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Azjatyccy sąsiedzi UE w ramach funkcjonowania 
E u ropejsl<iej Polityki Sąsiedztwa 

Celen1 poniższej pracy jest zaprezentowanie funkcjo
nowania Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (EPS Europe
on Neighhourhood Policy - El\'P) w odniesieniu do a~j a

tyckich sąsiadów UE. W toku rozważa6 poruszone zostaną 
kwestie zróżnicowania unijnych propozycji w zależnośc i 

od położenia geograficznego państw objc;tych EPS oraz ich 
postępów we wdrażaniu wspólnie wypracowanych posla
nowiet1. Ponadto, przedn1ioten1 niniejszego artykułu będą 
perspektywy rozwoju poszczególnych platforn1 wspó~pra
cy regionalnej oraz calej Europejskiej Polityki Sąsiedzt\va. 

l . Nowi sąsiedzi Unii Europejskiej 

W następstwi e rozszerzenia Wspólnoty vv lalach: 2004 
i 2007 o kraje Europy Środowo-Wschodniej i Południo
wej UE zyskała nie tylko spon1 liczbę nowych członków 
ale także nie1natą il ość nowych sąs iadów. Obecnie ,,Unia 
Europejska zajn1uje powierzchnię 4 n1ln kn12" 1, j ej l ądowe 

i morskie granice rozciągają się na dziesiątki tysięcy kilo
n1etrów, a kraje członkowskie sąsiadują z 33 pozaunijny1ni 
pat1stwatni2, położonymi w: Europie Północncj (Norwegia, 

' Jakie są rozmiary UE?, /\1-tykul zamieszczony na stronie interne
towej U n i i Europejskiej, http://europa.eu/abc/keyfl gurcs/sizeandpopu
l a tion/howb ig/intłex_pl.htm , dost<;p 5.05.2009. 

:! W liczbie tej nie uwzgl<;dniono krajów sąs i adujących z terytoria
mi zamorskimi pm1stw czlonkowskich. 
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Is landia, Rosj a)~ Europie Południowej (Chon:vacja, Bośnia 
i llcrcegowina, Serbia, Czan1ogóra, Kosowo, Macedonia, 
/\!bania Turcj a) oraz Europie Wschodniej (Białoruś, Ukra
ina, Motdowa), a także : Afryce Północnej (Algieria, Egipt, 
Libia Maroko, Tunezja); na Po tudniowytn Kaukazie (Gru
~ja, /\n11enia, Azerbejdżan) oraz na 13liskin1 Wschodzie 
(Izrael, Autonomia Pa lcsty11ska, Jo rdania, Liban, Syria) . 
W ran1ach unijnego terytorium znajdują się także enklawy 
w postaci: Szwaj carii , Liechtensteinu, Andory Monako, 
San Marino i Watykanu. 

Relacje Brukseli z wymienionyn1i powyżej kraj ami są 
wypadkową kilku, czase1n zgoła sprzecznych czynników. 
Do naj ważniejszych z nich na l eżą : aspiracje do członko

stwa, wspólnota wartości oraz celów polityki zewnętrznej , 

po~ożenie geogra ficzne, historia i tradycja stosunków dwu
i wielostronnych, w których jednym z aktorów są dzisiejsze 
pat1stwa członkovłskie oraz naciski wewnątrzunijnych lob
by. Nie n1oże więc dziwi ć, że po lityka UE wobec j ej sąsia

dów, zarówno w klimacie, j ak i w fo rn1ach organizacyjnych 
podejinO\vanych rozmóvv, j est bardzo zróżnicowana . 

1.2 Różnorodne formy współpracy sąsiedzkiej 
P ierwszą kategori ą unijnych stosunków zcwn9trznych 

są negocjacje a kcesyj n e, zarezerwowane wyłączni e d la 
europej skich sąs i adów UE, którzy spelniają określone stan
dardy. Zgodnie z art. 49 Traktatu o Uni i Europejski~j pre
tendenci do członkastwa n1uszą szanować zasady wyni
kaj ące z a rt. 6 ustępu 1 tego samego dokun1entu, który 
brzn1i: "Unia opiera s ię na zasadach wolności, deinokra
cj i, poszanov\lania praw człowieka i podstawowych wolno
śc i oraz paóstwa pra\\rncgo, które są wspólne dla Pat1stw 
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Członkowskich"3 • Sta tus państ\.Y kandydujących posiada
j ą aktualnie trzy krąje balkailskie: C hor'W'acja, Była Jugo· 
słowiat1ska Republika Macedonii ~ a także rozciągająca si~ 

na terenie Europy i A~ji Mniejszej - Turcj a. Pe rspektywa 
włączenia do Wspólnoty, zbudowanej wysiłkan1i chrześc i" 

jańskich ojcóvv założycieli , kraju muzułmańskiego povvo
duje niesł abnące kontrow·ersj e. Co więcej , jest to pa11stwo 
ba rdzo ludne i wielu Europejczyków oba\via si9 kosztów 
związanych z wyrównywanietn pozion1u życia oraz siły 

wyborczej evventualnego nowego czlonka. ,Argutnentem 
za wej ścien1 Tur~ji do Unii Europej skiej jest fakt, że Turcja 
zajn1ltje wyjątkową pozycje geopolityczną - łączy Bałkany~ 

Morze Śródzien1ne, Blisl i Wschód i Azję Środkową. Przy
stąpienie j ej do UE stanowiłoby irn pul s dJa unijnej polityki 
zagranicznej na obszarach o istotnym znaczeniu dla bezpie
czeństwa Europy. Ponadto Turcj a j est krąj em o kluczowyn1 
znaczeniu w tra nzycie surowców energetycznyc h ( ... ) '·1 

oraz o dużyn1 potencj ale gospodarczyn1 i n1ilitarnyn1, co 
tnogłoby wztnocnić poszczegó lne flJary Wspólno ty. O bok 
trwających negocj acji akcesyjnych Ankara współpracu

je z pa11stwan1 i unijnyn1i w ran1ach regionalnych platforn1 
Europej skiej Po lityki Sąsiedzt\:va : Synergii Czarno n1orskiej 
oraz Unii dla Śródzien1non1orza. 

Z tnożJi\vośc i dołączenia do Unii E uropej skiej dobro
wolnie zrezygnowaly najbogatsze paóst\va Europy tj .: N or-

' Wer.~je skonsolidowane Traktalu o Unii Europejskiej i T!·akta
tu Ustanawiąjqcego rVspólnotę Europejskq. http://elll··lex.europa.eu/ 
LcxUriServ/LexU riServ.do?uri=OJ:C:2006:32 1 E:OOO l :033 l :PL: pdf, 
dostęp 7.05.2009. 

