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UNII EUROPEJSKIEJ

Isto ta  E uropejskiej Polityki Sąsiedztw a Unii E uropejsk ie j

Po rozszerzeniu w roku 2004 Unia Europejska potrzebowała czasu w celu stworzenia 
nowego ładu instytucjonalnego, wymagały tego zarówno stopień integracji państw 
członkowskich, jak i konieczność ich sprawnego działania w warunkach poszerzo
nej Unii, nowych niebezpieczeństw oraz wyzwań globalnych. Kwestia referendów 
w sprawie Konstytucji UE oraz Traktatu lizbońskiego ujawniła trudności integracyj
ne wewnątrz Unii na poziomie elit oraz społeczeństw państw członkowskich. Jed
nocześnie logika procesów integracji europejskiej przewiduje przyłączenie do Unii 
kolejnych państw, ponieważ w warunkach zglobalizowancgo świata rośnie wzajem
ny wpływ i wzajemna zależność na poziomie subregionalnym.

Dlatego Unia Europejska musi jeszcze w trakcie negocjacji podejmować decy
zje czasem prowizoryczne, ale biorące pod uwagę realia. Decyzje te z jednej strony 
ukazują brak gotowości, przede wszystkim „starej” Europy, do dalszego rozszerze
nia, z drugiej - pogłębiają integrację w. dziedzinach mających bezpośredni wpływ 
na życie krajów członkowskich, angażując przy tym państwa spoza UE. Pierwszym 

: krokiem w tym kierunku stało się wprowadzenie w roku 2004 Europejskiej Polityki 
Sąsiedztwa mające na celu szersze zaangażowanie we współpracę w poszczegól
nych dziedzinach państw byłego ZSRR, Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej; 
Wynikało to zarówno z interesów strategicznych samej Unii, jak również braku moż
liwości uzyskania przez te państwa pełnoprawnego członkostwa w jej strukturach1.

Zob.: KoMiciH esponeuCbKHX cniemoeapucme. KoMioui;.:e KO.uicii. CeponeucbKa no.iimuKct cycidcmsa. 
Cmpameebi, Scc(2004) 504, 565, 566, 567, 568, 569, 570; Kauicia ceponeuchKvx cniemoeapucme. norndameiiim 
CeponeiicbKoT KOMicii' óar Padu CC ma CeponeiicbKoeo ńaptmeumy npo nacwemtn ~ Cepeneucbitoi naiimuKu 
cycidcmsa, Epwccejib, 4.12.2006 p ., CC>M(2006) 726 finał; V7o«i<)awjej/w.ł CeponeucbKoi Ko.\ticil ditn Padu ma
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Wspomniana polityka dała Ukrainie możliwość zbliżenia do UE, a jednocze
śnie świadczyła o braku gotowości obu stron do przejścia na wyższy poziom integra
cji w perspektywie krótko- i średnioterminowej2. Przyczynę tego, obok problemów, 
Unii z restriikturyzacją i adaptacją instytucyjną, stanowiły negatywne procesy we
wnątrzpolityczne na Ukrainie, które nie pozwalają elitom „starej” Europy odbierać 
Ukrainy jako części cywilizacji europejskiej. Z kolei część kół politycznych oraz 
ekspertów naszego państwa uznaje program sąsiedztwa za formę grzecznej odmowy 
pełnoprawnego członkostwa, a nie instrument służący wzajemnemu zbliżeniu3.

ce polityki sąsiedztwa i zaproponowania nowej formuły współpracy ze wschodnimi 
sąsiadami, która w rażie powodzenia może dać perspektywę członkostwa niektó
rym z nich. 26 maja 2008 r. na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw 
członkowskich UE w .Brukseli, Polska: oraz Szwecja zgłosiły pomysł partnerstwa 
Wschodniego, przewidujący działalność międzynarodowego forum między UE 27 
a Ukrainą, Mołdową, Armenią oraz Azerbejdżanem4. Celem tego forum będzie stop
niowe rozpatrywanie umów dotyczących bezwizowego wjazdu, stworzenia stref 
wolnego handlu dla usług i produkcji rolnej, porozumienia partnerstwa strategiczne
go z powyższymi państwami etc. Uwzględniając autorytarny charakter politycznego 
reżimu, Białoruś może przyłączyć się do programu tylko na poziomie technicznym 
i eksperckim. Rosja również zostanie zaproszona do współpracy w inicjatywach lo
kalnych, na przykład w obwodzie kaliningradzkim5. Szwecja i Polska zgadzają się 
na tym etapie odłożyć dość kontrowersyjną kwestię perspektyw członkostwa w UE 
na bok, jednocześnie Warszawa opowiada się za ponownym rozpatrzeniem tej spra
wy w przyszłości w odniesieniu do Ukrainy '

