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Na przestrzeni ponad trzynastu lat funkcjonowania programu Partnerstwa Wschodnie-

go (PW), traktowanego jako dedykowana forma wspó pracy dla partnerów z obszaru 

poradzieckiego, zaobserwowa  mo na wiele interesuj cych zjawisk i kontekstów. Ewolu-

owa  sam program i jego priorytety, ewoluowa o równie  podej cie Unii Europejskiej do 

poszczególnych partnerów obj tych wspó prac  jak i perspektywy integracyjne, które UE 

chcia a/mog a im oferowa . Pojawia o si  tak e wiele g osów krytycznych zarówno pod 

wzgl dem formalnego funkcjonowania ca ego programu jak i jego praktycznego prze o e-

nia na zacie nianie wspó pracy z Europ  Wschodni  i Kaukazem Po udniowym. W a nie 

w tym kontek cie interesuj ca mo e si  wydawa  analiza, która uwzgl dni wspomniane 

w tki i spróbuje zwery kowa  wp yw czynnika geopolitycznego na formaln  i praktyczn  

realizacj  programu przez Uni  Europejsk . W uzyskaniu odpowiedzi na pytanie o efektyw-

no  Partnerstwa Wschodniego pomocna b dzie analiza dwóch jego aspektów � kszta tu 

skonstruowanego w o cjalnych dokumentach, jak równie  praktycznej realizacji odbywaj -

cej si  poprzez wspó prac  dwustronn  z poszczególnymi partnerami. Podkre li  nale y, e 

ze wzgl du na ograniczon  obj to  tekstu, uwzgl dniona zostanie jedynie bilateralna cz  

programu ze szczególnym uwzgl dnieniem w tków politycznych (z celowym pomini ciem 
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sfery multilateralnej, a w cz ci bilateralnej szczegó ów na temat umów o u atwieniach wi-

zowych i readmisji).

Formalny kszta t programu Partnerstwa Wschodniego

W tym punkcie analiza skoncentruje si  na skrótowym przedstawieniu ewolucji pro-

gramu Partnerstwa Wschodniego w jego wymiarze formalnym � od powo ania inicjatywy 

w 2009 r. do najnowszej koncepcji programu, opracowanej po 2020 r.

Pierwotny kszta t programu Partnerstwa Wschodniego

Program Partnerstwa Wschodniego zainicjowany przez Polsk  i Szwecj , zosta  for-

malnie uruchomiony 7 maja 2009 r. podczas czeskiej prezydencji w Radzie Unii Euro-

pejskiej. Obejmuj c swoim zasi giem sze  pa stw obszaru poradzieckiego1 stanowi  

formu  ambitniejszej formy wspó pracy jak  Unia Europejska wyodr bni a z realizowa-

nej od 2003 r. Europejskiej Polityki S siedztwa (EPS). I w a nie ten fakt mo na uzna  za 

pierwsz  zasadnicz  ró nic  mi dzy PW i EPS. Kszta towanie relacji z pa stwami Europy 

Wschodniej i Kaukazu Po udniowego w ramach wschodniego wymiaru Europejskiej Poli-

tyki S siedztwa, nios o bowiem ze sob  pewne niedoci gni cia, przede wszystkim dlatego, 

e EPS obejmowa a jednakowym mechanizmem wspó pracy zarówno kraje tego regionu, 

jak i odmienne pod wzgl dem politycznym, gospodarczym czy kulturowym pa stwa Afryki 

Pó nocnej i Bliskiego Wschodu. Rodzi o to nie tylko problemy ze spójn  realizacj  polityki 

dzia a  zewn trznych, ale równie  niezadowolenie ze strony niektórych pa stw poradziec-

kich, które traktowa y to rozwi zanie jak obni enie rangi relacji z UE i sygna  o braku 

perspektyw na zrealizowanie ich prounijnych aspiracji2.

Kolejna istotna zmiana, jak  przyniós  ze sob  program Partnerstwa Wschodniego, do-

tyczy a ró nicy w ofercie wspó pracy adresowanej do pa stw obj tych t  polityk . Relacje 

Unii Europejskiej z poszczególnymi pa stwami s siedzkimi w ramach EPS ogranicza y 

si  jedynie do wymiaru bilateralnego (relacje UE � ka de pa stwo PW), bez wsparcia dla 

budowania wi zi regionalnych. Natomiast program Partnerstwa Wschodniego oprócz me-

chanizmu dwustronnego zaoferowa  swoim bene cjentom równie  format multilateralny, 

obejmuj cy zarówno wspó prac  grupy pa stw z UE jak i grupy pa stw mi dzy sob . By o 

1 Armenia, Azerbejd an, Bia oru , Gruzja, Mo dawia, Ukraina.
2 Sz. Ananicz, Partnerstwo Wschodnie, Biuro Analiz Sejmowych nr 17(64) 2009, s. 2.
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to istotne ze wzgl du na kompleksowy charakter niektórych kwestii np. zwi zanych z trans-

portem, energetyk  czy ochron  granic, których rozwi zanie wymaga wspólnego zaanga o-

wania pa stw s siedzkich.

Na p aszczy nie dwustronnej PW, obejmuj cej relacje UE z poszczególnymi bene -

cjentami, wspó praca odbywa si  za pomoc  trzech rodzajów umów: umowy stowarzysze-

niowej (AA), umowy o kompleksowej i pog bionej stre e wolnego handlu (DCFTA) oraz 

umowy o u atwieniach wizowych i readmisji. Podstawowym celem jest tutaj wypracowanie 

nowych podstaw prawnych relacji mi dzy UE a jej wschodnimi s siadami. Wielostronny 

wymiar Partnerstwa Wschodniego k adzie z kolei szczególny nacisk na regularne spotka-

nia przedstawicieli UE oraz wschodnich s siadów na szczeblu szefów pa stw i rz dów, 

ministrów spraw zagranicznych, wysokich urz dników oraz ekspertów. Zasadniczym jego 

celem jest stworzenie forum wymiany informacji i do wiadcze  krajów partnerskich w ra-

mach czterech platform tematycznych, takich jak: demokracja, dobre zarz dzanie i stabil-

no , integracja gospodarcza i konwergencja w zakresie polityk UE, bezpiecze stwo ener-

getyczne oraz kontakty mi dzyludzkie3. Rozwój wielostronnego wymiaru PW gwarantuj  

ró norodne platformy wspó pracy dedykowane dla podmiotów rozmaitego szczebla: Forum 

Biznesu Partnerstwa Wschodniego, Forum Spo ecze stwa Obywatelskiego, Zgromadzenie 

Parlamentarne EuroNest oraz Konferencja W adz Lokalnych i Regionalnych.

W kontek cie unijnej oferty dedykowanej dla sze ciu pa stw obszaru poradzieckiego 

istotne jest równie , e program Partnerstwa Wschodniego mia  w wi kszym stopniu ak-

centowa  ekonomiczny wymiar wspó pracy, cho  jego autorzy nie zrezygnowali ca kowicie 

z kwestii politycznych. Postanowienia uj te w Deklaracji Praskiej � dokumencie ustana-

wiaj cym PW � zwracaj  uwag  na �potrzeb  utrzymania i pobudzania d e  do reform� 

w krajach obj tych programem, jednak znacznie szczegó owiej odnosz  si  do sfery wspó -

pracy gospodarczej. W dokumencie podkre lono, e nowa inicjatywa �nada dodatkowy roz-

mach rozwojowi gospodarczemu, spo ecznemu i regionalnemu krajów partnerskich. U atwi 

dobre rz dy, w tym w sektorze  nansów, b dzie stymulowa  rozwój regionalny i spójno  

spo eczn , a tak e pomo e zmniejszy  ró nice spo eczno-gospodarcze w krajach partner-

skich4. Zwi kszenie nacisku na gospodarczy wymiar wspó pracy z Uni  Europejsk  by o 

dla pa stw obszaru poradzieckiego rozwi zaniem du o ciekawszym i atrakcyjniejszym � 

3 A. Daniluk, Wymiar wschodni w polityce Rzeczypospolitej Polskiej na forum Unii Europejskiej � ocena 
w 10 lat po akcesji [w:] Bilans polskiego cz onkostwa w Unii Europejskiej, (red.) M. Witkowska, Warszawa 
2015, s. 188-189.
4  Wspólna deklaracja przyj ta podczas szczytu partnerstwa wschodniego w Pradze, ród o: http://register.
consilium.europa.eu/doc/srv?l=PL&f=ST%208435%202009%20INIT (30.03.2022)



Aleksandra Daniluk 52

potencjalne korzy ci ekonomiczne stanowi y bowiem interesuj c  przeciwwag  dla silnych 

powi za  tych pa stw z gospodark  Rosji.

W kolejnych latach gospodarczy charakter wspó pracy akcentowany w ramach pro-

gramu Partnerstwa Wschodniego musia  ust pi  pola kwestiom politycznym. W reakcji na 

przemiany zachodz ce g ównie w krajach arabskich, jak równie  na rosn ce oczekiwania 

ze strony krajów partnerskich co do wsparcia ich w procesie transformacji demokratycznej 

i reform, Komisja Europejska rozpocz a w lipcu 2010 r. przegl d Europejskiej Polityki 

S siedztwa5. Nowa strategia EPS, przyj ta w 2011 r. stanowi a odpowied  na wspomnia-

ne wyzwania i wnosi a jako ciow  zmian  w realizacji wspó pracy z s siadami, równie  

z tymi, których obejmowa  program Partnerstwa Wschodniego. Nowe podej cie UE mia o 

opiera  si  od tej pory na wi kszym zró nicowaniu celów wspó pracy w zale no ci od kraju 

oraz na wzmocnieniu warunkowo ci przyznawania pomocy  nansowej, która mo e by  

zwi kszana lub zmniejszana w zale no ci od dokonanych post pów w tworzeniu i konsoli-

dacji demokracji i przestrzegania praw cz owieka. W praktyce oznacza o to wprowadzenie 

popularnej zasady �wi cej za wi cej� (ang. more for more) zgodnie, z któr  UE zacie nia a 

partnerstwo z krajami s siaduj cymi, czyni cymi wi ksze post py w reformach demokra-

tycznych. Tak skonstruowany charakter wspó pracy w ramach Partnerstwa Wschodniego 

obowi zywa  do 2015 r. kiedy to dosz o do kolejnych reform w tym zakresie.

Program Partnerstwa Wschodniego po 2015 r.

18 listopada 2015 r. Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Za-

granicznych i Polityki Bezpiecze stwa przedstawili g ówne punkty przegl du europejskiej 

polityki s siedztwa. Zosta  on zaproponowany przez przewodnicz cego KE Jean-Claude-

`a Junckera na wniosek pa stw cz onkowskich UE i stanowi  przedmiot rozleg ych kon-

sultacji spo ecznych6. Z tre ci dokumentu wyczyta  mo na dwa priorytety, które sta y si  

podstaw  konstruowania nowych zasad w stosunkach z partnerami obj tymi Europejsk  

Polityk  S siedztwa. 

Pierwszy z nich dotyczy  stabilizacji. Rok 2015 by  okresem, w którym Unia Europej-

ska boryka a si  z licznymi przypadkami terroryzmu, wymierzonego zarówno w pa stwa 

5   M. Sydoruk, Wizje Europejskiej Polityki S siedztwa UE oraz rola Polski w relacjach Unii i Ukrainy, Lublin 
2017, s. 14.
6 Przegl d europejskiej polityki s siedztwa (EPS): zacie nione partnerstwo na rzecz silniejszego s siedz-
twa, Komunikat prasowy Komisji Europejskiej z dnia 18 listopada 2015r., ród o: https://ec.europa.eu/com-
mission/presscorner/detail/pl/IP_15_6121 (23.02.2022)
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cz onkowskie UE (Francja, Dania) jak równie  w ich s siadów. W dokumencie wprost mo -

na znale  odwo ania do ataków terrorystycznych w Pary u, Libanie, Egipcie, Turcji i Iraku 

a komisarz ds. europejskiej polityki s siedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia Johan-

nes Hahn jasno wskaza , e najwa niejszym zadaniem stoj cym przed Uni  Europejsk  

jest w tej chwili przezwyci enie zagro e  dla stabilnego s siedztwa jakimi s  kon ikty, 

terroryzm i radykalizacja postaw. Narz dziami realizacji tego celu mia a si  sta  nie tylko 

wspó praca w zakresie zwalczania wymienionych wy ej niepokoj cych trendów, ale rów-

nie  dzia ania na rzecz rozwoju gospodarczego, redukuj cego wykluczenie spo eczne oraz 

nakierowanego na tworzenie miejsc pracy dla m odego pokolenia. 

Drugim fundamentem, który sta  si  podstaw  konstruowania nowego podej cia Unii 

Europejskiej do partnerów obj tych programem Partnerstwa Wschodniego sta a si  zasada 

wi kszej elastyczno ci i indywidualnego podej cia wobec pa stw podejmuj cych wspó -

prac  ze strukturami unijnymi. Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej do instytucji 

unijnych, charakterystycznymi cechami nowej EPS mia a sta  si  wiadomo , e nie wszy-

scy partnerzy aspiruj  do przepisów i norm UE, oraz uwzgl dnienie potrzeb ka dego kraju 

co do charakteru i ukierunkowania jego partnerstwa z UE7. Promowana do tej pory zasada 

�wi cej za wi cej� nie okaza a si  wi c odpowiednio efektywnym narz dziem prowadzenia 

dzia a  zewn trznych UE, co zreszt  przyzna a sama Komisja Europejska w swoim komu-

nikacie. Podej cie oparte na zach tach by o skuteczne we wspieraniu reform w zakresie 

dobrych rz dów, demokracji, praworz dno ci i praw cz owieka w przypadkach, gdy part-

nerzy byli zaanga owani w takie reformy. Jednak nie okaza o si  ono wystarczaj co silnym 

bod cem do stworzenia zaanga owania na rzecz reform, je li brak by o woli politycznej8. 