·• M. Go lda, Turcja w Unii Europejskiej - za i pr::eci\lv, artykul 
zam ieszczony na Porta lu Spraw Zagranicznych 3 grudnia 2004 roku, 
http:/ /www. psz. pl/tekst-694/M i lcna·Golda-Turcja·w· U n i i-Europejskiej 
-za-i-przeciw, dostęp 11 .05.2009. 
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' cgia, l slandia, Liechtenstein i Szwajcaria, utrzymują one 
1 ~dnakże bliskie kontakty polityczne i gospodarcze z kra
jnn1i Wspólnoty. Tą grupę unijnych sąs iadów n1ożna utoż

.'ii.ll11iać z członkan1i Europejskiej Strefy Wolnego I-Iandlu 
( /~'uropean F'ree Trade Associalion - EFTA) oraz uczestni-
1 an1i Europej skiego Obszaru Gospodarczego5 (EOG, Euro
fJean Econon1ic Area - EEA), ustanawiającego zasady swo
bodnej \\!)'lniany hand lovvej i jednolitego rynku pomiędzy 
podn1iotami przynależący1ni do UE i EFTA. Więzi łączą
ce pozaunijne kraje Europy Zachodniej z państwa1ni człon
kowskimi nic kor1czą się wyłącznie na wzajen1nych ułatwie
niach handlowych oraz harmonizacj i przepisów prawnych . 
.,Od 1nomcntu wejścia PonJzu1nienia o EOG w życie, paó
stwa EOG kicrują środki finansowe na roz\vój gospodarczy 
i socjalny uboższych krajó\V Unii Europejskiej"6

• 

Z różnego rodzaju udogodnień oraz wyjątkowych n1echa
nizn1ów współpracy korzystają także europejskie n1ini pań
stwa, które poszczególne kraje członkowsk ie wzięły pod 
swoją opiekę7 • Dla przykładu; Monako, korzystając ze 
szczególnej relacji łączącej je z Francją, uczestniczy wsze
regu wspólnotowych polityk należy do strefy Schengen 
oraz użyvva euro, jako swoj ej oficjal nej waluty8

. Ponadto, 

"' Z wyjąlkiem Szwajcarii , której obywatele odrzucili możliwość 

uczestnictwa w t~j form i e wspólpracy z kraj (lm i U n i i Europejskiej 
w referendum. 

" Porozumienie o EOG, attyku l zamieszczony na stronie Ambasady 
Kró lestwa Norweg i i w \Varszawie. http://www.amb-norwegia.pl/pol i
cy/europe/eea/eea.htm, dostęp 8.05.2009. 

7 Ze wzgl ądu na swoje polożenie geograficzne opiekę nad Księ

stwem Monako obję la Francja, nad Andorą - Paryż ze wspólpracy 
z Madrytem, natomiast w stosunkach z San Marino oraz Watykanem 
stroną unijną reprezentują zazwyczaj Wiochy. 

li Patrz: Principality o.f Monaco, artyl ul zamieszczony na stronie 
Kom isj i Europejskiej pośw ięconej stosunkom zewnętrznym Unii Euro-



282 Lucyna Osińsk 

Księstwo uczestniczy także w nowej inicjatywie w ran1ach 
EPS - Unii dla Śródzien1non1orza. Międzynarodowy statu, 
n1ini państw oraz ich uprzywilejowanie w kontaktach z • 
Wspólnotą czynią dla11 starania o czlonkostwo w Unii bci' 
przedn1iotowyn1 i. 

Czwartą a zarazen1 najszerszą forn1ą współpracy Bruk 
seli z jej bezpośrednin1i sąsiadan1i jest Europejska Polit) 
ka Sąsiedztwa. Obecnie objętych jest nią ] 6 pat1stw, przy 
porządkowanych do odpowiednich grup geograficznych 
Wyn1iar Wschodni tworzą kraje Europy Wschodniej oraz 
położonego na pograniczu Etu·opy i Azji - Południowego 

Kaukazu (Zakaukazia). Z kolei Wytn i ar Południowy do ty 
czy basenu Morza Śródzien1nego, czyli państw Afryki Pół 
nocnej, a także leżącego na skraj u trzech kontynentów 
europejskiego, azjatyckiego i afrykaóskiego - Bliskiego 
Wschodu. Dodatkovvo w obrębie polityki sąsiedztvva funk 
cjonują mniej rozległe terytoriaLnie regionalne fora koope
racji takie jak: Synergia Czarnotnorska i Wyn1iar Północ

ny9. Szerzej o n1echanizn1ach współpracy w ran1ach EP~ 
traktować będzie kolejny podrozdział. 

Rosja, z uwagi na strategiczne partnerstwo łączące .itt 
z Brukselą, jest tradycyjne traktowana na odn1iennych 
warunkach. Chociaż nie jest uczestnikien1 EPS~ jest benc-

pejsk i ej, http://ec.europa.eu/ex terna l_relations/m onaco/ i ndex_ en. h t 111 , 

dostęp 7.05.2009. 
·>Wymiar Północny, zalożony w l 997 roku, stanowi forum wspól 

pracy w rejonie Morza Baltyckiego i Pólnocnego. Od 2007 roku doty
czy kooperacji UE z Rosją, Norwegią i I s landią. W jego zadaniach 
uczestniczą ponadto międzynarodowe organizacje regionalne ornt 
finansowe. Chociaż uczestn ikami Wymiaru Północnego nie są adresaci 
EPS to rundusze na realizację jego projektów pochodzą z EN Pl. Patrt 
więcej: O ,,~ymiar=e Pó/nocnym, artykuł zamieszczony na stronic Part
nerstwa Wymiaru Pólnocnego w Dziedzinie Zdrowia i Opieki Spolec7-
nej, http://www.ndphs.org/?aboul_nd, dostęp 14.05.2009. 



1\tjatyccy sąsiedzi UE w ramach funkcjonowania Europejskiej... 283 

licjcnten1 niektórych jej progran1ów oraz instrurnentów 
h llansowych, np. k\~Ot asygnowanych z Europejskiego 
lnstnnnentu Sąsiedzt\\ra i Partnerstwa (European Neighbo
llrhood and Partnership lns1run1.ent - ENP l) na współpra

l\' transgraniczną, a także w ran1ach \Vytniaru Północnego 
nrnz Synergii Morza Czarnego 10

• Dotychczasowa rosyjsko-
ttnij na współpraca opat1a była o zawartą w 1994 roku Ulno

wt; o pa1inerstwie i wspó·lpracy ustanawiającą partnerstwo 
llli~dzy Wspólnotan1i Europejskitni i ich Państwan1i Człon
l owskimi a Federacją Rosyjską, której właściwość powin
t Hl vvygasnąć w l i sto padzie 2007 roku 11

• Pierwsza runda 
negocjacji nowego porozun1ienia UE - Rosja odbyła się 
w lipcu 2008 roku jednakże w następnic konfliktu zbrojne
p,o potniędzy Gruzją a Federa~ją Rosyjską rozn1owy zosta
ly wstrzytnanc12• 

Podsun1ovvt1jąc spośród dziesięciu pat1stw azjatyckich, 
które są bezpośrednin1 i sąsiadami Wspólnoty jedno ubie
ga się o członkostwo vv Unii (Turcja) i jedno łączy z nią 
partnerstwo strategiczne (Rosja), oba nato1niast uczestni
czą w niektórych n1echanizn1ach i funduszach EPS. Osiem 
pozostałych paóstw jest adresatami Europ~jskiej Polity
ki Sąsiedztwa w dwóch odrębnych wyn1iarach: południc-

'" Patrz więcej: Europeon Neighbourhood and Parlnership lnsLru
/llenl, artykul zamieszczony na stron i e Komisji Europejskiej poświę
conej zewnętrznym programom pomocowym, http://ec.europa.eu/euro 
peaid/where/neighbourhood/overview/ index _ en.htm, dostęp 11.05.2009. 

" Patrz więcej: S. Andaura i M. Vahl, Nowa Umowa pomiędzy 
No.~'jq a U ni q Europejską: Aspek~v prcrwne i polityczne, " M iędzyna
rodowy Przegląd Polityczny", nr 17, http://www.mpp.org.pl/ 17/ 17_2. 
lltml, dostęp 7.05.2009. 

'~ Patrz: Ru.\·s·ia, artykuł zam ieszczony na stron i e Komisji Europej
)kicj poświęconej stosunkom zewnętrznym Unii Europejskiej, http://cc. 
c u ropa.eu/cxternal_relations/russia/index_ en. htm, dostęp 7.05.2009. 
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wyn1 ( Izrael , Autonomia Palestyńska, Liban, Syria, .forda~ 

nia) i vvschodnitn (Gruzja~ Arn1enia, Azerbejdżan). 