Wydarzenia na Kaukazie Południowym w sierpniu 2008 r. przyśpieszyły 
przyjęcie própozycji polsko-szwedzkiej na poziomie podstawowych instytucji UE.
1 września Rada Europejska zwróciła się do Komisji Europejskiej z prośbą o przed
stawienie propozycji wcześniej, niż początkowo zakładano. Na początku grudnia

ĆeponeiicbKoso jiap.iaueHtny. LHupiua Cepona — cycidiii Kpaiini: nucą empyttmypa eidiiocwi 3 nauiuktu cxióniaiu 
ma riiedewłUMU eycidami. M. Eproccejtbj 11.03.2003, [w:] CeponeucbKitii Coioi ma yKpaiua: Cmpameiin eidiiocim 
e KÓimeKcmi pomtupcmm, IiicTuiyT perioHM)>HHX. Ta cBpoiHTcrpauiiiH!ix: aocJ!W)Kcnb “GBpoPerio YKpama", 

K h ib  2003, s . 85-109;. Kcmicut- csponeucbKux: cmemoeapućme. PoComu. doKy,\team ceponeucbKo)' KOMicii. 

JĘodamoK Uoeidan.ieiiMi CeponeucbKoi KaMicii d,ix Padu CeponeucbKozo Cotoiy ma CeponeucbKoeo napiOMeamy . 
"3diuaieinm CepońeućbKoT nonlmuKit cycidcmea y  2007 pot/i “ 3sim npo xid adiSamutn, CeponeucbKoi' rmlmuKU . 

cycidcmsa no tajiy3xx. Bpmcceab 3 Keimm 2008poxy, Epiocce.Jife 2008, s. 54, ■ •• • ■

: r, /[py^cHKO, CeponeiicbKa nojimuKa cycidcmea: . nidcyMKU ma nepcneKmueu djtft hobozo yKpal'ncbKO- . 

da ypnóy, ykpamcŁKa niKOJia noiUTH'iHnx erynii). ^onoBUji, [on-line] http://usps.org.ua/uploads/docs/Yerevan%20 ' 

(Druzenko)%20ukr.doc..

3 Zob.: IlLii ma sacoOu hoboi pezionaibiiof no,limuKii YKpaiku, „yKpai'HCi>Kiiit MoniTop" 2005, nr 4, [on- 

line] http://foreignpoIiey.org.Ha/ua/papers/indcx. shtml?=4529; O. flepranOB, ./7ojnr/ia YKpaiiiu u/odo ceponeiicbKoi 1 
nojiitmiKu cycidcmea (ClIC) ma nepcneKmue amnpayi 3 €C, ®oha iwcHi Opiapixa Eepra, International Policy: 

Anaiysis, Khib, rpyaĆHb 2007, s! 3, ' .

. 4 Niektórzy badacze uważają, źc pomysł sąsiedztwa byt wynikiem procesów regionalizacji i konkurencji ; 

wewnątrz UE, mianowicie, pojawił się on jako odpowiedź na stworzenie z inicjatywy Francji Sojuszu Śródziem

nomorskiego; zob.: Ilojibitja ma lUeetjin npononyiomb ideto Cńdttoio napmtiepcmea, „SBpoarjiaimHHa YKpaTna” 

2008,22.05.2008; Workshop Easteni Partnerśhip -  Strengthening the Eastem Dimension o f the European Neigh- 
bourhooil Policy?, [on-line] http://www.kas.de/proj/home/evćnts/9/l/year-2008/month-9/veranstaltimg_id-32293/ 

indcx.html.' . . .  '.

s riojibiłja mallleetfut nponoitytomb idem...

http://usps.org.ua/uploads/docs/Yerevan%20
http://foreignpoIiey.org.Ha/ua/papers/indcx
http://www.kas.de/proj/home/ev%c4%87nts/9/l/year-2008/month-9/veranstaltimg_id-32293/
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Komisja Europejska .oficjalnie: zaproponowała: sześciu państwom byłego ZSRR, 
mianowicie:, Azerbejdżanowi, Armenii, Gruzji, Mołdówic, Ukrainie i, pod pewnym 
warunkiem, Białorusi, uczestnictwo w Partnerstwie Wschodnim (wiosną 2009 r. na 
Specjalnym Szczycie Wschodniego Partnerstwa). ■ : ’-̂ 'y-rC

" Przewidywane jest utworzenie czterech.wielostronnych platform politycznych 
w dziedzinach: demokracji, należytej administracji i stabilności; integracji gospo
darczej oraz zbliżenia do polityki UE;,bezpieczeństwa energetycznego; kontaktów 

; między obywatelami dla dalszego poparcia poszczególnych reform państw partner- 
skich.; '̂::K̂ v;rvy ; i:
: t : UE planuje podpisanie z :tymi: państwami' nowej umowy dotyczącej stowa
rzyszeń . zawierającej głębokie i kompleksowe' porozumienia ż zakresu wolnego 
handlu dla tych państw, które pragną i są gotowe brać na siebie odpowiednie, dale
ko idące zobowiązania wobec UE. Zaproponowana polityka partnerstwa to również 
programy kompleksowe mające na celu polepszenie potencjału administracyjnego 

