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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przeglądu europejskiej polityki 
sąsiedztwa – wymiaru wschodniego 

Parlament Europejski,

– uwzględniając wnioski z posiedzenia ministrów spraw zagranicznych krajów Partnerstwa 
Wschodniego z dnia 13 grudnia 2010 r.,

– uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie europejskiej polityki sąsiedztwa 
(EPS) z dnia 19 stycznia 2006 r., w sprawie wzmocnienia EPS z dnia 15 listopada 
2007 r., w sprawie Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI) z dnia 6 
lipca 2006 r. oraz w sprawie przeglądu ENPI z dnia 19 lutego 2009 r., 

– uwzględniając rozwój europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS) od 2004 r., a w 
szczególności sprawozdania z postępów w jej wdrażaniu przedstawiane przez Komisję,

– uwzględniając plany działania przyjęte wspólnie z Armenią, Azerbejdżanem, Gruzją i 
Mołdawią, a także program stowarzyszeniowy z Ukrainą,

– uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych w sprawie EPS z dnia 26 lipca 
2010 r.,

– uwzględniając wspólną deklarację przyjętą podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego 
w Pradze w dniu 7 maja 2009 r.,

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie podsumowania europejskiej polityki 
sąsiedztwa z dnia 12 maja 2010 r.1,

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie Partnerstwa Wschodniego z dnia 3 grudnia 
2008 r.2,

– uwzględniając komunikaty Komisji w sprawie silnej europejskiej polityki sąsiedztwa z 
dnia 5 grudnia 2007 r.3, w sprawie wzmocnienia europejskiej polityki sąsiedztwa z dnia 4 
grudnia 2006 r.4, pt. „Europejska polityka sąsiedztwa – dokument strategiczny” z dnia 12 
maja 2004 r.5 oraz pt. „ Szersza Europa – sąsiedztwo: nowe ramy stosunków z naszymi 
wschodnimi i południowymi sąsiadami” z dnia 11 marca 2003 r.6,

                                               
1 COM(2010)0207.
2 COM(2008)0823.
3 COM(2007) 0774 wersja ostateczna.
4 COM(2006) 0726 wersja ostateczna.
5 COM(2004) 0373 wersja ostateczna.
6 COM(2003) 0104 wersja ostateczna.
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– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 24 października 2006 r. określające przepisy ogólne w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa1 (ENPI),

– uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony stworzył UE warunki do zwiększenia 
skuteczności i spójności w zakresie stosunków z podmiotami i partnerami, zwłaszcza z 
jej sąsiadami, 

B. mając na uwadze, że zgodnie z art. 8 Traktatu UE Unia rozwija szczególne stosunki z 
państwami z sąsiadującymi, dążąc do utworzenia przestrzeni dobrobytu i dobrego 
sąsiedztwa opartej na wartościach Unii i charakteryzującej się bliskimi i pokojowymi 
stosunkami opartymi na współpracy,

C. mając na uwadze, że od momentu uruchomienia EPS polityka ta doprowadziła do 
zacieśnienia stosunków z krajami partnerskimi i przyniosła namacalne korzyści; mając na 
uwadze, że pewne wyzwania wciąż są aktualne i należy obecnie skoncentrować się na 
wdrażaniu, wykorzystując jasno określone priorytety działania, jasne poziomy 
odniesienia oraz zróżnicowanie na podstawie wyników,

D. mając na uwadze, że Partnerstwo Wschodnie to ważne ramy polityczne dla zacieśniania 
stosunków z krajami partnerskimi i między nimi, oparte na zasadach wspólnej 
odpowiedzialności; mając na uwadze, że pogłębione relacje wymagają większego 
wspólnego zaangażowania i konkretnych postępów ku dobrym rządom,

E. mając na uwadze, że UE powinna promować podejście oddolne, zwiększając wsparcie 
dla społeczeństwa obywatelskiego i mediów oraz w celu utrzymania procesów 
demokratyzacji, co jest warunkiem wstępnym długotrwałej stabilizacji,