2. Europejsl<a Polityl<a Sąsiedztwa 

W związku z rozszerzenien1 Unii o dwanaście nowych 
paóstw z1nianie uległa geopolityczna róvvnowaga na konty
nencie. Rozszerzona Wspólnota zyskała nie tylko nowych 
cz-łonków, ale także nowych sąs iadów, \-vobcc których nale
żało wypracować spójną taktykę dzialania. Rozważan ia 

odnośnie nowej jakości unijnych s tosunków sąsiedzkich 
ot-vvorzyl dokun1ent pt. Szersza Europa (Wider Europe)1\ 

opublikowany przez l(on1isję Europejską w n1arcu 2003 
roku. Efektem podjętej na ten ten1at dyskusji było po-w·oła
nie Komunikatem KE z tnaja 2004 roku Europej skiej Poli
tyki Sąsiedzt\.va 1 4 • .,,Z dokun1entu wynika, i ż celen1 ENP n1a 
być dziatanie na rzecz stabilności, bezpieczeństwa i dobro
bytu w sąsiedztwie rozszerzonej UE. Podstawą relacji UE 
z sąsiadan1i n1a być poszanowanie zasad państwa prawa. 
reguł dobrego rządzenia, praw cz~owieka i praw mniej
szości oraz dążenie do realizacji zasad gospodarki rynko
wej i zrównoważonego rozwoj u. Unia będzie także zmie
rzać do uzyskan ia poparcia sąsiadów dla swej polityki 

11 Patrz: Comnmnication ji·om Commission lo the Coucil and the 
European Parliamenl. Wider Europe - Neighbvurhood: A Ne'l-1' Frame
lvork for Refalians wit h our Easfern and Southern Neighhours. Brus
sels, 11.03.2003, COM(2003) l 04 finał, http://cc.europa.eu/vvorld/enp/ 
pdf/com03_ 104_en.pdf, dostęp 15. 11.2007. 

I.J Patrz: Commzmicalion ji·om Commission European Neighbour
hood Policy. Stafegy Pape1: Brussels, 12.05.1004 COM(2004) 373 
fina l, http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/strategy/strategy _pa per _en.pdf~ 

dostęp 14.11 .2007. 
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1ngranicznej" 15• Inny n1i słowy, Bruksela zobowiązała si ę 

wtgradzać pon1ocą techniczną i finansową oraz politycz
lty tn wsparciem te rządy i społeczct1stv·la, które zdecydują 
"il( podjąć trud demokratycznych re fonn , aby w ten sposób 
wspólnie unikać powstania nowych cywilizacyjnych linii 
podziału w Europie. Jednocześnic należy zaznaczyć, że 

i d~;a pogłębionej współpracy z bezpośrednim sąsiedztwen1 

l inii nie przesądza o e-vventualnym rozszerzeniu Wspólno
ly o te kraje. 

Od n1aj a 2004 ro ku E PS przeszła istotne przeobra
/enia n1ąjące na ce lu j ej e fektywniejsze funkcjonowanie. 
Picrvvsza weryfikacja i stniejących 1nechanizn1ów nastąpi 

lu w grudniu 2006 roku wraz z publikacją Komuni katu KE 
pl. o WZI110Cnieniu Europej skiej r olityki Sąsiedztwa (On 
"trenghtening the E uropean Neighbourhood Policy)' 6

• Jego 
l' łównyn1 wnioskien1 by to dostrzeżenie potrzeby większe

!.!. O finansowego zaangażowania U ... vv krajach sąsiedzkich, 

ponoszących obecnie duże koszty trans fonnacj i, której 
efekty mają charakte r długo fal o'vvy, p rzez co n1ało n1otywu
jqcy w krótkin1 okresie czasu. Kolejny rokdyskusji zarów
no wewnątrz Kon1i~ji , j ak i w administracji niemieckiej , 
sprawującej ówcześnie Prezydencję we Wspólnocie, przy
niósł dokll1nent pt. Silna europej ska polityka sąs i edztwa 

(A Strong European N eighbourhood Po łi cy) 17 , przedsta-

'' A. Eberhadrt, M. K rzyszlofow icz, Europej:·;ka Polity ka Sqsied:
tll'a (ENP) - propozycje Komi.~ji Europejskiej, " B iuletyn" 2004, nr 20 
(208), s. l 12 l. 

1'" Patrz: CommunicaLion j i·om t he Commission Lo L he Cozmcil and 
t/Je Europeon Par/iamenl. On sLrenghtening !he Europeon Neigh
hourhvvd Pvlicy, Brusscls, 4. 12 .2006, COM(2006)726 ·fina l, http:// 
l.:C.curopa.eu/world/enp/pdf/com06_726 _ en.pdf, dostęp 4.0 1.2008. 

17 Patrz: Komunika! Komi.\ji do Parlamentu Europejskiego i Rady. 
Silna europejska polity ka sąs iedztwa, Bruksela, 5. 12.2007, KOM 
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wiony szerszelnu grcn1ium w grudniu 2007 roku. ,,Konltt 
ni kat za\\1iera kilka szczegółov.rych propozycji tnających '' ~ 
celu uczynienie oferty UE dla krajów partnerskich bard 1 i~ ł 
narnacalną, szczególnie w zakresie handlu, n1obilno~n 
rozvviązywania zan1rożonych konlliktów" 1

H. Bruksela puh 
likuje dodatkovvo bardziej szczegó1owe dokun1enty odnu 
nie kluczowych dziedzin współpracy sąsiedzkiej, a w tym 
integracji ekonon1icznej, kontaktów n1iędzyludzkich, wymiu 
rów ternatycznych (kooperacja dotycząca en ergi i, trans p< li 
tu, środowiska naturalnego itd.) oraz reżin1u wizowego 19

• 

2.1 EPS- mechanizmy działania oraz instrumenty 
finansowe 
Europ~jska Polityka Sąsiedztwa opiera się na dwustron 

nych Planach Działania (Aclion PLans- AP) zawierającyl'1 1 

cele krótko i średnioterminovve do osiągnięcia przez. o bil· 
strony porozun1ienia. Podpisanie un1ovvy poprzedza pr7.) 

gotowywany przezKE raport na ten1at sytuacji wevvnytr;. 
nej danego partnera (C'ountry Report), który \vyznacza polu 
ewentualnego vvspółdziaJania. Po pozytywnej ocenie Rad) 
odnośnie n1ożliwości wspólpracy pon1iędzy kraje1n sąsia

dującytn a Wspólnotą następuje \\rynegocjowanie progra
lnu wspólnych zadaó na czas od 3 do S lat. ln1plementa
cja zatw·ierdzonych planóvv wszechstronnych refonn oraz 
proces przekazyvv-ania związan~j z ni1ni unijnej pon1ocy 
są wspierane i n1onitorowane przez bilateralne podkon1i-

(2007) 774 \.versja ostateczna, hllp://eur-lex.europa.eu/ LcxUriServ/ 
LexUri Serv.do?uri=COM:2007:0774:FIN:PL:PDF, dostęp 9.0 l. 2008. 

tx Europeon Neighbourhood Pohcy - Strengthening t he EN P, arty
kuł zamieszczony na stronie Europejskiej Połityki Sąs i edztwa~ http:// 
ec.europa.eu/world/cnp/slrengthcning_en.htm, dostęp 11.05.2009 tłum . 

własne. 

'
9 Patrz: ibidem. 