W takich przypadkach UE zapowiedzia a wykorzystywanie bardziej skutecznych sposobów 

na to, by optowa  za podstawowymi reformami w relacjach z partnerami, m.in. poprzez 

zaanga owanie spo ecze stwa obywatelskiego oraz podmiotów gospodarczych i spo ecz-

nych. Je li natomiast pa stwa obj te Partnerstwem Wschodnim wyra a  b d  potrzeb  po-

g bienia stosunków z UE wspó praca mia a by  rozwijana na dotychczasowych zasadach.

Prowadzone konsultacje pozwoli y KE nie tylko zidenty kowa  kierunki, w których 

powinna pod a  reforma Europejskiej Polityki S siedztwa, ale tak e wskaza y obsza-

ry szczególnego zainteresowania, stanowi ce g ówne bod ce do pog biania wspó pracy 

7 Wspólny Komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo ecz-
nego i Komitetu Regionów, Przegl d Europejskiej Polityki S siedztwa, JOIN(2015) 50  nal, ród o https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015JC0050&from=EL (1.03.2022)
8 Ibidem
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z UE. Partnerzy uczestnicz cy w konsultacjach zasygnalizowali w zdecydowany sposób, 

e UE jest dla nich interesuj cym partnerem w zakresie rozwoju gospodarczego i moderni-

zacji, inwestycji i tworzenia mo liwo ci zatrudnienia dla m odzie y9. Niezmiennie du ym 

zainteresowaniem cieszy si  równie  mobilno  i zwi zana z ni  mo liwo  podró owania 

do UE i pracy na jej terytorium.

Opisany powy ej komunikat Komisji Europejskiej zako czy  formalny proces konsul-

tacji w sprawie przegl du EPS. W kolejnych miesi cach przedstawione propozycje sta y 

si  przedmiotem dyskusji z pa stwami cz onkowskich i krajami partnerskimi, aby mo liwe 

by o okre lenie nowego kszta tu wspó pracy oraz wytyczenie nowych priorytetów. Swo-

istym �praktycznym wyrazem� formalnych wysi ków na rzecz zdynamizowania i zrefor-

mowania Europejskiej Polityki S siedztwa w wymiarze wschodnim by  V Szczyt Partner-

stwa Wschodniego, który odby  si  w Brukseli w dniu 24 listopada 2017 r.  W przyj tej 

deklaracji uczestnicy spotkania dali formalny wyraz zasadzie elastycznego i zró nicowane-

go podej cia do wspó pracy w ramach Partnerstwa Wschodniego. Wyrazili uznanie dla eu-

ropejskich aspiracji i europejskiego wyboru partnerów, którzy podpisali uk ady o stowarzy-

szeniu z UE: Gruzji, Mo dawii i Ukrainy, przypominaj c jednocze nie o prawie pozosta ych 

partnerów do samodzielnego wyboru poziomu ambicji wzgl dem UE. 

Zgodnie z punktem 8. uczestnicy szczytu z zadowoleniem przyj li dotychczasowe osi -

gni cia Partnerstwa Wschodniego i stosowanie bardziej zró nicowanego podej cia w sto-

sunkach dwustronnych mi dzy UE a poszczególnymi krajami partnerskimi. Jak podkre lili, 

zakres i stopie  wspó pracy s  uzale nione od ambicji i potrzeb UE i jej partnerów, a tak e 

od tempa i jako ci reform10. Szczyt w Brukseli zatwierdzi  równie  20 celów zaplanowa-

nych do realizacji w ramach wspó pracy do roku 2020. Zosta y one zidenty kowane w opar-

ciu o cztery priorytety uzgodnione  podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego w Rydze 

w 2015 r. i mia y stanowi  kierunek dzia a  s u cych poprawie warunków ycia obywateli 

wschodnich krajów partnerskich. Szczególnym zainteresowaniem zosta y obj te obszary 

wzmacniaj ce instytucje i dobre rz dy, mobilno  i kontakty mi dzyludzkie, mo liwo ci 

rynkowe oraz interkonektywno 11. 

9 Ibidem
10 Wspólna deklaracja ze szczytu Partnerstwa Wschodniego, Bruksela, 24 listopada 2017 r., ród o: https://
data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14821-2017-INIT/pl/pdf (1.03.2022)
11 Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit (Riga, 21-22 May 2015), ród o: Riga Declaration 
220515 Final (europa.eu) (1.03.2022)
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Tabela 1. 20 celów Partnerstwa Wschodniego na 2020 rok zatwierdzone podczas szczytu 
Partnerstwa Wschodniego w Brukseli.

Cele przekrojowe:
1. Wi ksze kontakty z organizacjami spo ecze stwa obywatelskiego

2. Zwi kszanie równo ci p ci i niedyskryminacji

3. Wzmacnianie komunikacji strategicznej oraz wspieranie pluralizmu i niezale no ci 
mediów.

Silniejsza gospodarka Lepsze rz dy

1. Poprawa otoczenia inwestycyjnego i bizne-
sowego oraz uwalnianie potencja u wzrosto-
wego M P

2. Eliminowanie luk w dost pie do  nansowania 
i infrastruktury  nansowej

3. Tworzenie nowych miejsc pracy na szczeblu 
lokalnym i regionalnym

4. Harmonizowanie rynków cyfrowych

5. Wspieranie handlu mi dzyregionalnego 
w ród pa stw partnerskich i UE.

1. Wzmacnianie praworz dno ci i mechani-
zmów antykorupcyjnych

2. Wspieranie realizacji kluczowych reform 
wymiaru sprawiedliwo ci

3. Wspieranie realizacji kluczowych reform 
administracji publicznej

4. Wi ksza wspó praca w dziedzinie bezpie-
cze stwa.

Wi ksza konektywno Silniejsze spo ecze stwo

1. Rozbudowa bazowych sieci TEN-T, 
transportu

2. Zwi kszanie bezpiecze stwa dostaw 
energii

3. Zwi kszanie efektywno ci energetycznej 
i u ycia energii odnawialnej oraz 
ograniczanie emisji gazów cieplarnianych

4. Wspieranie rodowiska i dostosowywania 
si  do zmiany klimatu.

1. Post p w dialogu o liberalizacji wizowej 
i partnerstwach na rzecz mobilno ci

2. Zwi kszanie inwestycji w umiej tno ci 
m odych ludzi, ich przedsi biorczo  
i zatrudnialno

3. Utworzenie Szko y Europejskiej 
Partnerstwa Wschodniego

4. Zintegrowanie systemów i programów 
badawczo-innowacyjnych UE i Partnerstwa 
Wschodniego.

ród o: Za cznik I � 20 oczekiwanych do roku 2020 rezultatów, data.consilium.europa.eu 
(1.03.2022) oraz www. consilium.europa.eu

Program Partnerstwa Wschodniego obecnie 

Realizacj  za o onych celów jak równie  funkcjonowanie programu Partnerstwa Wschod-

niego zak óci o wiele wydarze  o charakterze mi dzynarodowym. Pierwszym z nich by a 

pandemia COVID-19, która nie tylko uniemo liwi a zorganizowanie Szczytu PW w 2019 r. 

ale przede wszystkim przeorientowa a akcenty prowadzonej polityki. Walka z kryzysem zdro-

wotnym skoncentrowa a uwag  Unii Europejskiej i jej pa stw cz onkowskich na problemach 

wewn trznych, a dzia ania programowe i  nansowe skupia y si  przede wszystkim na walce 

z kolejnymi falami zaka e  i ich spo eczno-gospodarczymi skutkami. W takich warunkach 
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w debacie publicznej coraz cz ciej pojawia y si  pytania o przysz o  i zainteresowanie UE 

aktywnym dzia aniem poza swoimi granicami, w tym tak e na kierunku wschodnim. 

Pomimo trudno ci Unia Europejska od pocz tku 2020 r. realizowa a proces wdra ania 

mechanizmów pomocy adresowany nie tylko do swoich cz onków (w ramach tzw. Fundu-

szu Odbudowy), ale tak e do partnerów zewn trznych. W ramach pomocy makro nanso-

wej ukierunkowanej na ograniczenie negatywnych, gospodarczych skutków pandemii, UE 

udzieli a krótko- i rednioterminowego wsparcia gospodarczego i medycznego dla rz dów 

pa stw Partnerstwa Wschodniego (PW), jak równie  udzieli a dotacji i po yczek na korzyst-

nych stopach procentowych. Pomoc przekazana przez UE, we wspó pracy z WHO, obj a 

równie  zapewnienie wyposa enia medycznego, w tym respiratorów, masek medycznych 

i fartuchów dla placówek opieki zdrowotnej12.

Jednocze nie kontynuowane by y prace nad reformowaniem programu Partnerstwa 

Wschodniego. 10-rocznica ustanowienia tej inicjatywy, pomimo trudno ci pandemicznych, 

które uniemo liwi y osobiste spotkanie przedstawicieli pa stw zaanga owanych w Partner-

stwo Wschodnie, stanowi a okazj  do wielu podsumowa  i przegl dów dotychczasowej reali-

zacji programu. W maju 2019 r. Komisja Europejska po raz kolejny uruchomi a proces kon-

sultacji, którego wyniki pos u y y za podstaw  do opracowania politycznej wizji partnerstwa 

po 2020 r. Nieca y rok pó niej, 18 marca 2020 r. Komisja Europejska i Europejska S u ba 

Dzia a  Zewn trznych wyda y wspólny komunikat pt. Polityka Partnerstwa Wschodniego 

po 2020 r. Wzmacnianie odporno ci � Partnerstwo Wschodnie, które s u y wszystkim. Ogólna 

wizja przedstawiona w dokumencie odzwierciedla a dotychczasowe stanowisko UE zmie-

rzaj ce do pog biania stosunków politycznych i gospodarczych z pa stwami PW gdzie naj-

wa niejszym obszarem zainteresowania w ramach inicjatywy pozostaj  kwestie gospodarcze. 

KE utrzyma a przekonanie o potrzebie zwi kszania wymiany handlowej, a tak e integracji 

gospodarek PW i UE w wymiarze dwustronnym oraz regionalnym13.

Partnerstwo Wschodnie zosta o dostosowane do kierunków wyznaczonych dla wszyst-

kich dzia a  zewn trznych Unii Europejskiej14, a g ówne akcenty po o one zosta y na pod-

kre lanie znaczenia cis ej wspó pracy oraz budow  odporno ci. To w a nie te dwie 

12 Partnerstwo Wschodnie w dobie pandemii COVID-19: perspektywa UE i pa stw partnerskich, B. Piskor-
ska, J. Olchowski (red.), IE  Policy Papers 1/2021.
13 A. Kozio , Polityka Partnerstwa Wschodniego po 2020 roku, Biuletyn PISM nr 128 (2060) 16 czerwca 
2020 r., ród o: https://pism.pl/publikacje/Polityka_Partnerstwa_Wschodniego_po_2020_roku (8.03.2022)
14 WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY, Strategiczne podej cie do 
kwestii odporno ci w ramach dzia a  zewn trznych UE, JOIN(2017) 21  nal, ród o: https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017JC0021&from=en (2.03.2022)
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kwestie mia y wzmocni  skuteczno  reagowania na globalne wyzwania w ró norodnych 

dziedzinach, w tym na kryzys zwi zany z pandemi . Szczególn  rol  wspó pracy i odpor-

no ci mo na wyra nie dostrzec w d ugoterminowych celach zde niowanych dla programu 

Partnerstwa Wschodniego. Zgodnie z nimi pa stwa partnerskie maj  podejmowa  wspólne 

dzia ania w pi ciu nast puj cych obszarach, skoncentrowanych wokó  dwóch  larów zwi -

zanych z inwestycjami i sprawowaniem rz dów:

razem na rzecz odpornych, zrównowa onych i zintegrowanych gospodarek ( lar inwe-

stycyjny);

razem na rzecz rozliczalnych instytucji, praworz dno ci i bezpiecze stwa ( lar doty-

cz cy sprawowania rz dów);

razem na rzecz odporno ci rodowiskowej i odporno ci na zmiany klimatu ( lar inwe-

stycyjny);

razem na rzecz odpornej transformacji cyfrowej ( lar inwestycyjny);

razem na rzecz odpornych, sprawiedliwych i integracyjnych spo ecze stw ( lar doty-

cz cy sprawowania rz dów).

Warto zwróci  uwag , e wymienione obszary od pocz tku funkcjonowania programu 

Partnerstwa Wschodniego stanowi  fundament rozwijanej wspó pracy � niezale nie od ich 

nazewnictwa (patrz Tabela 2.).

W ród obszarów wyró nionych zwracaj  uwag  kwestie dotycz ce polityki rodowisko-

wej, ochrony klimatu oraz transformacji cyfrowej, co stanowi o szczególne obszary zaintere-

sowania nowego sk adu Komisji Europejskiej. Zaproponowana w dokumencie wspó praca 

ma charakter ci le bran owy, oparty o konkretne propozycje zde niowane dla wspomina-

nych pi ciu obszarów. Eskperci wskazuj  jednak, e w ród priorytetów proponowanych przez 

Komisj  Europejsk  zabrak o kilku kwestii o charakterze geopolitycznym. Przede wszystkim 

nie pojawi y si  adne propozycje wychodz ce naprzeciw oczekiwaniom Gruzji, Mo dawii 

i Ukrainy wobec wsparcia we wdra aniu stref wolnego handlu, pe nej integracji ich gospoda-

rek w ramach wspólnego rynku UE, a tak e specjalnego forum dialogu mi dzy UE i trzema 

pa stwami m.in. w obszarach transportu, energii, sprawiedliwo ci i gospodarki cyfrowej. Nie 

uwzgl dniono te  instrumentów, którymi mog yby by  zainteresowane trzy mniej zaawan-

sowane we wspó pracy pa stwa � Armenia, Azerbejd an i Bia oru 15. Dodatkowo w propo-

zycjach nowego kszta tu Partnerstwa Wschodniego nie pojawi y si  adne odniesienia do 

agresywnej polityki Rosji prowadzonej w tym czasie w regionie czego najbardziej dobitnym 

15 A. Kozio , Polityka Partnerstwa Wschodniego po 2020 roku, Biuletyn PISM nr 128 (2060) 16 czerwca 
2020 r., ród o: https://pism.pl/publikacje/Polityka_Partnerstwa_Wschodniego_po_2020_roku (8.03.2022)
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przyk adem by o zaj cie Krymu oraz trwaj ca wojna w Donbasie. W tym momencie warto 

zwróci  uwag , e wyra na niech  w adz w Moskwie do zwi kszania zasi gów Unii Euro-

pejskiej na obszarze poradzieckim, traktowanym jako tradycyjna jako rosyjska strefa wp ywu, 

prowadzi a do zdecydowanych dzia a  i nacisków wobec pa stw obj tych programem Part-

nerstwa Wschodniego oraz do zaostrzaj cych si  relacji na linii Rosja-Unia Europejska. Oba-

wa cz ci pa stw unijnych (m.in. Francji czy W och) przed pogorszeniem stosunków z Rosj  

by a powa nym czynnikiem hamuj cym nie tylko aktywny rozwój Partnerstwa Wschodniego, 

ale równie  spójn  wizj  wspó pracy UE z pa stwami poradzieckimi. 

