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Abstrakt

W niniejszym artykule podj¦to prób¦ spojrzenia  w sposób bardzo ogólny  na
sytuacj¦ pa«stw Partnerstwa Wschodniego (PW) Unii Europejskiej w warunkach
trwaj¡cego na Ukrainie koniktu zbrojnego (inaczej tzw. kryzysu ukrai«skiego).
Konikt zbrojny trwaj¡cy na Ukrainie powoduje, »e zmianie ulegªa nie tylko sytuacja geopolityczna Europy Wschodniej, ale równie» warunki, w jakich realizowana
jest polityka wschodnia Unii Europejskiej. Do±¢ cz¦sto Partnerstwo Wschodnie postrzegane jest jako polityka maªo skuteczna, a nawet polityka, która straciªa racj¦ bytu. Pojawiaj¡ si¦ te» opinie o upadku projektu PW. Czy na pewno mo»emy mówi¢, »e
projekt PW nie speªniª oczekiwa«? Czy dziaªania Rosji wobec pa«stw PW przyczyni¡
si¦ do tego, »e osi¡gni¦cie celów PW b¦dzie niemo»liwe? Unia Europejska w 2017 roku obchodzi 60-lecie bezprecedensowego wydarzenia w dziejach Europy  podpisania
Traktatów Rzymskich. Nale»y jednak pami¦ta¢, »e UE boryka si¦ z szeregiem trudno±ci (w szczególno±ci z kryzysem migracyjnym) oraz Brexitem. Czy w takich warunkach Wspólnota b¦dzie w stanie my±le¢ o pa«stwach PW? Czy Polska  wspierana
przez pa«stwa Grupy Wyszehradzkiej (V4)  b¦dzie w stanie przekona¢ pa«stwa
czªonkowskie UE do aktywnego zaanga»owania si¦ w sprawy Wschodu?
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Abstract