J tl yccy sąsiedzi UE w ramach funkcjonowania Europejskiej. .. 287 

l· l v. Dodatkovvo, Komisja Europejska publikuje okreso
\ ' raporty (Progress Reports) , określające stan wykona
tli li poszczególnych u1nów oraz zagadnienia, z któryn1i 
' 1q:ie:J się perspektywy pogłębionej współpracy20• Warto 

1yn1 n1iejscu wspomnieć, że podpisanie Planu Działania 
IIIL' przekreśla dotychczasowych ram partnerstwa pon1ię
d' Unią a konkretnyn1 pm1stwen1. Unijna polityka wzglę
dt•ln sąsiedztwa buduje na wcześniej podpisanych porozu
litten i ach dwustronnych, dlatego też sytuacja prawna relacji 
IH~ ~zczególnych sąsiadów Wspólnoty z Brukselą jest bar
d 10 zróżnicowana2 1 • 

Od dnia sw~jej inauguracji EPS przeszła istotne uspraw
tt ll' nia systetnu funduszy oraz n1echaniz1nów wspierania 
tl· l(ntn. Od stycznia 2007 roku polityka pon1ocowa jest 
·unifikowana i uproszczona do jednego 1nechanizn1u -
l 'nropejskiego Instrtnnentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Środ-
1 i wyasygnowane z unijnego budżetu przeznaczane są 
\ rierwszej kolejności na progralny krajowe (country 
1wogramn1es) , czyli i1nplen1entacje poszczególnych AP, 
1 następnie na vvspólpracę regionalną (reg;onal co-opera

li( Jl1 ) , transgraniczną ( cross-border co-operalion - CBC) 
nraz n1iędzyregionalną (Inter-regional Progrc11nme - IRP). 
W ran1ach ENPl wprowadzono w ?006 roku dodatkową 
;achętę finansową - Instrun1ent Wspierania Systetnu Rzą
dów (Governance Facifity) przeznaczony dla tych part
nerów UE, którzy wykażą s i ę najdalej idącyn1 zaangażo-

~< ' Patrz: The Po/icy: Ho\11' does the European Neighbourhood Po/i-
1:1' work, arlyku l zamieszczony na stronie Europejskiej Polityki Sąsie

dztwa , http ://ec .europa .eu/world/enp/how itworks _ en.htm , dostęp 
•1.0 1.2008. 

21 Bruksela zawada odm ienne w treści i form i e umowy z partnera
mi śródziemnomorskimi (Umowy Stowarzyszeniowe) oraz odmienne 
;, krajami WNP (Porozumienia o Partnerstwie i Wspólpracy). 
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waniem w procesie wdrażania swojego Planu Działania. 
Mając na celu ułatwienie przebiegu transforn1acji urucho
Iniono także Fundusz Inwestycyjny Sąsiedztwa (Neighbo
urhood Investment Fund - NI F) nastawiony na"( ... ) wspie
ranie pożyczek na projekty inwestycyjne w państwach 
sąsiedzkich udzielanych przez n1iędzynarodowe instytucje 
finansowe (jak Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski 
Bank Odbudowy i Rozwoju), a także instytucje finansowe 
państw członkowskich UE"22 • Najnowszyn1 pozytywnyn1 
sygnałen1 ze strony Brukseli było zainaugurowanie w n1aju 
2008 roku Sąsiedzkiego Instntn1entu Wspierania Inwestycji 
(Neighbourhood Investn1ent Facility, NIF), przeznaczające
go pożyczki na projekty tworzenia infrastruktury z dziedzi
ny energetyki, transportu oraz ochrony środowiska23 • Dla 
beneficjentów EPS dostępne są także specjalne narzędzia 
wspierające n1odernizację adn1inistracji publicznej: Pro
gratu Pon1ocy Technicznej i Wyn1iany Inforn1acji (Techni
cal Assistance and Jnfonnafion Exchange - TAIEX)24

, pole
gający na praktycznyn1 przekazyvvaniu krajon1 sąsiedni1n 

21 M. Menkiszak, Komisja Europejska proponuje wzmocnienie Euro
pejskiej Po/ityki Sąsiedztvva, " Komentarz" Ośrodek Studiów Wschod
nich 7.12.2006, http://www.osw.waw.pl/pub/koment/2006/ J 2/061207. 
htm, dostęp 9 .O 1.2008. 

23 Patrz: More fundsfor vital investment in EU's Neighbourhood, 
Brussels 5.05.2008, IP/08/709, http://europa.eu/rapid/pressReleases
Action.do?reference=IP/08/709&format=HTML&aged=O&language= 
EN&guiLanguage=en, dostęp 8.05.2008. 

2
·
1 Wspólpraca twinningowa oznacza wspól-pracę partnerską pomię

dzy adm inistracją dwóch krajów w rozwiązywaniu konkretnych, sek
torowych problemów, tj. zwalczanie międzynarodowej przestępczości 
czy wzmocnienie struktur kontroli sanitarno-weterynaryjnej i fitosan i
tarnej. Patrz więcej: Boosting co-operation through twinning, artykuł 
zamieszczony na stronie Komisj i Europejskiej poświęconej zewnętrz

nym programom pomocowym , http://ec.europa.eu/europeaid/where/ 
neighbourhood/overview/twinning_en.htm, dostęp 4.0 1.2008. 
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know-how wraz ze wsparcien1 techniczny1n oraz projek
ty twinningowe (Twinning ProjectsYS, zakładające współ
pracę ekspertów z krajów członkowskich przy wdrażaniu 
strukturalnych reforn1 w krajach sąsiadujących26 . Dodatko
wo, dla uczestników EPS dostępnajest również coraz więk

sza ilość wspólnotowych progratnów i agencji. 
Przyznawanie środków z unijnego budżetu opiera się 

przede wszystkin1 na szczegółowych programach rocznych 
(A nnual Action ProgranrLn1es), które wprowadzają w życie 
postanowienia średnio i długotern1inowych : krajowych 
oraz regionalnych Programów Indykatywnych (Natio
nal and Regional Indicative Progra1nn1es) oraz krajowych 
i regionalnych Doktunentów Strategicznych (Country and 
Regional Strategy Papers). "Oferty przetargowe z pro
gramów potnocowych UE są otwarte dla przedsiębiorstw 
z 27 paóstw członkowskich, krajów kandydujących oraz 
potencjalnych kandydatów oraz od samych partnerów EPS 
i są przyznawane zgodnie ze standardami UE w zakresie 
zamówie{l. publicznych"27

. Co oznacza, że w przypadku 
współpracy regionalnej i transgranicznej konkretne wnio
ski tnogą być skierowane również przez Turcję i Rosję. 

25 Patrz więcej: TA/EX, informacja zamieszczona na stronie Komi
sji Europejskiej, http://taiex.ec.europa.eu/, dostęp 11.01.2008. 

~6 European Neighbourhood Policy: Funding, artykuł zamieszczo
ny na stronie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, http://ec.europa.eu/ 
world/enp/funding_ en.htm, dostęp 11.05.2009. 

~7 Patrz: European Neighbourhood and Partnership Instrument ... , 
tlum. własne. 
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3.2 EPS - wymiary regionalne 
Z gcostrategicznym po·1ożenietn azjatyckich sąsiadó\\ 

UE związane są pojęcia : Południo\vego (Soulhern Di1nen~ 

sżon) i Wschodniego Wytniaru (Eastern Din1ension) EPS, 
a także Synerg ii Morza Czarnego (Biack Sea Synergy). 