Wp yw skomplikowanej sytuacji geopolitycznej na kszta t i funkcjonowanie Partnerstwa 

Wschodniego by  dobrze widoczny w czasie ostatniego Szczytu PW jaki odby  si  w Bruk-

seli w dniu 15 grudnia 2021 r. Po czteroletniej przerwie spowodowanej pandemi  COVID-

19 dosz o do bezpo redniego spotkania szefów pa stw i rz dów Unii Europejskiej oraz prze-

wodnicz cego Rady Europejskiej i szefowej Komisji Europejskiej z przywódcami Armenii, 

Azerbejd anu, Gruzji, Mo dawii i Ukrainy w celu zatwierdzenia kszta tu programu Partnerstwa 

Tabela 2. Obszary wspó pracy w ramach programu 
Partnerstwa Wschodniego na przestrzeni lat.

Partnerstwo Wschodnie w 2009 r.

- Platforma 1: demokracja, dobre zarz dzanie 
i stabilno ;
� Platforma 2: integracja gospodarcza i konwergencja 
z politykami wspólnotowymi;
� Platforma 3: bezpiecze stwo energetyczne;
� Platforma 4: kontakty mi dzyludzkie.

Szczyt Partnerstwa Wschodniego 
w Rydze w 2015 r.

- Wzmacnianie instytucji i dobrych rz dów, 
- mobilno  i kontakty mi dzyludzkie, 
- mo liwo ci rynkowe
- interkonektywno

20 celów Partnerstwa Wschodniego 
na 2020 rok w ramach Szczytu 

Partnerstwa Wschodniego w Brukseli 
w 2017 r.

- Silniejsza gospodarka
- Lepsze rz dy
- Wi ksza konektywno
- Silniejsze spo ecze stwo

Partnerstwo Wschodnie po 2020 r.

- odporne, zrównowa one i zintegrowane gospodarki
- rozliczalne instytucje, praworz dno  

i bezpiecze stwo
- odporno  rodowiskowa i odporno  na zmiany 

klimatu
- transformacja cyfrowa
- sprawiedliwe i inkluzywne spo ecze stwa.

ród o: Opracowanie w asne na podstawie za cznika I � 20 oczekiwanych do roku 2020 rezul-
tatów, data.consilium.europa.eu (1.03.2022) oraz www. consilium.europa.eu
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Wschodniego po 2020 roku. Nie bez znaczenia jest tutaj kontekst polityczny w jakim wówczas 

znajdowa  si  obszar poradziecki i pa stwa uczestnicz ce we wspó pracy z Uni  Europejsk . 

Po kryzysie politycznym wywo anym wyborami prezydenckimi z sierpnia 2020 roku Bia o-

ru  zawiesi a udzia  w programie Partnerstwa Wschodniego, Armenia i Azerbejd an pozostaj  

w kon ikcie po wojnie w Górskim Karabachu w 2020 r., wspó pracuj c na poziomie PW, z ko-

lei Ukraina, Mo dawia i Gruzja powo a y w maju 2021 r. Stowarzyszone Trio, aby pog bia  

relacje ze strukturami unijnymi, co jeszcze bardziej zaostrzy o polityk  Rosji w regionie. Ro-

syjskie w adze zmobilizowa y wojska w regionach przygranicznych Ukrainy, wspieraj  re im 

ukaszenki w prowadzeniu dzia a  hybrydowych na granicy UE, a w pa dzierniku 2021 r. wy-

wo a y kryzys energetyczny w Mo dawii, by podwa y  zaufanie do jej prounijnych w adz16.

We wspólnej deklaracji przyj tej po Szczycie zobowi zano si  do wspó pracy w pi ciu 

sektorach, wskazanych w komunikacie KE i ESDZ pt. �Polityka Partnerstwa Wschodnie-

go po 2020 r. Wzmacnianie odporno ci � Partnerstwo Wschodnie, które s u y wszystkim� 

wskazuj c je jako priorytety PW na najbli sze lata (patrz str.54-55). Ponadto w dokumen-

cie znalaz o si  du o w tków politycznych. Wyra ono m.in. zaniepokojenie ci g  desta-

bilizacj  i amaniem zasad prawa mi dzynarodowego w wielu miejscach regionu obj tego 

Partnerstwem Wschodnim i wezwano do pokojowego rozwi zywania nierozstrzygni tych 

kon iktów, co mo na odczytywa  jako odniesienie do trwaj cego wówczas na wschodzie 

Ukrainy kon iktu z popieranymi przez Moskw  si ami separatystycznymi oraz zagro enia 

napa ci  wojsk rosyjskich. Wyra ono równie  poparcie dla utworzonej przez Gruzj , Mo -

dawi  i Ukrain  inicjatywy Stowarzyszonego Trio � jako dodatkowej formy zacie nienia 

kooperacji z UE17. UE nawi za a równie  do decyzji w adz bia oruskich o zawieszeniu ich 

uczestnictwa w Partnerstwie Wschodnim18.

Eksperci zwracaj  uwag , e ostatni Szczyt PW sta  si  równie  okazj  do zaakcento-

wania rosn cego rozczarowania jego dotychczasow  formu  przede wszystkim w ocenie 

Ukrainy. Pomimo d e  tego pa stwa, w o wiadczeniu nie znalaz y si  adne zapisy do-

tycz ce perspektywy cz onkostwa w UE, a udzia  w programie pa stw, które nie wyra aj  

ch ci do czenia do UE (Armenia i Azerbejd an), Kijów postrzega  jako czynnik hamuj cy 

16 E. Kaza, Szósty szczyt Partnerstwa Wschodniego: strategia ma ych kroków, Komentarz PISM nr 94-2021
17 K. Nieczypor, Szczyt Partnerstwa Wschodniego: rosn ce rozczarowanie Kijowa, Analizy OSW, ród o: 
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2021-12-17/szczyt-partnerstwa-wschodniego-rosnace-roz-
czarowanie-kijowa (31.03.2022)
18 Wspólna deklaracja ze szczytu Partnerstwa Wschodniego �Odbudowa, odporno  i reforma� Bruksela, 
15 grudnia 2021 r., ród o: https://www.consilium.europa.eu/media/53545/20211215-eap-joint-declaration-
pl.pdf (31.03.2022)
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dalsze pog bianie wspó pracy z Bruksel . W opublikowanym z inicjatywy ukrai skiej ko-

munikacie Stowarzyszonego Trio wezwano UE do poparcia d enia nale cych do niego 

krajów do cz onkostwa we wspólnocie19.

Stosunki Unii Europejskiej z poszczególnymi pa stwami Partnerstwa Wschodniego

W ród sze ciu adresatów programu Partnerstwa Wschodniego utrzymuje si  zró nico-

wane podej cie je li chodzi o  stopie  rozwoju relacji z Uni  Europejsk . Gruzj , Mo dawi  

i Ukrain  zaliczy  mo na do grupy najbardziej zainteresowanych wspó prac  z UE o czym 

wiadcz  nie tylko proeuropejskie kierunki polityk zagranicznych tych pa stw, ale równie  ini-

cjatywy oddolne, maj ce na celu jeszcze bardziej intensy kowa  ich wysi ki na rzecz integracji 

ze strukturami unijnymi. 17 maja 2021 r. w Kijowie ministrowie spraw zagranicznych Ukra-

iny, Gruzji i Mo dawii podpisali umow  ustanawiaj c  wspomniany ju  wcze niej format tzw. 

Stowarzyszonego Trio � mia  on stanowi  jasne przes anie, e dla tych pa stw cz onkostwo 

w UE pozostaje jedynym s usznym kierunkiem, który jednocze nie pozwala budowa  pokój 

i dobrobyt w Europie20. Z kolei Armenia, Azerbejd an i Bia oru  wyra nie prezentuj  odmienne 

stanowisko a w ich wspó pracy z Uni  Europejsk  nadal du  rol  odgrywa interes regionalny, 

nierzadko determinowany czynnikiem rosyjskim. Analiza w niniejszym punkcie ma pokrótce 

przedstawi  aktualny stan stosunków wszystkich pa stw Partnerstwa Wschodniego z Uni  Eu-

ropejsk  oraz umo liwi  wyci gniecie wniosków na temat dalszych perspektyw tych relacji.

GRUZJA-UKRAINA-MO DAWIA

GRUZJA. Jest jednym z trzech pa stw obj tych programem Partnerstwa Wschodnie-

go (obok Ukrainy i Mo dawii), które posiada zaawansowan  wspó prac  z Uni  Europejsk , 

a jej fundament stanowi Uk ad o Stowarzyszeniu. Dokument zosta  podpisany dnia 27 czerwca 

2014 roku, natomiast wszed  w ycie dnia 1 lipca 2016 roku po raty kacji przez wszystkie pa -

stwa cz onkowskie UE21. Jest on umow  nowego typu, której istotn  cz  stanowi pog biona 

19 E. Kaca, Szósty szczyt Partnerstwa Wschodniego: strategia ma ych kroków, Komentarz PISM nr 94-2021, 
ród o: https://www.pism.pl/publikacje/szosty-szczyt-partnerstwa-wschodniego-strategia-malych-krokow 

(31.03.2022)
20 ,     �  �, ród o: https://www.dw.com/uk/ukraina-
hruziia-ta-moldova-stvoryly-asotsiiovane-trio/a-57557530 (28.03.2022)
21 Kolejno  raty kacji umowy stowarzyszeniowej z Gruzj  przez poszczególne pa stwa cz onkowskie 
mo na zobaczy  pod linkiem: https://www.consilium.europa.eu/pl/documents-publications/treaties-agre-
ements/agreement/?id=2014007&DocLanguage=en (23.03.2022)
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i kompleksowa strefa wolnego handlu (DCFTA) posiadaj ca szerszy zakres ni  wi kszo  stref 

wolnego handlu - obejmuje bowiem zniesienie barier pozataryfowych, dostosowanie przepisów 

oraz wprowadzenie wi cych zasad dotycz cych inwestycji i us ug22. Znaczna cz  tego bar-

dzo obszernego, ponad 700-stronicowego dokumentu reguluj cego od tej pory zasady wspó -

pracy Gruzji z Uni  Europejsk  zosta a po wi cona kwestiom gospodarczym, gdy  to w a nie 

perspektywa w czenia gruzi skiego pa stwa do jednolitego rynku, stanowi a jego sedno. Warto 

jednak zwróci  uwag  równie  na polityczn  cz  umowy stowarzyszeniowej akcentuj c , e 

do priorytetowych obszarów wspó pracy nale  równie  polityka zagraniczna i bezpiecze stwa, 

wymiar sprawiedliwo ci oraz wolno  i bezpiecze stwo, co tym samym pozostawia otwart  

drog  dla rozwoju stosunków z UE w przysz o ci. Szczegó owy spis zagadnie  wchodz cych 

w zakres politycznej cz ci umowy stowarzyszeniowej zosta  zaprezentowany w tabeli poni ej.

Tabela 3. Zagadnienia stanowi ce przedmiot politycznej cz ci Uk adu o Stowarzyszeniu 

(AA/DCFTA) z podzia em na priorytetowe obszary.

Dialog i reformy polityczne, 
wspó praca w dziedzinie polityki 

zagranicznej i bezpiecze stwa

Wolno  i bezpiecze stwo Wymiar 
sprawiedliwo ci

- Reforma wewn trzna
- Polityka zagraniczna 

i bezpiecze stwa
- Ci kie przest pstwa wzbudzaj ce 

zaniepokojenie spo eczno ci 
mi dzynarodowej

- Zapobieganie kon iktom 
i zarz dzanie kryzysowe

- Stabilno  regionalna
- Pokojowe rozwi zywanie 

kon iktów
- Bro  masowego ra enia
- Kontrola wywozu broni 

strzeleckiej i lekkiej oraz broni 
konwencjonalnej

- Walka z terroryzmem

- Wspó praca w zakresie 
migracji, azylu 
i zarz dzania granicami

- Przep yw osób 
i readmisja

- Walka z przest pczo ci  
zorganizowan  
i korupcj

- Niedozwolone rodki 
odurzaj ce

- Pranie pieni dzy 
i  nansowanie 
terroryzmu

- Wspó praca w zakresie 
walki z terroryzmem

- Zasady 
praworz dno ci 
oraz przestrzeganie 
praw cz owieka 
i podstawowych 
wolno ci

- Ochrona danych 
osobowych

- Wspó praca prawna

ród o: Opracowanie w asne na podstawie Uk adu o Stowarzyszeniu mi dzy Uni  Europejsk  
i Europejsk  Wspólnot  Energii Atomowej oraz ich pa stwami cz onkowskimi, z jednej strony, 
a Republik  Mo dawii, z drugiej strony, Dz.Urz.UE L 260/4  https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0830(01)&from=pl (23.03.2022)

22 Uk ad o stowarzyszeniu mi dzy UE a Gruzj , Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, ród o: https://www.
europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-542175-EU-Georgia-Association-Agreement-PL.pdf (23.03.2022)
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Ramy Uk adu o Stowarzyszeniu, podobnie jak de niowane w dokumencie obszary 

wspó pracy, s  bardzo zbli one dla ka dego z trzech pa stw, które je podpisa y. W zapisach 

mo na jednak odnale  elementy dedykowane dla ka dego z partnerów, i tak w przypad-

ku Gruzji w kontek cie pokojowego rozwi zywania kon iktów pojawia si  odniesienie do 

kon iktu rosyjsko-gruzi skiego z 2008 r. wokó  Osetii i Abchazji Po udniowej. W artyku-

le 9., w punkcie 2. wskazuje si , m.in. e Strony uznaj  znaczenie zaanga owania Gruzji 

w pojednanie oraz jej stara  o przywrócenie integralno ci terytorialnej w ramach d enia 

do pokojowego i trwa ego rozwi zania kon iktu, dalszego wdro enia sze ciopunktowego 

porozumienia z dnia 12 sierpnia 2008 r. (�) oraz bezpiecznego i godnego powrotu wszyst-

kich osób wewn trznie przesiedlonych i uchod ców23. Z kolei w artykule 429., w punkcie 

2. zaznacza si , e stosowanie uk adu w odniesieniu do Abchazji i Osetii Po udniowej, nad 

którymi rz d Gruzji nie sprawuje faktycznej kontroli, rozpoczyna si  w momencie, gdy 

Gruzja zapewni jego pe ne wdro enie i egzekwowanie na ca ym swoim terytorium24.

