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Europejska Polityka Sąsiedztwa i 

stosunki Unii Europejskiej z państwami trzecimi 

 

 

Waga Unii Europejskiej jako gracza w stosunkach międzynarodowych nie budzi już żadnych 

wątpliwości – ta potęga gospodarcza zamieszkiwana przez niemal pół miliarda ludzi emituje 

drugą co do znaczenia walutę świata, jej 27 państw członkowskich ma łącznie najwyższy na 

świecie produkt krajowy brutto i sięgającą niemal 900 miliardów euro perspektywę 

budżetową na lata 2007 – 2013. Nie szczędzi środków na pomoc krajom rozwijającym się, na 

co wydaje nawet 7 miliardów euro rocznie, a z większością krajów i regionów na świecie 

zawarła też porozumienia o handlu i współpracy. Zgodnie więc z nieuniknionym 

mechanizmem globalizacji, Unia nie zamyka swojego funkcjonowania w granicach 

wyznaczanych przez granice państw członkowskich – zarówno w jej interesie, jak i interesie 

zewnętrznych podmiotów i państw jest utrzymywanie wzajemnych stosunków, zacieśnianie 

współpracy i wymiana doświadczeń. Unia utrzymuje stosunki z niemal wszystkimi regionami 

świata, wiele uwagi przykładając do programów takich jak Europejska Polityka Sąsiedztwa, 

Partnerstwo Wschodnie czy Partnerstwo Śródziemnomorskie
1
, a także szczególne znaczenie 

nadając kontaktom z Rosją, Stanami Zjednoczonymi czy Chinami oraz z organizacjami 

regionalnymi, skupiając się na współpracy w dziedzinach takich jak edukacja, ochrona 

                                                           
1
A. Witek, UE – kraje trzecie: analiza porównawcza powiązań Unii Europejskiej z jej sąsiadami w oparciu o 

różne formy współpracy, ZNZE WSIiZ 1/2007,  http://znze.wsiz.rzeszow.pl/z05/5_Aleksandra_Witek_UE.pdf 
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środowiska, walka z przestępczością oraz ochrona praw człowieka, a opierając się na 

stosunkach dwustronnych. 

 

 
 

 

Europejska Polityka Sąsiedztwa
2
 

Program Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (ang. European Neighbourhood Policy, ENP) 

został po raz pierwszy przedstawiony w komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie 

„większej Europy” w marcu 2003 r., a następnie w bardziej rozwiniętym, opublikowanym w 

maju 2004 r. dokumencie strategicznym, który określa konkretne elementy propozycji UE 

dotyczącej sposobów ściślejszej współpracy z państwami sąsiadującymi, ale nieobjętymi 

perspektywą włączenia do struktur członkowskich. Potrzeba jej powstania narodziła się z 

konieczności nadania nowego kształtu stosunkom w Europie po historycznym, największym 

rozszerzeniu Wspólnoty. W latach 90. stosunki UE z sąsiadami były określane przede 

wszystkim na podstawie umów stowarzyszeniowych. Litwa, Łotwa, Polska, Czechy, 

Słowacja, Słowenia i Węgry były bowiem kandydatami do UE i ich dołączenie do Wspólnoty 

planowano w bliskiej perspektywie. Natomiast stosunki UE z krajami byłego ZSRR opierały 

się na Umowach o Partnerstwie i Współpracy (PCA), z krajami leżącymi nad Morzem 

Śródziemnym na układach stowarzyszeniowych, a z państwami Bałkanów Zachodnich na 

porozumieniach o stabilizacji i stowarzyszeniu
3
.  

 

Po rozszerzeniu w maju 2004 r. PCA i pozostałe umowy z unijnymi sąsiadami okazały się 

być niewystarczającą formą współpracy. Pojawiła się zatem potrzeba stworzenia polityki, 

która precyzyjnie określiłaby zasady i cele współpracy oraz jednoznacznie odnosiła się do 

wszystkich państw sąsiadujących z UE. Dzisiejsza Europejska Polityka Sąsiedztwa ma 

zastosowanie do najbliższych sąsiadów UE na lądzie lub przez morze - do Algierii, Armenii, 

Autonomii Palestyńskiej, Azerbejdżanu, Białorusi, Egiptu, Gruzji, Izraela, Jordanii, Libanu, 

Libii, Maroka, Mołdawii, Syrii, Tunezji i Ukrainy. Chociaż Rosja również jest sąsiadem UE, 

stosunki z nią objęte są oddzielnym partnerstwem strategicznym, omawianym poniżej.  

 

                                                           
2
 http://ec.europa.eu/economy_finance/international/neighbourhood_policy/index_pl.htm 

3
 P. Świeżak, Europejska Polityka Sąsiedztwa. Bilans funkcjonowania na przykładzie Ukrainy, Warszawa 2007, 

s. 117, http://www.bbn.gov.pl/download.php?s=1&id=932 
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Unia oferuje swoim sąsiadom uprzywilejowaną pozycję, zbudowaną na poszanowaniu 

wspólnych wartości takich jak demokracja, prawa człowieka, praworządność, zasady wolnego 

rynku i stały rozwój. Europejska Polityka Sąsiedztwa oferuje bardziej ścisłą integrację 

polityczną i ekonomiczną, jednak nie prowadzi do rozmów akcesyjnych. 

 

Podstawą prawną funkcjonowania EPS jest art. 8 Traktatu o Unii Europejskiej, zgodnie z 

którym: „Unia rozwija szczególne stosunki z państwami z nią sąsiadującymi, dążąc do 

utworzenia przestrzeni dobrobytu i dobrego sąsiedztwa, opartej na wartościach Unii i 

charakteryzującej się bliskimi i pokojowymi stosunkami opartymi na współpracy.” 

