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Europejska polityka dobrego
s¹siedztwa (European Neighbourhood
Policy — ENP), której podstawy
og³oszono w 2004 r., dotyczy przede
wszystkim wspó³pracy Unii Europejskiej
z krajami, które granicz¹ z ni¹ na l¹dzie
lub morzu. W polityce tej chodzi o unik-
niêcie tworzenia siê nowych podzia³ów
pomiêdzy rozszerzon¹ Uni¹ Euro-

pejsk¹ a jej s¹siadami, poprzez zadbanie o wzrost tak¿e
ich wewnêtrznej stabilizacji, dobrobytu i ogólnego bez-
pieczeñstwa.

Zarys unijnej polityki dobrego s¹siedztwa po raz
pierwszy przedstawiony zosta³ przez Komisjê Europejsk¹
w marcu 2003 r. w komunikacie Szersza Europa (Wider
Europe). Podkreœlono w nim, ¿e Unia Europejska powinna
skorzystaæ z doœwiadczeñ wspó³pracy transgranicznej,
rozwijanej w ramach programów PHARE, TACIS i
INTERREG, w celu wsparcia ekonomicznego i spo³eczne-
go rozwoju swoich wschodnio-europejskich i sródziemno-
morskich s¹siadów oraz w celu dalszego rozwijania
wspó³pracy transgranicznej i regionalnej.

Rozwijaj¹c tê ideê Komisja Europejska w lipcu 2003 r.
przedstawi³a zasiêg terytorialny potencjalnego zaanga-
¿owania dobros¹siedzkiej polityki Unii Europejskiej oraz
problemy zwi¹zane z poszczególnymi regionami. Na
wschodzie granica Unii Europejskiej z czterema krajami
dawnego Zwi¹zku Radzieckiego, o d³ugoœci ponad 5000
km, przebiega od Morza Barentsa do Morza Czarnego.
Kraje te ró¿ni¹ siê co do warunków geograficznych, eko-
nomicznych i spo³ecznych. Miêdzy nimi a s¹siednimi kra-
jami unijnymi istnieje powa¿na ró¿nica standardu ¿ycia.
Posiadaj¹ one równie¿ d³ug¹ historiê wzajemnych proble-
mów granicznych, w zwi¹zku z czym wa¿ne jest wzmoc-
nienie miêdzy nimi wiêzi kulturalnych.

Na po³udniowym wschodzie piêæ zachodnio-ba³kañskich
pañstw otoczonych jest przez szeœæ unijnych pañstw
cz³onkowskich. Interesuj¹cym dla wszystkich jest tu rozwój
wymiany gospodarczej oraz przebieg zmian legislacyjnych i
reform administracyjnych w nowych krajach cz³onkowskich.

Na po³udniu granicê pomiêdzy Uni¹ Europejsk¹ a kra-
jami wschodnio- i po³udniowo-œródziemnomorskimi pra-
wie w ca³oœci stanowi morze. Granica ta rozci¹ga siê
wzd³u¿ Morza Œródziemnego na odleg³oœæ oko³o 5000 km.
Miêdzy tymi krajami a krajami unijnymi wystêpuje bardzo
du¿a ró¿nica w poziomie rozwoju gospodarczego i warun-
ków ¿yciowych. £¹cz¹ je natomiast bliskie wiêzy histo-
ryczne, kulturalne i ludzkie.

Bli¿sza wspó³praca Unii Europejskiej z krajami s¹sied-
nimi powinna przyspieszyæ rozwój ekonomiczny i spo³ecz-
ny s¹siadów unijnych i zmniejszyæ u nich rozmiar biedy.