The present paper constitutes a general review of the situation the European
Union's Eastern Partnership (EaP) countries are in with regards to the armed conict in Ukraine (the so-called Ukrainian crisis). The conict results in geopolitical
changes in Eastern Europe, but also inuences conditions the European Union's
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eastern policy is implemented in. The Eastern Partnership is quite frequently considered an inecient policy. Some go as far as to claim it has lost its raison d'etre.
Observations claiming a decline of the EaP project are also made. Is it really true
that the EaP project has failed to meet its objectives? Will Russia's actions towards EaP states prevent the objectives from being reached? In 2017, the European
Union celebrates the 60th anniversary of the Treaty of Rome, which is unprecedented in the history of the continent. However, the fact that the EU is struggling with
a series of crises (migration crisis in particular) and Brexit, cannot be forgotten. Will
the EU be able to consider the position of EaP states in such a predicament? Will Poland, supported by the countries of the Visegrad Group (the V4), be able to convince
EU member states to become actively involved in the matters of the East?
Keywords:
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Wst¦p
W niniejszym artykule podj¦to prób¦ spojrzenia  w sposób bardzo ogólny  na sytuacj¦ pa«stw Partnerstwa Wschodniego (szerzej o uwarunkowaniach sytuacji pa«stw wschodnich obj¦tych Europejsk¡ Polityk¡ S¡siedztwa
i projektem PW w: (Kostanyan, 2017; Bouris and Schumacher, 2016; Thompson, 2015; Lannon, 2015; Rieker, 2014) Unii Europejskiej w warunkach trwaj¡cego na Ukrainie koniktu zbrojnego (inaczej tzw. kryzys ukrai«ski) (szerzej nt. kryzysu ukrai«skiego w: Youngs, 2017; Besier, Stokªosa, 2017; Korosteleva, 2016a; Natorski, 2016; Sakwa 2016). Konikt zbrojny trwaj¡cy
na Ukrainie powoduje, »e zmianie ulegªa nie tylko sytuacja geopolityczna
Europy Wschodniej, ale równie» warunki, w jakich realizowana jest polityka
wschodnia Unii Europejskiej. Do±¢ cz¦sto Partnerstwo Wschodnie postrzegane jest jako polityka maªo skuteczna, a nawet polityka, która straciªa racj¦
bytu. Pojawiaj¡ si¦ te» opinie o upadku projektu PW. Czy na pewno mo»emy mówi¢, »e projekt PW nie speªniª oczekiwa«? Czy dziaªania Rosji wobec
pa«stw PW przyczyni¡ si¦ do tego, »e osi¡gni¦cie celów PW b¦dzie niemo»liwe? Unia Europejska w 2017 roku obchodzi 60-lecie bezprecedensowego
wydarzenia w dziejach Europy  podpisania Traktatów Rzymskich. Nale»y
jednak pami¦ta¢, »e UE boryka si¦ z szeregiem trudno±ci (w szczególno±ci
z kryzysem migracyjnym) oraz Brexitem. Czy w takich warunkach Wspólnota b¦dzie w stanie my±le¢ o pa«stwach PW? Czy Polska  wspierana przez
pa«stwa Grupy Wyszehradzkiej (V4)  b¦dzie w stanie przekona¢ pa«stwa
czªonkowskie UE do aktywnego zaanga»owania si¦ w sprawy Wschodu?
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Analiza sytuacji w stosunkach Unia Europejska
 pa«stwa Partnerstwa Wschodniego
Zdaniem przedstawiciela Europejskiej Sªu»by Dziaªa« Zewn¦trznych
(EEAS) UE, Partnerstwo Wschodnie jest projektem dojrzaªym1 . Pomimo
»e traci na dynamice i »e obecnie realizowany jest w specycznych warunkach, nie mo»na zapomina¢ o tym, »e postanowienia ze szczytów w Wilnie
i Rydze s¡ pomy±lnie implementowane. Platformy wielostronne dziaªaj¡, dochodzi do spotka« na ró»nych szczeblach. By¢ mo»e spotkania te s¡ maªo
widoczne, ale odbywaj¡ si¦ i wpªywaj¡  w mniejszym lub wi¦kszym stopniu
 na sytuacj¦ pa«stw PW.
Nie ulega w¡tpliwo±ci, »e najwa»niejszym problemem jest dla PW postrzeganie tego projektu w kategoriach geopolitycznych  my±lenie o pa«stwach PW w kontek±cie konieczno±ci dokonania wyboru: albo z UE, albo
z Rosj¡ (sªuchaj¡c wypowiedzi decydentów politycznych z UE, cz¦sto mo»na odnie±¢ wra»enie, »e pa«stwa te nie maj¡ innej opcji). Natomiast kiedy
Polska i Szwecja tworzyªy ten projekt, nie zakªadaªy, »e pa«stwa nim obj¦te b¦d¡ musiaªy dokona¢ takiego wyboru2 . Wyboru, który dla tych pa«stw
jest niezwykle trudny i wi¡»e si¦ z wieloma komplikacjami (w przypadku
Ukrainy obecnie s¡ to trudno±ci o charakterze egzystencjalnym). Oczywiste
jest, »e z najskuteczniejsz¡ polityk¡ mamy do czynienia wtedy, gdy towarzyszy ona perspektywie czªonkostwa w strukturach UE. Brak perspektywy
takiego czªonkostwa powoduje, »e UE nie ma instrumentów nacisku na te
pa«stwa3 . Ale nie nale»y równie» zapomina¢, »e pa«stwa PW nie s¡ obecnie
gotowe do integracji europejskiej (bior¡c pod uwag¦ niemal wszystkie kryteria czªonkostwa). Warto tutaj wspomnie¢, »e wedªug najnowszych rankingów
antykorupcyjnych w 2005 roku Ukraina zajmowaªa 107. miejsce na ±wiecie,
a w 2015 roku spadªa na pozycj¦ 142. Ponadto nie wszystkie pa«stwa obj¦te
projektem PW deklaruj¡ zamiar integracji z UE. O ile Gruzja, Moªdawia
i Ukraina wyra»aj¡ ch¦¢ integracji z UE oraz implementuj¡ AA/DCFTA
with the EU, o tyle Armenia, Azerbejd»an i Biaªoru± nie wyra»aj¡ takiej
ch¦ci. Jednak w ostatnim czasie prowadzone s¡ rozmowy z Armeni¡ w sprawie mo»liwo±ci podpisania DCFTA (w formie, która nie b¦dzie kolidowaªa
1