: ■ państw partnerów, stopniową-integrację z gospodarką UE (z zachowaniem asyme
trii,-niezbędnej dla gospodarek państw partnerów); zachęcenie państw partnerów dó 
rozwoju między nimi sicci wolnego handlu, która może później zostać przyłączona 
do Wspólnoty Gospodarczej Sąsiedztwa. V - v -.Vv;/--

, 7 --'.: ■ - W zakresie bezpieczeństwa UE proponuje podpisanie umów mobilności i bez- 
: pieczeństwa sprzyjających prostszemu legalnemu przekraczaniu granic UE, kładąc 
przy.tym nacisk na przedsięwzięcia skierowane na walkę z korupcją, przestępczo
ścią zorganizowaną oraz nielegalną migracją. Te umowy będą również przewidywa
ły dostosowanie systemu obozów dla cudzoziemców do standardów UE i stworzenie 

V-:' zintegrowanych struktur zarządzania granicami. Ostatecznym celem będzie wpro
wadzenie bezwizowego reżimu dla wszystkich państw włączonych do tej współ
pracy. Komisja Europejska zbada możliwości rozwoju mobilności pracowników 

;. ż perspektywą większej otwartości rynków pracy UE- -
Szczególną uwagę poświęca się współpracy w dziedzinie energetyki. Unia

■ i - wspiera rozwój regionalnych źródeł-energii elektrycznej, wydajności energetycz
nej oraz odnawialnych źródeł energii, dba o rozwój Południowego Korytarza Ener
getycznego, etc; Ważne;miejsce zajmuje współpraca w celu zapobiegania klęskom 
żywiołowym oraz awariom spowodowanym przez człowieka, gotowości do reago
wania na nie6. c..,.: >v:: 7  : S;-'': '

Polityka Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej a władzą ukraińska ;

Plany integracji z UE cieszą się poparciem większości społeczeństwa ukraińskiego, 
lecz nie jest to jeszcze główny kierunek działalności elit. Dopiero stopniowo rośnie . 
wzajemne zrozumienie powiązań między powodzeniem transformacji wewnętrz
nych a integracją europejską. Ze względu na ccchy procesów transformacyjnych 
państwa' oraz niewystarczającą dojrzałość kół rządzących ukształtował się specy- 

' ficzny stosunek do Europy, polegający na konsumpcyjnym podejściu do współpracy

6 ‘Cxidne napimtepcmeo — uoea cutSimita znaeay eiÓHocunax CC 3i cxiÓHUMn cycidwim, 4.12.2008, [on- : 

linę]http://www.delukr.ec.europa.eu/page40306.html. . ; ,

http://www.delukr.ec.europa.eu/page40306.html


z UE. Na odbiór przez Ukrainę impulsów ze strony Unii Europejskiej ma wpływ 
kilka czynników. Z jednej strony to przyzwyczajenie do wykorzystywania partnera 
jako źródła tanich np; surowców, jak czasami postrzegano Rosję w latach 90: Uwi
dacznia się również brak sprecyzowanych interesów narodowych oraz zastąpienie 
ich interesami biznesowymi elit regionalnych. Do tego można dodać już dość trwałą 
niestabilność systemu politycznego: Wreszcie'koła rządzące państw członków Unii 
Europejskiej nie postrzegają Ukrainy jako państwa europejskiego.
; Ukraina zawsze brała aktywny udział we wszystkich zaproponowanych pro

jektach. Dotyczy to mianowicie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, w której ramach 
wykonywany jest plan działań Ukraina - UE7. W ciągu ostatnich'lat udało się sporo 
osiągnąć w drodze do zbliżenia nie tylko w dziedzinie współpracy gospodarczej. 
Jednak ramy Sąsiedztwa stały się już zbyt ciasne dla współpracy dwustronnej; po
nieważ nie odzwierciedlają celu strategicznego naszego państwa, czyli uzyskania 
pełnoprawnego członkostwa8. v-

• Europejska Polityka Partnerstwa w przypadku jej konsekwentnego i cało
ściowego wykonania daje nowy impuls rozwojowi dwustronnych stosunków oraz 
prowadzi bezpośrednio do kwestii przystąpienia do Unii Europejskiej. Znaczenie 
Ukrainy w kontekście zaproponowanego programu może jeszcze wzrastać, ponie
waż jako największe państwo uczestniczące ma możliwość wywierania wpływu na 
integrację europejską i na innych partnerów. Pod koniec marca 2009 r, odbyła się 
konferencja międzynarodowa inwestorów dotycząca modernizacji ukraińskiego sys-: 
temu transportu gazu, w maju - szczyt poświęcony Partnerstwu Wschodniemu oraz 
dialog na temat rolnictwa. W celu pogłębienia’ instytucyjnej podstawy współpracy 
w lipcu 2008 r: powołano Biuro Koordynacyjne przy Gabinecie Ministrów Ukrainy, 
mające koordynować uzgodnienia działań integracyjnych z UE i na poziomie wła- 
dzywykonawczej9. - ̂  ■- - ./ ' .■■■>:

