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PARTNERZY POŁUDNIOWI

Europejska polityka sąsiedztwa (EPS) dotyczy Algierii, Egiptu, Izraela, Jordanii, Libanu,
Libii, Maroka, Palestyny, Syrii i Tunezji. Obejmuje ona dwustronne strategie polityczne
między UE i każdym z 10 państw partnerskich oraz ogólne ramy współpracy regionalnej –
Unię dla Śródziemnomorza. W reakcji na rewolucje w jej południowym sąsiedztwie Unia
Europejska w 2011 r. zwiększyła swoje wsparcie dla demokratycznych przemian w ramach
EPS, a w 2015 r. dokonała kolejnego przeglądu EPS.

PODSTAWA PRAWNA

— Art. 8 Traktatu o Unii Europejskiej;

— Tytuł V Traktatu o Unii Europejskiej: „działania zewnętrzne” UE;

— Art. 206–207 (handel) i 216–219 (umowy międzynarodowe) Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej (TFUE).

INSTRUMENTY

Podstawą prawną stosunków dwustronnych UE z Algierią, Egiptem, Izraelem, Jordanią,
Libanem, Marokiem, Narodową Władzą Palestyńską i Tunezją są układy o stowarzyszeniu.
Układ o stowarzyszeniu z Syrią, parafowany jeszcze przed brutalnym stłumieniem przez rząd
Syrii publicznych protestów w 2011 r., nigdy nie został podpisany. Negocjacje w sprawie
umowy ramowej między UE a Libią zawieszono w lutym 2011 r. i nie zostały one dotychczas
wznowione.
W ramach europejskiej polityki sąsiedztwa Unia Europejska i jej południowi partnerzy
(z wyjątkiem Algierii, Libii i Syrii) przyjęli dwustronne plany działania. Określają one
programy reform politycznych i gospodarczych z krótko- i średnioterminowymi priorytetami
na okres od trzech do pięciu lat. Plany działania w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa,
odzwierciedlające potrzeby, interesy i możliwości UE oraz każdego z partnerów, mają na
celu rozwój demokratycznych, sprawiedliwych społecznie i pluralistycznych społeczeństw,
wspieranie integracji gospodarczej i edukacji, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz
rolnictwa, jak również ułatwienie przepływu osób między państwami.
Plany te są finansowane głównie ze środków w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa
(ENI) i innych instrumentów tematycznych. Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski
Bank Odbudowy i Rozwoju udzielają również wsparcia za pośrednictwem pożyczek. Co
roku Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych publikują swoją ocenę współpracy
z każdym z partnerów w sprawozdaniach z postępów w realizacji europejskiej polityki
sąsiedztwa.
W relacjach ze swoimi południowymi partnerami Unia Europejska stara się także zwiększać
dostęp do rynków oraz zacieśniać współpracę w dziedzinie migracji i mobilności. Trwają
negocjacje w sprawie pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu (DCFTA)



Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej - 2017 2

z Marokiem i z Tunezją. Maroko było pierwszym krajem regionu śródziemnomorskiego, który
w czerwcu 2013 r. nawiązał z UE partnerstwo na rzecz mobilności otwierające drogę do umowy
o ułatwieniach wizowych i umowy o readmisji. Po nim zawarto partnerstwo z Tunezją w marcu
2014 r. oraz z Jordanią w październiku 2014 r. UE ma nadzieje na rychłe zakończenie negocjacji
w sprawie partnerstwa na rzecz mobilności z Libanem. Rozważany jest ponadto dialog z innymi
krajami południowej części basenu Morza Śródziemnego.
Ramy współpracy regionalnej między państwami członkowskimi UE i 15 państwami
z wybrzeży Morza Śródziemnego, w tym z 10 partnerami południowymi, tworzy
Unia dla Śródziemnomorza, ustanowiona w 2008 r. w celu odnowienia partnerstwa
eurośródziemnomorskiego.