Wywiad 1, European External Action Service (EEAS), Headquarters Brussels; Russia

Division, 15 wrze±nia 2016 r.
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Partnerstwo Wschodnie zostaªo zainaugurowane przez Uni¦ Europejsk¡ w czasie szczy-

tu w Pradze 7 maja 2009 roku. PW jest projektem UE skierowanym do sze±ciu pa«stw
wschodniego s¡siedztwa UE: Armenii, Azerbejd»anu, Biaªorusi, Gruzji, Moªdawii i Ukrainy.

3

Wywiad 2, European External Action Service (EEAS), Headquarters Brussels;

Eastern Partnership, regional cooperation and OSCE, 15 wrze±nia 2016 r.
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z czªonkostwem Armenii od 2014 roku w Unii Eurazjatyckiej, kierowanej
przez Rosj¦). Je±li rozmowy na temat podpisania umowy z Armeni¡ powiod¡
si¦, wówczas b¦dzie mo»liwo±¢ rozpocz¦cia takich rozmów z Azerbejd»anem
i Biaªorusi¡4 . Równie» spoªecze«stwa pa«stw PW s¡ podzielone, je±li chodzi
o perspektyw¦ integracji z UE.
Bior¡c pod uwag¦ sytuacj¦ wewn¦trzn¡ pa«stw PW, najlepszym rozwi¡zaniem dla UE b¦dzie poªo»enie nacisku na pragmatyzm, elastyczno±¢
i poszukiwanie mo»liwo±ci wspóªpracy. Oczywi±cie polityka UE nadal winna opiera¢ si¦ na zasadzie more for more (która nie jest ju» stosowana
w ramach EPS), ale logika tego dziaªania nadal obowi¡zuje w ramach Europejskiej Polityki S¡siedztwa (Popowski, 2016). UE powinna równie» wdro»y¢ zasad¦ less for less w odniesieniu do pa«stw PW. Przykªadami takiego pragmatycznego dziaªania jest wspieranie reform w pa«stwach PW. Od
skuteczno±ci reform zale»y pomy±lno±¢ transformacji tych pa«stw. Je±li nie
uda si¦ przeprowadzi¢ reform, trudno b¦dzie mówi¢ o zacie±nianiu relacji
mi¦dzy UE i pa«stwami PW. Wyra¹nie nale»y zaznaczy¢, »e UE nie mo»e
odrobi¢ lekcji za pa«stwa PW. One same musz¡ d¡»y¢ do zmian i przeprowadzi¢ reformy. Dlatego te» UE powinna zaanga»owa¢ o wiele wi¦ksze ±rodki
nansowe na reformowanie tych pa«stw. Problemem jest oczywi±cie korupcja (przykªadem mo»e by¢ Moªdawia, w której doszªo w ostatnim czasie do
defraudacji ±rodków UE). 22 wrze±nia 2016 roku Bank wiatowy opublikowaª swoje naj±wie»sze prognozy na temat ukrai«skiej sytuacji gospodarczej.
Zgodnie z danymi B wzrost ekonomiczny na Ukrainie w pierwszej poªowie
2016 wyniósª 0,8 procenta (The World Bank, 2016). B zauwa»a, »e reformy s¡ zbyt wolne, a sªabo±¢ popytu zewn¦trznego i konikt z Rosj¡ niszcz¡
o»ywienie gospodarcze na Ukrainie. Mo»na powiedzie¢, »e teraz jest czas
na dziaªania UE w tym zakresie. Ukraina sama nie poradzi sobie ze skal¡
problemów i wojn¡ z Rosj¡ w Donbasie.
Kolejn¡ kwesti¡ jest liberalizacja ruchu wizowego. O ile Moªdawia zostaªa obj¦ta ruchem bezwizowym, a Ukraina jest w trakcie procedury, o tyle