W literaturze przedmiotu znale  mo na wiele opinii pozytywnie oceniaj cych dzia-

ania Gruzji na rzecz wype nienia zapisów umowy stowarzyszeniowej. Przez ostatnie lata 

pa stwo to dokona o liberalizacji handlu z UE i rozpocz o implementacj  acquis commu-

nautaire oraz podj o dzia ania na rzecz poprawy klimatu biznesowego i wdro enia unij-

nych przepisów w obszarach zwi zanych z handlem. Uznanie ze strony instytucji unijnych 

zyska y równie  zabiegi na rzecz obni enia poziomu korupcji25. Sytuacja skomplikowa a 

si  jednak w zwi zku z ostatnimi wydarzeniami na wewn trznej scenie politycznej, które 

zarysowa y nieco stosunki dwustronne Gruzji i Unii Europejskiej. Powodem tego by o og o-

szone 28 lipca 2021 roku wycofanie si  rz dz cej Partii Gruzi skie Marzenie z zawartego 

w kwietniu pod egid  przewodnicz cego Rady Europejskiej Charles�a Michela porozumie-

nia gruzi skich si  politycznych, które zako czy o � na ówczesnym etapie � wielomiesi cz-

ny kryzys wewn trzny26. Komplikacje pojawi y si  równie  w zwi zku z aktami przemocy 

23 Uk ad o Stowarzyszeniu mi dzy Uni  Europejsk  i Europejsk  Wspólnot  Energii Atomowej oraz ich 
pa stwami cz onkowskimi, z jednej strony, a Gruzj , z drugiej strony, Dz. Urz. UE L 261/4, ród o: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0830(02)&from=PL (23.03.2022)
24 Uk ad o Stowarzyszeniu mi dzy Uni  Europejsk  i Europejsk  Wspólnot  Energii Atomowej oraz ich 
pa stwami cz onkowskimi, z jednej strony, a Gruzj , z drugiej strony, Dz. Urz. UE L 261/4, ród o: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0830(02)&from=PL (23.03.2022)
25 A. Szeptycki, Europa Wschodnia i Kaukaz Po udniowy: dziesi ciolecie Partnerstwa Wschodniego, Rocz-
nik Strategiczny, t.24 2018/2019, s. 259.
26 Porozumienie wi za o si  z kryzysem politycznym jaki toczy  si  w Gruzji w zwi zku ze zmianami ordy-
nacji wyborczej. W marcu 2020 r. dzi ki presji i mediacji zachodnich dyplomatów GM i ugrupowania opo-
zycyjne wypracowa y porozumienie, w my l którego od najbli szych wyborów mia  by  stosowany system 
proporcjonalny. Ustalenia te mia y zosta  przyj te przez parlament, a nast pnie wprowadzone do konstytucji, 
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wobec organizatorów i uczestników marszu rodowisk LGBT, do których dosz o w Tbilisi 

na pocz tku lipca 2021 roku27. Wszystkie te sytuacje spotka y si  z ostr  krytyk  Unii Eu-

ropejskiej i wywo a y jej niepokoje o stan demokratycznych reform i przestrzegania praw 

cz owieka w Gruzji. Innym bardzo wa nym czynnikiem politycznym, który wp yn  na 

relacje UE-Gruzja i który z kolei przys oni  trwaj cy kryzys, by a napa  Rosji na Ukrain , 

rozpocz ta 24 lutego br. W zwi zku z agresywn  polityk  Moskwy, która nie tylko dla Gru-

zji przybra a charakter realnego zagro enia militarnego, w adze tego pa stwa zdecydowa y 

si  skorzysta  z wrogich wobec Rosji nastrojów panuj cych w ród decydentów unijnych 

i nied ugo po Ukrainie z o y y o cjalny wniosek o cz onkostwo w Unii Europejskiej, mimo 

e we wrze niu 2021 r. zapowiada y podj cie takiego kroku najszybciej do 2024 roku.

MO DAWIA. Jest drugim z trzech pa stw Partnerstwa Wschodniego, który rozwija 

zaawansowan  wspó prac  z Uni  Europejsk , a jej podstaw  stanowi Uk ad o Stowarzy-

szeniu. Zosta  on podpisany w dniu 27 czerwca 2014 r., a wszed  w ycie 1 lipca 2016 r. po 

raty kacji przez wszystkie pa stwa cz onkowskie UE28. Podobnie jak w przypadku Gru-

zji, Uk ad Stowarzyszeniowy jest rozbudowanym dokumentem licz cym ponad 700 stron 

i reguluj cym w zdecydowanej wi kszo ci kwestie gospodarcze, cho  z jasn  wydzielon  

cz ci  polityczn  po wi con  reformom politycznym, kwestiom polityki zagranicznej, 

bezpiecze stwa i wolno ci oraz wymiarowi sprawiedliwo ci. Zagadnienia te zosta y po-

grupowane wed ug podobnego schematu jak umowa z Gruzj  (patrz tabela 3.). Z kwestii 

wchodz cych w sk ad cz ci politycznej Uk adu o Stowarzyszeniu i dotycz cych indywi-

dualnie Mo dawii mo na odnale  odniesienia do kon iktu naddniestrza skiego. W arty-

kule 8. po wi conym stabilno ci regionalnej umieszczono zapis zgodnie z którym Strony 

ponawiaj  swoje zaanga owanie na rzecz trwa ego rozwi zania kwestii naddniestrza skiej 

przy pe nym poszanowaniu suwerenno ci i integralno ci terytorialnej Republiki Mo dawii, 

ale tak si  nie sta o � o cjalnie z powodu epidemii COVID-19. W zwi zku z tym wybory parlamentarne 
w pa dzierniku 2020 r. odby y si  wedle ordynacji wyborczej, co wywo a o oskar enia ze strony partii opo-
zycyjnych o fa szerstwa i ich rezygnacj  ze zdobytych mandatów. Na mocy porozumienia wypracowanego 
pod egid  przewodnicz cego Rady Europejskiej Charles�a Michela partie opozycyjne pod pewnymi warun-
kami zdecydowa y si  zaj  miejsca w parlamencie, A. Szeptycki, A. Szeptycki, Europa Wschodnia i Kaukaz 
Po udniowy: strefa niestabilno ci, Rocznik Strategiczny 2020/2021, s. 289 i W. Górecki, Gruzja: narastaj cy 
kryzys w relacjach z Zachodem, Analizy OSW, ród o: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2021-
09-03/gruzja-narastajacy-kryzys-w-relacjach-z-zachodem (23.03.2022)
27 W. Górecki, Gruzja: narastaj cy kryzys w relacjach z Zachodem, Analizy OSW, ród o: https://www.osw.
waw.pl/pl/publikacje/analizy/2021-09-03/gruzja-narastajacy-kryzys-w-relacjach-z-zachodem (23.03.2022)
28 Kolejno  raty kacji umowy stowarzyszeniowej z Mo dawii przez poszczególne pa stwa cz onkowskie 
jest identyczna jak w przypadku Gruzji. Mo na j  zobaczy  pod linkiem: https://www.consilium.europa.eu/
pl/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014001&DocLanguage=en (24.03.2022)
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a tak e na rzecz wspólnego u atwienia odbudowy pokon iktowej29. Jak podkre lono do cza-

su wypracowania rozwi zania i bez uszczerbku dla ustalonej formu y negocjacyjnej kwestia 

naddniestrza ska b dzie jednym z g ównych tematów dialogu politycznego i wspó pracy 

mi dzy Stronami, a tak e dialogu i wspó pracy z innymi zainteresowanymi podmiotami 

mi dzynarodowymi30. 

Proces wdra ania Uk adu o Stowarzyszeniu odbywa si  w oparciu o program, który 

Mo dawia i Unia Europejska przyj y w dniu 26 czerwca 2014 r. w Brukseli. Obejmowa  on 

wykaz priorytetów wspólnych prac w latach 2014�2016, a nast pnie zosta  zaktualizowany 

na lata 2017-2019. W dokumencie wskazano 13 obszarów posiadaj cych pierwszorz dne 

znaczenie z perspektywy reformowania Mo dawii, do których nale : niezawis o  wymia-

ru sprawiedliwo ci; zapobieganie korupcji, nadu yciom  nansowym i kon iktom interesów 

oraz ich zwalczanie; odzyskiwanie mienia i dochodzenia w sprawie oszustw bankowych; 

reforma administracji publicznej, w tym zarz dzania  nansami publicznymi; podstawowe 

wolno ci; rozwi zanie kon iktu w Naddniestrzu; lepsze otoczenie biznesu i klimat inwesty-

cyjny; rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich; reformy zwi zane z handlem: regulacje tech-

niczne, normalizacja i powi zana infrastruktura, c a i u atwienia w handlu; bezpiecze stwo 

energetyczne i efektywno  energetyczna transport; rodowisko i dzia anie w dziedzinie kli-

matu; edukacja, szkolenia i m odzie . Nale y podkre li , e ka demu z obszarów przypo-

rz dkowano szereg jasno sprecyzowanych zada , które powinny zosta  realizowane w toku 

reform31. Program stowarzyszeniowy w pa dzierniku 2021 r. by  poddany ocenie Komisji 

Europejskiej. Obecnie  nalizowana jest jego zaktualizowana wersja na lata 2021-2027.

W ród czynników politycznych, które maj  wp yw na relacje Unii Europejskiej i Mo -

dawii znajduje si  bez w tpienia zmiana kierownictwa politycznego w tym pa stwie. 

U progu 2020 r. w Mo dawii najwa niejsz  si  polityczn  by a Partia Socjalistyczna, która 

prowadzi a polityk  pozorowania reform demokratyzuj cych pa stwo a na arenie mi dzy-

narodowej opowiada a si  za równoczesn  wspó prac  z Uni  Europejsk  i Eurazjatyck  

Uni  Gospodarcz  (EUG), co spotyka o si  zarówno z krytyk  USA jak i UE32. W wyniku 

29 Uk ad o Stowarzyszeniu mi dzy Uni  Europejsk  i Europejsk  Wspólnot  Energii Atomowej oraz ich pa -
stwami cz onkowskimi, z jednej strony, a Republik  Mo dawii, z drugiej strony, D. Urz. UE L 260/4, ród o: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0830(01)&from=pl (24.03.2022)
30 Ibidem
31 Zalecenie Rady Stowarzyszenia UE�Republika Mo dawii Nr 1/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie 
programu stowarzyszeniowego UE�Republika Mo dawii [2017/1489], Dz. Urz. UE L 215/3, ród o: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D1489&from=PL (24.03.2022)
32 A. Szeptycki, Europa Wschodnia i Kaukaz Po udniowy: strefa niestabilno ci, Rocznik Strategiczny, t. 26 
2020/2021, s. 287.
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wyborów prezydenckich, które odby y si  w listopadzie 2020 r. Partia Socjalistyczna utra-

ci a jednak urz d prezydenta na rzecz Mai Sandu, reprezentuj cej prounijn  Parti  Dzia a  

i Solidarno ci. Po obj ciu urz du M. Sandu stara a si  jak najszybciej rozwi za  parlament 

i og osi  przedterminowe wybory, gdy  niewielkie prerogatywy prezydenta uniemo liwia y 

jej wdra anie reform nakierowanych na walk  z systemow  korupcj  i uk adami oligar-

chicznymi bez poparcia wi kszo ci parlamentarnej. Spowodowa o to kilkumiesi czny kry-

zys polityczny i konstytucyjny, który koniec ko ców doprowadzi  rozwi zania parlamentu. 

Przedterminowe wybory odby y si  11 lipca 2021 r. i przynios y zdecydowane zwyci stwo 

Partii Dzia a  i Solidarno ci (PAS), która zdoby a 52,5% g osów i ponad 60 mandatów 

w 101-osobowym parlamencie. Oznacza o to jako ciow  zmian  i historyczny prze om 

w mo dawskiej polityce, kierowanej od tej pory przez ugrupowanie centroprawicowe na-

kierowane na wspó prac  z Zachodem i niepowi zane ze rodowiskami oligarchicznymi33. 

Wysoki wynik wyborczy umo liwi  PAS m.in. wdro enie promowanego przez t  parti  am-

bitnego programu reform w duchu podpisanej przez Mo dawi  umowy stowarzyszeniowej 

z UE, a zbli enie ze strukturami unijnymi sta o si  od tej pory g ównym priorytetem mo -

dawskiej polityki zagranicznej. 

Drugim z czynników istotnych w kontek cie wspó pracy Mo dawii z UE jest wp yw 

Rosji, który w ostatnim czasie nabra  szczególnego znaczenia ze wzgl du na separatystycz-

ny region Naddniestrza. Jest to obszar le cy w granicach Mo dawii, który jednostronnie 

og osi  niepodleg o  w 1990 r. i którego w adze mo dawskie nie kontroluj  od czasu zawie-

szenia broni w 1992 r. Stacjonuje tam ok. 1,5 tys. o nierzy rosyjskich - 400 z nich ma status 

si  pokojowych, cho  faktycznie s  gwarantem niezale no ci Naddniestrza34. Sytuacja ta 

pozostaje g ównym wyzwaniem dla Mo dawii i ród em sta ych niepewno ci w kwestiach 

bezpiecze stwa. Po obj ciu w adzy przez Mai  Sandu i jej parti , strona mo dawska za-

cz a nie tylko nawo ywa  do podejmowania o ywionych rozmów w formacie 5+235, ale 

tak e coraz asertywnej domaga  si  wycofania z Naddniestrza rosyjskich wojsk. Postu-

lat ten nabra  wr cz strategicznego znaczenia w kontek cie rosyjskiej agresji na Ukrain . 