STAN OBECNY

A. Algieria
Algieria, będąca ważnym podmiotem w regionie oraz istotnym producentem energii, to jeden
z kluczowych partnerów UE w jej południowym sąsiedztwie. W 2005 r. wszedł w życie
układ o stowarzyszeniu. Negocjacje w sprawie planu działania w ramach europejskiej polityki
sąsiedztwa rozpoczęły się w 2012 r. i wciąż trwają. Współpraca między partnerami koncentruje
się na reformach politycznych i społeczno-gospodarczych, zwalczaniu korupcji oraz na
współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i energii.
B. Egipt
Stosunki między Unią Europejską a Egiptem reguluje układ o stowarzyszeniu obowiązujący
od 2004 r., a przyświecają im cele wytyczone w planie działania z 2007 r. realizowanym
w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa. Po rewolucji w Egipcie w 2011 r. Unia Europejska
zobowiązała się do wspierania politycznych, gospodarczych i społecznych reform w tym kraju.
Jednak postępy w tej dziedzinie okazały się skromne, gdyż Egipt przechodził trudny okres braku
stabilności politycznej. W dniu 11 października 2016 r. UE i Egipt podpisały pakiet pomocy
finansowej w wysokości 129 mln EUR mający wesprzeć rozwój społeczno-gospodarczy
w Egipcie. Egipt korzysta także z finasowania w ramach europejskiego kryzysowego funduszu
powierniczego na rzecz stabilności i eliminacji podstawowych przyczyn nieuregulowanej
migracji i wysiedleń osób w Afryce.
C. Izrael
Relacje UE-Izrael są bardzo rozległe i opierają się na ożywionych stosunkach gospodarczych
i handlowych, a także na współpracy technicznej. Wzajemne stosunki, których podstawą jest
układ o stowarzyszeniu zawarty w 2000 r., od tego czasu dynamicznie się rozwijały, obejmując
coraz więcej sektorów. W 2009 r. UE postanowiła uzależnić przyznanie „szczególnego statusu”
w ramach tych stosunków od postępu w bliskowschodnim procesie pokojowym. Rozbudowę
izraelskich osiedli na okupowanych terytoriach palestyńskich uważa się za zagrożenie dla
rozwiązania dwupaństwowego. Jednak współpraca trwa w oparciu o plan działania w ramach
europejskiej polityki sąsiedztwa z 2005 r. W 2013 r. Unia Europejska zaoferowała Izraelowi
i przyszłemu państwu Palestynie „partnerstwo specjalnego uprzywilejowania” gwarantujące
obu stronom bezprecedensowe wsparcie polityczne, gospodarcze i wsparcie w zakresie
bezpieczeństwa w kontekście porozumienia o ostatecznym statusie.
D. Jordania
Unia Europejska uważa Jordanię za ważnego partnera, który odgrywa na Bliskim Wschodzie
rolę stabilizującą. Podstawą prawną stosunków dwustronnych jest układ o stowarzyszeniu
między UE a Jordanią obowiązujący od maja 2002 r. Plan działania w ramach
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europejskiej polityki sąsiedztwa został przyjęty w 2012 r., a nowe priorytety partnerstwa
i porozumienie między UE a Jordanią przyjęto w grudniu 2016 r. Ponadto Jordania
jest pierwszym z śródziemnomorskich krajów partnerskich, z którym UE przeprowadziła
w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa negocjacje techniczne prowadzące do przyznania
„szczególnego statusu”. W październiku 2014 r. UE i Jordania zapoczątkowały partnerstwo
na rzecz mobilności. W 2013 r. Jordania otrzymała pierwszy pakiet pomocy makrofinansowej
o wartości 180 mln EUR. W grudniu 2016 r. UE postanowiła przyznać temu krajowi drugi
pakiet pomocy makrofinansowej, której wartość sięgnie w latach 2016–2017 maksymalnie
200 mln EUR. W reakcji na kryzys w Syrii – w wyniku którego Jordania przyjęła ponad 655 000
uchodźców syryjskich – Komisja przekazała Jordanii ponad 680 mln EUR w ramach pomocy dla
uchodźców i najbardziej zagrożonych społeczności w uzupełnieniu stałej zaplanowanej pomocy
dla Jordanii. Na konferencji „Wsparcie dla Syrii i regionu”, która odbyła się w Londynie w dniu
4 lutego 2016 r., UE zobowiązała się do przekazania Jordanii i Libanowi 1 mld EUR, aby
wesprzeć syryjskich uchodźców i przyjmujące ich społeczności. Jordania jest beneficjentem
funduszu „Madad”, regionalnego funduszu powierniczego Unii Europejskiej w odpowiedzi
na kryzys w Syrii, który został stworzony w grudniu 2014 r., aby umożliwić bardziej spójną
i zintegrowaną reakcję UE na kryzys.
E. Liban
Podstawą stosunków między Unią Europejską a Libanem jest układ o stowarzyszeniu
obowiązujący od 2006 r., a przyświecają im cele wytyczone w planie działania w ramach
europejskiej polityki sąsiedztwa na lata 2013–2015 oraz nowe priorytety partnerstwa
i porozumienie między UE a Libanem przyjęte w listopadzie 2016 r. UE wspiera jedność,
stabilność, niezależność, suwerenność i integralność terytorialną Libanu, w szczególności
biorąc pod uwagę pogarszającą się sytuację w sąsiedniej Syrii. Na terytorium Libanu,
którego ludność liczy 4,4 mln mieszkańców, przebywa obecnie około 1 mln zarejestrowanych
uchodźców syryjskich. W grudniu 2014 r. Unia Europejska i Liban zapoczątkowały dialog
poświęcony migracji, mobilności i bezpieczeństwu, który może doprowadzić do ustanowienia
partnerstwa na rzecz mobilności. Na konferencji „Wsparcie dla Syrii i regionu”, która odbyła
się w Londynie w dniu 4 lutego 2016 r., UE zobowiązała się do przekazania Jordanii
i Libanowi 1 mld EUR, aby wesprzeć syryjskich uchodźców i przyjmujące ich społeczności. Od
początku kryzysu Komisja przekazała Libanowi prawie 800 mln EUR w ramach pomocy dla
uchodźców i najbardziej zagrożonych społeczności w uzupełnieniu stałej zaplanowanej pomocy
dla Libanu. Liban jest beneficjentem funduszu „Madad”, regionalnego funduszu powierniczego
Unii Europejskiej w odpowiedzi na kryzys w Syrii, który został stworzony w grudniu 2014 r.,