Stanowisko władz ukraińskich wobec prograriiu Partnerstwa Wschodnie
go przedstawiło Ministerstwo Spraw Zagranicznych, z zadowoleniem przyj muj ąc 
wspólną inicjatywę Polski i Szwecji skierowaną na powołanie zaradnego wschod
nioeuropejskiego wymiaru polityki zagranicznej Unii Europejskiej10. 3 grudnia 
2008 r:, po ogłoszeniu przez Komisję Europejską propozycji w sprawie PW, ukraiń
skie MSZ w swoim komentarzu z satysfakcją konstatowało, że „stopień ambicji ram 
Partnerstwa Wschodniego dla każdego państwa partnera będzie zależeć od dążeń,
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V Zob.: I7.iaH diii yKpaiHa-CeponeiiebKuu C0103. CeponeiiCbKa nonimuKa cycidcmea, MittiCTepCTBO 3a- 

KopaoHHHX cnpaB ykpafcii, 2004, [on-line] http:www.infa.gov.ua/integratioii/ua-eu/doc/plan_ua_eu.doe; Kaniem 
ceponeucbKia cniemoeapucme. PoGohuu 3eim nepconany Kauicil CeponeitcbKa nanimuKa cycidcmea. Kpamosuu 
3sim. YKpaiua, Epiocceju., 12.05.2004, Sec(2004) 566. : : V

8 W komentarzu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy polityka Sąsiedztwa została określona jako 
konceptualnie niedoskonała; zob.: KoMeiimap M3C YKpaiiiu ufodo Ka/nyiiiiaiiiit CeponeucbKoi' KomIcH' "Gcidtie 
napmnepcmeo" eid 3 epydnx 2008 poxy, [on-line] http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/cbntent/22841.html.

' • ’ Więcej na ten temat zob.: C. BoponaeB, T. HeMHpa, JJjih yenbcy ■cepoiiw&patiil nompiOen yimnuu
p0jpaxyh0K i Koopduitayui, YHIAH, 11.12.2008, [on-line] http://eunews.uniari.net/ukr/detail/189531; 'JJ. UlkypKO, 
ffeKJiapaijia IJpaibKozo ca,\iimy Cxiduoeo napmnepemea He Micmumh <iimKux tpopMy.iJoeanb Ujodo maucnueocmi 
Hjieucmea s CC Am Kpa’in-napmuepis, Epracce-ib, 8.05.2009, UKRINFORM, [ón-line] http://www.ukrinform.ua/ 
ukr/order/?id=805566. . . . . . .

Kanetimap M3C YKpaiiiu uiodo KoMyiiiKaifiT CeponeucbKoi KaMiciT “Cxldne napmnepcmeo " eid 3 cpydwt 
2008poKy, 4.12.2008, [on-)ine] http;//www,mfa.gov,ua/mfa/ua/publication/content/22841,html. - ’ ■

http://www.infa.gov.ua/integratioii/ua-eu/doc/plan_ua_eu.doe
http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/cbntent/22841.html
http://eunews.uniari.net/ukr/detail/189531
http://www.ukrinform.ua/
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celów oraz zdolności każdego z nich”11. W dokumencie podano, że zaproponowana 
inicjatywa odpowiada, ukraińskiemu podejściu do integracji europejskiej polegają
cemu na efektywnej współpracy politycznej i integracji gospodarczej między UE 
a państwami partnerami. Strona ukraińska wysoko ocenia prężność instrumentów 
partnerstwa, pomagającą,uznawać specyfikę każdego państwa partnerskiego. Jedno
cześnie Ukraina gotowa jest do uczestniczenia w programie Partnerstwa, tylko jeśli 
„nowa polityka UE nie będzie określana jako alternatywa dla perspektywicznego 
członkostwa w UE, a wprost przeciwnie - przybliży Ukrainę do tego celu”12.

Stanowisko ukraińskiego MSZ poparli inni urzędnicy, a różnica w podejściach, 
zgodnie z określeniem wicepremiera Hryhorija-Nemyrii, leży w „szczegółach kul
tury analizy, strategicznej oraz stylu dyplomacji”'3. W wywiadzie udzielonym kore
spondentowi ;UNIAN urzędnik przywitał inicjatywę UE z nadzieją i jednocześnie 
ostrożnie wypowiedział się na temat możliwości sprawowania przez Ukrainę misji 
rcgionalńegó lidera w: ramach partnerstwa, tj. większego zaangażowania Białorusi 
w procesy europejskie jako gwarancję przyspieszonej integracji, zaznaczając pierw
szeństwo -przeprowadzenia reform wewnętrznych w tym procesie. Jego zdaniem 
powodzenie zaproponowanego przez UE; programu będzie zależało nie tylko od 
stabilności , wewnętrznej na Ukrainie, lecz również od konsolidacji orazustalenia 
pozycji-wewnątrz samej Unii. Hryhorij Nemyria uznał za pozytywne zjawisko brak 
antyrosyjskiego ukierunkowania inicjatywy UE oraz jej powiązania z panującymi 
stosunkami z Federacją Rosyjską14. ' . - : - ■