W przypadku udanego desantu w obwodzie odeskim wojska rosyjskie uzyska yby bowiem 

33 Zespó  OSW, Mo dawia: pe nia w adzy dla si  proeuropejskich, Analizy OSW, ród o: https://www.osw.
waw.pl/pl/publikacje/analizy/2021-07-12/moldawia-pelnia-wladzy-dla-sil-proeuropejskich (24.03.2022)
34 A. Szeptycki, Europa Wschodnia i Kaukaz Po udniowy: strefa niestabilno ci, Rocznik Strategiczny, t. 26 
2020/2021, s. 288.
35 Format spotka  maj cych na celu rozwi zanie problemu naddniestrza skiego, w którym uczestnicz : 
Mo dawia i Naddniestrze jako strony kon iktu, misja OBWE w Mo dawii, Rosja i Ukraina jako mediatorzy 
oraz Unia Europejska i Stany Zjednoczone jako obserwatorzy.
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bezpo redni dost p do tego obszaru. W tym kontek cie niepokoj ce z mo dawskiej perspek-

tywy wydawa  si  mog  dzia ania w adz Naddniestrza, które 4 marca, w reakcji na z o ony 

dzie  wcze niej przez Mo dawi  wniosek o przyst pienie do UE, wezwa y j  i wspólnot  

mi dzynarodow  do uznania niepodleg o ci tego obszaru36. Jak wskazuj  eksperci krok ten 

prawdopodobnie by  konsultowany z Rosj  i mo e by  wykorzystywany jako pretekst do 

ewentualnego wkroczenia do tej separatystycznej enklawy, a nawet przymuszenia Mo da-

wii do utworzenia z ni  federacji, co stanowi oby korzystny dla Rosji sposób uregulowania 

kon iktu naddniestrza skiego37.

UKRAINA. Równie  w przypadku Ukrainy fundamentem reguluj cym stosunki tego 

pa stwa z Uni  Europejsk  jest Uk ad o Stowarzyszeniu, który jednak w odró nieniu od po-

rozumie  z Gruzj  czy Mo dawi  zacz  obowi zywa  w szczególnych warunkach. Pod ko-

niec 2013 roku w perspektywie zbli aj cego si  Szczytu Partnerstwa Wschodniego i od-

mowy prezydenta Wiktora Janukowycza podpisania przez Ukrain  umowy stowarzysze-

niowej z UE, dosz o do dramatycznych wydarze  politycznych znanych jako Euromajdan. 

W odpowiedzi na wywo ane protestami usuni cie prezydenta W. Janukowycza z urz du 

Rosja bezprawnie zaanektowa a Krym oraz wypowiedzia a Ukrainie wojn  hybrydow  roz-

poczynaj c dzia ania zbrojne w Donbasie. W a nie w tym kontek cie warto zwróci  uwag  

na okoliczno ci przyj cia Uk adu o Stowarzyszeniu Ukrainy z Uni  Europejsk , który sta-

nowi  nie tylko wype nienie zaplanowanych na Szczyt PW celów, ale tak e bezpo redni  

reakcj  na konkretne decyzje polityczne, jakie w tym czasie zosta y podj te. Podczas gdy 16 

marca na terytorium Autonomicznej Republiki Krym oraz miasta wydzielonego Sewasto-

pola odby o si  nielegalne referendum o przy czeniu tych podmiotów do Rosji, 17 marca 

Rada podj a decyzj  nie tylko o podpisaniu z Ukrain  Uk adu o Stowarzyszeniu, ale tak e 

o cz ciowym stosowaniu jego wybranych zapisów38. Dotyczy o to preambu y, art. 1. obej-

muj cego cele wspó pracy oraz Tytu ów zwi zanych z zasadami ogólnymi Dialog i reforma 

polityczna, stowarzyszenie polityczne, wspó praca i konwergencja w polityce zagranicznej 

i bezpiecze stwa� oraz tytu  VII �Postanowienia instytucjonalne. 

36 K. Ca us, Mo dawia: kryzys uchod czy i zagro enie rosyjskie, Analizy OSW, ród o: https://www.osw.
waw.pl/pl/publikacje/analizy/2022-03-07/moldawia-kryzys-uchodzczy-i-zagrozenie-rosyjskie (24.03.2022)
37 Ibidem.
38 Decyzja Rady z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego 
stosowania Uk adu o stowarzyszeniu mi dzy Uni  Europejsk  i Europejsk  Wspólnot  Energii Atomowej 
oraz ich pa stwami cz onkowskimi, z jednej strony, a Ukrain , z drugiej strony, w odniesieniu do preambu y, 
art. 1 oraz tytu ów I, II i VII tego uk adu, Dz. U. UE. L 161/1, ród o: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:161:FULL&from=en (28.03.2022)
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Wskazana powy ej, polityczna cz  umowy stowarzyszeniowej zosta a podpisana 

wraz z Aktem Ko cowym Szczytu PW przez ukrai skiego premiera Arsenija Jaceniuka 

podczas nadzwyczajnego szczytu UE � Ukraina, który odby  si  21 marca 2014 r. Cz  go-

spodarcz  podpisano natomiast w nieco pó niejszym terminie - podczas spotkania nowego 

prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki z Rad  Europejsk , przywódcami Unii Europejskiej, 

szefami pa stw i szefami rz dów 28 pa stw cz onkowskich UE w dniu 27 czerwca 2014 

roku. Równie  w przypadku tej cz ci zapisów, obejmuj cych m.in. kwestie z zakresu spra-

wiedliwo ci, wolno ci, bezpiecze stwa, handlu oraz wspó pracy gospodarczej i  nanso-

wej, Rada podj a decyzj  o tymczasowym ich stosowaniu do czasu zako czenia procedur 

umo liwiaj cych wej cie dokumentu w ycie39. Formalnie pe na wersja Uk adu o Stowa-

rzyszeniu zacz a obowi zywa  w dniu 1 wrze nia 2017 r. po raty kacji przez wszystkie 

pa stwa cz onkowskie UE40.

W porównaniu do umów zawieranych z Gruzj  i Mo dawi , dokument o wspó pra-

cy z Ukrain  jest trzykrotnie bardziej rozbudowany i liczy ponad 2 tys. stron. Pochylaj c 

si  szczegó owiej nad jego polityczn  cz ci  warto zwróci  uwag  na dodatkowy punkt 

ustanawiaj cy szereg ró norodnych forów dialogów politycznego. Zgodnie z art. 5. Strony 

b d  odbywa  regularne spotkania zarówno w formacie szczytów ich najwy szych przed-

stawicieli jak równie  na szczeblu ministrów, dyrektorów politycznych, komisji politycznej 

i bezpiecze stwa oraz na szczeblu wysokich urz dników i ekspertów instytucji wojsko-

wych. Mowa jest tak e o ustanowieniu Rady Stowarzyszenia UE�Ukraina oraz pe nym 

wykorzystaniu wszystkich kana ów dyplomatycznych i wojskowych mi dzy Stronami, 

w tym odpowiednich kontaktów w pa stwach trzecich a tak e w ONZ, OBWE i innych 

forach mi dzynarodowych41. Co warte podkre lenia w dokumencie nie umieszczono adnej 

39 Decyzja Rady z dnia 29 wrze nia 2014 r. zmieniaj ca decyzj  2014/668/UE w sprawie podpisania, w imie-
niu Unii Europejskiej, oraz tymczasowego stosowania Uk adu o stowarzyszeniu mi dzy Uni  Europejsk  
i Europejsk  Wspólnot  Energii Atomowej oraz ich pa stwami cz onkowskimi, z jednej strony, a Ukrain , 
z drugiej strony, w odniesieniu do jego tytu u III (z wyj tkiem postanowie  dotycz cych traktowania pracow-
ników b d cych obywatelami pa stw trzecich legalnie zatrudnionych na terytorium drugiej Strony) oraz ty-
tu ów IV, V, VI i VII, jak równie  powi zanych za czników i protoko ów, Dz. U. UE. L 289/1, ród o: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:289:FULL&from=en (28.03.2022)
40 Proces raty kacji cz ci politycznej i gospodarczej Uk adu o stowarzyszeniu UE i Ukrainy przez poszcze-
gólne pa stwa cz onkowskie mo na znale  pod nast puj cymi linkami: https://www.consilium.europa.eu/
en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2013005 (28.03.2022) oraz https://www.con-
silium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014045 (28.03.2022)
41 Uk ad o Stowarzyszeniu mi dzy Uni  Europejsk  i jej pa stwami cz onkowskimi, z jednej strony, a Ukra-
in , z drugiej strony, Dz.U.UE L 161/3, ród o: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri-
=CELEX:22014A0529(01)&from=EN (28.03.2022) 
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wzmianki o ówczesnej sytuacji geopolitycznej. Zarówno w artyku ach dotycz cych polityki 

zagranicznej i bezpiecze stwa, jak i stabilno ci regionalnej czy zapobiegania kon iktom 

nie pojawiaj  si  zapisy dotycz ce niepokojów we wschodniej cz ci Ukrainy. Kilkakrotnie 

podkre lono natomiast znaczenie poszanowania zasad niezale no ci, suwerenno ci, inte-

gralno ci terytorialnej oraz nienaruszalno ci granic.

15 grudnia 2014 r. po raz pierwszy zebra a si , wskazana w dokumencie stowarzysze-

niowym, Rada Stowarzyszenia UE�Ukraina. Na jej kolejnym posiedzeniu, w 2015 r., za-

twierdzono zaktualizowany program stowarzyszeniowy, który mia  nie tylko zasadnicze 

znaczenie w procesie reform i modernizacji gospodarczej w Ukrainie, ale pozostawa  rów-

nie  g ównym politycznym narz dziem realizacji i monitorowania podpisanej z UE umo-

wy. Zawiera on list  priorytetowych reform i konkretnych rodków oraz okre la wsparcie, 

jakiego UE udziela w wielu obszarach obj tych umow  stowarzyszeniow 42. W programie 

wskazano równie  10 krótkoterminowych dzia a  reformatorskich, które Ukraina powinna 

podj  a do których zaliczono: zmiany konstytucjonalne, system wyborczy, walk  i zapo-

bieganie korupcji, wymiar sprawiedliwo ci, administracj  publiczn , sektor energetyczny, 

u atwienia w biznesie, zamówienia publiczne, podatki i audyt zewn trzny43. Ostatnie cy-

kliczne spotkanie Rady Stowarzyszenia UE-Ukraina odby o si  w Brukseli w dniu 11 lutego 

2021 r. 

Wspó praca dwustronna przebiega a równie aktywnie w formacie Szczytów Unia Eu-

ropejska-Ukraina. Ostatnie takie spotkanie odby o si  w Kijowie w dniu 12 pa dziernika 

2021 r. Uni  Europejsk  reprezentowali: przewodnicz cy Rady Europejskiej, Charles Mi-

chel i przewodnicz ca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen z kolei Ukrain  repre-

zentowa  prezydent Wo odymyr Ze enski. Efektem rozmów by y decyzje o wzmacnianiu 

integracji i wspó pracy w nast puj cych dziedzinach:

� zbli anie polityk i ustawodawstwa Ukrainy do Europejskiego Zielonego adu;

� integracja ukrai skich rynków energii i systemów energetycznych z unijnym rynkiem 

energii, by w ten sposób zapewni  równe warunki dzia ania;

� dalszy tranzyt gazu przez Ukrain  po 2024 r., modernizacja ukrai skiego systemu prze-

sy u gazu oraz wzmocnienie europejskiego bezpiecze stwa energetycznego;

42 Wspólny komunikat prasowy wydany po zatwierdzeniu zaktualizowanego programu stowarzyszeniowe-
go przez Rad  Stowarzyszenia UE�Ukraina, ród o: https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-rele-
ases/2015/03/16/joint-press-release-following-the-endorsement-updated-association-agenda-eu-ukraine-as-
sociation-council/ (28.03.2022)
43 EU-Ukraine Association Agenda to prepare and facilitate the implementation of the Association Agre-
ement, ród o: https://eeas.europa.eu/archives/docs/ukraine/docs/st06978_15_en.pdf (28.03.2022)
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� dostosowanie si  Ukrainy do unijnego jednolitego rynku cyfrowego w ramach uk adu 

o stowarzyszeniu44.

UE i Ukraina podpisa y równie  trzy umowy:

� umow  o lotnictwie cywilnym zapewniaj c  liniom lotniczym Ukrainy i pa stw cz on-

kowskich UE nowe mo liwo ci handlowe

� umow  o przyst pieniu Ukrainy do programu �Horyzont Europa� i programu badaw-

czo-szkoleniowego Euratomu

� umow  o przyst pieniu Ukrainy do programu �Kreatywna Europa� 45.