W tym celu powinno siê u³atwiæ wymianê handlow¹ i
przep³yw inwestycji, a tak¿e rozwijaæ wspó³pracê w zakre-
sie transportu i energetyki. Ponadto, nale¿y wspólnie roz-
wi¹zywaæ problemy zwi¹zane z zagro¿eniem œrodowiska
naturalnego i opiek¹ zdrowotn¹, a tak¿e wspólnie zwalczaæ
przestêpczoœæ zorganizowan¹. Konieczne jest równie¿
wzmocnienie bezpieczeñstwa granic, zwalczaj¹c szmugiel
i nielegaln¹ imigracjê, a zw³aszcza zagro¿enia terrorys-
tyczne. Bior¹c pod uwagê dotychczasow¹ d³ugoletni¹ tra-
dycjê bliskich zwi¹zków miêdzyludzkich nale¿y kontakty
te i zwi¹zki wzmacniaæ i rozwijaæ. W zwi¹zku z tym zapro-
ponowano, aby wzmocniæ i ulepszyæ nie tylko dzia³alnoœæ
programów PHARE, TACIS i INTERREG, ale tak¿e pro-
gramów CARDS i MEDA.

Program INTERREG wspiera wprawdzie transgra-
niczn¹ wspó³pracê krajów unijnych z krajami s¹siednimi,
jednak¿e finansuje jedynie dzia³ania prowadzone wewn¹trz
krajów unijnych. Nale¿y zatem znaleŸæ takie rozwi¹zanie,
które umo¿liwi finansowanie dzia³añ tak¿e wewn¹trz kra-
jów s¹siaduj¹cych z Uni¹.

Program PHARE by³ przedakcesyjnym instrumentem
wspieraj¹cym i finansowa³ m.in. wspó³pracê krajów kan-
dyduj¹cych do UE miêdzy sob¹ oraz z unijnymi krajami
cz³onkowskimi. Zewnêtrzn¹ wspó³pracê krajów kandydac-
kich dofinansowywa³y tylko narodowe programy PHARE.

Program TACIS wspiera wspó³pracê transgraniczn¹ z
zachodnimi rejonami Rosji, Bia³orusi, Ukrainy i Mo³dawii.
Stopniowo rozwija siê wspólna, wzajemnie uzgodniana
aktywnoœæ programów TACIS i INTERREG.

Od 1991 r. Unia Europejska przy pomocy ró¿nych pro-
gramów wspiera³a rozwój krajów Zachodnich Ba³kanów
(Albania, Boœnia i Hercegowina, Chorwacja, Serbia wraz z
Kosowem, Czarnogóra oraz by³a Jugos³owiañska Republi-
ka Macedonia). Od 2000 r. pomoc ta kierowana by³a za
poœrednictwem nowego programu CARDS (Community
Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisa-
tion). Do 2003 r. program ten nie finansowa³ jednak ¿adne-
go projektu transgranicznego.

Program MEDA jest g³ównym instrumentem finanso-
wym Unii Europejskiej wdra¿aj¹cym tzw. Partnerstwo Euro-
pejsko-œródziemnomorskie (Euro-Mediterranean Partner-ship).
W latach 1990-tych 86 % œrodków tego programu rozdyspono-
wane by³o w ramach umów bilateralnych z Algieri¹, Egiptem,
Jordani¹, Libanem, Marokiem, Syri¹, Tunisem, Turcj¹ i Auto-
nomi¹ Palestyñsk¹. Kolejne 12% dofinansowywa³o regionaln¹
dzia³alnoœæ Partnerstwa. Równie¿ ten program nie finansowa³
do 2003 r. projektów wspó³pracy miêdzynarodowej.

Program polityki dobrego s¹siedztwa (ENP) zosta³ w
pe³ni rozwiniêty w 2004 r., w unijnym dokumencie strate-
gicznym dotycz¹cym tego zagadnienia. Przede wszystkim
zaproponowano, aby obszar polityki dobrego s¹siedztwa
obj¹³ tak¿e pañstwa po³udniowo-kaukaskie: Armeniê, Azer-
bejd¿an i Gruzjê. Nastêpnie uznano, ¿e podstaw¹ realizacji
ENP w pierwszym etapie, obejmuj¹cym lata 2004–2006,
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bêd¹ Programy S¹siedzkie (Neighbourhood Programmes)
rozwijaj¹ce wybrane obszary wspó³pracy ze szczególnym
uwzglêdnieniem wspó³pracy transgranicznej, uzupe³niaj¹ce
dzia³ania realizowane w ramach dotychczasowych progra-
mów.

