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PROJEKT ZALECENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do 
spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Partnerstwa Wschodniego 
przed szczytem w czerwcu 2020 r.
(2019/2209(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 2, 3 i 8 oraz tytuł V, a w szczególności art. 21, 22, 36 i 37, Traktatu o 
Unii Europejskiej (TUE) oraz część piątą Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE),

– uwzględniając powołanie Partnerstwa Wschodniego w Pradze w dniu 7 maja 2009 r. 
jako wspólnej inicjatywy UE i jej sześciu partnerów z Europy Wschodniej: Armenii, 
Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdawii i Ukrainy,

– uwzględniając wspólne deklaracje przyjęte podczas szczytów Partnerstwa Wschodniego 
w 2011 r. w Warszawie, w 2013 r. w Wilnie, w 2015 r. w Rydze i w 2017 r. w Brukseli,

– uwzględniając Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską 
Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a 
Gruzją, z drugiej strony1, Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską 
Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a 
Republiką Mołdawii, z drugiej strony2, oraz Układ o stowarzyszeniu między Unią 
Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony3, 
w tym pogłębione i kompleksowe strefy wolnego handlu (DCFTA),

– uwzględniając zalecenia i działania Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Forum Społeczeństwa 
Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego, Komitetu Regionów oraz Konferencji 
Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP),

– uwzględniając komunikaty Komisji i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych 
(ESDZ) w sprawie [...],

– uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych w sprawie europejskiej polityki 
sąsiedztwa i Partnerstwa Wschodniego,

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie setnej rocznicy 
ludobójstwa Ormian4, z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie przeglądu europejskiej polityki 
sąsiedztwa5, z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie układów o stowarzyszeniu / 
pogłębionych i kompleksowych stref wolnego handlu z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą6, z 
dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu 

1 Dz.U. L 261 z 30.8.2014, s. 4.
2 Dz.U. L 260 z 30.8.2014, s. 4.
3 Dz.U. L 161 z 29.5.2014, s. 3.
4 Dz.U. C 328 z 6.9.2016, s. 2.
5 Dz.U. C 265 z 11.8.2017, s. 110.
6 Dz.U. C 11 z 12.1.2018, s. 82.
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przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich7, z dnia 13 grudnia 2016 r. w 
sprawie praw kobiet w państwach Partnerstwa Wschodniego8, z dnia 19 kwietnia 2018 
r. w sprawie Białorusi9, z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie okupowanych terytoriów 
Gruzji 10 lat po rosyjskiej inwazji10, z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie projektu decyzji 
Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Kompleksowej i wzmocnionej umowy o 
partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz 
ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony11, 
z dnia 4 października 2018 r. w sprawie pogorszenia się sytuacji w zakresie wolności 
mediów na Białorusi, w szczególności w sprawie Karty ’9712, z dnia 14 listopada 2018 
r. w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią13, z dnia 14 listopada 
2018 r. w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją14 oraz z dnia 12 
grudnia 2018 r. w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą15, 

– uwzględniając swoje zalecenia dla Rady, Komisji i ESDZ, z dnia 15 listopada 2017 r., 
w sprawie Partnerstwa Wschodniego w perspektywie szczytu w listopadzie 2017 r.16 
oraz z dnia 4 lipca 2018 r. dla Rady, Komisji oraz wiceprzewodniczącej Komisji / 
wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 
dotyczącego negocjacji w sprawie kompleksowej umowy między UE a 
Azerbejdżanem17,

– uwzględniając art. 118 Regulaminu,

– uwzględniając opinię Komisji Handlu Międzynarodowego,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A9-0000/2020),

A. mając na uwadze, że Partnerstwo Wschodnie opiera się na wspólnym zobowiązaniu 
Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdawii, Ukrainy i Unii 
Europejskiej do pogłębiania wzajemnych relacji i przestrzegania prawa 
międzynarodowego oraz podstawowych wartości, takich jak demokracja, poszanowanie 
praw człowieka i podstawowych wolności, praworządność, niezależność i bezstronność 
wymiaru sprawiedliwości, a także społecznej gospodarki rynkowej, zrównoważonego 
rozwoju i dobrych rządów;

B. mając na uwadze, że współpraca między UE a wszystkimi krajami Partnerstwa 
Wschodniego może być realizowana i podtrzymywana tylko pod warunkiem 
przestrzegania tych podstawowych wartości i zasad;

C. mając na uwadze, że niektóre kraje Partnerstwa Wschodniego zdecydowały się na 
ściślejszą integrację polityczną, ludzką i gospodarczą z UE, zawierając ambitne układy 
o stowarzyszeniu z pogłębioną i kompleksową strefą wolnego handlu, a także 