 

Ta ambitna inicjatywa polityczna stwarza możliwości przekraczania granic w dziedzinie 

handlu poprzez preferencyjne warunki wymiany handlowej, udział w rynku wewnętrznym 

Unii, lepsze powiązania ze Wspólnotą (np. w dziedzinie energetyki, transportu i 

telekomunikacji), możliwość uczestniczenia w niektórych programach UE oraz zwiększoną 

pomoc finansową i techniczną. Choć plany i priorytety Europejskiej Polityki Sąsiedztwa 

dopasowane są do danego stowarzyszonego państwa, to zasadniczo określić można je jako: 

 pobudzenie wzrostu gospodarczego poprzez poprawę warunków dla długotrwałych 

inwestycji i wzrostu wydajności; 

 osiągnięcie i utrzymanie stabilności makroekonomicznej poprzez rozważną politykę 

pieniężną i budżetową; 

 opracowanie ram dla usług finansowych w celu poprawy dostępu do finansowania, 

ubezpieczeń oraz innych usług finansowych istotnych dla przedsiębiorstw; 

 usuwanie administracyjnych, ustawodawczych i regulacyjnych przeszkód dla 

tworzenia i rozwoju firm; 

 zapewnienie bezpieczeństwa praw własności, egzekwowania umów i ochrony 

inwestorów; 

 poprawa polityki konkurencji; 

 dalsza liberalizacja handlu; 

 usunięcie ograniczeń w przepływie kapitału; 

 podjęcie reform instytucjonalnych i sądowniczych; 

 wspieranie badań i rozwoju oraz poprawa jakości kształcenia; 

 walka z korupcją. 

 

Unia Europejska oferuje finansową oraz techniczną pomoc w celu osiągnięcia wytyczonych 

celów. Obecnie wsparcie UE wyraża się głównie poprzez programy pomocowe, choćby 

istniejący od 2007 roku flagowy projekt Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i 

Partnerstwa,pochłaniający ponad 12 miliardów euro (budżet na lata 2007 – 2013)
4
. 

                                                           
4
 Teksty Informacyjne o Unii Europejskiej, Komisja Europejska 

http://ec.europa.eu/regional_policy/glossary/enpi_pl.htm 
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Przykładowe priorytety współpracy w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i 

Partnerstwa to: 

 poprawa i rozbudowa transgranicznej infrastruktury: komunikacyjnej, transportowej, 

technicznej, turystycznej, społecznej i ochrony środowiska; 

 wspieranie innowacyjności, powiązań gospodarczych oraz ułatwienie współpracy 

sektora gospodarki i nauki; 

 wspieranie rozwoju zasobów ludzkich. 

 

Potencjalni beneficjenci programu to instytucje prowadzące działania o charakterze non-profit 

przyczyniające się do realizacji priorytetów programu, w tym np. władze lokalne i regionalne, 

organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, euroregiony. 

 

Partnerstwo Wschodnie 

Partnerstwo Wschodnie
5
 to pierwsza całościowa inicjatywa wprowadzona do systemu 

stosunków zewnętrznych UE, dotycząca Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Mołdowy, Gruzji 

i Ukrainy i dążąca do pogłębiania kontaktów, znalezieniu płaszczyzn współpracy i integracji 

państw i społeczeństw Unii Europejskiej oraz Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego. 

Początki inicjatywy Partnerstwa Wschodniego wyznacza Szczyt, który odbył się 7 maja 2009 

roku w Pradze, a który przyjął Wspólną Deklarację oraz uwieńczył sukcesem wysiłki w 

zakresie ustanowienia tej inicjatywy jako integralnego elementu polityki Unii Europejskiej. 

Partnerstwo Wschodnie zostało zainaugurowane z inicjatywy Polski i Szwecji. 

 

Zgodnie z założeniami Partnerstwa Wschodniego, wypełnienie jego postanowień ma 

doprowadzić do rzeczywistego zbliżenia do siebie państw uczestniczących oraz stworzyć 

fundamenty do ewentualnego wstąpienia do struktur europejskich w przyszłości w oparciu o 

idee i wartości europejskie, wiąże się ze współpracą na polu ochrony praw człowieka, 

wspólnego bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju. Program ma umacniać więzi 

międzyludzkie, umacniać kontakty, pogłębiać współpracę naukową i kulturalną.  

 

Do głównych celów Partnerstwa Wschodniego należą: 

 doprowadzenie do ustanowienia politycznego stowarzyszenia, stworzenie 

pogłębionych i kompleksowych stref wolnego handlu państw partnerskich z UE; 

 postępująca liberalizacja reżimu wizowego, prowadząca do ustanowienia reżimu 

bezwizowego; 

 utworzenie struktury współpracy wielostronnej z państwami partnerskimi w postaci 

czterech platform tematycznych (ds. demokracji, dobrego zarządzania i stabilności, 

ds. integracji gospodarczej i konwergencji z politykami UE, ds. bezpieczeństwa 

energetycznego, ds. kontaktów międzyludzkich). 
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Najbliższy szczyt Partnerstwa Wschodniego przypada na Polską Prezydencję i odbędzie się 

między 29 a 30 września w Warszawie
6
. 