Przedstawiony powy ej kszta t stosunków Unii Europejskiej i Ukrainy nabra  zupe -

nie odmiennego charakteru w obliczu wydarze  geopolitycznych. Pomimo wynegocjowa-

nych w 2015 r. porozumie  mi skich, maj cych na celu uregulowanie sytuacji w Donbasie, 

a tak e funkcjonowania formatów negocjacyjnych, takich jak trójstronna grupa kontakto-

wa (OBWE, Rosja i Ukraina) i czwórka normandzka (Rosja, Ukraina, Niemcy i Francja), 

pomi dzy Ukrain  a Rosj  dochodzi o do wznawianych okresowo star  zbrojnych, któ-

re budzi y w tpliwo ci co do trwa o ci rozejmu. Sytuacji nie zmieni y ani wprowadzone 

i kilkakrotnie przed u ane przez UE sankcje wobec Rosji ani ostra krytyka spo eczno ci 

mi dzynarodowej. Agresywna polityka stosowana przez w adze rosyjskie na obszarze po-

radzieckim by a kontynuowana i przybiera a coraz bardziej ofensywny charakter. 21 lutego 

W. Putin podpisa  dekret uznaj cy niepodleg o  separatystycznych obszarów nale cych 

do terytorium Ukrainy: Donieckiej Republiki Ludowej i uga skiej Republiki Ludowej, 

zarzucaj c jednocze nie pa stwu ukrai skiemu, e przygotowuje agresj  na Rosj  i próbuje 

odzyska  Krym. Pod takim has em wojska rosyjskie 24 lutego dokona y wojskowej inwa-

zji na Ukrain , rozpoczynaj c okres otwartej wojny. Szereg dzia a  podj tych przez UE 

na rzecz rozwi zania kon iktu nie b dzie przedmiotem niniejszej analizy ze wzgl du na 

jej ograniczon  obj to , niemniej jednak warto zwróci  uwag  na dwa zasadnicze w tki. 

Pierwszym z nich jest charakter pomocy dostarczanej pogr onej w kon ikcie Ukrainie, 

który wykracza  poza tradycyjne, unijne wsparcie humanitarne i poprzez dostawy broni 

nabra  równie  wymiaru militarnego. Drugim w tkiem jest natomiast zmiana postawy unij-

nych decydentów wobec perspektyw integracji z Uni  Europejsk , nie tylko Ukrainy, ale 

równie  wszystkich pa stw Stowarzyszonego Trio. 28 lutego br. prezydent Wo odymyr 

Ze enski, pomimo trwaj cych dzia a  wojennych, z o y  wniosek o cz onkostwo Ukrainy 

44 Szczyt UE�Ukraina w Kijowie, 12 pa dziernika 2021, ród o: https://www.consilium.europa.eu/pl/me-
etings/international-summit/2021/10/12/ (28.03.2022)
45 Ibidem.
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w UE, a zaraz po nim podobne pro by wystosowa y równie  Gruzja i Mo dawia. 10 marca 

br. w Wersalu odby o si  spotkanie pa stw cz onkowskich UE w sprawie rosyjskiej agresji 

wojskowej na Ukrain . Oprócz licznych wyrazów wsparcia i solidarno ci, w przyj tym po 

spotkaniu o wiadczeniu mo na odnale  zapis mówi cy o tym, e Rada Europejska uzna a 

europejskie aspiracje i d enia Ukrainy i po z o eniu przez ni  wniosku o cz onkostwo 

w strukturze, oczekuje na opini  Komisji Europejskiej46. W czerwcu br. przewodnicz ca 

KE Ursula von der Leyen przekaza a pozytywn  opini  KE w sprawie przyznania statusu 

pa stwa kandyduj cego do Unii Europejskiej Ukrainie oraz Mo dawii. W kwestii Gruzji 

wskazano, e pa stwo to zas uguje na europejsk  perspektyw , ale na status kandydata do 

UE jest dla niego za wcze nie. Pod koniec czerwca, opini  t  podtrzyma a Rada Europejska 

wskazuj c, e jest gotowa przyzna  Gruzji status kraju kandyduj cego, gdy zrealizuje ona 

priorytety okre lone w opinii Komisji na temat jego wniosku o cz onkostwo.

ARMENIA � AZERBEJD AN � BIA ORU

ARMENIA. Istotnym czynnikiem kszta tuj cym wspó czesne relacje na linii Unia Eu-

ropejska-Armenia jest kompleksowa i wzmocniona umowa o partnerstwie (CEPA), któr  

dwa podmioty podpisa y 24 listopada 2017 r. i która w pe ni wesz a w ycie w dniu 1 marca 

2021 r. Nie tylko zast pi a ona obowi zuj c  do tej pory umow  o partnerstwie i wspó pra-

cy z 1999 r., ale stanowi a równie  form  dostosowania si  do nowych realiów, które zacz -

y kszta towa  unijno-ormia skie stosunki dwustronne. G ówne znaczenie posiada  w tym 

kontek cie fakt przyst pienia Armenii do Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG) � struk-

tury nakierunkowanej na wspó prac  ekonomiczn  pa stw obszaru poradzieckiego, któr  

Rosja powo a a do ycia jako kontrpropozycj  wobec Unii Europejskiej i kolejne narz dzie 

utrzymywania wp ywów w regionie. W 2013 r. Armenia podj a decyzj  o porzuceniu wy-

negocjowanego z UE uk adu stowarzyszeniowego, obejmuj cego pog bion  i komplekso-

w  umow  o wolnym handlu (DCFTA) i zwrócenie si  w kierunku EUG. Dzia anie to by o 

podyktowane presj  w adz rosyjskich, które postrzegaj c zbli enie Armenii z Uni  Europej-

sk  jako zagro enie w asnych interesów, zacz y wywiera  presj  na ormia ski rz d. W ród 

instrumentów nacisku znalaz y si  m.in. sygna y o mo liwo ci pogorszenia warunków 

wspó pracy obu pa stw w kluczowych dla Armenii dziedzinach bezpiecze stwa i energii, 

46 O wiadczenie szefów pa stw lub rz dów zebranych w Wersalu w sprawie rosyjskiej agresji wojskowej 
na Ukrain , 10 marca 2022 r., ród o: https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2022/03/11/
statement-of-the-heads-of-state-or-government-on-the-russian-aggression-against-ukraine-10-03-2022/ 
(31.03.2022)
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jak równie  o gotowo ci wsparcia Azerbejd anu w kon ikcie o Górski Karabach47. 

Przyst pienie Armenii do EUG przynios o nie tylko okre lone skutki polityczne, ale ro-

dzi o szereg utrudnie  natury prawnej w rozwijaniu wspó pracy z UE. Jak wskazuj  eksper-

ci, umowy zawieraj ce DCFTA zak adaj  utworzenie strefy wolnego handlu, która co do za-

sady wi e si  ze zniesieniem ce  i op at w handlu mi dzy pa stwami UE a partnerem spoza 

Wspólnoty. Wspó praca w ramach EUG nak ada natomiast na pa stwa uczestnicz ce re im 

unii celnej, tj. strefy wolnego handlu po czonej ze wspóln  taryf  celn  wobec pa stwa 

trzecich, w tym pa stw cz onkowskich UE48. Sytuacja ta prowadzi a do niekompatybilno ci 

systemów wspó pracy gospodarczej stworzonej w ramach UE i EUG, co w konsekwencji 

uniemo liwia o jednoczesne uczestnictwo w obu projektach.

W obliczu twardej polityki Rosji wobec pa stw poradzieckich, jak równie  sygna ów 

ze strony Armenii, gotowej do rozwijania relacji ze strukturami zachodnimi pomimo nieko-

rzystnej i wymuszonej akcesji do EUG, Unia Europejska stan a w obliczu wypracowania 

nowych ram dla takiej wspó pracy. W a nie ta sytuacja sta a si  podstaw  do stworzenia 

CEPA � umowy, opracowanej na podstawie uk adów stowarzyszeniowych dedykowanych 

partnerom w ramach PW, a jednocze nie podobnej do umów o wzmocnionym partnerstwie 

i wspó pracy (EPCA), jakie UE zawiera z pa stwami spoza PW (np. z Kazachstanem). Spe-

cy k  CEPA obrazuje tabela 4.

Warto podkre li , e CEPA stworzy a zupe nie nowy model stosunków Unii Europej-

skiej z partnerami obj tymi programem Partnerstwa Wschodniego. By a bowiem pierwsz  

tego typu umow  podpisan  mi dzy UE a pa stwem PW b d cym jednocze nie cz onkiem 

EUG.

Wa nym czynnikiem kszta tuj cym relacje Unii Europejskiej z Armeni  w ramach pro-

gramu Partnerstwa Wschodniego jest równie  aspekt polityczny. W wyniku pokojowych 

protestów przeciwko rz dom Republika skiej Partii Armenii, jakie mia y miejsce w maju 

2018 roku, w adz  w kraju obj  lider opozycji Niko  Paszynian, co stworzy o now  atmos-

fer  polityczn  w kraju. Zainicjowan  zmian  potwierdzi o jego zdecydowane zwyci stwo 

47 K. Zasztowt, Armenia w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej � wyzwania dla UE, Biuletyn PISM nr 21 
(1258) 23 lutego 2015 r., ród o: https://pism.pl/publikacje/Armenia_w_Euroazjatyckiej_Unii_Gospo-
darczej___wyzwania_dla_UE (9.03.2022) oraz S. Kolarz, Perspektywy CEPA jako modelu wspó pracy na 
przyk adzie stosunków UE�Armenia, Biuletyn PISM nr 73 (2271) 1 kwietnia 2021, ród o: https://www.
pism.pl/publikacje/Perspektywy_CEPA_jako_modelu_wspolpracy_na_przykladzie_stosunkow_UEArme-
nia (9.03.2022)
48 S. Kolarz, Perspektywy CEPA jako modelu wspó pracy na przyk adzie stosunków UE�Armenia, Biuletyn 
PISM nr 73 (2271) 1 kwietnia 2021, ród o: https://www.pism.pl/publikacje/Perspektywy_CEPA_jako_mo-
delu_wspolpracy_na_przykladzie_stosunkow_UEArmenia (9.03.2022)
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w przedterminowych wyborach parlamentarnych w grudniu 2018 r., a rz d rozpocz  ambit-

ny program reform, m.in. w dziedzinie pa stwa prawa, przejrzysto ci i walki z korupcj 49. 

Kurs obrany przez w adze zosta  jednak zak ócony przez kon ikt o Górski Karabach, którego 

eskalacja mia a miejsce 27 wrze nia 2020 r. Rozpocz te walki stanowi y najwi kszy wybuch 

przemocy od czasu zawieszenia broni w 1994 r. - wcze niej bowiem nawet je li dochodzi o do 

wymiany ognia mi dzy stronami, kon ikt uchodzi  za zamro ony. Sze ciotygodniowe walki 

zako czy o porozumienie o zawieszeniu broni z 9 listopada 2020 r., które mia o niebagatelne 

znaczenie dla przysz o ci Armenii. Po pierwsze kraj ten utraci  cz  Górskiego Karabachu 

i s siaduj ce z nim azerbejd a skie rejony, które kontrolowa  przez 26 lat. Po drugie po-

czynione przez Niko  Paszyniana ust pstwa w celu zako czenia kon iktu zosta y odebrane 

w kraju jako upokarzaj ca pora ka i spotka y si  z gwa townymi reakcjami spo ecze stwa50. 

W zwi zku z utrzymuj cymi si  napi ciami przeprowadzone zosta y przedterminowe wybory 

parlamentarne (20 czerwca 2021 r.), w których, pomimo kryzysu, zdecydowane zwyci stwo 

odnios a partia rz dz ca. 53,9% poparcia umocni o mandat Niko y Paszyniana do realizacji 

49 Trzy s siaduj ce kraje Partnerstwa Wschodniego na Zakaukaziu, Noty tematyczne o Unii Europejskiej, 
ród o: www.europarl.europa.eu (9.03.2022)

50 W czasie trwania protestów dosz o m.in. do szturmu na siedzib  rz du podczas, którego zdemolowano 
gabinet premiera i pobito przewodnicz cego parlamentu, a w kolejnych dniach do licznych protestów anty-
rz dowych domagaj cych si  ust pienia premiera.

Tabela 4. Charakterystyczne elementy CEPA w odniesieniu do EPCA i AA/DCFTA

EPCA 

Umowa o wzmocnionym partnerstwie 
i wspó pracy

AA/DCFTA

Uk ady o stowarzyszeniu / pog bione 
i kompleksowe strefy wolnego handlu

- Okre lenie �partnerstwo� jako forma 
wspó pracy mniej intensywna ni  
stowarzyszenie 

- Szerszy zakres przedmiotowy - 
postanowienia dotycz ce reform 
wewn trznych, harmonizacji prawa, 
wspó pracy transgranicznej, szerokich 
gwarancji mobilno ci wszystkich obywateli 
oraz us ug komunikacyjnych.

- brak DCFTA � ograniczenie wspó pracy 
handlowej, zmniejszona mo liwo  
stosowania przez UE narz dzia warunkowo ci

- Powo anie Platformy Spo ecze stwa 
Obywatelskiego, która jest ustanawiana 
wy cznie mi dzy Uni  a pa stwami PW.

ród o: Opracowanie w asne na podstawie: S. Kolarz, Perspektywy CEPA jako modelu wspó -
pracy na przyk adzie stosunków UE�Armenia, Biuletyn PISM nr 73 (2271) 1 kwietnia 2021, 

ród o: https://www.pism.pl/publikacje/Perspektywy_CEPA_jako_modelu_wspolpracy_na_
przykladzie_stosunkow_UEArmenia (9.03.2022)
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reform i pozwoli o mu na skonstruowanie nowego rz du w sierpniu 2021 r. Trzecim istotnym 

skutkiem p yn cym z wydarze  w Górskim Karabachu by  wzrost znaczenia Rosji w regionie. 

Wypracowane porozumienie pokojowe mi dzy stronami pozwoli o Moskwie umocni  swoj  

obecno  na obszarze Kaukazu Po udniowego � zgodnie z ustaleniami na terytoriach spor-

nych przez pi  lat maj  stacjonowa  rosyjskie si y pokojowe (z mo liwo ci  przed u enia 

ich pobytu o kolejne pi cioletnie okresy za zgod  stron). Dyslokacja kontyngentu oraz nadzór 

nad wa nymi dla obydwu stron po czeniami: Armenii z Górskim Karabachem oraz Azerbej-

d anu z Nachiczewanem zapewni o Rosji utrzymanie jednego i drugiego pa stwa w stre e 

swoich wp ywów51.  Eksperci wskazuj  jednak, e pomimo wi kszego ni  przed wojn  uza-

le nienia od Rosji zwi zanego w a nie z obecno ci  si  pokojowych stanowi cych gwarancj  

rozejmu, w d ugoterminowej perspektywie przed Armeni  otwiera si  pewne pole manewru 

je li chodzi o kontakty z Uni  Europejsk . O ile gro ba zwini cia nieformalnego rosyjskiego 

�parasola� nad Górskim Karabachem powstrzyma a w adze Armenii przed podpisaniem we 

wrze niu 2013 r. umowy stowarzyszeniowej z UE o tyle aktualny brak �obci enia� w postaci 

terytoriów spornych � bez których jak si  okaza o pa stwo jest w stanie funkcjonowa  � mo e 

wp yn  na jego bardziej zdywersy kowan  polityk  zagraniczn 52.