7 Dz.U. C 224 z 27.6.2018, s. 58.
8 Dz.U. C 238 z 6.7.2018, s. 42.
9 Dz.U. C 390 z 18.11.2019, s. 100.
10 Dz.U. C 28 z 27.1.2020, s. 97.
11 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0284.
12 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0375.
13 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0458.
14 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0457.
15 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0518.
16 Dz.U. C 356 z 4.10.2018, s. 130.
17 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0294.
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systemami bezwizowymi;

D. mając na uwadze, że możliwe są jeszcze bardziej zaawansowane formy współpracy i 
integracji, pod warunkiem że kompleksowe reformy zostaną wdrożone w odpowiednim 
czasie i w sposób zrównoważony;

E. mając na uwadze, że niezależność, suwerenność i integralność terytorialna partnerów 
UE z Europy Wschodniej nadal jest zagrożona z powodu nierozwiązanych konfliktów 
terytorialnych;

F. mając na uwadze, że Parlament Europejski odrzuca użycie siły lub groźby użycia siły w 
rozwiązywaniu konfliktów i podziela zaangażowanie UE na rzecz wspierania 
suwerenności, integralności terytorialnej i niezależności politycznej wszystkich krajów 
Partnerstwa Wschodniego w ich uznanych na szczeblu międzynarodowym granicach, 
zgodnie z prawem, normami i zasadami międzynarodowym;

1. zaleca Radzie, Komisji oraz wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu 
przedstawicielowi Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa:

a) uznać i dążyć do osiągnięcia stałego wpływu polityki Partnerstwa 
Wschodniego na przemiany w celu doprowadzenia do zmian politycznych, 
społecznych, gospodarczych i prawnych w trzech stowarzyszonych krajach 
partnerskich;

b) uznać, że te kraje, które przeprowadzają wszechstronne reformy i podejmują 
działania w celu spełnienia kryteriów art. 49 TUE, mogą kwalifikować się do 
członkostwa w UE poprzez proces stopniowej integracji;

c) przyjąć wzmocnioną i zorientowaną na przyszłość wizję na kolejną dekadę 
Partnerstwa Wschodniego w celu zapewnienia trwałych i nieodwracalnych 
osiągnięć oraz pogłębienia współpracy UE–Partnerstwo Wschodnie; 

d) utrzymać integracyjny charakter Partnerstwa Wschodniego, działającego jako 
siła napędowa na rzecz większej demokratycznej rozliczalności, lepszego 
zarządzania gospodarczego, wzmocnienia praw obywateli oraz zrównoważenia 
środowiskowego; 

e) rozpocząć proces tworzenia wspólnej przestrzeni gospodarczej, która ułatwi 
głębszą integrację polityczną i gospodarczą z UE;

f) opracować dodatkowe środki na rzecz głębszej integracji, np. w wybranych 
agencjach UE oraz w ramach programów i inicjatyw wewnątrzunijnych, w 
pełnej zgodności z istniejącymi uwarunkowaniami i zgodnie z zasadą „więcej 
za więcej”;

g) zapewnić większą pomoc finansową, w tym w kontekście zewnętrznych 
instrumentów finansowych, które są obecnie przedmiotem negocjacji 
ustawodawczych; pomoc taka powinna być dostosowana do konkretnych 
potrzeb poszczególnych partnerów i wykorzystywana do realizacji działań w 
ramach programu Partnerstwa Wschodniego;

h) zapewnić, by w konkluzjach ze szczytu w czerwcu 2020 r. uwzględniono 
wzmocnienie zobowiązań UE i obietnicę krajów Partnerstwa Wschodniego, że 
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same osiągną wyniki;

Zorganizowany dialog, budowanie państwowości i demokratyczna rozliczalność
i) uznać status partnerstwa stowarzyszonego krajów objętych zaawansowanym 

Partnerstwem Wschodnim, w szczególności sygnatariuszy układów o 
stowarzyszeniu z pogłębioną i kompleksową strefą wolnego handlu, w celu 
zaspokojenia wzajemnej potrzeby stworzenia większej liczby forów dialogu 
politycznego, dalszej współpracy gospodarczej i harmonizacji prawodawstwa; 

j) kontynuować działania na rzecz budowania państwowości i wzmacniania 
instytucji, udostępniając przede wszystkim stowarzyszonym krajom 
partnerskim instrumenty podobne do grupy wsparcia dla Ukrainy; silne, 
niezależne i skuteczne instytucje na szczeblu centralnym i lokalnym są 
kluczem do demokratycznej rozliczalności, deoligarchizacji oraz walki z 
korupcją i zawłaszczaniem państwa;

k) uznać i promować inicjatywy rządów krajów stowarzyszonych w celu 
wzmocnienia ich wzajemnej współpracy; podobne podejście powinno być 
stosowane w odniesieniu do współpracy pomiędzy wszystkimi partnerami z 
Europy Wschodniej w różnych kwestiach; 

l) wspierać pełną zgodność procesów wyborczych ze standardami 
międzynarodowymi, zaleceniami Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w 
Europie (OBWE) oraz opiniami Komisji Weneckiej;