Przewidziano jednoczeœnie, ¿e dla wszystkich krajów
s¹siedzkich opracowane bêd¹ wspólnie z nimi na nastêpne
lata odrêbne Plany Dzia³ania (Action Plans), okreœlaj¹ce
mo¿liwie dok³adnie specyficzne pola wspó³pracy, przy-
bli¿aj¹ce te kraje do Unii Europejskiej i realizuj¹ce wspól-
ne cele w zakresie polityki zagranicznej i wzajemnego
bezpieczeñstwa. Plany te w wiêkszoœci wypadków zosta³y
ju¿ opracowane i zatwierdzone. W ich zakres wchodzi
m.in. tematyka zwi¹zana ze wzmacnianiem demokracji i
rz¹dów prawa, z respektowaniem praw cz³owieka, z wol-
noœci¹ mediów, z walk¹ z korupcj¹ i zorganizowan¹ prze-
stêpczoœci¹, z terroryzmem itp.

Z zagadnieñ gospodarczych nacisk jest k³adziony na
wzajemne udogodnienia w zakresie handlu, na bezpieczeñ-
stwo energetyczne oraz na rozwój infrastruktury transporto-
wej. Brana jest równie¿ pod uwagê ochrona œrodowiska
naturalnego, a zw³aszcza przeciwdzia³anie zanieczyszcze-
niom i degradacji œrodowiska, ochrona zdrowia oraz bar-
dziej racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych.
Wskazywane s¹ m.in. priorytety w utrzymywaniu jakoœci
wody, gospodarki odpadami, zanieczyszczenia powietrza i
w walce z pustynnieniem obszarów.

Z innych problemów obejmowanych planami wspó³pra-
cy Unii Europejskiej z krajami s¹siedzkimi wyliczyæ mo¿na
rozwój technologii i oprogramowania informatycznego, a
tak¿e zmniejszanie opóŸnieñ w ich wykorzystywaniu, wzmoc-
nienie wysi³ku badawczego krajów s¹siaduj¹cych z UE i
regionalnej integracji ich naukowców oraz zacieœnienie
s¹siedzkich wiêzów kulturalnych, oœwiatowych i generalnie
miêdzyludzkich.

Takie bilateralne Plany Dzia³ania zosta³y ju¿ podpisane
przez Uniê Europejsk¹ z Izraelem, Jordani¹, Mo³dawi¹,
Marokiem, Autonomi¹ Palestyñsk¹, Tunisem i Ukrain¹ —
w 2005 r., z Armeni¹, Azerbejd¿anem i Gruzj¹ — w 2006 r.
oraz z Egiptem i Libanem — w 2007 r.

Program dobrego s¹siedztwa jako oficjalny punkt
wyjœcia przyjmuje dawne umowy bilateralne (Partnership
and Cooperation Agreements lub Association Agreements)
istniej¹ce miêdzy UE a s¹siadami. Algieria, która dopiero
niedawno ratyfikowa³a Association Agreement z Uni¹,
zdecydowa³a siê nie negocjowaæ na razie unijnego Planu
Dzia³ania dla siebie. Unijny program dobrego s¹siedztwa
nie obejmuje równie¿ Bia³orusi, Libii i Syrii, poniewa¿
brak jest jeszcze podpisanych takich porozumieñ (Associa-
tion Agreements) miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a tymi krajami.