F. mając na uwadze, że nierozstrzygnięte konflikty hamują rozwój gospodarczy, społeczny i 
polityczny zainteresowanych krajów, jak również utrudniają współpracę regionalną, 
stabilność i bezpieczeństwo, 

G. mając na uwadze, że ENPI przyczynił się do ułatwienia finansowania EPS; mając na 
uwadze, że proces opracowywania nowego instrumentu powinien odzwierciedlać 
konkluzje strategicznego przeglądu EPS oraz przebiegać w drodze szerokich konsultacji; 

Przegląd EPS – kwestie ogólne

1. potwierdza wartości, zasady i zaangażowanie leżące u podstaw EPS, które obejmują 
demokrację, rządy prawa, poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności, 
gospodarkę rynkową, zrównoważony rozwój i dobre rządy; uważa, że EPS wciąż 
zapewnia odpowiednie ramy dla pogłębiania i zacieśniania stosunków z naszymi 
najbliższymi partnerami, co służy wspieraniu ich politycznych, społecznych i 
gospodarczych reform, oraz podkreśla znaczenie zachowania zasady wspólnej 

                                               
1 Dz.U. L 310 z 9.11.2006, s. 1
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odpowiedzialności za opracowywanie i wdrażanie programów i działań;

2. zaznacza, że przegląd strategiczny EPS powinien odzwierciedlać zwiększone 
zaangażowanie polityczne ze strony wszystkich partnerów i wzmacniać różnicowanie 
oparte na wynikach, na podstawie jasno określonych poziomów odniesienia;

3. podkreśla, że należy uznać zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony, w szczególności 
wzmocnioną rolę wysokiego przedstawiciela/wiceprzewodniczącego Komisji, utworzenie 
Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) i nowe uprawnienia Parlamentu 
Europejskiego, aby nadać większą spójność polityce zagranicznej UE oraz zwiększyć 
skuteczność i zasadność jej zewnętrznego wymiaru i działań;

EPS – Wschód

4. z zadowoleniem przyjmuje zainicjowanie Partnerstwa Wschodniego stanowiącego 
polityczne ramy dla rozwijania wschodniego wymiaru EPS, którego celem jest 
pogłębianie i zacieśnianie stosunków pomiędzy UE a jej wschodnimi sąsiadami, 
promowanie politycznego stowarzyszenia, integracji gospodarczej i zbliżania 
ustawodawstw, przy jednoczesnym wspieraniu reform politycznych, społecznych i 
gospodarczych w krajach partnerskich; wzywa Radę, Komisję i ESDZ do opracowania 
wyraźnych poziomów odniesienia do celów monitorowania takich reform, zwracając 
uwagę, że te poziomy odniesienia powinny uwzględniać specyfikę poszczególnych 
partnerów, w tym ich różne cele i możliwości; 

5. podkreśla, że możliwość przystąpienia do UE, przewidziana w art. 49 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, stanowi długoterminową perspektywę dla krajów 
partnerskich, oraz zwraca uwagę na znaczenie uczynienia z tej perspektywy motywacji 
do przeprowadzenia reform w tych krajach;

6. przypomina, że wyniki krajów partnerskich powinny być mierzone z perspektywy 
wspólnych podstawowych wartości, na których opiera się EPS i Partnerstwo Wschodnie, 
jak demokracja, rządy prawa i poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności, 
niezawisłość sądownictwa, walka z korupcją; dlatego zachęca Komisję i ESDZ, aby 
bardziej ambitnie realizowały roczne programy działań w tym zakresie;

7. zwraca uwagę, że od momentu zainicjowania EPS w 2004 r. zanotowano 
niejednoznaczne wyniki, gdyż w niektórych krajach partnerskich osiągnięto postęp w 
zakresie praw człowieka i demokratyzacji, a w innych krajach – zwłaszcza na Białorusi –
odnotowano negatywny rozwój sytuacji; 