Do projektu PW ustosunkowały się pozytywnie pierwsze osoby Ukrainy, Pre
mier Julia Tymoszenko1 { stwierdziła, że dla Ukrainy. stwarza on dodatkową moż
liwość na drodze ku integracji europejskiej16. Prezydent Wiktor Juszczenko uznał 
projekt PW za „znakomity”1? i z satysfakcją odnotował, że Partnerstwo uznaje euro
pejską tożsamość wschodnich sąsiadów UE. Wyrażał przy tym nadzieję, że zostanie 
stworzona strefa wolnego handlu, a system wizowy będzie liberalizowany13, ,

 ̂ : Ukraiński parlament - Werchowna Rada -odgrywa szczególną rolę we wpro
wadzeniu polityki Partnerstwa. Po pierwsze, zapewnia ustawodawczą gwarancję 
tego procesu z ukraińskiej strony, a także kontrolę nad działalnością rządu w zakre
sie integracji europejskiej. Ważnym mechanizmem w tym kontekście jest specjalne 
powołanie Komitetu ds. integracji europejskiej oraz sporządzenie parlamentarnych 
sprawozdań z realizacji przez Ukrainę Polityki Integracji Europejskiej19. Po drugie,

" Ibidem. '. ■ ' • ' ■ ' ■' '
' 15 Ibidem. ■ ' "  - ■ ’ : ’ .. ■ ■ • .: • ; •. ’ ■ • ■

,. . 13 C. Boponaes, H HeMHps, op. cif. . - . , ■ ... . ■ ■ ■, ; - ■ ■

' ' lA Ibidem. ' . . _ _ ■ ; -........ > . ; _
l) Zob,: Dideu ypftdia yupahiu ma floMUfi dimoewiuat npo npuutsuduteHM peaihaifil deocmopoiiuboi 

' Veodu iąodoMajiato npuKopdonHoeapyxy, 14.07.200,8, [on-line] http://www.kmu.gov.ua, ,

■. 16 Depesza UNIAN z 14.07.2008 r, Tymoszenko również ma nadzieję, że Partnerstwo Wschodnie będzie

sprzyjało uznaniu przez UE perspektywy członkostwa Ukrainy w UE, zob. depesza UNIAN z 21.11,2008 r.
' 11 3cmea npesudenma Y/cpamu ma Kopcuut' Meeiju 3a nidcyMKUmi jycmpiHi, 30.09.2008, [oń-line] http://

www.president.sov.ua; Ilpesudeiim yKpa'inu ma Kopowi Uleeifit 3 dpy&ęimaMU sideidwiu HcajioHajtbHuu sanoeidmm 
"CoipittKuTecbKa", 30.09.2008, [on-line] http://www.president.gov.ua. . , . .. .
.. Zob.: ukraińska .wersja wywiadu W, Juszczenki dla dziennika ,,Lietuvos żinios” z 9.12.2008 r., Euibute
iiijic cmpamezimwu napmnep, [on-linc] http://www.prcsident.gov.ua, V . ' _ . .

, Zob.: Kcatimem Bepxoe>toT Padu ..i numaub eepońeucbmt, mmezpatiii.- IlapjnnmtmcbKuu euGip
cspoiieiicbKoi'mmeipatjii,KHiB2Wl5,B.Sl-5S. ■ ■ . 1
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Werchowna- Rada posiada mechanizmy; międzyparlamentarne koordynacji różno- . 
rodnych aspektów polityki Partnerstwa ze swoimi kolegami z państw członków Unii 
Europejskiej oraz uczestników-programu z Europy Wschodniej. Po trzecie, parla
ment jest,miejscem uzgadniania pozycji różnych/sił politycznych' w zależności od 
cech, charakteru oraz tempa integracji europejskiej Ukrainy. Doświadczenia ostat
niego czasu wskazują, że właśnie to decyduje o skutecznej działalności Werchownej 
Rady w tej dziedzinie. •••-.. .