Komisja zaproponowa³a równie¿, aby przygotowaæ i od
2007 r. uruchomiæ nowy program finansowania wspó³pracy
z krajami s¹siedzkimi, tzw. Europejski Instrument S¹siedz-
twa (European Neighbourhood Instrument), który bêdzie
wspiera³ zarówno wspó³pracê transgraniczn¹, jak i regio-
naln¹ krajów Unii Europejskiej i krajów s¹siaduj¹cych z nimi.

We wrzeœniu 2006 r. Parlament Europejski i Rada
Europejska zrealizowa³y tê propozycjê tworz¹c Europejski
Instrument S¹siedztwa i Partnerstwa EISP (European
Neighbourhood and Partnership Instrument). Jego zasad-
niczym celem jest rozwój wspó³pracy pomiêdzy Uni¹
Europejsk¹ a pañstwami partnerskimi spoza UE poprzez
zapewnienie zintegrowanego i zrównowa¿onego rozwoju
regionalnego. EISP bêdzie wdra¿any m.in. za pomoc¹ pro-
gramów wspó³pracy transgranicznej. Zasiêg terytorialny

tego programu obejmuje: Algieriê, Armeniê, Azerbejd¿an,
Bia³oruœ, Egipt, Gruzjê, Izrael, Jordaniê, Liban, Libiê,
Mo³dawiê, Maroko, Autonomiê Palestyñsk¹, Syriê, Tune-
zjê i Ukrainê, ale tak¿e Federacjê Rosyjsk¹.

Do kluczowych obszarów wsparcia EISP nale¿y m.in.:
promowanie ochrony œrodowiska i dobrego zarz¹dzania
zasobami naturalnymi; wspieranie wspó³pracy transgra-
nicznej oraz promowanie zrównowa¿onego rozwoju eko-
nomicznego, spo³ecznego i œrodowiskowego w regionach
przygranicznych; zapewnienie sprawnie dzia³aj¹cego i
bezpiecznego systemu zarz¹dzania granicami; promowa-
nie udzia³u Wspólnot w dzia³aniach dotycz¹cych badañ i
innowacji; promowanie wspó³pracy pomiêdzy Pañstwami
Cz³onkowskimi i krajami partnerskimi w dziedzinie szkol-
nictwa wy¿szego, wymiany nauczycieli, naukowców i stu-
dentów; promowanie dialogu miêdzy kulturami oraz
wspieranie kontaktów miêdzyludzkich. Polska bêdzie
uczestniczy³a i zarz¹dza³a dwoma programami w ramach
Europejskiego Instrumentu Partnerstwa i S¹siedztwa: Pol-
ska-Bia³oruœ-Ukraina oraz Polska-Litwa-Federacja Rosyj-
ska (Obwód Kaliningradzki).

W grudniu 2006 r., dwa i pó³ roku po og³oszeniu unijnej
polityki dobrego s¹siedztwa i pó³tora roku po przedstawie-
niu jej celów strategicznych, komisja UE przedstawi³a nowe
propozycje dotycz¹ce wzmocnienia i dalszego pog³êbienia
europejskiej polityki dobrego s¹siedztwa. Maj¹ one pomagaæ
w szybszym i lepszym przeprowadzaniu reform tym krajom
partnerskim, które s¹ do tego gotowe oraz przekonywaæ i
zachêcaæ do reform pañstwa niezdecydowane.

Zaproponowano m.in. ustanowienie nowego Funduszu
Inwestycyjnego na rzecz S¹siedztwa (Neighbourhood
Investment Fund), a tak¿e okreœlenie jasnej perspektywy
wspó³pracy dla wszystkich, tak wschodnich, jak i
po³udniowych krajów partnerskich, obejmuj¹cej g³êbok¹
integracjê gospodarcz¹ i handlow¹ z UE, wykraczaj¹c¹
poza swobodny przep³yw towarów i us³ug oraz pozwa-
laj¹c¹ wyeliminowaæ bariery pozataryfowe i osi¹gn¹æ
daleko id¹ce zbli¿enie przepisów prawnych z zaintereso-
wanymi krajami.
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