Partnerstwo Eurośródziet11no1norskie, Proces Barce.łoi1-

ski (Euro-Medilerranean Partnership, Barcelona Proces.\·) 
zostało zainicjowane w 1995 roku, jako platforn1a współ
pracy krąjów członkowskich oraz dziesięciu pozaeuropej
skich paóstw basenu Morza Śródzienu1ego: Maroka, Algie
rii , Tunezji, Libii , Egiptu, Izraela~ Autono1nii PalestyJ1skicj. 
Jordanii, Libanu i Syrii. W 2004 roku, wraz z pojawieniem 
się Europej skiej Polityki Sąsiedztwa, Proces Barcelański 
został objęty zaintereso\vaniem EPS, jako jej Południowy 
Wyn1iar, nato1niast ·w 2008 roku przeksztaŁcony w Unię dla 
Śródzien1nomorza ( Uniun for L he Medilerranean). "Unia 
dla Śródzien1non1orza jest stosunkowo nową inicjaly\vq 
Francji 1nającą na celu lepszą integrację gospodarczą, poli
tyczną i społeczną państw basenu Morza Śródzien1nego. 
wtączając w to, obok paóstw objętych Europej ską Polity
ką Sąsiedztwa, Unię Europejską jako całość oraz niektóre 
kraje objęte pol i tyką rozszerzenia" 28• Do tej ostatniej gru
py adresatÓ\V zaliczyć n1ożna zaróvvno kraje obecnie kan
dydujące do Wspólnoty (Turcję i Macedonię), jak i posia
dające generalną perspektyvvę członkostwa (Chor\.vację, 

Albani9, Bośnię i I lerccgowinę oraz Czarnogórę) . Ponadto, 
uczestnikan1i inicjatyvvy są również pat1stwa nieobjęte ani 
polityką sąsiedztwa ani rozszerzenia, związane naton1iast 

:)1 J. Muś, J. Kamińska, lmplilw cje '~>lymiaru finansowego polity
ki UE wobec sqsiad/Jw, s. l L hl1p://ww'vv.biuletyn.ukie.gov.pi/HLP/ba 
nal.nst/ O/F7B646412EB 16B58C 1257538004 14499/$fi le/06_J.Mus,J.K 
ami%C5%84ska_lmplikacjeo/o20wymiaru%20finansowego.pdf?Open, 
dostęp 12.05.2009. 
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1. regionen1 śródzien1nomorskitn: Mauretania i Monako. 
(i łównyn1 celetn francuskiej propozycji jest podniesie
nic politycznego pozion1u relacji w basenie Morza Śród
l.iemnego, a także ich uzupełnienie o bardziej natnacalnc 
dla zwykłych obywateli projekty regionalne i transnarodo
' c. Wśród najważniejszych kwestii wspólnego zaintereso
' an ia Deklaracja z Paryskiego Szczytu dla Śródzi eJuno
morza wy1nienia: "( .. . ) ekonon1iczny i społeczny rozwój; 
"'Wiatowy kryzys w zapewnianiu żywności; degrada~ję śro

dowiska wraz ze zn1ianami klimatu i pustynnienie1n oraz 
pron1owanien1 zrównoważonego rozwoju; energię; migra
cje; terroryzn1 i ekstren1izm; a także pron1owanie dialogu 
pon1 iędzy kul turan1i"29

• 

,Jedne z najv;ażniejszych innowacji Unii dla Śród-
1.icn1non1orza obejn1ują rotacyjną kc-prezydencję spra
wowaną przez przedstavviciela UE i reprezentanta partne
n'>w śródz ien1nomorskich oraz Sekretariat un1iejscowiony 
' Barcelonie, odp0\\7iedzialny za rozpoznawanie i pron1o
wunie projektów o regionalnej , subregionalnej i transna
rodowej wartośc i rekrutujących s ic; spośród różnorodnych 
scklorów"30

. Podczas gdy sekretariat będzie n1iał znacze
nic techniczne, polityczna odpowiedzialność za inicjaty
' 9 będzie, j ak dotąd, spaczywala na, spotykających się 

regularnie, tninistrach spravv zagranicznych oraz wyższych 
urzędnikach. Poza funduszan1i dostępnyn1i dla w·szystkich 

l •l Joint Dec/araLi on ofthe Paris Summitfor l he 1\1/editerranean, Pa-
1 i o.;, 13.07.2008, s. 8, http://www.ue2008. fr/webdav/sitc/PFU E/shared/ 
lmport/07/071 3 _declaration_de_paris/ Joint_dec larat ion_of_the_ Par-
1'\ summ it_for_ t he _Mediterranean-EN.pdt: dostęp 14.05 .2009, tłum . 

wlasne .. 
1
" I:;uro-/vlediterranean Parlnership, mtykul zamieszczony na stro

nie Komisj i Europejskiej poświęconej stosunkom zewnętrznym Uni i 
l mopejskiej, http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/, dostęp 
1.0 1.2008, tiu m. wlasne. 
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adresatów EPS Wyn1iar Poludniowy obsługuje dodatko\\u, 
skierowany na rozwój prywatnego sektora gospodarki 01'111' 

tworzenie przyjaznego klin1atu inwestycyjnego, I nstrun1cnl 
na rzecz Invvcstycji i Partnerstwa Śródzicn1non1orskic!'O 
(Facility for Euro-Mediterranean JnvestJncnt and Partner 
shi p - fEMIP). ZgJoszone wnioski n1ogą być sfinansowanl' 
także z innych źródet; vV tytn ze środków krajóvv członkaw 
skich, instytucji regionalnych, tni ędzynarodow-ych instytu· 
cji finansovvych oraz podn1iotów prywatnych. 

Wschodni wektor polityki S~! Siedzt\va dlugo czekał tw 
swoją inaugurację, w koi1cu, w 2008 roku~ '. uznanie unij 
nych instytucji oraz pai1stvv cztonkowskich zyskał pol 
ska-szwedzki projekt pod nazw·ą Partnerst\iVO Wschodnie 
(Eastern Partner.\·hip - EaP). Zorganizowany specjalnil' 
w tyn1 celu szczyt Unii Europej skiej w Pradze~ vv 1naju 
2009 roku, powołał tę nową platfo rn1ę współpracy regio
nalnej do życia:~ 2 . Propozycja obejn1uje swyn1 zasięgiem 

27 krajów UE i 6 wschodnich benefi cjentóvv ENP: Ukrai
n(( Moldowę, Azerbejdżan. Arn1enię, Gruzj ę oraz Białoruś. 
Jej przyjęcie oznacza "( ... ) nowe u1nowy stovvarzyszenio
we zawie rające g lębokie i obszerne porozUJnienia o wol
nym handlu z krajami, które wyrażają chęć oraz zdolnośc i 

do podjęcia bardziej intensywnych zobowiąza11 , stopnio-

11 Patrz: Joint Declaration qj'lhe Prague Eastern Partnership Sum
mil, Brussels, 7.05.2009, 8435/09 (Presse 78), http://www.consilium. 
europa.eu/uedocs/cms_ data/docs/pressdata/en/er/ 1 07589 .pd r, dostęp 
12.05.2009. 

'~ Pod koniec maja 2008 roku minister spraw zagranicznych 
Rados ław Sikorski przedstawit zarys nowej, po lsko-szwedzk iej ini
cjatywy odnośn ie re łacj i U ni i z j ej postradzieckim i sąs i adami. Został 

on zaakceptowany przez przywódcóv,, pai)Stvv członkowsk ich podczas 
szczytu Rady Europejsk i ej w czer"vcu 2008 r., a naslępnie wzbogacony 
o sugestie Komisji Europejsk iej w komunikacie z grudnia tego same
go roku. 
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wq integrację z gospodarką UE oraz łatwiejsze podróżo
wanie do UE dzięki stopniowej liberalizacji reżin1u wizo
\ ego, idąc~j w parze ze środkan1i zwalczania nielegalnej 
imigracji"J3• Wśród priorytetów Partnerstwa znalazły się 
lakże : protnocja demokracji i dobrego rządzenia, wzn1oc
nienie bezpieczeóstwa energetycznego, a także wspieranie 
kontaktów n1iędzyludzkich społecznych i ekonomicznych 
rerorm oraz ochrony środowiska. 