AZERBEJD AN. Podstaw  stosunków dwustronnych pomi dzy Uni  Europejsk  

a Azerbejd anem pozostaje Umowa o partnerstwie i wspó pracy obowi zuj ca od 1999 r. 

cho  w lutym 2017 r. rozpocz to negocjacje maj ce na celu wypracowanie nowej, wzmoc-

nionej umowy. G ówn  przeszkod  do jej przyj cia stanowi jednak sytuacja polityczna 

w Azerbejd anie, który pozostaje najbardziej autorytarnym pa stwem spo ród krajów 

Partnerstwa Wschodniego, z licznymi wi niami politycznymi oraz regularnie zak ócanym 

procesem wyborczym. W kwietniu 2018 r. odby y si  w Azerbejd anie wybory prezydenc-

kie, które w pierwszej turze wygra  urz duj cy prezydent Ilham Alijew, zdobywaj c 86% 

g osów. W lutym 2020 r. przeprowadzono przedterminowe wybory parlamentarne, w któ-

rych 72 ze 125 miejsc zdoby a prezydencka Partia Nowego Azerbejd anu, a cz  nowo 

wybranych deputowanych �niezale nych� stanowili równie  zwolennicy w adz53. W oce-

nie OBWE oba procesy wyborcze charakteryzowa y si  powa nymi nieprawid owo ciami 

51 W. Górecki, Górski Karabach: kapitulacja Armenii, sukces Rosji, Analizy OSW, ród o: https://www.osw.
waw.pl/pl/publikacje/analizy/2020-11-10/gorski-karabach-kapitulacja-armenii-sukces-rosji (22.03.2022)
52 W. Górecki, K. Strachota, Kaukaz rozregulowany. Region w rocznic  zako czenia drugiej wojny kara-
baskiej, Komentarze OSW Nr 418, ród o: https://www.osw.waw.pl/sites/default/ les/komentarze_418.pdf 
(22.03.2022)
53 A. Szeptycki, Europa Wschodnia i Kaukaz Po udniowy: dziesi ciolecie Partnerstwa Wschodniego, Rocz-
nik Strategiczny, t.24 2018/2019, s. 262-263 oraz A. Szeptycki, Europa Wschodnia i Kaukaz Po udniowy: 
strefa niestabilno ci, Rocznik Strategiczny, t.26 2020/2021, s. 290-291. 
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i brakiem pluralizmu: brakowa o konkurencyjnej debaty politycznej i kampanii wyborczej, 

a podczas g osowania mia y miejsce liczne naruszenia jak np. wrzucanie do urn dodatko-

wych kart do g osowania54. W a nie na te aspekty zwraca  uwag  Parlament Europejski 

w swojej rezolucji ze stycznia 2019 r. wskazuj c, e centralnym elementem nowej umowy 

o partnerstwie musz  by  reformy demokratyczne, praworz dno  oraz poszanowanie praw 

cz owieka i podstawowych wolno ci, a tak e podkre laj c i  udzielenie zgody na jej zawar-

cie b dzie uzale nione od sytuacji w tym zakresie55.

Pomimo utrudnie  politycznych zarówno Unia Europejska jak i Azerbejd an pozostaj  

zainteresowane rozwijaniem dwustronnej wspó pracy o czym wiadczy  mog  priorytety 

partnerstwa na lata 2018-2020 przyj te we wrze niu 2018 r. i przed u one na kolejne lata. 

Zgodnie z przyj t  ide  priorytety partnerstwa bazuj  na wcze niejszej wspó pracy obu 

podmiotów i odzwierciedlaj  interesy zarówno UE, jak i Azerbejd anu, co ma potwierdza  

równo  i wzajemno  ich partnerstwa. Umo liwiaj  one prze o enie celów zmienionej 

europejskiej polityki s siedztwa na konkretne obszary wspó pracy dzi ki czemu zyskuj  

wp yw na kszta t regularnego dialogu politycznego i sektorowego, który zostanie okre lony 

w nowej umowie UE-Azerbejd an � zgodnie z za o eniem zast pi  bowiem plan dzia ania 

realizowany w ramach EPS56. Jak zaznaczono w dokumencie opracowanym przez Rad  

Wspó pracy UE-Azerbejd an priorytety partnerstwa dla tego pa stwa zosta y pogrupowane 

wed ug takich samych czterech obszarów tematycznych, jak w przypadku 20 oczekiwa-

nych do roku 2020 rezultatów, uzgodnionych podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego 

w Brukseli w dniu 24 listopada 2017 r. oraz z poszanowaniem zasady zró nicowania. Na-

le  do nich: wzmacnianie instytucji i dobrych rz dów; rozwój gospodarczy i mo liwo ci 

rynkowe; sie  po cze , efektywno  energetyczna, dzia ania na rzecz rodowiska i klimatu 

oraz mobilno  i kontakty mi dzyludzkie.

Warto równie  wspomnie , e bie ce wydarzenia geopolityczne, w szczególno ci 

eskalacja sporów wokó  Górskiego Karabachu, nie mia y znacz cego prze o enia na relacje 

54 Republic of Azerbaijan Early Presidential Election 11 April 2018, ODIHR Election Observation Mission 
Final Report, ród o: https://www.osce.org/ les/f/documents/2/5/388580_1.pdf (22.03.2022) oraz Republic 
of Azerbaijan Early Parliamentary Elections 9 February 2020, ODIHR Election Observation Mission Final 
Report, ród o: https://www.osce.org/ les/f/documents/7/e/457585_0.pdf (22.03.2022)
55 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie Azerbejd anu, w szczególno ci 
sprawa Mehmana Husejnowa, P8_TA(2019)0033, ród o: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/
TA-8-2019-0033_PL.html (22.03.2022)
56 Zalecenie Rady Wspó pracy UE-Azerbejd an Nr 1/2018 z dnia 28 wrze nia 2018 r. dotycz ce priorytetów 
partnerstwa UE-Azerbejd an, Dziennik Urz dowy Unii Europejskiej, L 265/18, ród o: https://eur-lex.euro-
pa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1598&from=EN (22.03.2022)
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Azerbejd anu z Uni  Europejsk  i oddzia ywa y przede wszystkim w sferze wewn trznej. 

Zwyci stwo w sze ciotygodniowym kon ikcie z Armeni  znacznie wzmocni o pozycj  

prezydenta I. Alijewa � umo liwi o przej cie kontroli nad rejonami okupowanymi przez 

przesz o 26 lat i powrót w przysz o ci kilkuset tysi cy przesiedlonych osób a tak e zdobycie 

cz ci Górskiego Karabachu uznawanej na arenie mi dzynarodowej za cz  Azerbejd anu, 

cho  zamieszkiwanej przez Ormian. Je li natomiast chodzi o reakcj  Unii Europejskiej to 

w sferze deklaratywnej wielokrotnie podkre la a ona znaczenie wynegocjowania komplek-

sowego i trwa ego rozwi zania kon iktu w oparciu o prace Grupy Mi skiej OBWE i przy-

pomina a o potrzebie uwolnienia wszystkich arme skich wi niów wojennych57. W sferze 

praktycznej natomiast wspó praca dwustronna mi dzy dwoma podmiotami opiera a si  na 

omówionych powy ej priorytetach partnerstwa, które zgodnie z decyzj  Rady z 25 sierpnia 

2021 roku zosta y przed u one na lata 2021-202758. 

BIA ORU . Relacje bia orusko-unijne determinowane s  przez dwa g ówne czynniki 

� sytuacj  wewn trzn  w tym pa stwie zwi zan  z autorytarnym re imem A. ukaszen-

ki oraz znaczenie Rosji, które przenika na wskro  bia orusk  polityk , a w sposób szcze-

gólny przejawia si  w sferze gospodarczej i wojskowej oraz integracji w ramach Pa stwa 

Zwi zkowego59. Wspomniane czynniki sprawia y, e przez wiele lat Bia oru  stara a si  

prowadzi  wobec Unii Europejskiej polityk  �balansowania� a UE pod wp ywem kontek-

stu geopolitycznego w pewnych okresach odk ada a na dalszy tor narracj  demokratyczn  

57 W styczniu 2021 r. Parlament Europejski przyj  rezolucj , w której wyrazi  ubolewanie, e �zmiany 
status quo zosta y dokonane przy u yciu si y wojskowej�, podkre li , e �wci  nale y znale  trwa e roz-
wi zanie�, i stwierdzi , e proces osi gni cia pokoju i okre lenia przysz ego statusu prawnego regionu po-
winien by  prowadzony przez wspó przewodnicz cych Grupy Mi skiej i oparty na podstawowych zasadach 
grupy. W maju 2021 r. PE przyj  rezolucj  wzywaj c  do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnie-
nia wszystkich arme skich wi niów wojennych i innych wi niów nadal przetrzymywanych przez Azer-
bejd an. Czo owi pos owie do PE ledz cy sytuacj  w Azerbejd anie wydali równie  szereg o wiadcze  
w sprawie kon iktu, w których podkre lali potrzeb  wynegocjowania kompleksowego rozwi zania kon iktu 
i wyra ali zaniepokojenie m.in. takimi kwestiami jak incydenty graniczne, wi niowie arme scy, miny prze-
ciwpiechotne, retoryka kon iktogenna, dost p do pomocy humanitarnej i ochrona dziedzictwa kulturowego, 
ród o: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/172/trzy-sasiadujace-ze-soba-kraje-partnerstwa-

wschodniego-na-zakaukaziu (22.03.2022)
58 Decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie ma zosta  zaj te w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady 
Wspó pracy ustanowionej na mocy Umowy o partnerstwie i wspó pracy mi dzy Wspólnotami Europejskimi 
i ich pa stwami cz onkowskimi, z jednej strony, a Republik  Azerbejd anu, z drugiej strony, w odniesieniu 
do przed u enia priorytetów partnerstwa UE�Azerbejd an z dnia 25.8.2021, COM(2021) 492  nal, ród o: 
https://orka.sejm.gov.pl/SUE9.nsf/Pliki-zal/COM%282021%29_492_1_PL_annexe_proposition_part1_
v2.pdf/%24File/COM%282021%29_492_1_PL_annexe_proposition_part1_v2.pdf (22.03.2022)
59 Patrz. A. Daniluk, Stosunki Republiki Bia oru  z Federacj  Rosyjsk  w wietle rosyjskich koncepcji inte-
gracyjnych, �Spo ecze stwo i polityka�, Nr 1(42)/2015, Pu tusk, s. 52-71.
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i podtrzymywa a ten kierunek60. St d te  kszta t wzajemnych stosunków mi dzy dwoma 

podmiotami przybiera  charakter sinusoidalny, w którym wyst powa y zarówno momenty 

sankcji i ca kowitego izolowania jak równie  momenty ocieplania relacji i poszukiwania 

sposobów podtrzymywania wspó pracy. 

Republika Bia oru  nie rozpocz a negocjacji ani umowy stowarzyszeniowej ani umowy 

o kompleksowej i pog bionej stre e wolnego handlu. W przypadku DCFTA podj cie odpo-

wiednich rozmów by o niemo liwe ju  z samych wzgl dów formalnych zwa ywszy, e pa -

stwo bia oruskie nie przynale y do wiatowej Organizacji Handlu. Z kolei negocjacje umowy 

stowarzyszeniowej nie rozpocz y si  przede wszystkim z powodów politycznych. Napi te 

stosunki Mi ska i Brukseli w kontek cie przestrzegania standardów demokratycznych i praw 

cz owieka rzutowa y powa nie na sfer  formaln  nierzadko doprowadzaj c do zawieszania 

negocjowanych umów. Sta o si  tak w przypadku porozumienia o partnerstwie i wspó pracy 

mi dzy Uni  Europejsk  i Bia orusi , podpisanego w 1995 r., które jednak nie wesz o w ycie 

z powodu sprzeciwu UE wobec niedemokratycznych reform przeprowadzanych przez Alak-

sandra ukaszenk . Do wznowienia negocjacji nad przyj ciem stosownego dokumentu strony 

nigdy nie wróci y wobec czego Bia oru  jest jedynym pa stwem obj tym programem Partner-

stwa Wschodniego, które nie posiada dwustronnego porozumienia o partnerstwie i wspó pra-

cy z UE a relacje mi dzy dwoma podmiotami reguluje umowa podpisana jeszcze w 1989 roku 

przez Zwi zek Radziecki i Europejsk  Wspólnot  Gospodarcz .

Je li natomiast chodzi o umow  o u atwieniach wizowych i readmisji to UE z o y a 

Bia orusi propozycj  rozpocz cia negocjacji w 2011 r. Bia oruski rz d zwleka  jednak z od-

powiedzi  na zaproszenie z o one przez stron  unijn  kilka lat. O cjalnie negocjacje nad 

porozumieniem o u atwieniach wizowych i readmisji zosta y zainaugurowane w czasie wi-

zyty bia oruskiej wiceminister spraw zagranicznych Eleny Kupchiny w Brukseli, w dniach 

29-30 stycznia 2014 roku61, a  nalny tekst umowy zosta  wypracowany 20 czerwca 2017 

roku. Ostatecznie dokument zosta  podpisany 8 stycznia 2020 r. i sta  si  nie tylko wa nym 

krokiem w kierunku ca kowitej liberalizacji re imu wizowego na Bia orusi, ale tak e pierw-

sz  wa n  umow  dwustronn  tego pa stwa z UE.