8. podkreśla, że walka z korupcją, zwłaszcza w sądownictwie i policji, powinna być 
głównym priorytetem UE w jej współpracy z partnerami wschodnimi oraz że powinno to 
znaleźć odzwierciedlenie w ramach kompleksowego rozwoju instytucjonalnego;

9. podkreśla znaczenie uzupełnienia dwustronnych stosunków UE z krajami Partnerstwa 
Wschodniego jego wielostronnym wymiarem poprzez zwiększenie liczby działań i 
inicjatyw zawartych w platformach tematycznych, przy jednoczesnym zwróceniu 
szczególnej uwagi na dalsze promowanie aktywnego dialogu ze społeczeństwem 



RE\840976PL.doc 5/8 PE454.421v01-00

PL

obywatelskim; odnotowuje jednak, że wymiar dwustronny pozostaje dominujący, i 
wzywa do wyraźniejszego i bardziej rygorystycznego zróżnicowania, w ramach którego 
ambicja i zaangażowanie przekładałyby się na wdrażanie, a postęp byłby nagradzany; jest 
głęboko przekonany, że zacieśnianie stosunków z partnerami osiągającymi najlepsze 
rezultaty będzie miało pozytywny wpływ na inne kraje i mogłoby pogłębić wielostronną 
współpracę;

10. podkreśla, że organizacje społeczeństwa obywatelskiego mają istotną rolę do odegrania w 
promowaniu wartości, na których opiera się EPS, jak prawa człowieka i demokratyzacja, 
oraz że należy bardziej pomagać im w odgrywaniu tej roli, jak i w ich zaangażowaniu w 
realizowanie projektów w ramach ENPI oraz monitorowanie wdrażania planów działania 
EPS poprzez udzielenie im finansowego i instytucjonalnego wsparcia; z zadowoleniem 
przyjmuje aktywne uczestnictwo organizacji społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza 
tych z krajów partnerskich, w forum społeczeństwa obywatelskiego; 

11. podkreśla znaczenie władz lokalnych dla rozwoju demokratycznego krajów partnerskich i 
zachęca do rozszerzania zakresu programów partnerstw bliźniaczych między władzami 
lokalnymi UE i krajów partnerskich, jak również do ustanowienia lokalnego i 
regionalnego zgromadzenia Europy Wschodniej i Zakaukazia;

12. kładzie nacisk na wagę wolności prasy i niezależnych mediów dla rozwoju demokracji 
oraz jako sposobu promowania wymian i komunikacji miedzy społeczeństwami w 
regionie oraz między nimi a UE; zachęca UE do wspierania tworzenia i umacniania 
mediów, także dzięki wsparciu finansowemu, jako środka promowania bezpośrednich 
kanałów komunikacji między społeczeństwami; 

13. przypomina swoje stanowisko, zgodnie z którym układy o stowarzyszeniu są ważnym 
narzędziem stymulowania reform i powinny zawierać konkretne warunki, harmonogramy 
i poziomy odniesienia dotyczące wyników oraz powinien im towarzyszyć regularny 
proces monitorowania w celu skutecznego pogłębienia stosunków dwustronnych z UE w 
sposób holistyczny oraz w celu zwiększenia spójności pomiędzy wszystkimi aspektami 
takich układów, tj. politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturowym, a 
poszanowaniem praw człowieka; z zadowoleniem przyjmuje zainicjowanie w 2011 r. 
działań przygotowawczych do kompleksowych programów rozwoju instytucjonalnego; 
podkreśla, że mając na uwadze ambitny charakter układów o stowarzyszeniu i ich 
decydujące znaczenie dla przyszłości Partnerstwa Wschodniego, UE powinna wspierać te 
kraje, udzielając im pomocy technicznej i finansowej, tak aby umożliwić im wypełnianie 
zobowiązań dotyczących wdrażania;

14. z zadowoleniem przyjmuje prace unijnej grupy doradczej wysokiego szczebla w Armenii 
oraz rozpoczęcie prac tej grupy w Mołdawii; zwraca się do wysokiej 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącej Komisji o przedyskutowanie zaproponowania 
takiego wsparcia innym wschodnim partnerom;