Partnerstwo Wschodnie oferuje zarówno dwustronne, 
jtlk i wielostronne n1echanizmy sąsiedzkiej współpracy . 
.l ak dotychczas, kraje partnerskie będą zbliżały się do Unii 
w zależności od ich indywidualnych możliv·lOści i jednost
ko\VO określonych ratn czasowych, ale także "( .. . ) wspól
nie więcej współpracowały w kwestiach związanych z UE, 
dzicliJy się potniędzy sobą swoin1 doświadczenietn oraz 
najlepszyn1i praktykan1i" 3-t . Nowa inicjatywa zaowocu
je więc nie tylko zacieśnienicn1 relacji po1niędzy poszcze
gólnyn1i krąjan1i a Wspólnotą, ale także w obręb ie samego 
regionu. W kwestii organizacyjnego funkcjonowania nowej 
struktury Kon1isja zaproponowała odbywanie się następu
.i<Jcych gren1iów: co dvva lata spotkań g~ów państw i rzą
dów krajów partnerskich; dorocznych spotkań n1inistrów 
spraw zagranicznych państw członkowskich UE i kra
jów partnerskich; co najn1niej dvva razy w roku spotkań na 
szczeblu wyższych urzędników zaangażowanych w refor-

31 Eastern ParLnersfu/>, a1tykul zamieszczony na stronie Komisji 
l~ uropej skiej poświęconej stosunkom zewnętrznym, http://ec.europa. 
cu/cxternal_relations/eastern/ index _ cn.htm, dostęp 12.05.2009, tiu m 
własne .. 

" Eastern Partnership, Brussels 5.05.2009 MEM0/09/2 l 7, s. l , 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEM0/09/2 
17&format=HTML&ngcd=O&language=EN&guiLanguage=en, dostęp 
12.05.2009, tłum. własne. 
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my w poszczególnych obszarach czterech platforn1 ten1a
tycznych35 oraz paneli wspierających prace tych platfonn, 
odbywających się wedle potrzeby36

• Partnerstwo nie prze
widuje żadnych nowych instrutnentów finansowych, zakła
da natomiast zwiększenie kwot asygnowanych w ratnach 
ENPI z 450 mln euro w 2008 roku do 785 1nln euro w 2013 
roku, czyli w sun1ie o prawie 75o/o37

• W założeniu, projek
ty w obrębie EaP n1ają być także finansowane ze środków 
dobrowolnie przekazywanych przez poszczególne kra
je UE i EOG oraz połączone z kredytan1i z Europejskie
go Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) i Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego (EBI). Ostatnią wielostronną struk
turą w ran1ach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, która jest 
dostępna dla azjatyckich sąsiadów UE jest Synergia Czar
nomorska. Kon1isja Europejska Kotnunikaten1 z grudnia 
2006 roku zaproponowała najpierw ufonnowanie Synergii, 
a następnie, Kon1unikatem z kwietnia 2007 roku, rozwinę
ła jej koncepcję. Skupia ona kraje położone nad lub w bez
pośrednim sąsiedztwie Morza Czarnego, czyli ze strony UE 
Bułgarię, i Ru1nunię, naton1iast spośród pozaunijnych part
nerów: Ukrainę, Mołdowę, Annenię, Azerbejdżan, Gruzję 

a także Rosję i Turcję. Unijna inicjatywa zamiast powoły
wania nowej , kompleksowej strategii wobec regionu ma na 
celu, dzięki swoin1 elastycznytn ramo1n, współgrać zarów
no z zasadan1i EPS, jak i regulacjami strategicznego part-

Js Wspólna deklaracja szczytu UE w Pradze wyznaczyła cztery 
obszary platform tematycznych w dziedzinach: demokracji , dobrych 
rządów i stabilności· integracji gospodarczej i konwergencji z polity
kami UE; bezpieczeństwa energetycznego oraz kontaktów międzyludz
kich. 

J6 Patrz: Eastern Partnership, Brussels, 5.05.2009 MEM0/09/217, 
op.cit. , s. 3. 

J? Patrz: ibidem, s. 4- 5. 
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nerstwa z Federacją Rosyjską oraz przedakcesyjnym zbliże
niein z Turcją. Synergia wykorzystuje struktury wcześniej 
powołanych regionalnych organizacji i inicjatyw, takichjak 
np. Organizacja W spółpracy Gospodarczej Paó.stw Morza 
Czarnego ( Organization oj Black Sea Econon1ic Coopera
lian - BSEC), Forum Czarno1norskie (Black Sea Forum) 
czy Inicjatywa z Baku (Baku lnitiative ). Jej zadanien1 jest 
podejmowanie kooperacji na polach, które dla prawidłowe
go funkcjonowania potrzebują zaangażowania wszystkich 
aktorów o1nawianego terytoriun1, takich jak np. środowisko 
naturalne, transport, energia, "zan1rożone" konflikty, poli
tyka n1orska i rybołówstwo, przepływ osób i bezpiecze{t
stwo czy nauka i badania38

• 

Finansowanie inicjatyw w ra1nach Synergii odbywa się 
na zasadach obowiązujących w ENPI, z naciskie1n na pro
Inowanie projektów transgranicznych. Uczestnicy tej plat
fonny wspólpracy mogą także liczyć na pożyczki z EBOiR 
i EBI oraz Czarnomorskiego Banku ł-Iandlu i Rozwoju. 
Dodatkowo, w przypadku zaangażowania państw człon
kowskich, 1nożliwe jest uzyskanie środków z Europejskie
go Funduszu Rozwoju Regionalnego, natotniast projekty 
z udziałen1 Turcji n1ogą wykorzystać również InstrLnnent 
Pon1ocy Przedakcesyjnej (Instrument oj Pre-Accession -
IPA). 

Podsumowując regionalne wyn1iary Europejskiej Poli
tyki Sąsiedztwa nie 1nożna pominąć kwestii ich finansowe
go zaplecza. W ran1ach projektów wielostronnych ENPI 
Południowy Wy1niar EPS otrzymał na lata 2007- 20 l O 

Jx Patrz: Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskie
go. Sy nergia czarnomorska - No·wa inicjatywa wspó/pracy regio
nalnej , Bruksela, 11.04.2007, KOM(2007) 160 wersja ostateczna, 
s. 3- 9, http:/ /eur-lex.europa.eu/Lex U riServ/LexUriServ.do?uri=COM: 
2007:0 160:FIN:PL:PDF, dostęp 7.02.2008. 
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343,3 1nln euro, nato1niast Wyn1iar Wschodni 223,5 mln 
Euro:.9• Z kolei, na regionalne projekty beneficjentów 
Synergii Czarnotnorskiej w ran1ach ENPI i IPA wyasygno
wano w 2007 roku 62 tnln curo40

• 

3. Poszczególne relacje bilateralne 

On1awiając geograficzne wyn1iary EPS należy pan1ię
tać, że większość środków przeznaczonych dla krajów part
nerskich w ran1ach Europejskiego Instrun1entu Sąsiedztvva 
i Partnerst\va dostępna jest w progranlach krajowych, nato
n1iast współpraca wielostronna jest zauważalnie In niej dofi
nansowana41. Oznacza to, że bardziej n i ż przynależność 
do konkretnej struktury regionalnej , o randze stosunków 
UE z poszczególnytni pal1stwan1i decyduje jch bilateralny 
ksztah, odz\vierciedlony w Planie Działanie. Treść zavvar
tego AP zależy natotniast od postępów we wdrażaniu naj
istotniejszych refonn oraz spójności politycznych i gospo
darczych interesów obu stron. Jak nietrudno się don1yślić 

-'') Palrz: Europeon Neighbourhood and Partnership Instrument 
(EN P 1). Funding 2007- 2013, s. 2, http://ec.europa.eu/world/cnp/pdf/ 
country/0703_enpi_figures_en.pdt~ dostęp 18.05.2009. 

