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Wstęp

W niniejszym artykule podjęto próbę spojrzenia – w sposób bardzo 
ogólny – na sytuację państw Partnerstwa Wschodniego1 Unii Europejskiej 
w warunkach trwającego na Ukrainie konfl iktu zbrojnego (inaczej tzw. 
kryzys ukraiński)2. Konfl ikt zbrojny trwający na Ukrainie powoduje, że 
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zmianie uległa nie tylko sytuacja geopolityczna Europy Wschodniej, ale 
także warunki, w jakich realizowana jest polityka wschodnia Unii Euro-
pejskiej. Dość często Partnerstwo Wschodnie postrzegane jest jako poli-
tyka mało skuteczna, a nawet polityka, która straciła rację bytu. Pojawiają 
się też opinie o upadku projektu PW. Czy na pewno możemy mówić, że 
projekt PW nie spełnił oczekiwań? Czy działania Rosji wobec państw PW 
przyczynią się do tego, że osiągnięcie celów PW będzie niemożliwe? Unia 
Europejska w 2017 r. obchodzi 60-lecie bezprecedensowego wydarzenia 
w dziejach Europy – podpisania traktatów rzymskich. Należy jednak pa-
miętać, że UE boryka się z szeregiem trudności (w szczególności z kry-
zysem migracyjnym) oraz Brexitem. Czy w takich warunkach Wspólnota 
będzie w stanie myśleć o państwach PW? Czy Polska – wspierana przez 
państwa Grupy Wyszehradzkiej (V4) – będzie w stanie przekonać państwa 
członkowskie UE do aktywnego zaangażowania się w sprawy Wschodu?

Przegląd sytuacji w stosunkach Unia Europejska – 
państwa Partnerstwa Wschodniego

Zdaniem przedstawiciela Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych 
(EEAS) UE Partnerstwo Wschodnie jest projektem dojrzałym3. Pomimo 
że traci na dynamice i że obecnie realizowany jest w specyfi cznych warun-
kach, nie można zapominać o tym, że postanowienia ze szczytów w Wilnie 
i Rydze są pomyślnie implementowane. Platformy wielostronne działają, 
dochodzi do spotkań na różnych szczeblach. Być może spotkania te są 
mało widoczne, ale odbywają się i wpływają – w mniejszym lub większym 
stopniu – na sytuację państw PW.

Nie ulega wątpliwości, że najważniejszym problemem jest dla PW po-
strzeganie tego projektu w kategoriach geopolitycznych – myślenie o pań-
stwach PW w kontekście konieczności dokonania wyboru: albo z UE, 
albo z Rosją (słuchając wypowiedzi decydentów politycznych z UE, często 
można odnieść wrażenie, że państwa te nie mają innej opcji). Natomiast 
kiedy Polska i Szwecja tworzyły ten projekt, nie zakładały, że państwa 
nim objęte będą musiały dokonać takiego wyboru4. Wyboru, który dla 
tych państw jest niezwykle trudny i wiąże się z wieloma komplikacjami 
(w przypadku Ukrainy obecnie są to trudności o charakterze egzystencjal-

