
W SKRÓCIE
Posiedzenie plenarne – luty 2021 r.

EPRS | Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego
Autor: Jakub Przetacznik, Dyrekcja ds. Analiz dla Posłów

PE 679.067 – luty 2021 r.
PL

Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z
Ukrainą

Układ o stowarzyszeniu stanowi główną podstawę dla stosunków między UE a Ukrainą oraz promuje współpracę
gospodarczą i polityczną, a także poszanowanie wspólnych wartości. Podczas sesji plenarnej w lutym Parlament
Europejski ma omówić sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie wdrożenia tego układu.

Informacje ogólne
Ukraina jest dla UE partnerem priorytetowym. Układ o stowarzyszeniu został podpisany w 2014 r. w
następstwie Rewolucji Godności (Euromajdanu). Po początkowym etapie tymczasowego wdrażania, w
oczekiwaniu na ratyfikację, układ o stowarzyszeniu wszedł w pełni w życie we wrześniu 2017 r. Celem
układu jest przyspieszenie zacieśniania stosunków politycznych i gospodarczych między Ukrainą a UE,
łącznie ze stopniową integracją Ukrainy z rynkiem wewnętrznym UE. Układ o stowarzyszeniu obejmuje
również pogłębioną i kompleksową umowę o wolnym handlu, która od 2017 r. doprowadziła do wzrostu
handlu dwustronnego o około 65 %. UE jest najważniejszym partnerem handlowym Ukrainy z udziałem w
handlu zagranicznym tego kraju na poziomie40 %, przed Chinami (11,5 %) i Rosją (9 %). Od 2017 r.
obywatele Ukrainy mogą podróżować do UE bez wiz. Od tego czasu Ukraińcy odbyli ponad 50 mln wizyt w
państwach członkowskich UE i w strefie Schengen, co doprowadziło do zwiększenia liczby kontaktów
międzyludzkich, zgodnie z założeniami układu o stowarzyszeniu. Na szczycie UE-Ukraina w październiku
2020 r. potwierdzono zobowiązanie do zacieśniania stosunków dwustronnych.

Wsparcie UE dla Ukrainy
Unia Europejska wspiera reformy na Ukrainie oraz niepodległość, suwerenność i integralność terytorialną
tego kraju w związku z zagrożeniem wynikającym z trwającej wojny hybrydowej Rosji z tym krajem, której
elementami są nielegalna aneksja Półwyspu Krymskiego, wojna we wschodniej Ukrainie i działania
dezinformacyjne. Dotacje i pożyczki z Unii Europejskiej i europejskich instytucji finansowych przekazane od
2014 r. na wsparcie procesów reform przewyższają kwotę 16,5 mld EUR. Wypłata tych środków jest
uzależniona od spełnienia rygorystycznych warunków, co ma zapewnić stałe postępy w procesie reform.
Kwota ta obejmuje wsparcie UE dla Ukrainy w wysokości ponad 202 mln EUR na pokrycie
natychmiastowych i krótkoterminowych potrzeb wynikających z pandemii COVID-19 oraz 1,2 mld EUR w
formie pomocy makrofinansowej w celu złagodzenia gospodarczych i społecznych skutków pandemii.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Dnia 9 listopada 2020 r. parlamentarna Komisja Spraw Zagranicznych (AFET) przyjęła sprawozdanie z
własnej inicjatywy w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą. W sprawozdaniu tym
omówiono kilka obszarów polityki, w tym: reformy, współpracę w obszarze wspólnej polityki zagranicznej i
bezpieczeństwa, sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo, prawa człowieka i podstawowe wolności,
współpracę handlową i gospodarczą, pracę i sprawy społeczne, środowisko i zmianę klimatu oraz kontakty
międzyludzkie. W sprawozdaniu dostrzeżono i pochwalono postępy Ukrainy w realizacji zobowiązań
wynikających z układu o stowarzyszeniu i w integracji z UE. Zalecono skupienie się na ograniczonej liczbie
priorytetów, na których mogą koncentrować się wysiłki polityczne, wsparcie finansowe i pomoc techniczna
w celu zapewnienia długofalowego powodzenia reform. Jednocześnie w sprawozdaniu podkreślono
potrzebę zakończenia kilku już rozpoczętych reform, w szczególności w dziedzinie praworządności,
dobrych rządów i walki z korupcją, oraz wezwano władze ukraińskie do utrzymania priorytetowego
znaczenia wdrażania układu o stowarzyszeniu w programie tego kraju.
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