Gruzja nadal oczekuje w kolejce. Wprawdzie Ukraina speªniªa ju» wszystkie wymogi postawione jej przez UE w celu uzyskania ruchu bezwizowego,
lecz decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadªa. Prawdopodobnie stosowne
decyzje zostan¡ podj¦te w poªowie 2017 roku. W UE prowadzone s¡ te» prace nad mechanizmem bezpiecze«stwa, czyli wprowadzeniem mechanizmu
zawieszenia (ang. a suspension mechanism) na wypadek zªamania przez
pa«stwa obj¦te tym mechanizmem zasad funkcjonowania ruchu bezwizowego
4
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(ang. visa-free travel in the EU). Na niekorzy±¢ Ukrainy przemawia fakt,
»e mechanizm ten UE przygotowuje na potrzeby potencjalnego ruchu bezwizowego z Turcj¡. Poª¡czenie tych spraw opó¹niªo wdro»enie tego projektu
dla Ukrainy i Gruzji. Ponadto nie nale»y zapomina¢, »e Ukraina nie kontroluje caªego swojego terytorium (Krym zostaª zaanektowany przez Rosj¦,
w Donbasie trwa wojna), co te»  zdaniem niektórych pa«stw czªonkowskich
 stawia pod znakiem zapytania wdro»enie ruchu bezwizowego. Nale»y jednak mie¢ nadziej¦, »e Ukraina i Gruzja  podobnie jak Moªdawia  zostan¡
pr¦dzej czy pó¹niej obj¦te ruchem bezwizowym z UE. Pozytywny sygnaª
zostaª wysªany we wrze±niu 2016 roku ze strony Parlamentu Europejskiego.
Nast¦pnie przedstawiciele pa«stw czªonkowskich w Radzie UE zatwierdzili
w maju zniesienie przez Uni¦ Europejsk¡ wiz dla obywateli Ukrainy. Tak wi¦c
s¡ szanse na to, »e sprawa zako«czy si¦ pomy±lnie i Ukraina zostanie obj¦ta
ruchem bezwizowym w 2017 roku. Z punktu widzenia skuteczno±ci polityki UE jest niezwykle wa»ne, »eby spoªecze«stwa tych pa«stw nie staªy si¦
zakªadnikami sytuacji politycznej. Spoªecze«stwa pa«stw PW powinny mie¢
mo»liwo±¢ przyjazdu na terytorium UE, tym bardziej »e UE w odniesieniu
do pa«stw PW kªadzie nacisk na kontakty mi¦dzyludzkie (ang. people-topeople contacts). Ponadto UE równie» powinna jeszcze bardziej wspiera¢
spoªecze«stwo obywatelskie w pa«stwach PW, mªodych polityków i liderów
politycznych, którzy chc¡ zmian, wolne media, ±rednie i maªe przedsi¦biorstwa etc. Mo»na postawi¢ tez¦, »e wydaje si¦ maªo prawdopodobne, by systemy polityczne tych pa«stw w najbli»szej przyszªo±ci ulegªy zmianie, dlatego
te» UE powinna wspiera¢ spoªecze«stwo obywatelskie i inicjatywy oddolne.
To wªa±nie bunt spoªeczny przeciw re»imowi W. Janukowycza, który okre±lamy mianem Euromajdanu (tak»e Rewolucj¡ Godno±ci), spowodowaª na
Ukrainie w lutym 2014 roku zmian¦ sytuacji politycznej tego pa«stwa. Tak
wi¦c wida¢, »e potencjaª obywatelski Ukrainy  i w mniejszym stopniu innych pa«stw PW  jest olbrzymi i decydenci pa«stw czªonkowskich UE winni
o tym pami¦ta¢.

