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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie oceny i wyznaczenia priorytetów w stosunkach UE z państwami Partnerstwa 
Wschodniego

(2013/2149(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając zainicjowanie Partnerstwa Wschodniego dnia 7 maja 2009 r. w Pradze,

– uwzględniając wnioski ze szczytu, który odbył się w dniach 29-30 października 2011 r. 
w Warszawie,

– uwzględniając wnioski ze szczytu, który odbył się w dniach 28-29 listopada 2013 r. 
w Wilnie,

– uwzględniając następujące komunikaty Komisji: z dnia 11 marca 2003 r. pt. „Rozszerzona 
Europa – sąsiedztwo: nowe ramy stosunków z naszymi wschodnimi i południowymi 
sąsiadami” (COM(2003)0104), z dnia 12 maja 2004 r. pt. „Europejska polityka sąsiedztwa 
– dokument strategiczny” (COM(2004)0373), z dnia 4 grudnia 2006 r. pt. „Wzmocnienie 
europejskiej polityki sąsiedztwa” (COM(2006)0726), z dnia 5 grudnia 2007 r. pt. „Silna 
europejska polityka sąsiedztwa” (COM(2007)0774), z dnia 3 grudnia 2008 r. pt. 
„Partnerstwo Wschodnie” (COM(2008)0823) oraz z dnia 12 maja 2010 r. pt. 
„Podsumowanie europejskiej polityki sąsiedztwa” (COM(2010)0207),

– uwzględniając wspólne komunikaty Komisji oraz Wysokiego Przedstawiciela Unii do 
Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z dnia 20 marca 2013 r. pt. „Europejska 
polityka sąsiedztwa: działania na rzecz wzmocnienia partnerstwa” (JOIN(2013)0004) oraz 
z dnia 25 maja 2011 r. pt. „Nowa koncepcja działań w obliczu zmian zachodzących 
w sąsiedztwie” (COM(2011)0303),

– uwzględniając wnioski Rady do Spraw Zagranicznych w sprawie europejskiej polityki 
sąsiedztwa z dnia 26 lipca 2010 r. i 20 czerwca 2011 r. oraz w sprawie Partnerstwa 
Wschodniego z dnia 18-19 listopada 2013 r., a także wnioski Rady do Spraw 
Zagranicznych (handel) z dnia 26 września 2011 r. oraz wnioski Rady Europejskiej z dnia 
7 lutego 2013 r.,

– uwzględniając wspólne komunikaty Komisji oraz Wysokiego Przedstawiciela Unii do 
Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z dnia 15 maja 2012 r. pt. „Partnerstwo 
Wschodnie: plan działania w okresie poprzedzającym jesienny szczyt w 2013 r.” 
(JOIN(2012)0013) i pt. „Realizacja nowej europejskiej polityki sąsiedztwa” 
(JOIN(2012)0014) oraz towarzyszące im wspólne dokumenty robocze służb z dnia 
20 marca 2013 r. („Sprawozdania regionalne”, SWD(2013)0085 i 0086),

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 23 października 2013 r. w sprawie europejskiej 
polityki sąsiedztwa: dążenie do wzmocnienia partnerstwa. Stanowisko Parlamentu 
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Europejskiego w sprawie sprawozdań za rok 20121, z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie 
przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa2 oraz z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie 
przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa – wymiaru wschodniego3,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A7-0000/2013),

A. mając na uwadze, że celem europejskiej polityki sąsiedztwa, a zwłaszcza Partnerstwa 
Wschodniego, jest szerzenie wartości i idei założycieli UE;

B. mając na uwadze, że Partnerstwo Wschodnie jest skierowane do krajów europejskich oraz 
stanowi odpowiedź na europejskie aspiracje społeczeństw krajów partnerskich; 

C. mając na uwadze, że europejskie aspiracje krajów Partnerstwa Wschodniego mają 
głębokie korzenie, a kraje te wciąż przechodzą trudny okres przemian po dziesięcioleciach 
skrępowanego wzrostu za czasów ZSRR;

