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Reforma europejskiej polityki sąsiedztwa
Po ponad dziesięciu latach od wprowadzenia europejskiej polityki sąsiedztwa Parlament Europejski
rozpatruje obecnie sprawozdanie poświęcone reformie tej polityki w ramach konsultacji podjętych
dnia 4 marca 2015 r. przez Komisję Europejską i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych.

Początki
Europejska polityka sąsiedztwa (EPS) została stworzona w okresie rozszerzenia UE na kraje Europy Środkowej
i Wschodniej w 2004 r. Celem było wówczas propagowanie stabilności i dobrobytu w nowych państwach
sąsiadujących z UE bez podejmowania wszakże zobowiązań dotyczących ewentualnego rozszerzenia. Polityka
ta, opierająca się w pierwszym okresie na doświadczeniach i instrumentach rozszerzenia, miała być
odpowiedzią na wyzwania związane z bezpieczeństwem, a także wyzwania strategiczne i dyplomatyczne,
poprzez stworzenie wspólnych ram będących podstawą stosunków z byłymi republikami radzieckimi na
Wschodzie (z wyjątkiem Rosji) oraz z krajami położonymi w południowej części basenu Morza Śródziemnego.
W tych ramach Unia przyjęła wraz ze swoimi sąsiadami dwustronne plany działań, w których rozwinięto
ogólne cele EPS. Cele te przewidywały stopniowy dostęp do swobód stosowanych na rynku europejskim
(głównie przepływ dóbr, osób i usług) w zamian za podjęcie reform pozwalających ugruntować
praworządność, demokrację i społeczeństwo obywatelskie oraz stymulować handel.

Ogólne ramy dwóch regionalnych strategii politycznych – na Wschodzie i na Południu
W 2008 r. z inicjatywy Francji Unia dla Śródziemnomorza (UPM) uwidoczniła specyfikę EPS z krajami Południa.
W UPM współprzewodnictwo sprawowane jest przez przedstawicieli części północnej i południowej basenu
Morza Śródziemnego, a także posiada ona organ współpracy z władzami lokalnymi, Euro-śródziemnomorskie
Zgromadzenie Parlamentarne oraz sekretariat z siedzibą w Barcelonie. Celem jest realizacja dużych projektów
w dziedzinie gospodarki, środowiska naturalnego, energii, zdrowia,migracji i kultury.
W tym samym okresie w 2008 r. Polska i Szwecja zaproponowały stworzenie specjalnych ram sąsiedztwa z
krajami położonymi na wschód od UE. Od 2009 r. w Partnerstwie Wschodnim uczestniczą Białoruś, Ukraina,
Mołdawia, Gruzja, Armenia i Azerbejdżan. Unia proponuje tym krajom wzmocnioną współpracę, podpisując z
nimi umowy o stowarzyszeniu i zawierając partnerstwa na rzecz mobilności, obejmujące liberalizację
systemu wizowego i umowy o readmisji.
W 2011 r. arabska wiosna spowodowała konieczność dokonania pierwszego przeglądu europejskiej polityki
sąsiedztwa okazało się wówczas, że Unia może zaoferować więcej krajom najbardziej tym zainteresowanym
(„more for more”). Działania te były ponadto zorganizowane wokół zagadnień rynku, wsparcia i mobilności.
UE wyraziła zadowolenie z osiągniętych postępów w sytuacji, jaka panowała w Tunezji i Maroku. Natomiast
upadek państwowości w Libii, wojna domowa w Syrii oraz przewrót polityczny w Egipcie skłoniły
Europejczyków do przyczynienia się w jak największej mierze do zapewnienia stabilizacji sytuacji oraz
zarządzania skutkami, w szczególności w zakresie migracji.
Szczyt w Wilnie i odmowa podpisania przez Ukrainę w 2013 r. umowy o stowarzyszeniu z UE doprowadziły
także do dostosowania podczas szczytu w Rydze w maju 2015 r. celów Partnerstwa Wschodniego oraz
stosunków UE z Rosją, które zostały ponownie ocenione przez Parlament Europejski w niedawno
opublikowanym sprawozdaniu.
W tym kontekście Komisja Spraw Zagranicznych (AFET) dokonała w maju 2015 r. wymiany poglądów z komisarzem
Johannesem Hahnem odpowiedzialnym za EPS i negocjacje w sprawie rozszerzenia, zaś Parlament Europejski
rozpatruje obecnie sprawozdanie w sprawie reformy europejskiej polityki sąsiedztwa (sprawozdawca: Eduard Kukan,
PPE, Słowacja); w sprawozdaniu tym podkreślono konieczność zachowania ogólnych ram oraz zróżnicowania
instrumentów w zależności od kraju, przy jednoczesnym uwzględnieniu stosunków krajów sąsiadujących z Unią z ich
własnymi sąsiadami. Jesienią Komisja Europejska ma opublikować komunikat w tej sprawie.
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