: Analiza głosowań, a także pozycji różnych ugrupowań parłamentamych, 
świadczy o tym, że w parlamencie ukraińskim przeważają zwolennicy integracji 
europejskiej. Na razie Werchowna Rada nie wypowiadała się na temat zapropono
wanej polityki Partnerstwa, lecz można prognozować, że na stosunek deputowanych 
będzie miało wpływ kilka czynników/ Przede wszystkim poziom podmiotowości 
Ukrainy w procesie wprowadzania polityki; czyli zapewnienie równowagi intere
sów stron. Nasze państwo nie może brać na siebie więcej zobowiązań aniżeli Unia 
Europejska bądź inni uczestnicy programu; Trzeba będzie pewnie również odejść od 
praktyki jednostronnych gestów i zdawania się na dobrą wolę partnera, jak to było 
w przypadku zniesienia wiz dla państw UEi Jeszcze jednym czynnikiem będzie prze
widywany zysk gospodarczy, zarówno na poziomie państwa, jak, przede wszystkim,

' grup fi nan sowo-przemy słowy eh, których interesy lobbują partie w parlamencie; dla-, 
tego aspekt gospodarczy Partnerstwa zyska istotne znaczenie dla jego pozytywnego 
odbioru. Niemałą rolę podczas wypracowania przez parlament stanowiska;wobec 
polityki Partnerstwa Wschodniego odegra jej wpływ na stosunki z Rosją. I, wresz
cie, poparcie inicjatywy europejskiej będzie zależało od koniunktury, tzn, konfigura
cji sil politycznych w odpowiednim momencie oraz możliwości zarobienia przy tym 
politycznych punktów w trakcie kampanii przedwyborczych. v !

. Po marcowym szczycie Rady Europejskiej ukraińska dyplomacja z żalem kon
statowała, że obietnica Komisji Europejskiej dotycząca; zniesienia w dłuższej per
spektywie systemu wizowego została zastąpiona przez liberalizacją, a całość PW 
stała się generalnie mniej ambitna20. Zastępca kierownika Sekretariatu Prezydenta 
Ukrainy Andrij Honczaruk, przedstawiając stanowisko Juszczenki, pozytywnie oce
nił wiele elementów PW, m.in. zapowiedź' stworzenia programu'1 podwyższaj ącegó 
jakość administracji, zarządzania granicami czy współpracę energetyczną. Wyraził , 
jednak niezadowolenie, że zamiast integracji gospodarczej oraz stowarzyszenia po
litycznego, co proponował dokument Komisji, Rada postanowiła jedynie „stworzyć 
ku temu warunki”, a zamiast znieść system wizowy - ograniczyła się do zapowiedzi . 
jego liberalizacji21.

20 Commentary by the Ministry ofForeign Ąffairs o f Ukrainę on the European Council Decision conceming ■ 
ihe Eastern partnership o f 19-20 March 2009, [on-line] http://www.mfa.gov.ua/' : :  : ’ .

11 A. roK4apyK, YKpattta nidmpiiMyc: "CxidHe napmnepemeo" sk iHęmpyMeitm docmiiewm tneiicmea 
fi CC, 23.03.2009, [on-Iitic] http://www.presidcnt.gov.ua; Partnerstwo Wschodnie~raportotwarcia,red. B. Wojna,. 
M  Gniazdowski, Warszawa 2009, s. 67. . . .. .' -'' - " : ■;/ ,
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Środowisko ekspertów a polityka Partnerstwa Wschodniegó.Unii Europejskiej

Ukraińscy eksperci zawsze interesowali się procesem integracji europejskiej, żwłasz- 
cza; mechanizmami jej wprowadzeńia.Najbardziej.wyczerpujące ogólne omówienia 
stanowiska wobec Partnerstwa Wschodniego UE zostały opublikowane 24 paździer-' 
nika 2008 r.22 Ich autorami byli członkowie Społecznej Rady Ekspertów w Ukraiń- 

; skiej części Komitetu ds. współpracy między Ukrainą a UE oraz kilku czołowych 
krajowych ekspertów reprezentujących główne centra badawcze.

Zdaniem autorów dokumentu, celem Partnerstwa .Wschodniego winna stać się 
„postępowa integracja każdego z państw - Ukraina,7 Mołdowa, Gruzja, Azerbejdżan, 
Armenia oraz Białoruś;— z UE oraz poparcie regionalnej współpracy, między nimi, 
a'także ■ między, nimi a!UE na podstawie standardów europejskich’’23. Wschodnie 
Partnerstwo powinno składać się z porozumień dwustronnych, których podstawą ma 
być zasada zróżnicowania  ̂oraz porozumień wielostronnych. Lepsze doświadczenia 
UE poparcia reform w;państwach kandydujących oraz potencjalnie kandydujących ; 
do członkostwa'w UE winny zostać zastosowane również wobec państw biorą
cych udżiałw Partnerstwie Wschodnim. Propozycje te przewidują, że Partnerstwo 
■Wschodnie ma mieć dodatnią wartość w porównaniu z obecnymi instrumentami po
parcia reform i. współpracy. - ■ v  '

. Dokument: szczegółowo analizuje; dwustronne i -wielostronne mechanizmy 
implementacji polityki Partnerstwa. Przede wszystkim to pogłębione plany działań ; 