 

Partnerstwo Wschodnie nie jest jednak jedyną formą integracji Unii Europejską ze tą częścią 

kontynentu. Innymi wartymi uwagi inicjatywami regionalnymi na tym obszarze są projekty 

Synergii Czarnomorskiej oraz Wymiaru Północnego. Ten pierwszy, obejmujący państwa 

basenu Morza Czarnego: Bułgarię, Gruzję, Rosję, Rumunię, Turcję, Ukrainę oraz Armenię, 

Azerbejdżan i Grecję, to powstała w roku 2007 inicjatywa Komisji Europejskiej, a jej celem 

jest utrzymywanie współpracy regionalnej w dziedzinach energetyki, transportu, ochrony 

środowiska, przepływu osób i bezpieczeństwa. Synergia opiera się na Europejskiej Polityce 

Sąsiedztwa, partnerstwie strategicznym UE z Rosją i procesie akcesyjnym Turcji. 

 

Natomiast wymiarem Północnym nazywamy program zainaugurowany przez Finlandię w 

1999 roku. Prócz UE, uczestniczą w nim obecnie Rosja, Norwegia i Islandia, a jego celem 

jest zapewnienie wspólnej płaszczyzny dla rozwoju dialogu i współpracy regionalnej, jak 

również wzmocnienie stabilności i wspomaganie integracji ekonomicznej, konkurencyjności i 

zrównoważonego rozwoju w rejonach arktycznych i subarktycznych, głównie w basenach 

Morza Bałtyckiego, Barentsa i Arktycznego.  

 

 
Źródło: http://europa.eu/eucalendar/media/topics/neigh.jpg 

 

 

                                                                                                                                                                                     
5
 Sz. Ananicz, Partnerstwo Wschodnie, Infos nr 17, Biuro Analiz Sejmowych, 2009, 

http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/8567007B249862DEC12576350035AB90/$file/Infos_64.pdf 
6
 Polskie Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, http://www.msz.gov.pl/index.php?document=43969 
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Unia na rzecz Regionu Morza Śródziemnego  

Partnerstwo Eurośródziemnomorskie, proces barceloński, czy też Unia na rzecz Regionu 

Morza Śródziemnego, EUROMED – wszystkie te hasła odwołują się do idei i programów 

pogłębiania współpracy państw Unii Europejskiej z państwami basenu Morza Śródziemnego - 

Maroka, Algierii, Tunezji, Egiptu, Izraela, Autonomii Palestyńskiej, Libanu, Jordanii, Syrii, 

Turcji (Libia jako jedyne z zaproszonych państw nie przystąpiła do organizacji, a Muammar 

Kadafi nazwał samą inicjatywę europejskim neokolonializmem i próbą rozbicia Unii 

Afrykańskiej
7
).  

 

Unia na rzecz Regionu Morza Śródziemnego, powołana oficjalnie w czasie konferencji w 

Paryżu w dniach 13-14 lipca 2008 z siedzibą w Barcelonie, miała być „uzupełnieniem i 

wzbogaceniem”, jak mówił w lutym 2008 francuski minister ds. europejskich Jean-Pierre 

Jouyet, istniejących struktur współpracy i swoim działaniem objąć ponad 800 milionów 

obywateli z kilkudziesięciu państw. 

 

Wspólnota przyczynić miała się do zacieśniania współpracy między państwami, wspierania 

potrzebujących państw śródziemnomorskich przez bogatsze państwa Europy, oczyszczenia 

Morza Śródziemnego, rozwoju szlaków morskich, by w ten sposób ułatwić wymianę 

handlową, opracowania wspólnego program obrony cywilnej przed klęskami żywiołowymi, 

rozwoju energii słonecznej oraz regionalnej inicjatywy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. 

W ramach działań programowych planowano, między innymi, poprawę czystości wody 

poprzez budowę co najmniej 45 oczyszczalni ścieków w państwach Maghrebu czy budowę 

autostrady od Półwyspu Synajskiego do Casablanki. 

 

Współpraca toczyła się jednak z problemami
8
, z których do głównych zaliczyć można 

konflikt izraelsko-palestyński, od lat negatywnie wpływający na wszelkie próby 

podejmowania współpracy na tamtym terenie. W dodatku państwa te preferują rozwijanie 

dwustronnych stosunków z UE w zakresie bezpieczeństwa i interesów strategicznych oraz 

przedkładają współpracę rozwijaną w ramach NATO nad dialog w ramach Europejskiej 

Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Nie bez znaczenia są też wewnętrzne problemy Unii 

Europejskiej, walka z następstwami globalnego gospodarczego impasu, kryzysu euro i 

dramatycznej sytuacji w Grecji czy Hiszpanii, budzące kontrowersje aspiracje członkowskie 

Turcji, oraz tegoroczne wydarzenia z określane mianem „Arabskiej Wiosny Ludów”, które 

choć popierane przez Unię (na samą pomoc Tunezji w okresie zamieszek przekazano ponad 

17 milionów euro wsparcia), wiążące się z wieloma zagrożeniami. W związku z 

występującymi problemami, współpraca ograniczała się dotychczas do dyskusji, wymiany 

poglądów i przyjmowania deklaracji, którym nie towarzyszyły zobowiązania do podjęcia 

                                                           
7
 http://www.psz.pl/tekst-12477/Kadafi-Unia-Srodziemnomorska-powrotem-do-kolonializmu 

8
 http://www.presseurop.eu/pl/content/article/345261-koniec-srodziemnomorskiego-marzenia 
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konkretnych inicjatyw. Część partnerów śródziemnomorskich uczestniczyła w kilku misjach 

pokojowych UE. 