Rosja i jej polityka faktów dokonanych
we wschodnim s¡siedztwie Unii Europejskiej
Pa«stwa PW nie funkcjonuj¡ w pró»ni, s¡ zale»ne od uwarunkowa« wewn¦trznych oraz zewn¦trznych. Spo±ród uwarunkowa« zewn¦trznych wa»na
jest postawa nie tylko UE, ale równie» Rosji. Dlatego te» z punktu widzenia
sytuacji pa«stw PW istotne jest spojrzenie na cele Rosji (cele realistyczne,
a nie deklarowane) wobec tych pa«stw. Chodzi o rozpoznanie celów tak-
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tycznych, ale równie» celów strategicznych wobec pa«stw PW, szerzej wobec pa«stw poradzieckich. Mo»na powiedzie¢, »e od wybuchu wojny Rosji
z Ukrain¡ (wojny hybrydowej lub te» wojny podprogowej), Rosja d¡»y do
zdestabilizowania sytuacji w poªudniowej i wschodniej cz¦±ci Ukrainy w celu
ich oderwania b¡d¹ te» doprowadzenia do sytuacji terenów okupowanych
lub do stworzenia quasi-pa«stwa (casus Naddniestrza). Sytuacja ta rozgrywa
si¦ w bezpo±rednim s¡siedztwie pa«stw V4, a tym samym po±rednio wpªywa
na bezpiecze«stwo pa«stw Grupy Wyszehradzkiej. Dziaªania prewencyjne
na forum UE i OBWE s¡ niezb¦dne dla stabilizacji sytuacji na Ukrainie
(St¦pniewski, 2016b, s. 337-344).
Szybki proces demokratycznych przemian na Ukrainie  w opinii rosyjskich polityków  stanowi ogromne zagro»enie dla interesów Rosji i jej decydentów politycznych. Jak wiadomo, demokratyzacja Ukrainy b¦dzie mo»liwa
dzi¦ki pomocy struktur zachodnich i ±cisªej z nimi wspóªpracy. Rosja zdaje
sobie z tego spraw¦ i dlatego tak ostro reaguje na mo»liwo±¢ czªonkostwa
Ukrainy w UE i NATO. Mo»na nawet zaryzykowa¢ stwierdzenie, »e celem
strategicznym Rosji wobec Ukrainy jest zapobiegni¦cie jej demokratyzacji
i integracji z Zachodem (szerzej zob.: St¦pniewski, 2016b, s. 181-193; Korosteleva, 2016b).
Znany i cz¦sto komentuj¡cy w mediach zachodnich polityk¦ mi¦dzynarodow¡ rosyjski badacz Sergey Karaganov wielokrotnie powtarzaª, »e Rosja nie
b¦dzie pot¦g¡ globaln¡, dopóki nie stanie si¦ pot¦g¡ regionaln¡. Dlatego te»
zdaniem wielu badaczy Ukraina jest kluczowa dla projektów mocarstwowych
Rosji. Oczywi±cie Rosja mogªaby sta¢ si¦ pot¦g¡ regionaln¡, a w przyszªo±ci
odgrywa¢ kluczow¡ rol¦ w polityce ±wiatowej. Wojna z Ukrain¡ stawia pod
znakiem zapytania osi¡gni¦cie tych celów przez Rosj¦.
Niemniej jednak nale»y zauwa»y¢, »e na przestrzeni ostatnich dwóch dekad Rosja wykazaªa si¦ olbrzymi¡ determinacj¡ w reintegracji obszaru poradzieckiego. Zagwarantowanie sobie hegemonicznych wpªywów w przestrzeni
poradzieckiej i wyparcie Zachodu sªu»y¢ ma  w optyce Rosji  wzmocnieniu jej mocarstwowo±ci w wymiarze regionalnym i globalnym oraz realizacji
szeregu pomniejszych interesów o charakterze spoªeczno-ekonomicznym. Ponadto Rosja, w celu obrony swojej strefy wpªywów, nie zawahaªa si¦ przed
obraniem konfrontacyjnej polityki wobec Zachodu. Nale»y te» podkre±li¢, »e
zale»no±¢ (na wielu pªaszczyznach) Ukrainy i innych pa«stw PW od Rosji
jest znaczna i wyra¹na. Innymi sªowy, Rosja posiada wiele instrumentów
wpªywu na sytuacj¦ wewn¦trzn¡ tych pa«stw (St¦pniewski, 2016a, s. 17-27;
Korosteleva, 2013, s. 11-36).
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Grupa Wyszehradzka i sytuacja pa«stw wschodnich
W ramach pa«stw Grupy Wyszehradzkiej na scenie politycznej zachodz¡
zmiany, które maj¡ wpªyw na ksztaªt i skuteczno±¢ wspóªpracy tej grupy.
eby projekty wsparcia dla Ukrainy byªy skuteczne, pa«stwa V4 musz¡ zda¢
sobie spraw¦ z faktu, »e bie»¡ce interesy (kwestie dostaw energii z Rosji, inwestycje rosyjskie w tych pa«stwach) nie mog¡ sta¢ ponad my±leniem strategicznym o naszym wschodnim s¡siedzie (Ukrainie) i konieczno±ci¡ udzielenia mu pomocy w trudnej sytuacji. eby wspóªpraca w ramach V4 byªa
skuteczna i efektywna, potrzebna jest wªa±ciwa postawa nie tylko Polski, ale
te» innych pa«stw Grupy Wyszehradzkiej.
Z jednej strony, wojna Rosji z Ukrain¡ ujawnia coraz wi¦ksze ró»nice stanowisk pa«stw V4 wobec tego koniktu. Jest to widoczne zwªaszcza
przy okazji dyskusji o sankcjach nakªadanych przez Uni¦ Europejsk¡ na Rosj¦ w zwi¡zku z jej dziaªaniami wobec Ukrainy. Okazuje si¦, »e nie tylko
W¦gry s¡ sceptycznie nastawione wobec wprowadzonych sankcji, ale tak»e
Czechy i Sªowacja. W tej sytuacji Polska jawi si¦ jako pa«stwo osamotnione
w walce o sprawy Ukrainy. Sytuacja ta pokazuje, »e nale»y postawi¢ pytania
o spójno±¢ dziaªa« V4 i mo»liwo±ci realizacji wspólnych projektów, a tak»e
o dzisiejsz¡ kondycj¦ Grupy Wyszehradzkiej. Z drugiej strony, Grupa Wyszehradzka nie jest i nie byªa monolitem i podziaªy oraz ró»nice stanowisk
nie s¡ niczym nowym. O wiele wi¦cej mo»na osi¡gn¡¢, je±li wyjdziemy z zaªo»enia, »e Grupa Wyszehradzka jest platform¡ wspóªpracy, ni» je±li b¦dziemy
si¦ zastanawia¢, jakie nale»y podj¡¢ dziaªania, »eby zmieni¢ sytuacj¦.