3  Wywiad 1, European External Action Service (EEAS), Headquarters Brussels; Rus-
sia Division, 15 września 2016. 

4  Partnerstwo Wschodnie zostało zainaugurowane przez Unię Europejską w czasie 
szczytu w Pradze 7 maja 2009 r. PW jest projektem UE skierowanym do sześciu państw 
wschodniego sąsiedztwa UE: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukra-
iny. 
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nym). Oczywiste jest, że z najskuteczniejszą polityką mamy do czynienia 
wtedy, gdy towarzyszy ona perspektywie członkostwa w strukturach UE. 
Brak perspektywy takiego członkostwa powoduje, że UE nie ma instru-
mentów nacisku na te państwa5. Ale nie należy również zapominać, że 
państwa PW nie są obecnie gotowe do integracji europejskiej (biorąc pod 
uwagę niemal wszystkie kryteria członkostwa). Warto tutaj wspomnieć, że 
według najnowszych rankingów antykorupcyjnych w 2005 r. Ukraina zaj-
mowała 107. miejsce na świecie, a w 2015 r. spadła na pozycję 142. Ponad-
to nie wszystkie państwa objęte projektem PW deklarują zamiar integracji 
z UE. O ile Gruzja, Mołdawia i Ukraina wyrażają chęć integracji z UE 
oraz implementują AA/DCFTA wynegocjowane z UE, o tyle Armenia, 
Azerbejdżan i Białoruś nie wyrażają takiej chęci. Jednak w ostatnim cza-
sie prowadzone są rozmowy z Armenią w sprawie możliwości podpisania 
DCFTA (w formie, która nie będzie kolidowała z członkostwem Armenii 
od 2014 r. w Unii Eurazjatyckiej, kierowanej przez Rosję). Jeśli rozmowy 
na temat podpisania umowy z Armenią powiodą się, wówczas będzie moż-
liwość rozpoczęcia takich rozmów z Azerbejdżanem i Białorusią6. Rów-
nież społeczeństwa państw PW są podzielone, jeśli chodzi o perspektywę 
integracji z UE.

Biorąc pod uwagę sytuację wewnętrzną państw PW, najlepszym roz-
wiązaniem dla UE będzie położenie nacisku na pragmatyzm, elastyczność 
i poszukiwanie możliwości współpracy. Oczywiście polityka UE nadal 
winna opierać się na zasadzie „more for more”, która to logika działania 
nadal obowiązuje w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa7. UE powin-
na również wdrożyć zasadę „less for less” w odniesieniu do państw PW. 
Przykładami takiego pragmatycznego działania jest wspieranie reform 
w państwach PW. Od skuteczności reform zależy pomyślność transforma-
cji tych państw. Jeśli nie uda się przeprowadzić reform, trudno będzie mó-
wić o zacieśnianiu relacji między UE i państwami PW. Wyraźnie należy 
zaznaczyć, że UE nie może odrobić lekcji za państwa PW. One same muszą 
dążyć do zmian i przeprowadzić reformy. Dlatego też UE powinna zaan-
gażować o wiele większe środki fi nansowe na reformowanie tych państw. 
Problemem jest oczywiście korupcja (przykładem może być Mołdawia, 

5  Wywiad 2, European External Action Service (EEAS), Headquarters Brussels; East-
ern Partnership, regional cooperation and OSCE, 15 września 2016.

6  Wywiad 1, European External Action Service (EEAS), Headquarters Brussels; Rus-
sia Division, 15 września 2016.

7  M. Popowski, Deputy Director-General for Neighbourhood and Enlargement Ne-
gotiations (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 Offi ce of International IDEA, Brussels, 
16 września 2016.
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w której doszło w ostatnich latach do defraudacji znacznych środków 
UE). 22 września 2016 r. Bank Światowy opublikował swoje najświeższe 
prognozy na temat ukraińskiej sytuacji gospodarczej. Zgodnie z danymi 
BŚ wzrost ekonomiczny na Ukrainie w pierwszej połowie 2016 r. wyniósł 
0,8%8. BŚ zauważa, że reformy są zbyt wolne, a słabość popytu zewnętrz-
nego i konfl ikt z Rosją niszczą ożywienie gospodarcze na Ukrainie. Moż-
na powiedzieć, że teraz jest czas na działania UE w tym zakresie. Ukraina 
sama nie poradzi sobie ze skalą problemów i wojną z Rosją na Donbasie.

