
Artykuł
17-02-2023 - 11:23
20220127STO22047

Wsparcie UE dla Ukrainy

Jeszcze zanim Ukraina została zaatakowana przez Rosję w lutym 2022 r., UE chciała 
wspierać Kijów i zacieśniać z nim stosunki. Dowiedz się, jak.

UE chce wspierać Kijów i zacieśniać stosunki z Ukrainą.

Od czasu wystąpienia ze Związku Radzieckiego w 1991 r. Ukraina chce podążać własną drogą, 
w tym nawiązać bliższe stosunki z resztą Europy.

Rosja
Stosunki Ukrainy z Rosją są napięte ponieważ Rosja chce utrzymać Ukrainę w swojej strefie 
wpływów. W 2014 r. Rosja nielegalnie zaanektowała Krym, co zostało zdecydowanie potępione 
przez UE. Rosja prowadzi również wojnę hybrydową przeciwko Ukrainie, np. poprzez presję 
gospodarczą i ataki dezinformacyjne.
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W rezolucji przyjętej w grudniu 2021 r. europosłowie wezwali Rosję do wycofania wojsk 
zagrażających Ukrainie i stwierdzili, że jakakolwiek agresja ze strony Moskwy musi mieć 
wysoką cenę gospodarczą i polityczną. Parlament wyraził już poważne zaniepokojenie 
wzmożoną rosyjską obecnością wojskową na granicy z Ukrainą i na nielegalnie okupowanym 
Krymie w rezolucji przyjętej w kwietniu 2021 roku.

Członkowie parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych oraz Podkomisji ds. Bezpieczeństwa i 
Obrony udali się z misją informacyjną na Ukrainę w dniach 30 stycznia - 1 lutego 2022 roku.

22 lutego czołowi eurodeputowani zdecydowanie potępili uznanie przez prezydenta Rosji 
Władimira Putina za niezależne podmioty niekontrolowanych przez ukraiński rząd obwodów 
donieckiego i ługańskiego na Ukrainie.

Dwa dni później - 24 lutego - Rosja przypuściła zakrojony na szeroką skalę atak na Ukrainę. UE 
odpowiedziała serią sankcji wobec Rosji oraz inicjatywami na rzecz wsparcia Ukrainy.

Sprawdź naszą oś czasu i dowiedz się, jak UE i Parlament Europejski wspierają Ukrainę 
w 2023 r. i jak wspierały ją w 2022 r.

Umowa stowarzyszeniowa
We wrześniu 2014 r. Parlament Europejski wyraził zgodę na zawarcie umowy 
stowarzyszeniowej UE-Ukraina, w skład której wchodzi pogłębiona i kompleksowa umowa o 
wolnym handlu. Umowa ustanowiła stowarzyszenie polityczne i integrację gospodarczą między 
UE a Ukrainą, zapewniła wzajemny wolny dostęp do rynku oraz podstawowe zasady 
współpracy w takich dziedzinach jak energia, transport i edukacja. Zobowiązuje również Ukrainę 
do wdrożenia reform i przestrzegania zasad demokracji, praw człowieka i praworządności.

Umowa o wolnym handlu w znacznym stopniu zintegrowała rynki UE i Ukrainy poprzez 
zniesienie ceł przywozowych i zakaz innych ograniczeń handlu, aczkolwiek z określonymi 
ograniczeniami i okresami przejściowymi w obszarach wrażliwych, takich jak handel produktami 
rolnymi.

UE jest głównym partnerem handlowym Ukrainy, odpowiadającym za ponad 40% jej handlu 
międzynarodowego.

Wizy
W kwietniu 2017 r. Parlament Europejski poparł porozumienie w sprawie zwolnienia obywateli 
Ukrainy z unijnych wymogów dotyczących wiz krótkoterminowych.