Brexit a polityka wschodnia Unii Europejskiej
23 czerwca 2016 roku spoªecze«stwo Wielkiej Brytanii opowiedziaªo si¦
za opuszczeniem Unii Europejskiej. Sytuacja ta rodzi konieczno±¢ uªo»enia
nowych stosunków UE  Wielka Brytania, przy czym do wyboru jest wiele
scenariuszy rozwoju sytuacji. Dwa warianty wydaj¡ si¦ do±¢ prawdopodobne: pierwszy  handel preferencyjny w stosunkach dwustronnych, drugi 
utrzymanie wspólnego rynku. Ostateczna forma tych stosunków b¦dzie zale»aªa od negocjacji dwustronnych oraz od decyzji gªównych pa«stw UE, jak
Niemcy, Francja, Wªochy, Hiszpania czy te» Polska.
Wielka Brytania, jako czªonek Unii od 1973 roku, miaªa wpªyw na
ksztaªt nie tylko polityki wewn¦trznej UE, ale równie» polityki zagranicznej,
w tym polityki wobec Europy Wschodniej i Rosji. Wielka Brytania kªadªa
nacisk na polityk¦ rozszerzenia i do±¢ cz¦sto sceptycznie odnosiªa si¦ do po-
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lityki rosyjskiej wobec pa«stw Europy Wschodniej. Brexit oznacza, »e UE
i jej polityka zagraniczna ulegn¡ zmianom. Brak pa«stwa, które miaªo potencjaª i siª¦ oddziaªywania na instytucje UE mo»e równie» wpªyn¡¢ na relacje
Unii z pa«stwami wschodnimi. Dodatkowo, Wielka Brytania podzielaªa do±¢
cz¦sto stanowisko Polski w odniesieniu do pa«stw PW i wspieraªa inicjatywy i projekty skierowane do tej cz¦±ci Europy. Mo»na stwierdzi¢, »e Brexit
b¦dzie miaª negatywne skutki nie tylko dla Wielkiej Brytanii, ale równie»
dla Wspólnoty. Istotne jest równie» to, »e b¦dzie miaª negatywny wpªyw na
ksztaªt i kierunki wspóªpracy UE z pa«stwami Europy Wschodniej.