aby umożliwić bardziej spójną i zintegrowaną reakcję UE na kryzys.
F. Libia
Po upadku reżimu Kadafiego Libia pogrążyła się w wojnie domowej na tle skomplikowanych
podziałów politycznych, terytorialnych, społecznych i plemiennych. Libia jest także znana
z sahelskiego szlaku tranzytowego wykorzystywanego do handlu ludźmi i przemytu towarów.
W związku z powyższym UE stara się udzielać Libijczykom wsparcia w budowaniu
stabilnego i pluralistycznego państwa. Unia wspiera wysiłki mediacyjne ONZ zmierzające do
położenia kresu działaniom wojennym oraz podejmuje zabiegi dyplomatyczne wobec libijskich
i regionalnych zainteresowanych stron. W 2013 r. w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa
i obrony podjęto misję polegającą na wspieraniu budowy potencjału tego państwa w zakresie
zarządzania własnymi granicami. Jednak siedzibę misji trzeba było przenieść do Tunisu.
Obecnie Unii Europejskiej nie łączą z Libią żadne stosunki umowne, lecz kraj ten kwalifikuje
się do otrzymywania finansowania w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.
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G. Maroko
Maroko jest jednym z południowych partnerów utrzymujących najbardziej rozwinięte stosunki
z Unią Europejską. Układ o stowarzyszeniu obowiązuje od 2000 r., a nowy plan działania
w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa został przyjęty w 2013 r. Państwo to uzyskało
w 2008 r. „szczególny status” w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa, odzwierciedlający
zamiar pogłębienia współpracy między UE a Marokiem oraz dalszego wspierania reform
gospodarczych i politycznych. Jednym z priorytetów są również kwestie związane z migracją.
W czerwcu 2013 r. między UE a Marokiem zostało zapoczątkowane partnerstwo na rzecz
mobilności. Maroko jest pierwszym krajem w regionie, który rozpoczął negocjacje z UE
w sprawie ułatwień wizowych oraz pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu.
Ponadto w 2014 r. weszła w życie odnowiona umowa w sprawie połowów. W grudniu 2016 r.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w ramach odwołania, że UE może wdrożyć
umowy zawarte z Marokiem, jednak nie mają one zastosowania do Sahary Zachodniej.
H. Palestyna
UE jest głównym sprzymierzeńcem Narodowej Władzy Palestyńskiej. Ogólnym celem
wsparcia UE jest pomoc w budowaniu potencjału przyszłego zdolnego do istnienia,
niezależnego i demokratycznego państwa palestyńskiego współistniejącego w pokoju
i bezpieczeństwie z Izraelem i innymi państwami ościennymi. Podstawą prawną stosunków
UE z Narodową Władzą Palestyńską jest przejściowy układ stowarzyszeniowy w sprawie
wymiany handlowej i współpracy zawarty w 1997 r. W 2013 r. UE podpisała z Narodową
Władzą Palestyńską plan działania w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa. W 2013 r.
Unia Europejska zaoferowała Izraelowi i przyszłemu państwu Palestynie „partnerstwo
specjalnego uprzywilejowania” gwarantujące obu stronom bezprecedensowe wsparcie
polityczne, gospodarcze i wsparcie w zakresie bezpieczeństwa w kontekście porozumienia
o ostatecznym statusie.
I. Syria
Od marca 2011 r., kiedy to rząd Syrii rozpoczął brutalne represje wobec uczestników protestów
antyrządowych, UE podjęła szereg stopniowo wzmacnianych środków ograniczających
przeciwko reżimowi syryjskiemu. Wszystkie dwustronne programy współpracy między UE
a rządem Syrii zostały zawieszone. UE popiera rozmowy pokojowe w duchu pluralizmu
zmierzające do transformacji politycznej z inicjatywy samych Syryjczyków. Od wybuchu
konfliktu UE wraz z jej państwami członkowskimi przeznaczyła ponad 6,6 mld EUR na
pomoc Syryjczykom w ich kraju oraz uchodźcom i przyjmującym ich społecznościom
w regionie. W lutym 2016 r. na londyńskiej konferencji poświęconej kryzysowi w Syrii
zobowiązano się do przekazania dalszych 3 mld EUR. Regionalny fundusz powierniczy Unii
Europejskiej w odpowiedzi na kryzys w Syrii, fundusz „Madad”, przyjął pakiet programów
będący dotychczas największym wspólnym środkiem UE przyjętym w odpowiedzi na kryzys
uchodźczy w Syrii. W dniu 3 kwietnia 2017 r. Rada przyjęła nowe konkluzje w sprawie
strategii UE na rzecz Syrii, w przeddzień brukselskiej konferencji poświęconej przyszłości Syrii
i regionu, która odbyła się w dniach 4–5 kwietnia 2017 r. (i której gospodarzami byli UE,
Niemcy, Kuwejt, Norwegia, Katar, Zjednoczone Królestwo i ONZ). W następstwie konferencji
współprzewodniczący wydali oświadczenie. W dniu 18 maja 2017 r. Parlament Europejski
przyjął rezolucję w sprawie strategii UE na rzecz Syrii.
J. Tunezja
Od czasu rewolucji w Tunezji w 2011 r. Unia Europejska udzieliła temu krajowi politycznego,
finansowego i technicznego wsparcia dla przemian demokratycznych. Zgodne przyjęcie
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w Tunezji nowej konstytucji w styczniu 2014 r. oraz zakończona powodzeniem organizacja
wyborów parlamentarnych i prezydenckich w październiku i grudniu 2014 r. stanowiły znaczny
krok naprzód. W 2014 r. wobec znacznych postępów tego kraju UE i Tunezja uzgodniły
ustanowienie „uprzywilejowanego partnerstwa”. Podstawą prawną stosunków dwustronnych
pozostaje układ o stowarzyszeniu obowiązujący od 1998 r. Uprzywilejowane partnerstwo
wsparte planem działania w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa na lata 2013–2017 ma
na celu pogłębienie współpracy politycznej i zacieśnienie powiązań gospodarczych. W marcu
2014 r. UE i Tunezja zapoczątkowały partnerstwo na rzecz mobilności, a w październiku 2015 r.
rozpoczęły negocjacje w sprawie pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu.