 
Źródło: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5577560,00.html 

UE a Stany Zjednoczone  

Stosunki transatlantyckie stały się istotne dla Wspólnoty Europejskiej już za czasów 

Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, gdy w roku 1953 te dwa podmioty nawiązały oficjalne 

kontakty dyplomatyczne. W kolejnych etapach zacieśniania współpracy, w roku 1990 przy 

podpisaniu Deklaracji Transatlantyckiej, czy w 1995 w związku z Nową Agendą 

Transatlantycką, skupiano się głównie na zacieśnianiu współpracy ekonomicznej zgodnie w 

postanowieniami Światowej Organizacji Handlu (WTO) poprzez eliminację barier w handlu 

towarami i usługami, także zagadnieniami dotyczącymi m.in. zamówień publicznych, prawa 

własności intelektualnej, biotechnologii, ochrony środowiska i norm w produkcji żywności, 

promowaniu pokoju, rozwoju i umacnianiu standardów demokratycznych czy wyzwaniach 

współczesnego świata, choćby w walce z terroryzmem, globalnym ociepleniem, 

bezpieczeństwem energetycznym i atomowym.  

 

Pogłębianie wzajemnej współpracy doprowadziło do wykrystalizowania się 

zinstytucjonalizowanego systemu komunikowania, którego kluczowym elementem są 

spotkania na szczycie - odbywają się raz w roku, gromadząc Prezydenta USA, 

Przewodniczącego Rady Europejskiej oraz Przewodniczącego Komisji Europejskiej (w 

szczycie z reguły biorą udział także Sekretarz Stanu USA i Wysoki Przedstawiciel UE ds. 

Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa). Decyzje podjęte na tym szczeblu nadają 

zasadniczy kształt stosunkom transatlantyckim oraz wyznaczają kierunki dalszej współpracy. 
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Obecnie najsilniej łączącym Unię i Stany Zjednoczone elementem jest współpraca 

gospodarcza. Te dwa rynki tworzą najsilniejszy i największy obszar współpracy gospodarczej 

na świecie, dążą więc do maksymalnej liberalizacji w handlu, znoszenia barier i wzajemnego 

przyciągania inwestycji. Realizacji celów służy działalność Transatlantyckiej Rady 

Gospodarczej (ang. Transatlantic Economic Council, TEC), powołanej do życia podczas 

szczytu UE – USA (30 kwietnia 2007 roku) w Waszyngtonie. Prace TEC koncentrują się 

wokół problematyki eliminacji barier handlowych, promocji inwestycji, koordynacji rynków 

finansowych i ochrony praw własności intelektualnej. 

 

Mocna współpraca polityczna wynika z kolei z możliwości wpływania na globalne procesy, 

jaką posiadają dwa tak silne podmioty. „Polityczna agenda” współpracy definiowana jest 

więc bardzo szeroko i obejmuje: 

 promocję międzynarodowego pokoju, demokracji, praw człowieka (UE i Waszyngton 

aktywnie angażują się w promocję reform politycznych i gospodarczych w takich 

regionach jak: Bliski Wschód, Europa Wschodnia, Bałkany Zachodnie, Afryka oraz 

Ameryka Łacińska); 

 walkę z międzynarodowym terroryzmem (sojusznicy europejscy poparli działania 

militarne USA w Afganistanie, wielu z nich uczestniczy w operacji NATO – ISAF w 

Afganistanie.) Inne dziedziny współpracy w zakresie zwalczania terroryzmu to 

wymiana informacji wywiadowczych, ograniczanie finansowania działalności 

terrorystycznej oraz przeciwdziałanie procederowi prania „brudnych pieniędzy”; 

 wzmacnianie bezpieczeństwa międzynarodowego, nierozprzestrzenianie broni i 

rozbrojenie; 

 współpracę dotycząca Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości; 

 współpracę w zakresie polityki energetycznej i zmian klimatycznych (obejmującą 

m.in. rozmowy dotyczące pozyskiwania nowych źródeł energii, bezpieczeństwa 

dostępu i transportu surowców energetycznych, wypracowania nowego porozumienia, 

które zastąpi wygasający z końcem 2012 r. protokół z Kioto). Przy okazji szczytu UE- 

USA z listopada 2009 roku w powołano do życia Radę Energetyczną. Ten nowy 

element instytucjonalnej współpracy pomiędzy UE i USA został utworzony w celu 

pogłębienia dialogu dotyczącego kwestii energetycznych i dalszego wzmocnienia 

współpracy na rzecz rozwoju nowych technologii w dziedzinie ochrony środowiska; 

 współpracę na rzecz przeciwdziałania światowemu kryzysowi finansowemu poprzez 

koordynację polityk makroekonomicznych na rzecz stabilizacji sytuacji na 

światowych rynkach; 

 współpracę w zakresie Partnerstwa Wschodniego (dotychczasowe spotkania ze stroną 

amerykańską na temat Partnerstwa Wschodniego wykazały poważne zainteresowanie 

USA inicjatywą, gotowość do udziału w nieformalnej Grupie Przyjaciół PW oraz 

koordynacji pomocy kierowanej do państw Europy Wschodniej z celami PW i 

działaniami UE). 
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Federacja Rosyjska 

Stosunki UE - Rosja zostały po raz pierwszy sformalizowane 24 czerwca 1994 r., gdy 

podpisano „Umowę o partnerstwie i współpracy ustanawiająca partnerstwo między 

Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Federacją Rosyjską”, który 

wszedł w życie 1 grudnia 1997 r. i obowiązywał przez 10 lat. Od tego czasu stosunki Unii 

Europejskiej z Federacją Rosyjską od lat przebiegają głównie pod znakiem ropy i gazu i 

problemów z dostarczaniem tych surowców do europejskich odbiorców (znaczna część gazu 

importowanego do Europy pochodzi z Rosji, która nierzadko przerywa dostawy na wskutek 

konfliktów z państwami tranzytowymi, choćby z Ukrainą).   

