
Über Vilnius hinaus denken: 
neue EU-Ostpolitik

Po pierwsze, jak dowodzi gra polityczna wokó! s"-
siedztwa wschodniego przed wile#skim szczytem, 

Rosja rozumie, $e UE my%li powa$nie o zbli$eniu 

ze wschodnimi s"siadami na gruncie uniwersalnych 

warto%ci i europejskich norm i procedur, a tak$e o 

integracji gospodarczej i wspó!pracy politycznej. Aby 

temu zapobiec Moskwa próbowa!a sk!oni& te kraje do 

akcesu do maj"cej powsta& w styczniu 2015 roku Unii 

Eurazjatyckiej tworz"c w tym celu bariery handlowe i 

gro$"c otwarcie szeregiem konsekwencji (m.in. now" 

wojn" handlow") w razie wej%cia na drog' integracji z 

UE. Sukces szczytu w Wilnie z pewno%ci" nie po!o$y 

kresu tym naciskom. UE musi wypracowa& reakcj' na 

nie i okaza& faktyczn" solidarno%& swoim wschodnim 

s"siadom.

Po drugie decyzja Armenii o wej%ciu do unii celnej 

pod wodz" Rosji, dwuznaczne stanowisko Gruzji, 

która rozwa$a takie rozwi"zanie i stan zaawansowania 

demokratycznej transformacji na Ukrainie dowodz", 

$e polityka wschodnia UE ma ograniczony wp!yw na 

procesy zachodz"ce w krajach s"siedztwa wschodnie-

go i $e lista jej sukcesów jest krótka. S!abo%ci polityki 

wschodniej s" dobrze znane – niedobór strategicz-

nych interesów, przewaga biurokratycznego podej%cia, 

napi'cia mi'dzy krajami cz!onkowskimi UE, a tak$e 

s!aba zach'ta do wdra$ania w tych krajach postulatów 

i oczekiwa# UE. ("cznym efektem nik!ych post'pów 

demokratyzacji w krajach Partnerstwa Wschodniego 

i s!abego zaanga$owania po stronie UE jest stagnacja. 

Odwrócenie tego trendu le$y w interesie Unii i to na 

niej spoczywa w tej mierze g!ówna odpowiedzialno%&.

Co wreszcie najwa$niejsze, w staraniach tych Niemcy 

i Polska powinny odegra& wspólnie wiod"c" rol'. W 

ostatnich latach rozlega!y si' cz'ste g!osy wzywaj"ce 
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do zacie%nienia wspó!pracy mi'dzy oboma krajami, co 

umo$liwi!oby sprawniejsze, wzmacniaj"ce si' wzajem-

nie dzia!anie polityczne. Polityka wschodnia nale$y do 

tematów najcz'%ciej wyp!ywaj"cych na linii Warszawa-

-Berlin, jednak nie przek!ada si' to na j'zyk znacz"-
cych inicjatyw politycznych. Wynika to po cz'%ci z 

rozbie$no%ci interesów i wyobra$e#, jakie strony wi"$" 

ze wschodnimi s"siadami UE. Niemniej w ostatnich 

latach stanowisko Niemiec i Polski uleg!o istotnym 

zmianom. Zmniejszy!y si' znacznie rozbie$no%ci mi'-
dzy polskimi i niemieckimi elitami w kwestiach takich, 

jak ocena polityki zagranicznej Rosji czy kondycji 

ukrai#skiej demokracji. Lepsze wzajemne zrozumienie 

w kwestiach Europy Wschodniej okaza!o si' jednym z 

g!ównych warunków wst'pnych wytworzenia si' no-

wego polsko-niemieckiego „partnerstwa dla Europy”. 

Potrzeba umocnienia „po Wilnie” polityki wschodniej 

UE sprawia, $e zacie%nienie polsko-niemieckiej wspó!-
pracy w tym obszarze staje si' konieczno%ci". Razem 

Polska i Niemcy mog" zrobi& wiele:

Winny po pierwsze pomóc w sukcesie szczytu wile#-
skiego. Nale$y doprowadzi& do podpisania umowy sto-

warzyszeniowej i umowy o pog!'bionej strefie wolnego 

handlu (DCFTA) z Ukrain" oraz parafowania porozu-

mie# z Mo!dow" i Gruzj". Czas po temu dojrza! mimo 

znanych usterek procesu demokratyzacji i zaprowadza-

nia rz"dów prawa w niektórych krajach.

Po drugie Polska i Niemcy powinny domaga& si' 

nadania priorytetowej rangi kwestii respektowania 

rz"dów prawa w procesie wdra$ania nowych porozu-

mie# i podczas przygotowa# do ich ratyfikacji. Celem i 

pragnieniem UE jest wspieranie procesów demokraty-

zacji w krajach Partnerstwa Wschodniego. Jednak rz"dy 

prawa s" g!ówn", elementarn" przes!ank" takiej trans-

formacji. S" te$ warunkiem koniecznym skutecznego 

wdra$ania umowy DCFTA z Ukrain". Dlatego proces 

ratyfikacyjny (w Parlamencie Europejskim i parlamen-

tach narodowych) powinien skupia& si' na kluczowych 

reformach strukturalnych (m.in. na reformie s"dow-

nictwa). Krajom Partnerstwa Wschodniego zaoferowa& 

trzeba w tym zakresie konkretne programy pomocy. 

To jedyny sposób, by po podpisaniu porozumie# UE 

zachowa!a mo$liwo%& wp!ywania na te kraje.