' dla państw członkowskich zawierające działania i wskaźniki; czasowe:ramy oraz 
wskazanie konkretnych źródeł finansowania ze strony UE. Ważne jest, że coroczne 
monitorowane'sprawozdania Komisji .Europejskiej winny: skupiaćsię na postępie 
w osiągnięciu;wytyczonych celów (zyskaniu: standardów europejskich),'a nie'na 

; zmianach w porównianiu z .wcześniejszą sytuacją w państwie: członkowskim. Wy-. 
hiki monitorowania .organizacji społecznych musząbyć brane pod uwagę , podczas 
przygotowywania sprawozdań. Komisja Europejska powinna pomagać we wprawa- 

: dząniu reform tak, jak w przypadku państw kandydujących oraz potencjalnie kan-. 
dydujących do przystąpienia do UE, z całym spektrum pomocniczych instrumentów 
(screenińg ustawodawstwa, twinnihg oraz inne środki wzmocnienia potencjału ad- . 
ministracyjnego)24. Nieodłącznączęśćiąpartnerstwa mająsię stać: bezwizowy reżim 
oraz pogłębiona strefa wrolnego handlu. ■■■; : 1 --r : 7'- '■

W trakcie współpracy ze-Wschodnimi partnerami Unia Europejska powinna 
stosować.już zaaprobowany model stosunków, z państwami kandydującymi do ak
cesji: Powinno to'również odnosić się'do'dziedziny humanitarnej, czyli współpracy,

. na poziomie społeczeństwa obywatelskiego, polityki regionalnej itp.
■ ' Wieloaspektowa część-składową powinna zawierać mechanizm regulowa

nych wzajemnych działań na różnych poziomach władzy wykonawczej, a także or
ganizacji społecznych.' Proponuje się również założenie Rady przywódców państw

- ■ 22 npoiw3UtiiiyKpaii<Cb^ospaMadjtnćbKoeo cycniżbcmaa (rpa\iadcbKoieKcnepmitoipadnnpu yKpaiucbKiu 
‘taemua! Kaiiimenry ? numaiib cmspo6imnmjmea Miotc YKpamoio ma CC) do poipoftKii npoeKmy Ciiditoio 
napmepcmea CC. ykpatHa, Kute, 24 neoammt 2008piony, [ou-line] http://eu.prostir.ua/t=2&q=3179 L ' :  ■
■’  ‘ 13 Ibidem; ' ■ - '

14 Ibidem. ■ ' -' . ■ ■ ■'
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Partnerstwa Wschodniego, Międzyparlamentarnego Zgromadzenia Partnerstwa 
Wschodniego, Społecznego Forum Partnerstwa Wschodniego itd. \ , :

Unia Europejska na różnych poziomach powinna stać się równoprawnym 
uczestnikiem regulacji konfliktów regionalnych poprzez przedsięwzięcia z zakresu 
zaufania, demilitaryzacji oraz rehabilitacji stref konfliktów, formowanie misji moni
torowania oraz misji pokojowych UE, udziału w rozmowach i in. .
: - Ważne miejsce w dokumencie zajmują zapisy o stworzeniu wspólnej infra

struktury energetycznej i transportowej UE oraz państw PW poprzez poszerzenie 
transeuropejskich sieci transportowych, energetycznych i. telekomunikacyjnych 
(TEN-T, TEN-E i e-TEN) na członków PW. Zaznacza się potrzebę nasilenia współ
pracy w sprawach ochrony środowiska otaczającego, integracji polityki ekologicz
nej oraz stałego rozwoju, czyli adaptacji ustawodawstwa państw członków do acątiis 
COmmimaUtaire1*. :V - ‘

Analiza propozycji przedstawicieli Społecznej Rady Ekspertów świadczy
o ambicjach podejść, ponieważ przewiduje się, że status członków; PW w istocie 
niczym nie różni się od statusu przyszłych członków Unii Europejskiej. Zdaniem 
autorów, takie podejście środowiska ekspertów ma sens, ponieważ w perspektywie 
średnio- i długofalowej program partnerstwa w przypadku pewnych państw.będzie 
mógł stopniowo przejść w przygotowanie do członkostwa poprzez stopniowy wzrost 
uprawnień instytucjonalnych zainteresowanych stron. Dlatego Ukraina od samego 
początku powinna domagać się od UE intensywnego zaangażowania w odniesieniu 
do realizacji partnerstwa. Sporo będzie zależało od zdolności konsolidacji oraz poli
tycznej woli elity ukraińskiej. ; ■