W roku 2004 Rosja odmówiła udziału w Europejskiej Polityce Sąsiedztwa - nie chciała być 

bowiem postawiona na równi z innymi państwami postradzieckimi. Podczas pomarańczowej 

rewolucji opowiedziała się po stronie Wiktora Janukowycza, oskarżanego o sfałszowanie 

wyborów, co spowodowało kolejny konflikt z UE.  

 

Na szczycie UE – Rosja w maju 2005 r. przyjęto tzw. mapy drogowe w sprawie czterech 

wspólnych przestrzeni, w tym dotyczącej bezpieczeństwa zewnętrznego. Zakres 

proponowanej współpracy obejmuje:  

 wzmocniony dialog i współpracę na arenie międzynarodowej w celu promowania 

bezpieczeństwa i stabilności;  

 walkę z terroryzmem; 

  nierozprzestrzenianie broni masowego rażenia  i środków jej przenoszenia;  

 wzmacnianie reżimów kontroli eksportu uzbrojenia; 

 współpracę w zakresie zarządzania kryzysowego;  

 współpracę w zakresie ochrony ludności. 

 

Ponieważ ostatni układ o partnerstwie i współpracy wygasł formalnie w roku 2007, podmioty 

wciąż pracują nad podpisaniem nowej umowy. Ukończenie negocjacji w sprawie zawarcia 

nowej umowy regulującej stosunki bilateralne w różnych sferach spowolnił nieco konflikt 

gruzińsko – rosyjski z roku 2008, który Unia potępiła i przy którym przyczyniła się do 

wynegocjowania traktatu pokojowego. Mimo to, nowy układ wyczekiwany jest przez obie 

zainteresowane strony, jego wprowadzenie w życiu otwarcie poprali również przedstawiciele 

Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
9
.  

 

Kolejną kwestią, w której Wspólnota Europejska otwarcie popiera działanie strony rosyjskiej, 

jest jej przystąpienie do Światowej Organizacji Handlu. Negocjacje akcesyjne trwają już 18 

lat, a Federacja Rosyjska jest ostatnią wielką gospodarką pozostającą poza Organizacją. 

Usunięcie barier na jej drodze do WTO ułatwi negocjacje nowego porozumienia o 
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partnerstwie i współpracy Unia Europejska-Rosja. Jest również warunkiem ewentualnego 

utworzenia w dalszej perspektywie strefy wolnego handlu. 

 

Kontakty europejsko – rosyjskie są istotne dla obu stron - łączy je intensywna wymiana 

handlowa, zarówno towarowa jak i usługowa, współpraca przy bezpośrednich inwestycjach 

zagranicznych, a także odpowiedzialność za sytuację globalną. Te dwie potęgi, mimo 

częstych różnic światopoglądowych, muszą współpracować ze sobą na polu dbania o 

bezpieczeństwo międzynarodowe, również energetyczne, szczególnie ze względu na 

wspominane bogate zasoby naturalne Federacji, przestrzeganie praw człowieka, środowisko 

naturalne, zmiany klimatyczne czy rozwój nauki
10

. 

 

Azja Wschodnia 

Aż do połowy lat dziewięćdziesiątych kontakty Unii Europejskiej z Azją Wschodnią, 

obejmującą Azję Północno – Wschodnią (Japonia, Korea Południowa i Północna, Chiny) oraz 

Azję Południowo – Wschodnią (Birma, Brunei, Filipiny, Indonezja, Kambodża, Laos, 

Malezja, Singapur, Tajlandia, Wietnam) opierały się na stosunkach bilateralnych UE z 

poszczególnymi państwami regionu oraz Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej z organizacją 

ASEAN (ang. Association of South-East Asian Nations - Stowarzyszenie Narodów Azji 

Południowo-Wschodniej). Wraz ze wzrostem atrakcyjności, głównie gospodarczej, regionu, 

rozwoju krajów nowo uprzemysłowionych i rosnącej potęgi Chin, sytuacja zaczęła się 

zmieniać, a więzy zacieśniać. Zaangażowanie UE w tamtym regionie tłumaczyć można 

również z silną pozycją USA w Azji oraz dbaniu o wspólne bezpieczeństwo, którego te trzy 

podmioty są filarami
11

.  

 

Formalnie polityka Unii wobec rejonu azjatyckiego po raz pierwszy sformułowana została w 

1994 roku w dokumencie Towards a New Asia Strategy. Istotny wkład w budowanie 

stosunków wniósł też przyjęty w 2001 roku Europe and Asia: A Strategic Framework for 

Enhanced Partnership, zakładający: 

 wzmocnienie zaangażowania politycznego UE w Azji; 

 umacnianie wzajemnych relacji handlowych i inwestycyjnych; 

 przyczynianie się do redukcji ubóstwa w regionie. 

 

Pewne znaczenie mają też dla Unii kontakty z państwami Półwyspu Koreańskiego – Europa 

zainteresowana jest szczególnie ustabilizowaniem kwestii podziału Korei na część Północną i 

                                                                                                                                                                                     
9
http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/swiat/dowgielewicz--polska-chce-wejscia-rosji-do-wto-i-nowego-

ukladu-ue-fr,77961,1 
10

 Unia Europejska i Rosja: bliscy sąsiedzi, ważni gracze na arenie międzynarodowej, partnerzy strategiczni, 

http://www.eeas.europa.eu/russia/docs/russia_brochure07_pl.pdf 
11

 A. Gradziuk, Stosunki Unii Europejskiej z Azją Wschodnią i konsekwencje dla Polski, 

http://www.pism.pl/files/?id_plik=334 
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Południową i wyraża poparcie dla reintegracji. Nie bez znaczenia jest też wymiana handlowa 

prowadzona z południową częścią półwyspu oraz paląca kwestia bezpieczeństwa globalnego, 

nieproliferacji broni jądrowych, zamiany elektrowni atomowych na konwencjonalne wraz z 

pomocą na rzecz uzdrowienia sektora energetycznego, pomocy humanitarnej, rozwoju wsi. 