60 Zdecydowana polityka Rosji w regionie (wobec Gruzji w 2008 r. czy Ukrainy w 2014 r.) wywo ywa a 
obawy A. ukaszenki o zbytnie uzale nienie od silniejszego s siada co prowadzi o do zdecydowanego zwro-
tu w kierunku naprawy relacji z UE, na który zreszt  godzili si  decydenci unijny równie  dostrzegaj c to 
zagro enie. Jednak po ustabilizowaniu zachodniego wektora polityki zagranicznej i uzyskaniu zapewnie  ze 
strony w adz na Kremlu, Bia oru  porzuca a rozwój wspó pracy na kierunku zachodnim i znów zwraca a si  
w stron  Rosji.
61         , ród o: https://news.tut.by/poli-
tics/384706.html
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Niestety w tym dobrze rokuj cym dla obu podmiotów momencie znów da y o sobie 

zna  dwa wspomniane czynniki: polityka wewn trzna bia oruskiego pa stwa oraz aktyw-

no  Rosji. 9 sierpnia 2020 r. odby y si  na Bia orusi wybory prezydenckie, które w prze-

ciwie stwie do wielu poprzednich przybra y dla re imu A. ukaszenki zupe nie nieoczeki-

wany obrót. Rosn ca popularno  opozycyjnej kandydatki Swiat any Cichanouskiej, ony 

popularnego blogera, okaza a si  zbyt silna zarówno dla pa stwowej propagandy jak i ad-

ministracyjnej machiny steruj cej wynikami wyborczymi. Po og oszeniu zdecydowanego 

zwyci stwa A. ukaszenki w kraju dosz o do protestów na niespotykan  dot d skal , która 

przerodzi a si  w bardzo powa ny kryzys pa stwowy. W reakcji na bunt znacznej cz ci 

obywateli, re im wybra  taktyk  represji i zastraszania, w rezultacie czego bia oruski auto-

rytaryzm sta  si  coraz bardziej opresyjny, nabieraj c stopniowo cech pa stwa milicyjne-

go62. Dochodzi o do brutalnych zatrzyma  uczestników manifestacji i dziennikarzy, pobi  

i tortur przebywaj cych w areszcie oraz prze ladowa  opozycji politycznej, co wywo ywa o 

ostr  krytyk  Zachodu, w tym Unii Europejskiej. Postawa ta przek ada a si  na dzia ania 

maj ce na celu izolowanie re imu A. ukaszenki przy jednoczesnym szerokim poparciu dy-

plomatycznym udzielanym S. Cichanouskiej i jej propozycjom przeprowadzenia nowych, 

wolnych wyborów na Bia orusi. UE na o y a na Bia oru  kilka rund sankcji (regularnie 

przed u anych i rozszerzanych) wobec osób i podmiotów odpowiedzialnych za oszustwa 

wyborcze i brutalne represje lub wspó uczestnicz cych w nich, a tak e wyrazi a gotowo  

do wprowadzenia dalszych rodków ograniczaj cych wobec podmiotów zwi zanych z re i-

mem i wysokich rang  urz dników, w tym Alaksandra ukaszenki, który nie jest ju  uzna-

wany za prawowitego prezydenta Bia orusi. Ponadto UE ograniczy a dwustronn  wspó pra-

c  z w adzami bia oruskimi na poziomie centralnym, zwi kszy a wsparcie dla bia oruskiego 

narodu i spo ecze stwa obywatelskiego oraz dokona a stosownych zmian w dwustronnej 

pomocy  nansowej. W ramach odwetu re im bia oruski formalnie zawiesi  swój udzia  

w polityce Partnerstwa Wschodniego, a tak e w istniej cych strukturach, takich jak dialog 

UE-Bia oru  na temat praw cz owieka oraz grupa koordynacyjna UE-Bia oru 63. Nied ugo 

pó niej rozpocz  si  równie  szereg dzia a  nieprzyjaznych wobec UE, zwi zanych z u a-

twieniem tranzytu migrantów, który pod koniec 2021 r. doprowadzi  do powa nego kryzysu 

62 K. K ysi ski, Walka re imu o przetrwanie: 100 dni kryzysu politycznego na Bia orusi, Komentarze OSW, 
ród o: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2020-11-27/walka-rezimu-o-przetrwanie-

100-dni-kryzysu-politycznego-na (20.03.2022)
63 Trzej s siedzi UE obj ci Partnerstwem Wschodnim: Ukraina, Mo dawia i Bia oru , ród o: https://www.
europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/171/trzej-sasiedzi-ue-objeci-partnerstwem-wschodnim-ukraina-mol-
dawia-i-bialorus (29.03.2022)
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na unijnej wschodniej granicy. W jego nast pstwie UE na o y a na Bia oru  5. pakiet sank-

cji za ci g e naruszenia praw cz owieka i instrumentalne traktowanie migrantów.

Utrzymuj cy si  kryzys w relacjach obu podmiotów przyniós  znacz ce zmiany geopo-

lityczne. Skon iktowana z Zachodem Bia oru  zwróci a si  ca kowicie w kierunku Rosji 

czego najpe niejszy wyrazem by o podpisanie 4 listopada 2021 r. przez A. ukaszenk  de-

kretu o przyj ciu do realizacji programu pog bienia integracji rosyjsko-bia oruskiej w ra-

mach Pa stwa Zwi zkowego w latach 2021�2023, który de facto oznacza  bardzo istotne 

ograniczenie suwerenno ci bia oruskiego pa stwa64. ci le skoordynowana polityka Bia-

orusi i Rosji, zwrócona przeciwko pa stwom zachodnim, najpe niej da a o sobie zna  po 

wybuchu wojny rosyjsko-ukrai skiej w lutym br., w czasie której stale dochodzi do rosyj-

skich operacji wojskowych z terytorium Bia orusi. W odpowiedzi na udzia  pa stwa bia o-

ruskiego w inwazji wojskowej na Ukrain , 2 marca br. UE podj a decyzj  o wprowadzeniu 

kolejnych sankcji wobec Bia orusi, a nast pnie o wprowadzeniu specjalnych rodków wy-

mierzonych w jej sektor  nansowy, które utrzymywane s  do dzisiaj65.

Wnioski

Program Partnerstwa Wschodniego nierzadko spotyka  si  z krytyk  swojej skuteczno-

ci i surow  ocen  obszarów, które nale y zreformowa , aby w jaki  sposób poprawi  jego 

wizerunek. Formu uj c wnioski na temat tego narz dzia warto uwzgl dnia  nie tylko aspek-

ty formalne, tj. uj te w konkretne ramy i umowy wymierne cele, które uda o si  osi gn  

b d  nie, ale równie  fundamentalny wp yw czynnika geopolitycznego, który na obszarze 

poradzieckim oddzia uje niezwykle silnie, determinuj c nie tylko dzia ania zewn trzne po-

szczególnych pa stw obj tych Partnerstwem Wschodnim, ale równie  postawy ich partne-

rów z Unii Europejskiej. Agresywna polityka Rosji w regionie, która swoje najdobitniejsze 

uciele nienie znalaz a w trwaj cej obecnie wojnie z Ukrain , wielokrotnie stawa a na dro-

dze efektywnej realizacji celów Partnerstwa Wschodniego. Znajdowa o to odzwierciedle-

64    K. K ysi ski, P. ochowski, Rosja�Bia oru : pozorowane przyspieszenie integracji, Analizy OSW, ród o: 
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/171/trzej-sasiedzi-ue-objeci-partnerstwem-wschodnim-
ukraina-moldawia-i-bialorus (31.03.2022)
65 Uzgodnione rodki wprowadzone wobec Bia orusi ogranicz  wiadczenie specjalistycznych us ug w za-
kresie komunikatów  nansowych (SWIFT) na rzecz trzech bia oruskich banków; uniemo liwi  transak-
cje z Bankiem Centralnym Bia orusi; uniemo liwi  dopuszczanie do obrotu gie dowego akcji bia oruskich 
podmiotów pa stwowych w unijnych systemach obrotu i wiadczenie zwi zanych z nimi us ug; znacznie 
ogranicz  przep ywy  nansowe z Bia orusi do UE; uniemo liwi  dostarczanie na Bia oru  banknotów de-
nominowanych w euro, ród o: https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/sanctions/restrictive-measures-
against-belarus/belarus-timeline/ (31.03.2022)
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nie w pow ci gliwej postawie niektórych pa stw UE wobec przysz ej akcesji wschodnich 

s siadów do tej struktury (o czym ze wzgl dów obj to ciowych Autorka zdecydowa a si  

wspomnie  pobie nie), a tak e w stopniu zaanga owania samych pa stw poradzieckich. 

W przypadku krajów mniej zdecydowanych jak Armenia, Azerbejd an czy Bia oru  dzia-

ania Rosji wywo ywa y zmian  kursu i gotowo  do wzmocnionej wspó pracy z silnym, 

wschodnim s siadem kosztem relacji z UE. W przypadku pa stw prozachodnich jak Gru-

zja, Mo dawia i Ukraina próby uniezale nienia si  od rosyjskiej dominacji okazywa y si  

nierzadko bardzo kosztowne o czym wiadczy  mo e utrata przez Gruzj  Osetii i Abchazji 

Po udniowej w 2008 roku czy oderwanie od Ukrainy Krymu i Donbasu w 2014 roku. Tak 

ostra polityka Rosji wp ywa a tak e znacz co na postaw  pa stw unijnych, które obawiaj c 

si  konsekwencji naruszenia tradycyjnych stref wp ywów, przyjmowa y niejednoznaczne 

stanowisko wzgl dem pa stw obj tych programem Partnerstwa Wschodniego, a to z kolei 

wp ywa o na jako  wspó pracy w ramach samego programu. Nabieranie przez UE stop-

niowej dojrza o ci i politycznego pragmatyzmu w relacjach ze wschodni  cz ci  Europy 

mo na zaobserwowa  wraz z up ywem lat i kolejnymi wydarzeniami na arenie mi dzyna-

rodowej. Program Partnerstwa Wschodniego wyra nie przeewoluowa  od wymuszania na 

partnerach reform w duchu zachodnioeuropejskim, w ramach zasady �wi cej za wi cej�, do 

bardziej elastycznego podej cia, uwzgl dniaj cego ró norodne interesy tych pa stw oraz 

niezwykle istotne geopolityczne konteksty. Obserwuje si  równie  znacznie wi ksze zdecy-

dowanie po stronie unijnych decydentów. Ju  odpowied  UE na kon ikt rosyjsko-ukrai ski 

z 2014 roku przybra a odmienny charakter ni  w 2008 roku w momencie wojny z Gruzj . 

Wówczas bowiem, UE ograniczy a si  bowiem do mi dzynarodowej krytyki napi  gene-

rowanych na Kaukazie Po udniowych i zawieszenia negocjacji w sprawie nowej umowy 

o partnerstwie, nie podejmuj c bardziej zdecydowanych kroków wobec zacie nienia wspó -

pracy z Gruzj . Agresywne dzia ania Rosji na Krymie i w Donbasie wywo a y natomiast 

znacznie powa niejsz  odpowied  je li chodzi o polityczne relacje UE z pa stwami obszaru 

poradzieckiego. Wówczas podpisane zosta y Uk ady Stowarzyszeniowe z partnerami naj-

bardziej zainteresowanymi wspó prac  z UE tj. Ukrain , Gruzj  i Mo dawi , a wobec Ro-

sji wprowadzono pakiet sankcji. Ten kierunek dzia a  nabra  jeszcze wi kszego znaczenia 

w kontek cie otwartego, rosyjsko-ukrai skiego kon iktu militarnego, który rozpocz  si  

w lutym br., i który u wiadomi  Unii Europejskiej aktualno  tzw. hard power w stosun-

kach mi dzynarodowych. Bardzo ostre sankcje na Rosj , dostarczanie broni Ukrainie czy 

nadanie jej oraz Mo dawii statusu pa stw kandyduj cych do UE wiadczy  mog  o pewnej 

przemianie dokonuj cej si  w unijnej polityce wschodniej. Wnosi ona do dzia a  UE wi cej 
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pragmatyzmu i politycznej kalkulacji, stawiaj c j  przed konieczno ci  trze wej oceny za-

gro e  p yn cych z niestabilnego obszaru poradzieckiego i przeciwdzia ania im za pomoc  

wymiernych narz dzi, zw aszcza, e niebezpiecze stwa jakie niesie ze sob  nieprzewidy-

walna i agresywna polityka Rosji wp ywaj  równie  na postawy poszczególnych pa stw 

obj tych PW. Mo na wi c liczy  na to, e w tak zarysowanych nowych realiach, polityka 

UE wzgl dem tego regionu stanie si  bardziej konkretna a czynnik geopolityczny b dzie 

dalej odgrywa  znacz c  rol  w funkcjonowaniu programu Partnerstwa  Wschodniego, cho  

by  mo e teraz w zupe nie nowy, dynamizuj cy sposób.

Streszczenie:

Na przestrzeni ponad trzynastu lat funkcjonowania programu Partnerstwa Wschodnie-
go zaobserwowa  mo na wiele interesuj cych zjawisk i kontekstów. Ewoluowa  sam pro-
gram i jego priorytety, ewoluowa o równie  podej cie Unii Europejskiej do poszczególnych 
partnerów obj tych wspó prac  jak i perspektywy integracyjne, które UE chcia a/mog a im 
oferowa . Pojawia o si  tak e wiele g osów krytycznych zarówno pod wzgl dem formal-
nego funkcjonowania ca ego programu jak i jego praktycznego prze o enia na zacie nianie 
wspó pracy z Europ  Wschodni  i Kaukazem Po udniowym. W a nie w tym kontek cie 
interesuj ca mo e si  wydawa  analiza, która uwzgl dni wspomniane w tki i spróbuje zwe-
ry kowa  wp yw czynnika geopolitycznego na formaln  i praktyczn  realizacj  programu 
przez Uni  Europejsk . W uzyskaniu odpowiedzi na pytanie o efektywno  Partnerstwa 
Wschodniego pomocna b dzie analiza dwóch jego aspektów � kszta tu skonstruowanego 
w o cjalnych dokumentach, jak równie  praktycznej realizacji odbywaj cej si  poprzez 
wspó prac  dwustronn  z poszczególnymi partnerami.

S owa kluczowe:

geopolityka, Partnerstwo Wschodnie, efektywno , Unia Europejska, Rosja
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geopolitics, Eastern Partnership, ef ciency, European Union, Russia 
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