Kolejną kwestią jest liberalizacja ruch wizowego. O ile Mołdawia zo-
stała objęta ruchem bezwizowym wcześniej, o tyle Ukraina dopiero w po-
łowie 2017 r. Wprawdzie Ukraina spełniała już wcześniej wszystkie wy-
mogi postawione jej przez UE w celu uzyskania ruchu bezwizowego, lecz 
decyzja w tej sprawie zapadła w 2017 r. W UE prowadzone są też prace nad 
mechanizmem bezpieczeństwa, czyli wprowadzeniem „mechanizmu za-
wieszenia” (ang. a suspension mechanism) na wypadek złamania przez pań-
stwa objęte tym mechanizmem zasad funkcjonowania ruchu bezwizowego 
(ang. visa-free travel in the EU). Na niekorzyść Ukrainy świadczył fakt, 
że mechanizm ten przygotowany jest na potrzeby potencjalnego ruchu 
bezwizowego z Turcją. Połączenie tych spraw opóźniło wdrożenie tego 
projektu dla Ukrainy i Gruzji. Ponadto nie należy zapominać, że Ukra-
ina nie kontroluje całego swojego terytorium (Krym został zaanektowa-
ny przez Rosję, w Donbasie trwa wojna), co też – zdaniem niektórych 
państw członkowskich – stawiało pod znakiem zapytania wdrożenie ru-
chu bezwizowego. Pozytywny sygnał został wysłany we wrześniu 2016 r. 
ze strony Parlamentu Europejskiego. Następnie przedstawiciele państw 
członkowskich w Radzie UE zatwierdzili w maju zniesienie przez Unię 
Europejską wiz dla obywateli Ukrainy. Z punktu widzenia skuteczności 
polityki UE jest niezwykle ważne, żeby społeczeństwa tych państw nie 
stały się zakładnikami sytuacji politycznej. Społeczeństwa państw PW 
powinny mieć możliwość przyjazdu na terytorium UE. Tym bardziej że 
UE w odniesieniu do państw PW kładzie nacisk na kontakty międzyludz-
kie (ang. people-to-people contacts). Ponadto UE również powinna jeszcze 
bardziej wspierać społeczeństwo obywatelskie w państwach PW, mło-
dych polityków i liderów politycznych, którzy chcą zmian, wolne media, 
średnie i małe przedsiębiorstwa itp. Można postawić tezę, że wydaje się 
mało prawdopodobne, że systemy polityczne tych państw w najbliższej 
przyszłości nie ulegną zmianie, dlatego też UE powinna wspierać społe-
czeństwo obywatelskie i inicjatywy oddolne. To właśnie bunt społeczny 
przeciw reżimowi W. Janukowycza, który określamy mianem Euromajda-

8  The World Bank, Ukraine Economic Update, 22.09.2016, http://pubdocs.worldbank.org/
en/705541474523591719/WB-Economic-Update-September-2016-en.pdf (dostęp 22.09.2016).
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nu (także „Rewolucja Godności”), na Ukrainie w lutym 2014 r. spowodo-
wał zmianę sytuacji politycznej tego państwa. Zatem widać, że potencjał 
obywatelski Ukrainy – i w mniejszym stopniu innych państw PW – jest 
olbrzymi i decydenci państw członkowskich UE winni o tym pamiętać. 

Federacja Rosyjska i jej polityka faktów dokonanych 
we wschodnim sąsiedztwie Unii Europejskiej

Państwa PW nie funkcjonują w próżni, są zależne od uwarunkowań 
wewnętrznych oraz zewnętrznych. Spośród uwarunkowań zewnętrznych 
ważna jest postawa nie tylko UE, ale także Rosji. Dlatego też z punktu 
widzenia sytuacji państw PW istotne jest spojrzenie na cele Rosji (cele re-
alistyczne, a nie deklarowane) wobec tych państw. Chodzi o rozpoznanie 
celów taktycznych, ale również celów strategicznych wobec państw PW, 
szerzej wobec państw poradzieckich. Można powiedzieć, że od samego po-
czątku wybuchu wojny Rosji z Ukrainą (wojna hybrydowa lub też wojna 
„podprogowa”) Rosja dąży do zdestabilizowania sytuacji w południowej 
i wschodniej części Ukrainy w celu ich oderwania bądź też doprowa-
dzenia do sytuacji „terenów okupowanych” lub też do stworzenia quasi-
-państwa (casus Naddniestrza). Sytuacja ta rozgrywa się w bezpośrednim 
sąsiedztwie państw V4, a tym samym pośrednio wpływa na bezpieczeń-
stwo państw Grupy Wyszehradzkiej. Działania prewencyjne na forum UE 
i OBWE są niezbędne dla stabilizacji sytuacji na Ukrainie9.