Przełomowym był z pewnością rok 2009, kiedy to Unia Europejska i Korea Południowa  

wynegocjowały, a w 2010 roku podpisały w Brukseli umowę o wolnym handlu, przewidującą 

zniesienie znacznej części obowiązujących dotąd ceł i wzajemne otwarcie rynków
12

. Była to 

pierwsza umowa tego typu zawarta pomiędzy Unią Europejską a państwem azjatyckim. 

 

Specyficzne kontakty łączą Unię Europejską z największą wschodnią potęgą – Chinami. Oba 

podmioty są gigantami gospodarczymi i geopolitycznymi, połączone wspólnymi interesami, 

które bez wątpienia będą pogłębiały się z biegiem czasu. Kontakty europejsko – chińskie 

sięgają połowy lat 70, kiedy to w roku 1975 nawiązano wzajemnie stosunki dyplomatyczne, a 

w roku 1978 podpisano pierwszą umowę handlową. Od lat 90. Wspólnota Europejska i 

Chińska Republika Ludowa dążyły do zacieśniania wzajemnych stosunków i nadania im 

charakteru partnerstwa strategicznego (opartego na szerokiej i kompleksowej współpracy), 

prowadzono regularne dwustronne konsultacje między wiceministrami spraw zagranicznych 

Wspólnoty i ChRL w sprawach bezpieczeństwa międzynarodowego i regionalnego, a w roku 

1985 podpisano Układ w sprawie handlu i stosunków gospodarczych, co pociągnęło za sobą 

podpisanie wielu umów o charakterze partnerskim i gospodarczym w następnych latach. 

 

Palącym problemem w kontaktach Chin z Zachodem jest kwestia łamania praw człowieka. 

Chiny ostro reagują za każdym razem, gdy Unia przejawia poparcie dla Dalajlamy, co 

wyrażało się między innymi przełożeniem szczytu UE – Chiny w roku 2008 po planach 

spotkania duchowego przywódcy Tybetańczyków z przywódcami europejskimi
13

. 

 

Ameryka Łacińska i Karaiby
14

 

Zainteresowanie Unii Europejskiej Ameryką Łacińską zaczęło się w latach 70. XX wieku – to 

wtedy państwa tamtego regionu obrały drogę demokratyzacji życia społecznego i prężnie 

rozwijały się gospodarczo, co zacieśniało kontakty między podmiotami. Jeszcze za czasów 

Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, w 1958 roku, po raz pierwszy zajęto się ułożeniem 

stosunków z krajami latynoamerykańskimi – przyjęto wówczas Memorandum na temat 

stosunków z Ameryką Łacińską, a 5 lat później, w 1963 r. utworzono tzw. Grupę kontaktową 

(o ograniczonych kompetencjach, skupiających się na zbieraniu informacji na temat sytuacji 

                                                           
12

Umowa o wolnym handlu między UE a Koreą Południową podpisana, 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1292&format=HTML&aged=0&language=PL&

guiLanguage=en  
13

http://www.demoseuropa.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=109&Itemid=

137 
14

 Teksty Informacyjne o Unii Europejskiej, Parlament Europejski, 

http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/relations/relations/article_7247_pl.htm 
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społeczno-gospodarczej krajów latynoamerykańskich), jednak to właśnie ponad dekadę 

później zaczęto podpisywać umowy, początkowo głównie gospodarcze, z biegiem czasu o 

charakterze politycznym, o współpracy z państwami i grupami subregionalnymi. Dziś 

stosunki z regionem Ameryki Łacińskiej i Karaibów odbywają się na trzech poziomach: 

regionalnym, subregionalnym i dwustronnym. 

 

Podstawą polityki UE wobec AŁiK jest przyjęty we wrześniu 2009 roku Komunikat Komisji 

do Parlamentu Europejskiego i Rady – „Unia Europejska i Ameryka Łacińska: partnerzy na 

arenie międzynarodowej” (The European Union and Latin America: global Players in 

Partnership)
15

. Dokument ten ocenia stan stosunków między UE a AŁiK oraz rezultaty 

strategii Komisji Europejskiej wyznaczonej w 2005 r. w dokumencie „Silniejsze partnerstwo 

między Unią Europejską a Ameryką Łacińską” (A stronger partnership between the 

European Union and Latin America)
16

. 

 

Głównym forum spotkań i rozmów przedstawicieli tych dwóch regionów świata są, odbywające się co dwa lata, 

szczyty na szczeblu szefów państw i rządów oraz ministrów spraw zagranicznych zapoczątkowane w Rio de 

Janeiro – to tam, w dniach 28 – 29 czerwca 1999 roku miejsce miał pierwszy w historii szczyt Unii Europejskiej 

i krajów Ameryki Łacińskiej, który poprzedziło spotkanie ministrów spraw zagranicznych dzień wcześniej. Na 

szczycie przyjęto 2 dokumenty: 

 Deklarację z Rio de Janeiro, w której ustalono zawarcie strategicznego partnerstwa. Ma być ono 

budowane na trzech płaszczyznach: politycznej, ekonomicznej i społeczno-humanitarnej (kultura, 

oświata, nauka, technologie, sprawy społeczne i humanitarne). 

 Priorytety działania, określające sposoby postępowania w wymienionych płaszczyznach. 

