainteresowanie
służb cywilnych współpracą regionalną”.
Jan Lundin, dyrektor generalny sekretariatu Rady, zaznaczył sukcesy polskich przemian w ciągu
ostatniego ćwierćwiecza, zwłaszcza w zakresie udanej transformacji i dynamicznego rozwoju
gospodarczego. Dodał, że nasz kraj jest doskonale przygotowany do sprawowania prezydencji.
Wiceminister Henryka Mościcka-Dendys wraz z Janem Lundinem spotkali się także we wtorek w MSZ z
korpusem dyplomatycznym z państw wchodzących w skład Rady Państw Morza Bałtyckiego, państw
obserwatorów oraz członków Unii Europejskiej. Na spotkaniu przedstawiono priorytety polskiej
prezydencji.
Członkami RPMB są wszystkie państwa leżące nad Bałtykiem (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa,
Niemcy, Polska, Rosja, Szwecja), a także Islandia, Norwegia i UE. Podczas dzisiejszej konferencji
zaprezentowane także logo Polskiego Przewodnictwa w Radzie Państw Morza Bałtyckiego.
Więcej informacji o polskiej prezydencji można znaleźć na stronie internetowej: www.baltyk.msz.gov.pl
źródło: http://www.monachium.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/baltica
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