D. mając na uwadze, że należy wykorzystać obecne ożywienie stosunków z partnerami 
wschodnimi i zachęcać społeczeństwa krajów Partnerstwa Wschodniego do dążenia do 
pogłębienia reform demokratycznych;

E. mając na uwadze, że Partnerstwo Wschodnie powinno wspierać ludzki, gospodarczy, 
społeczny i kulturowy wymiar współpracy;

F. mając na uwadze, że ostatnie wydarzenia w krajach Partnerstwa Wschodniego i rozwój 
ich stosunków z UE są ostrzeżeniem, że UE wciąż nie jest postrzegana jako jedyna 
alternatywa polityczna;

1. przypomina o osiągnięciach i ambicjach Partnerstwa Wschodniego, które zapewnia ramy 
polityczne pogłębiania stosunków między UE a partnerami wschodnimi w oparciu o 
wzajemne interesy, zobowiązania, współwłasność i wspólną odpowiedzialność, a także 
stanowi podstawę instytucjonalną współpracy politycznej oraz forum dialogu między 
krajami partnerskimi; w związku z tym przychylnie odnosi się do ustanowienia 
Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest i innych platform współpracy, takich jak Forum 
Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego oraz Kongres Inicjatyw Europy 
Wschodniej; zauważa jednak, że ostatnie wydarzenia w niektórych krajach Partnerstwa 
Wschodniego ukazały kruchość tego procesu politycznego;

2. zauważa, że projekt Partnerstwa Wschodniego potrzebuje nowego impulsu i jasnej wizji 
rozwoju, koncentrującej się nie tylko na współpracy politycznej, ale mającej na celu 
związanie społeczeństw krajów Partnerstwa Wschodniego z UE, dlatego wzywa UE, by 
skoncentrowała się przede wszystkim na wprowadzeniu systemu bezwizowego, 
inwestowaniu w młodzież i przyszłych liderów oraz na sektorze energetycznym;

3. podkreśla, że w sprawie ustanowienia systemu bezwizowego można osiągnąć większe 
                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0446.
2 Dz.U. C 168 E z 14.6.2013, s. 26.
3 Dz.U. C 296 E z 2.10.2012, s. 105.
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postępy; w związku z tym zauważa, że liberalizacja reżimu wizowego jest tylko jednym z 
wielu procesów, których celem jest zbliżenie do siebie społeczeństw, oraz że należy 
wzmóc wysiłki w tym zakresie, zwłaszcza jeżeli chodzi o pogłębienie współpracy w 
dziedzinie edukacji i kultury; uważa, że należy położyć większy nacisk na fakt, że projekt 
Partnerstwa Wschodniego jest skierowany raczej do społeczeństw niż do władz; 

4. podkreśla znaczenie inwestowania w młodzież i przyszłych liderów dzięki 
wykorzystywaniu wszystkich możliwości odbywania stypendium w ramach programu 
Erasmus+, tak aby rozwijać wymianę studencką między krajami Partnerstwa 
Wschodniego a państwami członkowskimi UE; podkreśla znaczenie ustanowienia 
Uniwersytetu Partnerstwa Wschodniego oraz Europejskiego Kolegium Morza Czarnego, 
które oferowałyby studia podyplomowe z myślą o kształtowaniu przyszłych liderów z 
krajów Partnerstwa Wschodniego oraz państw członkowskich UE;

5. wzywa do organizowania częstszych wymian szkolnych między państwami 
członkowskimi UE a krajami Partnerstwa Wschodniego oraz uważa, że należy 
przeznaczyć na ten cel specjalne środki;

6. podkreśla, że należy pogłębić współpracę młodzieży w ramach „Młodzieżowego Okna 
Partnerstwa Wschodniego” będącego elementem programu „Młodzież w działaniu”, 
wspierając tym samym aktywność obywatelską młodych ludzi, a także propagując wśród 
nich solidarność i tolerancję; 