Ukraińcy posiadający paszport biometryczny mogą wjechać do UE (oprócz Irlandii) bez wizy na 
90 dni w dowolnym 180-dniowym okresie, w celach turystycznych, w celu odwiedzenia 
krewnych lub przyjaciół, lub w celach biznesowych, ale nie w celu podjęcia pracy.
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20211210IPR19223/rosja-musi-natychmiast-wycofac-swoje-sily-zagrazajace-ukrainie
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20211210IPR19223/rosja-musi-natychmiast-wycofac-swoje-sily-zagrazajace-ukrainie
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210422IPR02623/rosja-poslowie-potepiaja-zbrojenia-ataki-w-czechach-i-uwiezienie-nawalnego
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210422IPR02623/rosja-poslowie-potepiaja-zbrojenia-ataki-w-czechach-i-uwiezienie-nawalnego
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20220131IPR22207/european-parliament-delegation-ends-visit-to-ukraine
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20220222IPR23806/the-decision-of-russia-s-president-is-a-serious-violation-of-international-law
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/world/20230126STO69603/jak-ue-wspiera-ukraine-w-2023-roku
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/world/20230126STO69603/jak-ue-wspiera-ukraine-w-2023-roku
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/world/20220519STO30402/os-czasu-wsparcie-ue-dla-ukrainy-od-poczatku-wojny
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20140915IPR62504/parlament-europejski-ratyfikowal-uklad-o-stowarzyszeniu-ue-i-ukrainy
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20140915IPR62504/parlament-europejski-ratyfikowal-uklad-o-stowarzyszeniu-ue-i-ukrainy
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/ukraine/
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20170329IPR69065/parlament-poparl-zniesienie-wiz-dla-ukraincow


Inne wsparcie
UE wspiera gospodarkę Ukrainy na wiele sposobów, pomaga również w zielonej transformacji i 
reformach.

Od 2014 r. UE i instytucje finansowe uruchomiły ponad 17 mld euro dotacji i pożyczek na 
wsparcie reform na Ukrainie; pomoc jest uzależniona od postępów tych reform.

Od 2015 r. ponad 11,5 tys. ukraińskich studentów wzięło udział w popularnym unijnym 
programie edukacyjnym Erasmus+.

UE inwestuje w projekty stymulujące gospodarkę Ukrainy, obejmujące bezpośrednie wsparcie 
dla 100 000 małych i średnich przedsiębiorstw, pomoc dla ponad 10 000 firm na obszarach 
wiejskich oraz fundusze na modernizację publicznej infrastruktury informatycznej.

Od początku pandemii koronawirusa UE przekazała Ukrainie ponad 190 mln euro na 
najpilniejsze potrzeby i odbudowę społeczno-gospodarczą oraz 1,2 mld euro w ramach pomocy 
makrofinansowej. UE dostarczyła ponad 36 mln sztuk środków ochrony osobistej, a także 
ambulanse, niezbędny sprzęt medyczny i szkolenia dla pracowników służby zdrowia. We 
współpracy ze społeczeństwem obywatelskim UE dostarcza żywność i leki rodzinom w trudnej 
sytuacji.

Nagroda im. Sacharowa
W 2018 r. Parlament przyznał swoją Nagrodę im. Sacharowa za wolność myśli Ołehowi 
Sencowowi. Ten ukraiński reżyser filmowy i działacz na rzecz praw człowieka został uwięziony 
za protest przeciwko aneksji przez Rosję jego rodzinnego Krymu, ale zwolniony z więzienia 7 
września 2019 r. w ramach umowy o wymianie więźniów między Rosją a Ukrainą.
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https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2022-01/20220124-Ukraine_factograph.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/erasmus
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/nagroda-im-sacharowa-2018
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/nagroda-im-sacharowa-2018


Delegacja Parlamentu Europejskiego podczas wizyty na Ukrainie.

Briefingi
Wojna Rosji z Ukrainą: Skutki dla dostaw energii do UE (marzec 2022) [EN]
Układ o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą (lipiec 2020) [EN]
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document/EPRS_ATA(2022)729281
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