
1 
 

Sprawozdanie z realizacji nowej 
europejskiej polityki sąsiedztwa 

wg stanu na 20.11.2017 

 

 

 
 

MATERIAŁY OIDE 
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I. WPROWADZENIE 

 

Przedstawione 18 maja 2017 wspólne sprawozdanie Komisji Europejskiej i Wysokiego Przedstawiciela do WPZiB pokazuje, 

w jaki sposób nowe zasady EPS, takie jak: zróżnicowane podejście w celu odzwierciedlenia różnorodności partnerów, 

elastyczność w sposobie realizacji celów, większa współodpowiedzialność krajów partnerskich -  zostały przełożone 

na działania. Sprawozdanie to po raz pierwszy obejmuje całe europejskie sąsiedztwo i jest publikowane przez UE jako odrębny 

dokument bez sprawozdań dotyczących poszczególnych krajów. Prezentuje ono 4 kluczowe obszary współpracy: dobre 

rządy, demokracja, praworządność i prawa człowieka, rozwój gospodarczy na rzecz stabilizacji, bezpieczeństwo, 

migracja i mobilność. 

 

Wspólne sprawozdanie odnosi się do finansowego wsparcia krajów objętych EPS. W ramach tego wsparcia UE: 

 zmierza do wspólnego programowania i większej koordynacji z państwami członkowskimi UE (konkluzje  Rady w 

sprawie intensyfikacji wspólnego programowania z dnia 12.05.2016), 

 pracuje na rzecz ściślejszej współpracy z głównymi instytucjami finansowymi działającymi w regionie: Bankiem 

Światowym (BŚ), Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR), Niemieckim Bankiem Rozwoju (KFW), 

Francuską Agencją Rozwoju (AFD); zwiększono też koordynację z darczyńcami spoza UE, 

 zaproponowała utworzenie rezerwy elastyczności w odniesieniu do zewnętrznych instrumentów, (COM(2016) 

603,14.09.2016), w celu lepszego reagowania na sytuacje kryzysowe,   

 proponuje Europejski Plan Inwestycji Zewnętrznych (COM(2016) 581, 14.09.2017) dla wsparcia  inwestycji  w  

krajach  partnerskich  w  Afryce  i europejskiej  polityki  sąsiedztwa. Głównym instrumentem realizacji Europejskiego 

Planu Inwestycji Zewnętrznych jest Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Na bazie 

wstępnego budżetu w wysokości 3,35 mld EUR fundusz ma wygenerować inwestycje warte do 44 mld EUR. 

Rozporządzenie w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, podlega obecnie 

procesowi zatwierdzenia, 

 utworzyła fundusze powiernicze, które pozwalają – w razie potrzeby – na szybkie świadczenie pomocy finansowej. 

W ciągu dwóch lat fundusz osiągnął łączny budżet w wysokości 932 mln EUR, a do lata 2017 ma osiągnąć kwotę 

1,3 mld EUR. 

 

 

http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/EPS_rewizja%202016.pdf
http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/EPS_rewizja%202016.pdf
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http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8831-2016-INIT/pl/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017JC0018&qid=1509453668553&from=PL
http://orka.sejm.gov.pl/zapisy8.nsf/0/F397A317E37798C9C12581BD0048AC61/%24File/0233408.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/zapisy8.nsf/0/F397A317E37798C9C12581BD0048AC61/%24File/0233408.pdf
https://www.ceps.eu/publications/obsolescence-european-neighbourhood-policy
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/060504/04A_FT(2013)060504_PL.pdf
https://www.pism.pl/files/?id_plik=21007
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6121_pl.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1334_pl.pdf
http://eeas.europa.eu/enp/index_en.htm
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/hahn_en
http://www.enpi-info.eu/
https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/unia_europejska/obszary/eps/
http://orka.sejm.gov.pl/zapisy8.nsf/0/F397A317E37798C9C12581BD0048AC61/$File/0233408.pdf