7. podkreśla, że należy położyć większy nacisk na konsolidację sektora energetycznego, 
która jest jednym z podstawowych warunków modernizacji gospodarki, oraz na 
opracowanie strategii energetycznych zgodnych z zobowiązaniami europejskiej wspólnoty 
energetycznej; wzywa do kontynuacji reform na rynku gazu i energii elektrycznej oraz do 
zapewnienia odpowiedniego udziału energii ze źródeł odnawialnych;

8. zauważa, że w propagowaniu i wdrażaniu Partnerstwa Wschodniego pojawiły się 
trudności, oraz podkreśla, że zaangażowanie UE powinno wykraczać poza dialog 
polityczny i powinno obejmować oraz rozwijać dialog społeczny, gospodarczy i 
kulturowy;

9. wzywa do stosowania bardziej zindywidualizowanego podejścia wobec krajów 
partnerskich, wdrożenia zasady zróżnicowania, oceny postępów każdego kraju 
partnerskiego w oparciu o jasne wskaźniki i osiągnięcia tego kraju, jednak przy 
zachowaniu ogólnej koordynacji; 

10. wyraża zaniepokojenie brakiem wspólnego zrozumienia istoty współpracy, gdyż UE 
skupia się raczej na gotowości krajów Partnerstwa Wschodniego do przyjęcia dorobku 
wspólnotowego i wartości wspólnotowych, podczas gdy kraje partnerskie postrzegają 
wzajemne relacje w kategoriach zysków i strat; zauważa, że UE jest postrzegana 
wyłącznie jako darczyńca, a kraje partnerskie jako beneficjenci, podczas gdy wszystkie 
strony powinny odgrywać podwójną rolę;

11. ubolewa, że państwa członkowskie mają zróżnicowane interesy, jeżeli chodzi o stosunki z 
krajami Partnerstwa Wschodniego i przemiany w tych krajach; z zaniepokojeniem 
dostrzega, że państwa członkowskie nie rozumieją, iż współpraca i jednolite stanowisko w 
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niektórych kwestiach mają znaczenie geopolityczne;

12. ubolewa ponadto, że kraje Partnerstwa Wschodniego wykazują niedostateczną chęć 
zbudowania wspólnego przekazu i zaangażowania się we wspólne wysiłki w stosunkach z 
UE;

13. podkreśla, że należy bardziej koncentrować się na przekazywaniu doświadczeń z reform i 
procesów demokratycznych niż na narzucaniu standardów UE, a także uznać specyfikę 
poszczególnych krajów i podkreślać równy status partnerów oraz potencjalne wzajemne 
korzyści; 

14. wzywa do podpisania i wdrożenia w stosownych przypadkach układów o stowarzyszeniu 
z krajami partnerskimi, tak aby wspierać dobre zarządzanie i praworządność, prawa 
człowieka, w tym szczególnie prawo do rzetelnego procesu sądowego, oraz zwalczanie 
korupcji, a także sprzyjać budowaniu i unowocześnieniu gospodarki krajów partnerskich i 
wprowadzeniu prawodawstwa przyjaznego dla przedsiębiorczości;

15. przypomina, że współpraca z krajami Partnerstwa Wschodniego powinna obejmować 
następujące cele: zacieśnienie partnerstwa strategicznego, wzmocnienie kontaktów 
międzyludzkich między UE a krajami Partnerstwa Wschodniego, utworzenie sieci 
powiązań społecznych z myślą o dalszej integracji oraz wspieranie modernizacji i 
orientacji proeuropejskiej oprócz zwykłej stabilizacji;

16. zachęca do zacieśnienia stosunków między krajami partnerskimi oraz do wspierania 
stabilności i budowania wielostronnego zaufania;