4 11 Patrz: A nnex 11 Commzmication .from t he Commi.'•;sion to t he 
Council and t he Europeon Par/iamenf: report on rhejirsL year ofimple
mentation ofthe Black Sea Synergy, Brussels, 19.06.2008, COM(2008) 
391 fi n al, s. l O, http: //www.delgeo.ec.europa.eu/en/Support/blacksea. 
pdf, dostęp 14.05.2009. 

'
11 Patrz: J. Muś, Wspólpraca wielostronna w regionie. Balkońskie 

do.<: 1>viadczenia dla Partnerstwa Wschodniego, s. 2, http://ww'vv.biule
tyn.ukie.gov.pi/H LP/banal.nsf/0/4 197 198CCD769A li C 125753 80 
041 E60E/$fi le/08_J.Mus_ Doo/oC5°/o9Bwiadczen ia%20wsp%C3o/o83 
%C5%82pracyo/o20regionalnej0/o20nao/o2013a0/oC5%82kanach0/o20Zac 
hodnich .pdf?Open, dostę p 18.05.2009. 
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zawartość i pozion1 realizacji konkretnych un1ów jest bar
dzo zróżnicowany. " In1plementacja Planów DziaŁan ia EPS 
(podpisanych w 2005 roku z fzraele1n, Jordanią, Mołdową, 

Marokiem, Autonornią Palestyt1ską, Tune~ją oraz Ukrai
ną, w 2006 roku z Anneni ą, Azerbejdżaneol i Gruzją oraz 
w 2007 roku z Egiptem i Libanen1) jest vv toku"42 • Z kolei; 
.,Algieria, Białoruś, Syria i Libia, ze względu na politycz
ną sytuację wev..rnętrzną nie są w stanie navviązać bliższych 
relacji z Un i ą Europejską w ratnach EPS i nie korzystają 
w pe-łni z dostępnych instn1n1entów współpracy"43 • 

Do najbardziej zaawansowanych zal iczyć n1ożna rela
cje na linii Bruksela - Kijów, co odzwierc i ed lają zapisy, 
negocjowanej obecnie, Wztnocnionej Umowy UE- Ukra
ina. Nowe porozun1ienie będzi e nosiło charakter tunowy 
stowarzyszeniowej, a jego uzupełnieniem będzie szeroko 
zakrojona strefa wolnego handlu. Strony prowadzą rów
nież rozmowy na ten1at l i beralizacj i reżi1nu wizowego oraz 
nowego instrwnentu służącego in1plen1entacji porozumie
nia44. W tyn1 smnytn kierunki zn1ierząją również stosun
ki Brukseli z Mołdovvą, która także rozpoczęła negocjacje 
nowego porozun1ienia wychodzącego poza postanowienia 
Un1owy o Partnerstvvie i Współpracy. Spośród a~jatyckich 

uczestników Europej skiej Polityki Sąsiedztwa najdalej idą
ce regulacje, w t-yn1: urnowy o wolnym handlu towara1ni 
przen1ysło\vyn1i, koncesje na handel produktami rolnyn1i 

~~ The Po/i<.,y: PVhat is !he European Neighbourhood Policy?, at1y
ku l zamieszczony na stronie Europejsk iej Polityki Sąsiedztwa, http:// 
cc.europa.eu/world/enp/policy_en.htm, dostęp 12.11.2007, tłum. włas-
n e. 

.n J M Ś J f( · ' l' · ~ · . u , . amms .. a, op.c1t., s . .). 
·' ·

1 Patrz: European Neighbourhood Policy - Ukraine, Brussels, 
23 .04.2009, MEM0/09/ 189, http://europa.eu/ rapid/pressReleasesActio 
n .do?reference=M EM0/09/ 189&format=HTML&aged=O&Ianguage= 
EN&gu iLanguagc=en, dostęp 20.05.2009. 
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oraz rozszerzone mechanizmy współpracy instytucjonal
nej45, zawiera izraelsko-unijny Plan Działania. Również ku 
strefie wolnego handlu oraz intensyfikacji kontaktów poli
tycznych z1nierza AP zawarty z Jordanią. Pozostałe kraje 
pa1inerskie, choć również mają szansę na takie udogodnie
nia, n1uszą się liczyć z tym, że jest to perspektywa długo
tern1inowa. Dla przykładu, w porozumieniach zawieranych 
z krajan1i Południowego Kaukazu przeważają zobowiąza
nia do przestrzegania praw człowieka, zasad państwa pra
wa oraz wprowadzania wolnorynkowych reforn1, w zamian 
za częściową liberalizację wy1niany handlowej. Jak widać, 

proces zbliżenia z UE jest wprost proporcjonalny do postę
pów na drodze de1nokratyzacji. 

Zawartość poszczególnych Planów Działania przekłada 
się naton1iast na unijną potnoc f1nansową. Jak rnożna zoba
czyć na przedstawionyn1 poniżej wykresie (wykres nr l) 
najmniej funduszy zaangażowanych zostało we współpracę 

z Libią i Białorusią, które dotychczas nie posiadają praw
nych ram współpracy z UE oraz z Izraelen1, który ze wzglę

du na swoją ekonon1iczną kondycję nie potrzebuje unijnych 
dotacji. 

Analizując środki przekazane europejskin1, afrykań
skim i azjatyckitn sąsiadon1 Wspólnoty zauważyć n1ożna, 

że Bruksela faworyzuje kraje Afryki Północnej (Maroko, 
Egipt, Tunezja, Algieria), wspierane przez silne lobby fran
cusko-hiszpaóskie oraz Ukrainę, popieraną przede wszyst
kin1 przez Polskę. Najmniej potnocy finansowej otrzymały 
państwa Południowego Kaukazu (w sumie 438,8 tnln euro, 
czyli kwotę niższą niż zarezerwowane dla pojedynczych 

'15 Patrz: Europeon Neighbourhood Policy - Izrael, Brussels, 23.04. 
2009, MEM0/09/ 185, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do? 
reference= M EM0/09/ 185&format=HTM L&aged=O&Ianguage= EN& 
guiLanguage=en, dostęp 18.05.2009. 
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państw ~j.: Ukraina- 494 tnln euro, Egipt- 558 mln euro 
i Maroko - 654 111ln euro ). Na nieco wyższyn1 poziomie 
niż poszczególne kraje Zakaukazia uplasowały się państwa 
bliskowschodnie: Syria i Autonotnia Palestyńska (oba po 
l 30 tnl11 euro ). Natomiast najwięcej środków spośród azja
tyckich sąsiadów W spólnoty uzyskały Jordania - 265 mln 
euro i Liban- 187 n1ln euro. 

Wykres 1. Alol\.acja środków finansowych w ramach ENPI 
z uwzględnieniem poszczególnych pat1stw partnerskich w latach 
2007-2010. 

Źródło: J. Muś, J. Kamińska, Implikacje ",vymiaru finansowego poli
tyki UE 'Wobec sąsiadów, s. 6, http://www.biuletyn.ukie.gov.pi/I-ILP/ 
banal.nsf/O/F78646412EB 16 858C 125753800414499/$fi le/06 J. 
M us,J. Kam i%C5o/o84ska _ Impl ikacjeo/o20wym iaruo/o20fi nansowego. 
pdf?Open, dostęp 12.05.2009. 