15. uważa, że pogłębiona integracja gospodarcza umożliwia przeprowadzanie reform i jest 
katalizatorem zmian; jest zdania, że perspektywa utworzenia – po spełnieniu niezbędnych 
warunków – pogłębionych i kompleksowych stref wolnego handlu z UE jest dla krajów 
partnerskich jednym z najatrakcyjniejszych elementów Partnerstwa Wschodniego i silną 
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zachętą do przeprowadzenia reform; 

16. podkreśla, że duże znaczenie ma wspieranie mobilności obywateli i zarządzanie 
przepływami migracyjnymi, przede wszystkim dzięki porozumieniom w sprawie 
ułatwień wizowych i umowom o readmisji, z myślą o stopniowym przechodzeniu do 
pełnej liberalizacji wizowej będącej celem długoterminowym, o ile spełnione zostaną 
odpowiednie warunki; wspiera zawieranie dwustronnych porozumień, które obejmują 
uaktualnianie krajowych przepisów migracyjnych w krajach objętych EPS; podkreśla, że 
należy zapewnić pełną zgodność wdrażania takich porozumień i strategii politycznych, w 
szczególności w odniesieniu do udzielania azylu, z międzynarodowymi obowiązkami i 
zobowiązaniami oraz normami unijnymi, zwłaszcza w zakresie praw człowieka; 

17. nalega, aby Komisja zwróciła szczególną uwagę na mobilność studentów, pracowników 
akademickich, naukowców i przedsiębiorców poprzez zapewnienie wystarczających 
środków i pogłębienie istniejących programów stypendialnych i poszerzenie ich zakresu; 
z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie partnerstw na rzecz mobilności z Mołdawią i 
Gruzją oraz zachęca do zawarcia podobnych partnerstw z innymi partnerami 
wschodnimi, w ramach unijnego globalnego podejścia do kwestii migracji; 

18. podkreśla znaczenie współpracy sektorowej, zważywszy na coraz większą 
współzależność, zwłaszcza w obszarach takich jak bezpieczeństwo energetyczne, 
środowisko naturalne i zmiany klimatu, edukacja, technologie informacji, badania 
naukowe, transport, rozwój społeczny i integracja społeczna, polityka zatrudnienia i 
tworzenia miejsc pracy, współpraca na rzecz zdrowia; zwraca uwagę, że pogłębiona 
współpraca sektorowa mogłaby zwiększyć synergię między wewnętrzną polityką UE a 
EPS; w tym kontekście uważa, że należy zachęcać więcej krajów partnerskich do 
podpisywania z UE protokołów w sprawie udziału we wspólnotowych programach i 
agencjach; 

19. ponownie wskazuje wartość ENPI jako instrumentu finansowania EPS, jednak podkreśla 
potrzebę zapewnienia większej elastyczności i zdolności reagowania na kryzys oraz 
lepiej ukierunkowanego wsparcia, przeznaczonego zwłaszcza dla społeczeństwa 
obywatelskiego i poziomów lokalnych, przy zastosowaniu podejścia oddolnego; zwraca 
uwagę na znaczenie procesów monitorowania, zarządzania i wdrażania w odniesieniu do 
poszczególnych programów w ramach ENPI; wzywa Komisję i ESDZ, aby na wczesnym 
etapie prowadziły konsultacje z Parlamentem i zainteresowanymi podmiotami 
społeczeństwa obywatelskiego w ramach przyszłego opracowywania kolejnego 
instrumentu;