Nie zważając na to, że minęło dopiero kilka miesięcy od momentu publikacji 
inicjatywy polsko-szwedzkiej, ukraińscy eksperci mieli ̂ możliwość podejmowania 
dyskusji publicznych na temat współpracy w ramach PW, z kolei przedstawiciele 
władz ukraińskich preferowali konsultacje na forach zamkniętych. Przyszłość Eu
ropejskiej Polityki Sąsiedztwa omawiano w stolicy Szwecji 12-13 listopada 2008 r., 
a w forum wzięli udział wysocy rangą urzędnicy: minister spraw zagranicznych oraz 
przedstawiciele parlamentu Szwecji, zastępca premiera Czech, przedstawiciele MSZ 
Francji oraz MSZ Słowacji, doradcy Javiera Solany oraz kierownicy biura Beni- 
. ty Ferrero-Waldner, inni politycy oraz przedstawiciele znanych europejskich cen
trów analitycznych. Podsumowując wrażenia, uczestnik dyskusji, kierownik Rady 
Nadzorczej Fundacji „Współczesność” Oleh Rybaczuk zaznaczył, że ze względu 
na „wewnętrzną i zewnętrzną sytuację polityczną [...] projekt może okazać się per
spektywiczną płaszczyzną dla rzeczywistej oraz konkurencyjnej integracji Ukrainy 
ze strukturami europejskimi”26. ... . . .  .... .

Warto byłoby tu nawiązać do wypowiedzi polskiego dziennikarza Michała Ka- 
cewicza, który w swoim reportażu Krok na Wschód zauważył, że „propozycja Part
nerstwa Wschodniego najbardziej uraziła Ukraińców. Spodziewali się czegoś więcej
— konkluduje reporter. — Postawiono ich w jednym rzędzie z Białorusią i Azerbej
dżanem”. I jakby w imieniu Ukraińców pyta: „To po to walczyliśmy pod unijnymi

B Ibidem. ■
26 O. PuGaiyK, “Cxidne napmnepcmao" mcocc cmamupeanbHoto mou/uhoio Ara inmeapaifii yKpaiiiu do 

eeponeucbKia cmpyKtnyp, „CeponeficbKHfi npocrip” , [on-line] http://eu.prostir.ua/view/39324.litmL . r
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flagami w czasie pomarańczowej rewolucji?”27. Nie:sposób zaprzeczyć stwierdze
niu Kacewicza, „że Ukraińcy nie reformują kraju, a z trudem wywalczona wolność 
zamieniła się w parodię demokracji”28. O słabości ukraińskich instytucji obywatel
skich i proeuropejskich świadczy fakt, że po pomarańczowej rewolucji nie powstał 
żaden większy program edukacyjny na temat UE i NATO.

. Mychajło Honczar z ukraińskiego ośrodka Nomos mówi o tym, że współpraca 
w ramach Partnerstwa zaowocuje na Ukrainie mnóstwem afer korupcyjnych i ko
lejnymi wojnami między politykami o to, kto jest bardziej europejski. Jego zda
niem propozycja PW, jest spóźniona o kilka lat”, a Ukraina znalazłaby się „w innym 
miejscu, gdyby zaraz po pomarańczowej rewolucji Europa przysłała nam ekspertów 
i uruchomiła taki program jak Partnerstwo”. Ale „lepiej później niż wcale” — kończy 
wypowiedź Honczar29. ■

Na razie pojawiły się pierwsze oceny deklaracji praskiego szczytu Partnerstwa 
Wschodniego, która nie zapowiada konkretnego kalendarza działań, jest w pewnym 
sensie kompromisem między państwami członkowskimi UE i zaproszonymi pań
stwami partnerami. Deklaracja nie zawiera jednoznacznych sformułowań na temat 
możliwości członkostwa w UE krajów partnerów, ale i nie zaprzecza takiej możli
wości, Dokument oficjalnie deklaruje kómplementamość Partnerstwa Wschodnie
go wobec istniejących form współpracy dwu- i wielostronnej krajów partnerskich, 
z Unią Europejską oraz wytycza kierunki ich zbliżenia do UE drogą reform gospo
darczych, politycznych i socjalnych30. ;

Wnioski ■ ■

Europejska Polityka Partnerstwa UE odzwierciedla sprzeczność między cechami 
i, przede wszystkim, problemami procesu integracji w ramach Unii a potrzebą reago
wania na zagrożenia globalne i subregionalne oraz wyzwania, przed którymi staje 
zjednoczona Europa. Przewiduje ona wyjście poza ramy sąsiedztwa i doprowadze
nie w pewnych aspektach do wysokiego poziomu integracji państw Unii Europej- 

. skiej oraz partnerów z Europy Wschodniej. Dla Ukrainy w przypadku pomyślnego 
jej wprowadzenia wspomniana polityka jest szansą na znaczne zbliżenie się do 
pełnoprawnego członkostwa w UE. Stosunek władz oraz środowiska ekspertów do 
udziału w polityce Partnerstwa odzwierciedla z jednej strony złożoność procesów 
transformacyjnych na Ukrainie, a z drugiej - pragnienie skorzystania z możliwości 
zbliżenia się do cywilizowanego świata. ..'.'V.;

25 M. Kacewicz, Krok na Wschód,,,Newsweek Polska” 2009, nr 19, s. 38. ■ 

Ibidem.
;l> Ibidem, s. 39. ,■ , ■ ” ■■ .

,1. lliK>pKO, op. cii. ■