Szybki proces demokratycznych przemian na Ukrainie – w opinii ro-
syjskich polityków – stanowi ogromne zagrożenie dla interesów Rosji i jej 
decydentów politycznych. Jak wiadomo, demokratyzacja Ukrainy będzie 
możliwa dzięki pomocy struktur zachodnich i ścisłej z nimi współpracy. 
Rosja zdaje sobie z tego sprawę i dlatego tak ostro reaguje na możliwość 
członkostwa Ukrainy w UE i NATO. Można nawet zaryzykować stwier-
dzenie, że celem strategicznym Rosji wobec Ukrainy jest zapobiegnięcie 
jej demokratyzacji i integracji z Zachodem10.

Znany i często komentujący w mediach zachodnich politykę między-
narodową rosyjski badacz Sergey Karaganov wielokrotnie powtarzał, że 
Rosja nie będzie potęgą globalną, dopóki nie stanie się potęgą regionalną. 
Dlatego też zdaniem wielu badaczy Ukraina jest kluczowa dla projektów 

9  T. Stępniewski, The European Union and Eastern Partnership: Crises and Strategic As-
sessment, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, r. 14, z. 5/2016, s. 337–344. 

10  Szerzej zob.: T. Stępniewski, The Eastern Policy of the European Union. The Role of 
Poland, „POLITEJA. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego”, nr 41/2016, s. 181–193; E. Korosteleva, EU-Russia relations in the con-
text of the eastern neighbourhood, Policy Brief, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh, May 2016. 
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mocarstwowych Rosji. Oczywiście Rosja mogłaby stać się potęgą regio-
nalną, a w przyszłości odgrywać kluczową rolę w polityce światowej. Woj-
na z Ukrainą stawia pod znakiem zapytania osiągnięcie tych celów przez 
Rosję.

Niemniej jednak należy zauważyć, że na przestrzeni ostatnich dwóch 
dekad Rosja wykazała się olbrzymią determinacją w reintegracji obsza-
ru poradzieckiego. Zagwarantowanie sobie hegemonicznych wpływów 
w przestrzeni poradzieckiej i wyparcie Zachodu służyć ma – w optyce Rosji 
– wzmocnieniu jej mocarstwowości w wymiarze regionalnym i globalnym 
oraz realizacji szeregu pomniejszych interesów o charakterze społeczno-
-ekonomicznym. Ponadto Rosja w celu obrony swojej strefy wpływów nie 
zawahała się przed obraniem konfrontacyjnej polityki wobec Zachodu. 
Należy też podkreślić, że zależność (na wielu płaszczyznach) Ukrainy i in-
nych państw PW od Rosji jest znaczna i wyraźna. Innymi słowy, Rosja ma 
wiele instrumentów wpływu na sytuację wewnętrzną tych państw11.

Grupa Wyszehradzka i sytuacja państw 
Europy Wschodniej

W ramach państw Grupy Wyszehradzkiej na scenie politycznej za-
chodzą zmiany, które mają wpływ na kształt i skuteczność współpracy tej 
grupy. Żeby projekty wsparcia dla Ukrainy były skuteczne, państwa V4 
muszą zdać sobie sprawę z faktu, że bieżące interesy (kwestie dostaw ener-
gii z Rosji, inwestycje rosyjskie w tych państwach) nie mogą stać ponad 
myśleniem strategicznym o naszym wschodnim sąsiedzie (Ukrainie) i ko-
niecznością udzielenia mu pomocy w trudnej sytuacji. Żeby współpraca 
w ramach V4 była skuteczna i efektywna, potrzebna jest właściwa postawa 
nie tylko Polski, ale także innych państw Grupy Wyszehradzkiej.