20. podkreśla znaczenie utrzymania odpowiednich poziomów finansowania i z 
zadowoleniem przyjmuje sprawniejszą koordynację prac międzynarodowych instytucji 
finansowych i innych darczyńców w celu zwiększenia efektywności i uzyskania efektu 
synergii; podkreśla, że UE powinna również przyczynić się do lepszego 
wykorzystywania przez kraje partnerskie dostępnych środków, skupiając się bardziej na 
praktycznej współpracy, tak aby w większym stopniu umożliwić instytucjom tych krajów 
wprowadzanie reform i realizowanie zobowiązań wynikających z różnych umów 
zawartych z UE;
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21. uważa wsparcie budżetowe za przydatne narzędzie dostarczające prawdziwych zachęt, 
jednakże jest zdania, że wsparcie to powinno być uzależnione między innymi od 
wprowadzenia w krajach z niego korzystających zarządzania budżetowego i procedur 
kontroli, od niskiego poziomu korupcji oraz od zdolności wykorzystania takiego wsparcia 
w sposób przejrzysty, skuteczny i odpowiedzialny;

22. zwraca uwagę na większe zaangażowanie EU w kwestie bezpieczeństwa w sąsiedztwie 
wschodnim, czego przykładem jest utworzenie misji granicznej UE w Mołdawii i misji 
obserwacyjnej UE w Gruzji; wzywa wysoką przedstawiciel/wiceprzewodniczącą i ESDZ 
do wzmocnienia zaangażowania w rozwiązywanie przewlekłych konfliktów poprzez 
aktywniejszy udział w stałych strukturach rozwiązywania konfliktów lub w strukturach 
ad hoc, zwłaszcza strukturach OBWE, oraz dzięki środkom i programom na rzecz 
budowania zaufania, obejmującym inicjowanie nowych misji i rozpatrywanie 
pragmatycznych inicjatyw, jak nieformalne kontakty ze społeczeństwem i przywódcami 
terytoriów separatystycznych; podkreśla znaczenie umocnienia zasady dobrych 
stosunków sąsiedzkich dzięki EPS, Partnerstwu Wschodniemu i negocjacjom w sprawie 
układów o stowarzyszeniu; jest zdania, że specjalni przedstawiciele UE wciąż mają do 
odegrania ważną rolę, zwłaszcza jeśli ich mandat ma wymiar regionalny;

Rola Parlamentu Europejskiego

23. podkreśla kluczowe znaczenie Parlamentu Europejskiego dla pogłębiania debaty 
politycznej oraz jego rolę w utrwalaniu wolności i demokracji wśród sąsiadujących 
partnerów; zwraca uwagę na swoje zobowiązanie do zwiększania spójności zadań 
wykonywanych przez różne organy Parlamentu, do pogłębiania stosunków ze 
społeczeństwem obywatelskim i do zwiększania skuteczności działań swoich organów, w 
tym dzięki lepszemu wykorzystaniu delegacji do organów międzyparlamentarnych;

24. nalega na szybkie powołanie Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest, podkreślając jego 
rolę w umacnianiu demokracji i instytucji demokratycznych oraz jego znaczenie dla 
pogłębiania parlamentarnego wymiaru Partnerstwa; 

25. podkreśla rolę Parlamentu Europejskiego na wszystkich etapach i we wszystkich 
obszarach rozwoju EPS, zarówno przy określaniu wyborów strategicznych, jak i przy 
kontrolowaniu wdrażania EPS, oraz ponawia swoje zobowiązanie do dalszego 
korzystania z prawa do kontroli parlamentarnej przy wdrażaniu EPS, także poprzez 
prowadzenie regularnych debat z Komisją na temat stosowania ENPI; jednakże wyraża 
ubolewanie z powodu ograniczonego dostępu do dokumentów oraz ograniczonych 
konsultacji przy przygotowywaniu odpowiednich dokumentów programowych, ponadto 
wzywa do przyznania Parlamentowi dostępu do mandatów wszystkich negocjowanych 
obecnie umów międzynarodowych z krajami partnerskimi objętymi EPS, zgodnie z 
art. 218 ust.10 TFUE, który stanowi, że Parlament ma być natychmiast i w pełni 
informowany na wszystkich etapach procedury;

*
*     *
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26. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, wysokiej przedstawiciel/wiceprzewodniczącej i ESDZ, Komitetowi Regionów, 
rządom i parlamentom krajów objętych EPS, OBWE oraz Radzie Europy.