17. jest zdania, że należy precyzyjnie określić instrumenty współpracy, biorąc pod uwagę 
dostępne instrumenty i programy oraz koncentrując się w szczególności na edukacji i 
wymianie naukowej; wzywa do zapewnienia dodatkowych środków finansowych na 
wdrożenie Partnerstwa Wschodniego oraz wsparcie reform, przewodnich inicjatyw i 
projektów; wzywa kraje partnerskie do pełnego uczestnictwa w unijnych programach;

18. podkreśla, że reforma systemów sądowniczych w krajach partnerskich, zapewniająca 
niezawisłość wymiaru sprawiedliwości, powinna być priorytetem;

19. podkreśla znaczenie pogłębienia współpracy gospodarczej w celu przyspieszenia 
realizacji projektu Partnerstwa Wschodniego, między innymi przez szerzenie wiedzy na 
temat złożoności problemów gospodarczych, wspieranie dobrego zarządzania w sektorze 
finansowym, przyjęcie podejścia sektorowego, zachęcanie do wprowadzenia przepisów 
sprzyjających rozwojowi sektora MŚP oraz wspieranie partnerstw biznesowych między 
UE a krajami Partnerstwa Wschodniego;

20. ponadto uważa, że promowanie wspólnych działań z innymi partnerami strategicznymi 
oraz współpracy w międzynarodowych i europejskich organizacjach przyniosłoby 
korzyści wszystkim zainteresowanym; 

21. podkreśla, że należy wspierać nawiązywanie więzi społecznych i kulturowych, wcielając 
w życie dewizę UE „Zjednoczeni w różnorodności”;
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22. podkreśla fakt, że Europejski Fundusz na rzecz Demokracji może odegrać istotną rolę w 
krajach Partnerstwa Wschodniego, wzmacniając społeczeństwo obywatelskie;

23. uważa, że – aby polepszyć współpracę między partnerami wschodnimi – UE nie powinna 
nakładać ograniczenia w postaci stosowania jednego języka we wspólnych projektach, i 
powinna propagować wielojęzyczność, zwłaszcza w inicjatywach samorządowych, 
cywilnych i edukacyjnych; 

24. podkreśla znaczenie promowania i wspierania wspólnych wysiłków w dziedzinie badań i 
innowacji, w tym w programach wymiany dla studentów, w wirtualnych projektach 
wielojęzycznych, w dialogu międzykulturowym, poprzez wspólne produkcje filmowe i 
korzystanie ze wspólnych zasobów do tłumaczenia dzieł literackich, we wspólnych 
badaniach nad spuścizną po nazizmie, komunizmie i reżimach totalitarnych oraz nad 
wspólną europejską historią;

25. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i 
polityki bezpieczeństwa, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, Komitetowi 
Regionów, rządom i parlamentom narodowym krajów Partnerstwa Wschodniego, OBWE 
i Radzie Europy.
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UZASADNIENIE

Dokument zawierający propozycje na przyszłość powstaje w szczególnym momencie –
w czasie kryzysu gospodarczego w Europie, po zakończeniu szczytu Partnerstwa 
Wschodniego w Wilnie oraz pod koniec kadencji PE w latach 2009-2014, w której jego rola 
wzrasta. Dlatego też PE powinien przedstawić ambitny wniosek, będący wyrazem naszej 
otwartości i zaangażowania w rozwój europejskiego projektu. W tym sensie kryzys nie może 
nas ograniczać i powinien raczej stanowić zachętę, by wyjść poza same zobowiązania 
polityczne i zwrócić uwagę na obywateli krajów Partnerstwa Wschodniego, koncentrując się 
na strategiach przynoszących namacalne wyniki, takie jak system bezwizowy. UE powinna 
również skupić swoje działania na młodzieży i młodych liderach, tak aby związać ich 
przyszłość z UE. Ponadto UE powinna także skoncentrować działania na bezpieczeństwie 
energetycznym, współpracując w tej dziedzinie z partnerami wschodnimi. Niniejszy 
dokument powinien stanowić zachętę do przyjęcia śmiałego podejścia politycznego do 
rozwoju Partnerstwa Wschodniego, a także utorować drogę naszym koncepcjom.