Z jednej strony wojna Rosji z Ukrainą ujawnia coraz większe różnice 
stanowisk państw V4 wobec tego konfl iktu. Jest to widoczne zwłaszcza 
przy okazji dyskusji o sankcjach nakładanych przez Unię Europejską 
na Rosję w związku z jej działaniami wobec Ukrainy. Okazuje się, że nie 
tylko Węgry są sceptycznie nastawione wobec wprowadzonych sankcji, 
ale także Czechy i Słowacja. W tej sytuacji Polska jawi się jako państwo 
osamotnione w walce o sprawy Ukrainy. Sytuacja ta pokazuje, że należy 
postawić pytania o spójność działań V4 i możliwości realizacji wspólnych 
projektów, a także o dzisiejszą kondycję Grupy Wyszehradzkiej. Z drugiej 

11  T. Stępniewski, The EU’s Eastern Partnership and the Way Forward After Riga, “In-
ternational Issues & Slovak Foreign Policy Affairs”, vol. XXIV, no. 1–2/2015, s. 17–27; 
E. Korosteleva, Evaluating the role of partnership in the European Neighbourhood Policy: The 
Eastern neighbourhood, „Eastern Journal of European Studies”, vol. 4, no. 3/2013, s. 11–36.



189

T. Stępniewski, Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej…

strony Grupa Wyszehradzka nie jest i nie była monolitem i podziały oraz 
różnice stanowisk nie są niczym nowym. O wiele więcej można osiągnąć, 
jeśli wyjdziemy z założenia, że Grupa Wyszehradzka jest platformą współ-
pracy, niż jeśli będziemy się zastanawiać, jakie należy podjąć działania, 
żeby zmienić sytuację.

Brexit a polityka wschodnia Unii Europejskiej

23 czerwca 2016 r. społeczeństwo Wielkiej Brytanii opowiedziało się za 
opuszczeniem Unii Europejskiej. Sytuacja ta rodzi konieczność ułożenia 
nowych stosunków UE–Wielka Brytania, przy czym do wyboru jest wie-
le scenariuszy rozwoju sytuacji. Dwa warianty wydają się dość prawdo-
podobne: pierwszy – handel preferencyjny w stosunkach dwustronnych, 
drugi – utrzymanie wspólnego rynku. Ostateczna forma tych stosunków 
będzie zależała od negocjacji dwustronnych oraz od decyzji głównych 
państw UE, jak Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania czy też Polska.

Wielka Brytania, jako członek Unii od 1973 r., miała wpływ na kształt 
nie tylko polityki wewnętrznej UE, ale także polityki zagranicznej, w tym 
polityki wobec Europy Wschodniej i Rosji. Wielka Brytania kładła nacisk 
na politykę rozszerzenia i dość często sceptycznie odnosiła się do polity-
ki rosyjskiej wobec państw Europy Wschodniej. Brexit oznacza, że UE 
i jej polityka zagraniczna ulegną zmianom. Brak państwa, które miało 
potencjał i siłę oddziaływania na instytucje UE, może również wpłynąć 
na relacje Unii z państwami wschodnimi. Dodatkowo, Wielka Brytania 
podzielała dość często stanowisko Polski w odniesieniu do państw PW 
i wspierała inicjatywy i projekty skierowane do tej części Europy. Można 
stwierdzić, że Brexit będzie miał negatywne skutki nie tylko dla Wielkiej 
Brytanii, ale także dla Wspólnoty. Istotne jest również to, że będzie miał 
negatywny wpływ na kształt i kierunki współpracy UE z państwami Eu-
ropy Wschodniej.