Konkluzje
W 2017 roku mija osiem lat od uruchomienia projektu PW i potrzebne
jest ponowne spojrzenie na ten projekt, jego osi¡gni¦cia, cele i mo»liwo±ci.
Tym bardziej »e w 2017 roku planowany jest szczyt PW w Brukseli. Konieczna jest zmiana podej±cia, ale równie» narracji, je±li chodzi o projekt
PW i pa«stwa nim obj¦te. W polityce wa»ne s¡ mi¦dzy innymi symbole,
a takim symbolem b¦dzie szczyt PW w 2017 roku i nowa odsªona tej polityki. Nale»y wskaza¢ na nowe obszary i pªaszczyzny, w których PW b¦dzie
stwarzaªo mo»liwo±¢ zacie±niania wspóªpracy mi¦dzy PW a UE. Tym samym
b¦dzie mo»na podkre±li¢, »e gªosy ekspertów i polityków z pa«stw PW o tym,
»e projekt ten upadª, s¡ niesªuszne i niezgodne ze stanem faktycznym. Nie
mo»na jednak zapomina¢, »e w UE mamy do czynienia z sytuacj¡, w której
my±lenie o pa«stwach PW schodzi na dalszy plan. Dlatego te» wa»ne jest,
»eby pa«stwa Grupy Wyszehradzkiej na forum UE przypominaªy o sytuacji
pa«stw PW, wstawiaªy si¦ za nimi, »eby nie pozwalaªy zapomnie¢ o tocz¡cej si¦ wojnie Rosji z Ukrain¡ w Donbasie. Kryzys Ukrainy jest wyzwaniem
nie tylko dla bezpiecze«stwa Ukrainy, ale te» dla bezpiecze«stwa i porz¡dku europejskiego i ±wiatowego. Jak zauwa»a Paul Ivan, istotne jest dla UE
podkre±lanie, »e to Rosja dokonaªa aneksji Krymu, to Rosja prowadzi wojn¦ z Ukrain¡ i to Rosja zªamaªa zasady prawa mi¦dzynarodowego5 . Sankcje
naªo»one przez UE na Rosj¦ s¡ wªa±ciw¡ reakcj¡ na polityk¦ faktów dokonanych prowadzon¡ przez Rosj¦. Dlatego UE winna naciska¢ na realizacj¦
porozumie« Mi«sk II i ich implementacj¦ przez Rosj¦.
Rekapituluj¡c, podej±cie UE do pa«stw PW musi ulec zmianie, gdy»
zmieniªa si¦ sytuacja geopolityczna we wschodnim s¡siedztwie. Konikt
zbrojny na Ukrainie oraz coraz bardziej asertywna postawa Rosji wobec
wschodnich s¡siadów powoduj¡, »e UE zmuszona jest do reagowania. Do5
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datkowo nowy prezydent USA Donald Trump równie» nie wykazuje zbytniej
wra»liwo±ci w kwestii spraw Europy Wschodniej (szczególnie Ukrainy), co
te» rodzi nowe warunki dla rozwi¡zywania spraw wschodnich. Ponadto nie
wszystkie pa«stwa PW s¡ skªonne do zacie±niania wspóªdziaªania. W zwi¡zku z tym pojawia si¦ pytanie: w jaki sposób UE mo»e skutecznie wspóªpracowa¢ z pa«stwami PW, skoro cz¦±¢ z nich nie wyra»a takiego zainteresowania?
W jaki sposób polityka UE mo»e by¢ skuteczna, skoro brakuje wzajemnej
wspóªpracy i zrozumienia? Nale»y równie» pami¦ta¢, »e jednym z wa»nych
elementów utrudniaj¡cych wspóªprac¦ UE z pa«stwami PW jest korupcja,
która trawi systemy polityczne pa«stw PW oraz utrudnia (uniemo»liwia)
zmian¦ sytuacji tych pa«stw.