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Parlament Europejski jest w pełni zaangażowany w europejską politykę sąsiedztwa. Za
pośrednictwem Komisji Spraw Zagranicznych monitoruje realizację europejskiej polityki
sąsiedztwa, w szczególności na podstawie rocznych sprawozdań z postępów w dziedzinie
EPS i przeglądów EPS. Komisja ta śledzi sytuację polityczną w krajach partnerskich
dzięki regularnej wymianie poglądów z wysokimi rangą urzędnikami państwowymi,
ekspertami i podmiotami społeczeństwa obywatelskiego. Władza budżetowa daje Parlamentowi
bezpośredni wpływ na kwoty przydzielane na potrzeby Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.
Zgoda Parlamentu była konieczna do zawarcia układów o stowarzyszeniu ze wszystkimi
południowymi partnerami w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa. Parlament musi
również wyrazić zgodę na wszelkie nowe umowy handlowe, w tym na przyszłą pogłębioną
i kompleksową umowę o wolnym handlu z Marokiem i z Tunezją.
Regularne dwustronne stosunki z parlamentami południowych krajów partnerskich są
utrzymywane za pośrednictwem stałych delegacji. Bliskość tych relacji w znacznym stopniu
zależy od tego, jak zażyłe są stosunki w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa. Stosunki
z parlamentem Maroka zostały zatem zacieśnione wraz z utworzeniem w 2010 r. wspólnej
komisji parlamentarnej; w 2016 r. została powołana również wspólna komisja parlamentarna
z Tunezją. Stosunki parlamentarne z Syrią zostały zawieszone z powodu wojny domowej,
a obecna sytuacja w Libii również uniemożliwia relacje międzyparlamentarne. Na szczeblu
regionalnym Parlament Europejski uczestniczy w Zgromadzeniu Parlamentarnym Unii dla
Śródziemnomorza, które zbiera się raz do roku na sesji plenarnej i obraduje na kilku
posiedzeniach komisji. W ostatnich latach Parlament brał udział w kilku unijnych misjach
obserwacji wyborów, m.in. w Algierii, Egipcie, Jordanii, Libanie i Tunezji. Udziela on także
wsparcia parlamentom Maroka, Tunezji i Jordanii – trzech państw traktowanych priorytetowo
w ramach programu wspierania demokracji.
Kirsten Jongberg / Sabrina Saoudi
09/2017
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