 

Ostatni, VI Szczyt odbył się w Madrycie (17-18 maja 2010 roku). Poprzednie szczyty miały miejsce w Limie 

(2008), Wiedniu (2006), Guadalajarze (2004), Madrycie (2002) - potwierdziły one obrane kierunki rozwoju 

stosunków obu regionów, pozytywnie oceniając dotychczasowe osiągnięcia oraz zaproponowały nowe działania. 

Potępiły one natomiast jednostronne działania niektórych państw, podkreślając znaczenie multilateralnych 

działań na rzecz światowego bezpieczeństwa. Szczyt w roku 2012 odbyć ma się w Santiago de Chile
17

.  

 

UE jest największym dawcą pomocy rozwojowej dla AŁiK, jej wartość w latach 2007-2013 wyniesie 2,6 mld; 

jest również największym inwestorem zagranicznym w AŁiK. Według dostępnych danych na koniec 2008 r. 

skumulowane bezpośrednie inwestycje zagraniczne z krajów UE wyniosły 276,7 mld euro. UE jest obecnie 

drugim, po USA, partnerem handlowym Ameryki Łacińskiej, a pierwszym dla Mercosur i Chile 

(wyspecjalizowanych organizacji gospodarczych, z którymi Unia rozwija współpracę na poziomie 

subregionalnym). W imporcie do UE z tego regionu dominują produkty rolne oraz paliwa i produkty kopalne, 

natomiast AŁiK jest głównie odbiorcą maszyn, sprzętu transportowego i chemikaliów. 

 

                                                           
15

 Communication from the Commssion to the European Parliment and the Council, The European Union and 

Latina America: Global Players in Partnership, Brussels 2009 

http://www.eeas.europa.eu/la/docs/com09_495_en.pdf 
16

 European Commision, A stronger partnership between the European Union and Latin America, 2005 

http://www.eeas.europa.eu/la/docs/com05_636_en.pdf 
17

 VI Szczyt Unia Europejska – Ameryka Łacińska i Karaiby, http://stosunki.pl/?q=content/vi-szczyt-unia-

europejska-ameryka-%C5%82aci%C5%84ska-i-karaiby-mi%C4%99dzy-sjest%C4%85-fiest%C4%85 
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Umowy stowarzyszeniowe negocjowane przez UE z regionalnymi ugrupowaniami 

integracyjnymi w AŁiK, oparte są na trzech filarach: dialogu politycznym, współpracy i 

wolnym handlu, a ich cele skupiają się głównie na: 

 zacieśnieniu więzi politycznych; 

 umocnieniu stosunków gospodarczych i handlowych; 

 wsparciu zmian demokratycznych oraz postępu gospodarczego i społecznego w 

krajach Ameryki Łacińskiej; 

 sprzyjaniu integracji regionalnej. 

 

Istotnymi są również dwustronne kontakty UE z najbardziej znaczącymi państwami regionu 

Ameryki Łacińskiej. Szczególną uwagę warto zwrócić na pogłębiający się dialog UE z 

Brazylią (od 2007 roku łącze je partnerstwo strategiczne - do tej pory miały miejsce cztery 

szczyty dwustronne, a na Polską Prezydencję przypadnie V Szczyt). Od 2008 roku podobne 

stosunki łączą Unię z Meksykiem, a w maju 2010 r. na szczycie tych dwóch podmiotów 

przyjęto Plan Działania w ramach Partnerstwa Strategicznego. Meksyk (w 1997 roku) i Chile 

(w 2002 roku) zawarły z UE porozumienia stowarzyszeniowe, obejmujące umowy o wolnym 

handlu. 

 

Jednak kontakty między UE a AŁiK nie ograniczają się wyłącznie do kwestii gospodarczych 

– we wzajemnych kontaktach wiele miejsca zajmuje problematyka Kuby, najbardziej 

kontrowersyjna kwestia regionu. Formalną podstawą polityki UE wobec tego kraju nadal 

pozostaje tzw. Wspólne Stanowisko z grudnia 1996 roku, w którym państwa unijne określiły 

jako swój podstawowy cel wspieranie procesu demokratycznej transformacji na Kubie, 

poprawę standardów poszanowania praw człowieka oraz warunków życia społeczeństwa 

kubańskiego. W roku 2008 na nowo podjęty został dialog polityczny z władzami kubańskimi 

oraz uruchomiony programy pomocy rozwojowej. 

 

Bałkany 

Obecnie aż siedem krajów z regionu Półwyspu Bałkańskiego ubiega się o wejście do 

struktury Unii Europejskiej. Oficjalny status kandydatów przyznano juz Chorwacji i Byłej 

Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Wspólnota rozważa również potencjalne kandydatury 

pozostałych pięciu krajów zachodnich Bałkanów: Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, 

Kosowa i Serbii. W 2008 r. Kosowo ogłosiło niepodległość i odłączenie się od Serbii, nie 

osiągnięto jeszcze jednak porozumienia co do jego statusu w świetle prawa 

międzynarodowego. Unia aktywnie angażuje się w poszukiwanie dyplomatycznych 

rozwiązań, a jednocześnie służy doraźną pomocą, skierowała również na ten obszar około 

1900 ekspertów z dziedziny wymiaru sprawiedliwości i policjantów w celu wzmocnienia 

rządów prawa. 
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Afryka 

Ze względu na niewielkie znaczenie polityczne kontaktów europejsko  - afrykańskich, Unia 

ogranicza swoje działania w regionie Afryki Subsaharyjskiej do współpracy i wspierania  

działań innych organizacji, choćby Unii Afrykańskiej (która zastąpiła Organizację Jedności 