Po trzecie po podpisaniu porozumie# strony – czyli 

partnerzy wschodni i UE – b'd" odpowiedzialne za 

wprowadzenie ich w $ycie. Porozumienia stowarzy-

szeniowe przynios" wymierne i trwa!e korzy%ci obu 

stronom – krajom stowarzyszonym i UE – jednak 

na krótsz" met' ich realizacja wymaga& b'dzie rady-

kalnych, czasem spo!ecznie bolesnych przystosowa#. 

Polska i Niemcy powinny podkre%la& potrzeb' soli-

darno%ci z naszymi wschodnimi s"siadami. Prawdo-

podobne naciski Rosji mog" powa$nie zaszkodzi& ich 

gospodarkom i sprowokowa& wewn'trzne polityczne 

spory. Nale$y zadba& o to, by zacie%nienie relacji z UE 

nie zaszkodzi!o narodowym interesom jej wschodnich 

s"siadów. Ilekro& umowa stowarzyszeniowa z UE staje 

si' )ród!em problemów dla którego% z tych krajów, 

wina spada na UE. Krajom tym nale$y zaoferowa& 

konkretn" pomoc wykorzystuj"c" unijne instrumenty i 

struktury, zw!aszcza je%li Rosja kontynuowa!aby swoj" 

kampani'. Wa$nym posuni'ciem by!oby otwarcie ryn-

ków UE na towary, które mog" zosta& obj'te nowymi 

rosyjskim restrykcjom importowym. UE powinna 

te$ pomy%le& o zapewnieniu krajom stowarzyszonym 

dost'pu do istniej"cych instrumentów finansowych lub 

o powo!aniu nowego funduszu Partnerstwa Wschod-

niego, który wspiera!by transformacj' gospodarcz" i 

procesy liberalizacji.

Po czwarte Polska i Niemcy powinny zainicjowa&, 

wzmocni& i wspiera& wysi!ki UE zmierzaj"ce do na-

wi"zania wspó!pracy ze spo!ecze#stwem obywatelskim 

krajów Partnerstwa. Opinia publiczna, organizacje 

pozarz"dowe i media tych krajów odegraj" zasadnicz" 

rol' we wdra$aniu umów stowarzyszeniowych. Bez 

oddolnej presji na elity polityczne wzrasta ogromnie 

ryzyko opó)nie#. M.in. dlatego UE powinna propago-

wa& ide' stowarzyszenia i uruchomi& kampani' infor-

muj"c" o korzy%ciach p!yn"cych z integracji z UE.

Po pi"te podpisanie umów stowarzyszeniowych 

powi'kszy europejski wspólny rynek i rozszerzy na 

wschód obszar europejskiej integracji ekonomicznej. 

Je$eli do tego dojdzie, kolejnym krokiem mo$e by& 

nowe partnerstwo i umowa o wspó!pracy z Rosj", a 

tak$e rozmowy o unijno-rosyjskiej strefie wolnego 

handlu. Umowy %ci%lej wi"$"ce UE z jej wschodnimi 
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s"siadami nie stoj" w sprzeczno%ci z d"$eniem do za-

cie%nienia wspó!pracy z Rosj". Polska i Niemcy mog" 

odegra& istotn" rol' w tym procesie.

Po szóste Polska i Niemcy powinny dzia!a& na rzecz 

wypracowania stabilnej polityki wobec wschodnich 

s"siadów, w!"czaj"c do tego procesu kraje grupy wy-

szehradzkiej i kraje nordyckie. Si!a polityki wschodniej 

UE wynika z ca!o%ciowego podej%cia i anga$owania 

wszystkich zainteresowanych stron.

Interesy Polski i Niemiec, a tak$e ich geografia i 

historia sprawiaj", $e s" one nieodzownym elemen-

tem polityki wschodniej UE. Po wile#skim szczycie 

Partnerstwa Wschodniego wyzwania, przed jakimi stoi 

s"siedztwo wschodnie, nie znikn". Wprost przeciwnie 

– o tym, czy szczyt oka$e si' trwa!ym sukcesem prze-

konamy si' dopiero w nadchodz"cych latach, a b'dzie 

to w znacznej mierze zale$a!o od tego, czy UE potrafi 

dzia!a& skuteczniej w skali regionu. Czas, by Warszawa 

i Berlin wykorzysta!y jak najlepiej swoje „partnerstwo 

dla Europy” i by sprosta!y odpowiedzialno%ci, jaka 

na nich spocz'!a, oferuj"c nowe ideowe ramy polityki 

wschodniej UE oparte na politycznej filozofii otwarto-

%ci i wspó!pracy.

Andrzej Olechowski, by!y minister spraw zagranicznych 
RP, Adam D. Rotfeld, wspó!przewodnicz!cy Polsko-
Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych i by!y minister 
do spraw zagranicznych RP, Rainder Steenblock, by!y 
minister oraz pose! do Bundestagu, Rita Süssmuth, by!a 
przewodnicz!ca Bundestagu, Karsten D. Voigt, by!y 
pose! oraz by!y pe!nomocnik rz!du federalnego RFN ds. 
stosunków transatlantyckich.

Tekst powsta" w ramach wspólnej inicjatywy Niemieckiej 
Rady Spraw Zagranicznych (DGAP) i Europejskiej Rady 
Spraw Zagranicznych (ECFR) we wspó"pracy z Robert 
Bosch Stiftung i Fundacj! Wspó"pracy Niemiecko-Polskiej.
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