W tym sa111yn1 okresie środki przeznaczone do dys
pozycji Federacji Rosyjskiej wyniosły 120 111ln euro46

, co 
daje jej dwunastą pozycję na siedetn11aście porów11ywa-

·'
6 Patrz: European Neighbourhood and Partnership Instrument 

(ENPI). Funding 2007- 2013, op.cit. 
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nych pat1stW17
• Środki przeznaczone dla Moskvvy w ratnach 

unijnej pon1ocy przekazywane są \Vedtug rocznych planów 
(Annual Aclion Progranunes) ENPI, określąjących fundu
sze na projekty krajowe oraz regionalne, a także lnstrwnen
tu Współpracy dla Bezpieczet1stv.ra Nuklearnego (Instru1nent 
for N u elear Safety Cooperation - INSC) oraz tematyc7-
nych instrutnentów pon1ocowych (then1atic assistanc<.' 
progran1n1es )48

• 

Porównując fundusze przekazyvvane z ENPI dla uczest
ników EPS i Rosji ze środkan1i dostępnytni d1a ostatniego 
azjatyckiego sąsiada UE - Turcji trudno s ię łudzić~ że Euro
pejska Polityka Sąsiedztvva 1noże w krótkin1 czasie przy
nieść wyn1ierne zbliżenie poszczególnych jej beneficjen
tów oraz strony unijnej . W przedziale 2007- 201 O Turcja 
w rarnach JnstruJnentu Pon1ocy Przedakcesyjnej (Instru
Jnenf .for Pre-accession Assistance - IPA) otrzyn1a od U l ~ 

w sun1ie: 2 256 1nln euro49
• 

Znamienna jest także a1okacja środków w obrębie 

Synergi i Morza Czarnego. Dla przykładu, w 2007 roku 
w ran1ach EN PI i lPA wyasygnowano dla beneficjentów 
Synergii 836,7 n1ln euro, w tyn1 najwięcej dla Turcji - 497,2 
tnln euro~ a najn1niej dla Rosji - 13 n1ln (Federacja Rosyj
ska skorzystała jednakże także z 19,45 n1ln euro \V ratnach 

•
17 W liczbie siedemnastu par1stw korzystających ze środków ENPI 

jest szesnastu benefi cj entów EPS i Rosja. 
· l ~ Patrz: ;t n nu a/ Programmes E as t, artyku t zamieszczony na 

stronie Komisji Europejskiej poświęconej zewnętrznym programom 
pomocowym, http:/ /ec.eu ropa.eu/europea id/w here/neigh bo u rhood/ 
reg ional-cooperation/enpi-east/annual-programmes _en .htm, dostęp 
18.05.2009. 

·l 'i Patrz: Turkey - Financial Assislance, artyku l zamieszczony nn 
stron i e Kom isji Europejskiej poś\.v ięconej stosunkom zewnętrznym, 
http:/ /ec.europa.eu/en largement/cand idate-countries/turkey/fi na n ci al 
en.htm, dostęp 18.05.2009. 
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l nstrun1entu Pon1ocy HUlnanitarnej UE). Pozostali azj atyc
cy uczestnicy Sy nergii uzyskali kolejno: 28,8 tnln euro -
( iru~i a~ 24 n1ln euro - Arn1enia oraz 22 n1ln euro - Azer
bejdżan, czyli znacznie mniej niż ic h europej scy pa11nerzy 
Wspólnoty: 144 1n ln euro - Ukra ina i 45,7 n1ln curo - Mol
dnwa50 czy 'Turcja. 

Podsumowując, powiedzieć n1ożna, że azjatyccy bene
licjenci EPS znajdują się na n1arginesie jej zainte resowa
nia. Zarówno w ran1ach Południov·.tego , jak i Wschodniego 
Wy n1iaru EPS europej scy i afrykańscy partnerzy Wspólno
ty n1ogą liczyć na da lej idące postanowienia dwustronnych 
t1n1ów oraz znacznie bardziej szczod re instrun1enty pon1o
t'O \NC. W gronie san1ych azjatyckich pm1st\v l epszą sytua
cj<; posiadają z pewnością uczestnicy, dłużej funkcjonują
cego, Procesu Barcelońskicgo, natotniast Gruzja, Annenia 
i Azerbejdżan, które naj krócej graniczą z Unią n1ają na 
ruzie najsłabszą pozycj ę. Poza czynnikie n1 czasu i zaavlan
sowania w de1nokralyczną trans lonnację niebagatelny j est 
t akże "pron1otor" pogłębiania unijnej współpracy z dany1n 
rcgionen1 . Nie u lega wątpli\\'Ośc i , że założycielka Wspó l
noty - silna politycznie i ekonon1icznie - Francja ma wię-

·cj do powiedzenia niż obecna w UE od zaledwie kilku 
lat Rzeczpospolita. Co więcej , choc iaż Turcja i Rosja tyl
ko częściowo uczestniczą w 1necha nizmach Europ~j skiej 

Polityki Sąsiedztwa niejednokrotnie n1ogą liczyć na więk

sze wsparcie ze środków ENPI niż nich, 1n niej strategiczni 
d la Brukseli, sąsiedzi . 

,., Patrz: Annex 11 Communicalion fi·om the Commission lo the 
C 'ounc:il and L he Europ eon Parliamenl: report on lhe.firsl year ofimple
IIJ entalion ofthe Black Sea Synergy, op.c it. 
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4. Perspektywy rozwoju Europejskiej Polityl<i 
Sąsiedztwa 

Bruksela z roku na rok przeznacza \viększe środki fi na n .. 
sowe na wspieranie reforn1 u swoich bezpośrednich sąsia .. 
dów: "Całość wyasygnowanych przez ENPl sun1 wynosi 
prawie 12 bilionów euro na siedn1ioletni okres potn ięd7.)' 
2007- 201 3. To oznacza realny \vzrost o 32o/o w porówna 
niu ze środkatni dostępnytui w okresie 2000-2006 v..; pro 
gra1nach MEDA i TACI S~'.- 1 • Wydaje s ię wi9c, że trwal) 
wzrost znaczenia EPS w obrębie polityki zewnętrznej Ul· 
będzie kontynuo\-vany. 

" Dotychczasowy kic runek Europej skiej Polityki S t) 

sieclztwa skierowany by l na wspó łpracę o charakter:;.~,.• 

raczej bilatcralnyn1 potniędzy Unią Europejską a partnl' 
rami z sąsiedztwa. Wielostronna vvspólp raca regiona ltw 
ograniczała s i ę zasadniczo do przygranicznej współpracy 
regionów sąsiadujących ze sobą i nie obej n1owała catych 
j ednostek politycznych po łożonych na da nyn1 obszar:t.l' 
Wydarzenia ostatnich lat związane z powolanietn Syncr 
gii Czarnon1orskicj. U nii dla Ś ródzien1nomorza czy Part 
nerstwa Wschodniego wyraźnie vvskazuj ą, że Europejsku 
Polityka Sąsiedzt\va z1n icrza ku regionalizacj i, co oznaci',l 
skoncentrowanie się na poszczególnych obszarach sąsiccl 1 
lwa i rozwijani u współpracy w bardziej ograniczonyru 
gronie' 52 • 

\V ran1ach regionalnych vvy rn iarów EPS największą dyna 
n1ikę rozwoju posiada obecnie kierunek wschodni, n1o/ 
na się więc spodziewać, że w pewnej perspektywie ci'a 
su zrównovvaży on zaangażowanie U nii w basenie M ou' 
Śródzien1nego. 

51 Europeon Neighbourhood and Partnership Instrument, op.("·ll , 
t~ um . w~asne. 

52 J. Muś, op.cit., s. l. 
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