Afrykańskiej w 2002 roku) czy Organizacji Narodów Zjednoczonych. UE działa głównie w 

obszarach: 

 rozwiązywania konfliktów zbrojnych między- i wewnątrzpaństwowych (choć Unia 

wspierania działania pokojowe na kontynencie afrykańskim, nie wysyła tam własnych 

sił, stara się rozwiązywać konflikty jedynie drogą dyplomatyczną, co jest powodem 

niskiej skuteczności tych działań. UE wspiera finansowo organizacje działające na 

rzecz pokoju, a w 1996 roku ustanowiła również urząd Specjalnego Przedstawiciela 

Unii Europejskiej w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich, który współpracować ma 

z Unią Afrykańską i ONZ nad utrzymywaniem pokoju w regionie – obecnie jest nim 

Holender Roeland van de Geer); 

 ochrony praw człowieka, demokracji oraz rządów prawa; 

 pomocy w organizowaniu wolnych wyborów i ich obserwacja; 

 zwalczania biedy i ubóstwa. 

 

Duży wpływ na kształt działań Unii w Afryce ma Komisja Europejska, która decyduje 

stosowaniu środków gospodarczych. Na kraje nie przestrzegające praw człowieka lub toczące 

wojny nakładane są sankcje w postaci embarg, w szczególności tych dotyczących handlu 

bronią. W odniesieniu do krajów starających się zaprowadzać pokój i demokrację, UE stosuje 

natomiast pozytywne środki ekonomiczne - pomoc humanitarną i przywileje handlowe. 

 

Pewnym przełomem w kontaktach Unii z Afryką Subsaharyjską był pierwszy szczyt UE – 

Afryka, który odbył się w kwietniu 2000 roku w Kairze. Podkreślono na nim potrzebę 

budowy strategicznego partnerstwa obu regionów oraz uzgodniono plan działania, który 

zawierał: 

 integrację Afryki ze światową gospodarką; 

 umacnianie demokracji i rządów prawa oraz ochronę praw człowieka; 

 budowę pokoju i zapobieganie konfliktom; 

 walkę z biedą i rozwój gospodarczy; 

 spotkania głów państw i szefów rządów państw obu regionów w celu kontynuacji 

współpracy (UE i Afryka dokonują spotkań i konsultacji również na stopniu 

ministerialnym, a organizacja europejska uznaje Unię Afrykańską za głównego 

reprezentanta Afryki). 

 

W 2005 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła dokument, nazwany później Strategią dla Afryki, 

który był pierwszym europejskim programem wspierającym rozwój tego regionu. Zawierał on 

postanowienia dotyczące: 



         BIULETYN  EUROPE  DIRECT -  POZNAŃ     9/2011   

15 | S t r o n a  

 

 współpracy z Unią Afrykańską i poszczególnymi państwami w celu budowania pokoju 

oraz walki z terroryzmem i handlem bronią. 

 pobudzania wzrostu gospodarczego 

 rozwoju edukacji i ochrony zdrowia 

 ochrony praw człowieka
18

. 

 

Istotnym momentem w rozwoju wzajemnych stosunków był też rok 2007, kiedy to na 

szczycie UE – Afryka w stolicy Portugalii przyjęto deklarację lizbońską
19

, podkreślając 

wspólne więzy kulturowe i decydując o wzmocnieniu i pogłębieniu strategicznego 

partnerstwa, ustalając plan działania na lata 2008 – 2010. 

 

Polityka Unii Europejskiej wobec państw nie wchodzących w jej struktury oparta jest więc na 

zasadach współpracy, poszanowania wartości kultury europejskiej i kultur światowych oraz 

na skupieniu na wyznaczonych celach - umocnieniu pokoju i bezpieczeństwa, demokratyzacji 

życia społecznego, troski o zrównoważony rozwój, solidarności i szacunku między narodami, 

eliminowaniu ubóstwa, ochrony praw człowieka czy poszanowaniu Karty Narodów 

Zjednoczonych. Jej prowadzenie jest jednym z ważnych elementów, zapewniających 

stabilność, bezpieczeństwo i uznanie przez inne podmioty na arenie międzynarodowej. 

Znaczenie Unii Europejskiej jako współpracownika w globalnych działaniach doceniają 

wszystkie państwa zdeterminowane do rozwoju, Unia natomiast musi je docenić i 

współpracować z nimi dla swojego i globalnego postępu. 

  

Źródła informacji: 

 wymienione w powyższym tekście i przypisach 

oraz 

 http://eastbook.eu 

 http://eur-lex.europa.eu 

 http://www.euractiv.pl/ 

 http://europa.eu/pol/ext/index_pl.htm 

 http://www.msz.gov.pl/Polityka,zagraniczna,1593.html 

 http://pism.pl 

 UE w świecie. Polityka zagraniczna Unii Europejskiej, Komisja Europejska, 2007 
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 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 17 listopad 2005 http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:280E:0475:0484:PL:PDF 
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Nota Sekretariatu Generalnego Rady, Wspólna strategia Afryka-UE i jej pierwszy plan działania (2008 – 2010) 

http://www.msz.gov.pl/files/Akty%20prawne/umowy%20miedzynarodowe/wielostronne/Wspolna%20strategia

%20UE-Afryka.pdf 

http://eastbook.eu/
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:280E:0475:0484:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:280E:0475:0484:PL:PDF
http://www.msz.gov.pl/files/Akty%20prawne/umowy%20miedzynarodowe/wielostronne/Wspolna%20strategia%20UE-Afryka.pdf
http://www.msz.gov.pl/files/Akty%20prawne/umowy%20miedzynarodowe/wielostronne/Wspolna%20strategia%20UE-Afryka.pdf
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