Bibliograa
Besier, G. & Stokªosa, K. (eds.) (2017).

Neighbourhood Perceptions of

the Ukraine Crisis. From the Soviet Union into Eurasia?.

Oxon and

New York: Routledge.
Bouris, D. and Schumacher, T. (eds) (2016). The Revised European Neighbourhood Policy: Continuity and Change in EU Foreign Policy. Basingstoke: Palgrave Macmillan. http://pubdocs.worldbank.org/en/7055414745
23591719/WB-Economic-Update-September-2016-en.pdf, 10.05.2017.
Korosteleva, E. (2013). "Evaluating the role of partnership in the European Neighbourhood Policy: The Eastern neighbourhood". W: Eastern
Journal of European Studies, Vol. 4, No. 3.
Korosteleva, E. (2016a). "The European Union, Russia and the Eastern
region: The analytics of government for sustainable cohabitation".
W: Cooperation and Conict, Vol. 51, No. 3.
Korosteleva, E. (2016b). "EU-Russia relations in the context of the eastern
neighbourhood", Policy Brief, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh, May.
Kostanyan, H. (ed.), (2017). Assessing European Neighbourhood Policy.
Perspectives from the literature. Brussels: CEPS and London: Rowman and Littleeld International.
Lannon, E. (2015). "More for more or less for less: From the rhetoric to
the implementation of European Neighbourhood Instrument in
the Context of the 2015 ENP review", IEMed Overview, Barcelona:
European Institute of the Mediterranean.
Natorski, M. (2016). "The EU and crisis in Ukraine: Policy continuity in
times of disorder?". W: D. Bouris and T. Schumacher (eds), The Revised European Neighbourhood Policy: Continuity and Change in EU
Foreign Policy.

Basingstoke: Palgrave Macmillan.

226

Popowski, M. (2016). Deputy Director-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations (DG NEAR), European Commission), w czasie
dyskusji panelowej pt. "Money in Politics: State-building, democracy
and corruption in the Eastern Neighbourhood", European Endowment
for Democracy and the Oce of International IDEA, Brussels, 16 wrze±nia 2016.
Rieker, P. (2014). "The European Neighbourhood Policy: An instrument for
security community building", NUPI Working Paper, No. 832, Oslo:
Norwegian Institute of International Aairs.
Sakwa, R. (2016). Frontline Ukraine: Crisis in the Borderlands. London:
I.B.Tauris.
St¦pniewski, T. (2015). "The EU's Eastern Partnership and the Way Forward After Riga". W: International Issues & Slovak Foreign Policy
Aairs, Vol. XXIV, No. 1-2.
St¦pniewski, T. (2016a). "The Eastern Policy of the European Union.
The Role of Poland". W: POLITEJA. Pismo Wydziaªu Studiów Mi¦dzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiello«skiego, nr 41.
St¦pniewski, T. (2016b). "The European Union and Eastern Partnership:
Crises and Strategic Assessment". W: Rocznik Instytutu Europy rodkowo-Wschodniej, Rok 14, Zeszyt 5.
The World Bank, (2016). Ukraine Economic Update, September 22.
Thompson, J. (2015). "The Global Players in the EU's Broader Neighbourhood". W: S. Gstöhl and E. Lannon (eds), The neighbours of
the European Union's neighbours: Diplomatic and geopolitical dimensions beyond the European neighbourhood policy.

1st edition, Farnham:

Ashgate Publishing Ltd.
Youngs, R. (2017). Europe's Eastern Crisis. The Geopolitics of Asymmetry.
Cambridge: University Press.

Wywiady
Wywiad 1, European External Action Service (EEAS), Headquarters Brussels; Russia Division, 15 wrze±nia 2016.
Wywiad 2, European External Action Service (EEAS), Headquarters Brussels; Eastern Partnership, regional cooperation and OSCE, 15 wrze±nia
2016.
Wywiad z Paulem Ivanem (European Policy Centre, Brussels), 12 wrze±nia
2016.