Polityka gospodarcza i rozwój wspólnej przestrzeni gospodarczej
m) uznać, że wdrożenie pogłębionych i kompleksowych stref wolnego handlu 

było na tyle udane, że może stopniowo doprowadzić do otwarcia jednolitego 
rynku UE zgodnie z wdrożonymi unijnymi normami i wymogami;

n) dążyć do zapewnienia współpracy i udziału kwalifikujących się i chętnych 
krajów Partnerstwa Wschodniego w unii energetycznej, Wspólnocie 
Transportowej i jednolitym rynku cyfrowym, a także większej współpracy 
m.in. w sprawach celnych; 

o) zapewnić dalsze zaangażowanie krajów Partnerstwa Wschodniego w walkę ze 
zmianami klimatu, w tym udział w nowym Europejskim Zielonym Ładzie;

p) przyjąć kompleksowy plan budowy infrastruktury w celu poprawy łączności 
między UE a jej partnerami z Europy Wschodniej, a także pomiędzy samymi 
krajami Partnerstwa Wschodniego; 

q) rozszerzyć na innych stowarzyszonych partnerów podejście stosowane przez 
UE w jej wysiłkach na rzecz wsparcia ożywienia ukraińskiej gospodarki, w 
tym poprzez dostosowaną do potrzeb i elastyczną pomoc i instrumenty 
makrofinansowe oraz zaangażowanie i koordynację międzynarodowych 
instytucji finansowych i darczyńców, a także poprzez poprawę warunków dla 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych; 

Wzmacnianie kapitału ludzkiego
r) zająć się problemem niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej w UE poprzez 

zwiększenie mobilności siły roboczej z krajów Partnerstwa Wschodniego oraz 
zapewnienie gwarancji socjalnych;



PR\1196889PL.docx 7/7 PE646.863v01-00

PL

s) rozszerzyć finansowanie i udział krajów Partnerstwa Wschodniego w 
programach edukacyjnych, podnoszących kwalifikacje zawodowe i 
wymianach, takich jak Erasmus+ i Horyzont 2020;

t) wzmocnić współpracę akademicką w ramach Partnerstwa Wschodniego 
poprzez uruchomienie uniwersytetu Partnerstwa Wschodniego, którego 
działalność koncentrować się będzie na dobrym rządzeniu i administracji 
publicznej;

u) dopilnować, aby wszystkie programy wsparcia UE uwzględniały wymiar 
równości płci i były skierowane do najsłabszych i znajdujących się w 
najbardziej niekorzystnej sytuacji grup społecznych; 

Bezpieczeństwo i stabilność
v) uznać znaczenie bezpieczeństwa i stabilności dla przyszłego rozwoju 

członków Partnerstwa Wschodniego poprzez wzmocnienie współpracy w 
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony oraz poświęcenie szczególnej uwagi 
konfliktom regionalnym;

w) uznać wyjątkowe doświadczenie i know-how krajów Partnerstwa 
Wschodniego; uznać wkład stowarzyszonych partnerów w misje w ramach 
wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO); nasilić współpracę w 
zakresie polityki obronnej związanej z UE; 

Władze lokalne i społeczeństwo obywatelskie
x) uznać wkład podmiotów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego objętych 

Partnerstwem Wschodnim w procesy demokratyzacji i reform w ich krajach 
oraz w całym regionie Partnerstwa Wschodniego; wspierać nadal ich działania 
i chronić ich środowisko pracy;

y) nasilić wsparcie i inicjatywy UE w celu wzmocnienia władz lokalnych i 
umożliwienia im wdrażania krajowych reform na szczeblu lokalnym; wspierać 
regularną wymianę informacji między władzami centralnymi i lokalnymi na 
temat programów reform z udziałem społeczeństwa obywatelskiego;

Lepsza komunikacja 
z) zwiększyć widoczność wsparcia udzielanego przez UE krajom Partnerstwa 

Wschodniego będącym beneficjentami oraz podnosić świadomość obywateli 
UE na temat Partnerstwa Wschodniego;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego zalecenia Radzie, 
Komisji oraz wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii do 
spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. 