Konkluzje

W 2017 r. mija osiem lat od uruchomienia projektu PW i potrzebne jest 
ponowne spojrzenie na ten projekt, jego osiągnięcia, cele i możliwości. 
Tym bardziej potrzebny jest taki przegląd z nim związany, gdyż jesienią 
2017 r. odbędzie się szczyt PW w Brukseli. Konieczna jest zmiana podej-
ścia, ale również narracji, jeśli chodzi o projekt PW i państwa nim objęte. 
W polityce ważne są między innymi symbole, a takim symbolem będzie 
szczyt PW w 2017 r. i nowa odsłona tej polityki. Należy wskazać na nowe 
obszary i płaszczyzny, w których PW będzie stwarzało możliwość zacieś-
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niania współpracy między PW a UE. Tym samym będzie można podkre-
ślić, że głosy ekspertów i polityków z państw PW o tym, że projekt ten 
upadł, są niesłuszne i niezgodne ze stanem faktycznym. Nie można jed-
nak zapominać, że w UE mamy do czynienia z sytuacją, w której myślenie 
o państwach PW schodzi na dalszy plan. Dlatego też ważne jest, żeby pań-
stwa Grupy Wyszehradzkiej na forum UE przypominały o sytuacji państw 
PW, wstawiały się za nimi, żeby nie pozwalały zapomnieć o toczącej się 
wojnie Rosji z Ukrainą w Donbasie. Kryzys Ukrainy jest wyzwaniem nie 
tylko dla bezpieczeństwa Ukrainy, ale też dla bezpieczeństwa i porządku 
europejskiego i światowego. Jak zauważa Paul Ivan, istotne jest dla UE 
podkreślanie, że to Rosja dokonała aneksji Krymu, to Rosja prowadzi 
wojnę z Ukrainą i to Rosja złamała zasady prawa międzynarodowego12. 
Sankcje nałożone przez UE na Rosję są właściwą reakcją na politykę fak-
tów dokonanych prowadzoną przez Rosję. Dlatego UE winna naciskać na 
realizację porozumień Mińsk II i ich implementację przez Rosję.

Rekapitulując, podejście UE do państw PW musi ulec zmianie, gdyż 
zmieniła się sytuacja geopolityczna we wschodnim sąsiedztwie. Konfl ikt 
zbrojny na Ukrainie oraz coraz bardziej asertywna postawa Rosji wobec 
wschodnich sąsiadów powodują, że UE zmuszona jest do reagowania. Do-
datkowo, nowy prezydent USA Donald Trump również nie wykazuje zbyt-
niej wrażliwości w kwestii spraw Europy Wschodniej (szczególnie Ukra-
iny), co też rodzi nowe warunki dla rozwiązywania spraw wschodnich. 
Ponadto nie wszystkie państwa PW są skłonne do zacieśniania współdzia-
łania. W związku z tym pojawia się pytanie: w jaki sposób UE może sku-
tecznie współpracować z państwami PW, skoro część z nich nie wyraża 
takiego zainteresowania? W jaki sposób polityka UE może być skuteczna, 
skoro brakuje wzajemnej współpracy i zrozumienia? Należy również pa-
miętać, że jednym z ważnych elementów utrudniających współpracę UE 
z państwami PW jest korupcja, która trawi systemy polityczne państw PW 
oraz utrudnia (uniemożliwia) zmianę sytuacji tych państw.

12  Wywiad z Paulem Ivanem (European Policy Centre, Brussels), 12 września 2016.
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The Eastern Partnership of the European Union in the Period of 
Turmoil and Transformations in Eastern Europe

Abstract

Eastern Europe (especially Ukraine) struggles with a signifi cant num-
ber of problems, both internal and external in character. Euromaidan in 
Ukraine complicated the situation of the country even further. Some rese-
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archers believe the aftermath of Euromaidan sent the strongest shockwave 
since the fall of the USSR. In addition, the confl ict results in geopolitical 
changes in Eastern Europe, but also infl uences conditions the European 
Union’s eastern policy is implemented in. The Eastern Partnership (EaP) 
is quite frequently considered an ineffi cient 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? The present paper constitutes a general review of the 
situation the European Union’s Eastern Partnership countries are in with 
regards to the armed confl ict in Ukraine (the so-called Ukrainian crisis). 
The paper attempts to offers answers to the following questions: 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? Will Russia’s actions towards EaP states prevent the 
objectives from being reached?




