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MATERIAŁY OIDE
Komisja Europejska i Wysoka Przedstawiciel UE ogłosiły 18 listopada 2015 roku przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa
(EPS), kończąc w ten sposób proces jej rewizji. Wydarzenia ostatnich lat pokazały, że potrzebne jest nowe podejście,
zmiana priorytetów oraz wprowadzenie nowych metod działania.
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WPROWADZENIE

18 listopada 2015 roku Komisja Europejska, po kilkumiesięcznych szerokich konsultacjach, ogłosiła przegląd europejskiej
polityki sąsiedztwa (EPS), przeprowadzony w celu sprostania nowym wyzwaniom w sąsiedztwie UE. Potwierdzono, że UE
powinna wspierać uniwersalne wartości (demokrację, dobre zarządzanie, rządy prawa, prawa człowieka i podstawowe
wolności) i działać na rzecz stabilności w krajach partnerskich. Charakterystycznymi cechami nowej EPS będą większe
zróżnicowanie i większa współodpowiedzialność krajów partnerskich, uwzględniające bardziej zindywidualizowane potrzeby
każdego kraju i zakres jego partnerstwa z UE, a także zwiększone zaangażowanie Rady i państw członkowskich w EPS.
Kluczowe obszary współpracy w nowej EPS obejmują:
1. Rozwój gospodarczy na rzecz stabilizacji – wsparcie dla MŚP i otoczenia biznesowego, wsparcie rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu, tworzenie miejsc pracy dla młodzieży jako jeden z kluczowych czynników
stabilizacji gospodarczej, bezpieczeństwo energetyczne,
2. Sektor bezpieczeństwa – wsparcie w zakresie reform bezpieczeństwa cywilnego i wojskowego, zacieśnienie
współpracy w dziedzinie zapobiegania konfliktom oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i
przeciwdziałanie radykalizacji postaw,
3. Kwestie migracji i mobilności – promowanie bezpiecznej i legalnej, obopólnie korzystnej mobilności i migracji,
zwalczanie nielegalnej migracji i przemytu ludzi oraz pierwotnych przyczyn tych zjawisk; zwiększenie wsparcia dla
państw przyjmujących uchodźców.
Wraz z nową EPS określono nowe metody pracy, m.in.:
1. Elastyczność dostępnych instrumentów i zasobów – wspólne z partnerami ustalanie priorytetów i
dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb i okoliczności, środki finansowe wykorzystywane w sposób
bardziej elastyczny i odpowiedni do bieżących wyzwań w regionie, szersze kontakty ze społeczeństwem
obywatelskim,
2. Komunikacja i kontakty zewnętrzne – przewiduje się lepszą komunikację i propagowanie polityk UE w obszarze
EPS, tworzenie partnerstw na rzecz młodzieży (zwiększenie wymiany),
3. Nowy styl oceny – mniej biurokratyczne działania, zniesienie dorocznego pakietu sprawozdań krajowych:
sprawozdania bardziej dostosowane do charakteru i harmonogramu prac w ramach stosunków z poszczególnymi
państwami.
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Jeśli chodzi o szczebel regionalny, Partnerstwo Wschodnie będzie nadal wzmacniane zgodnie z postanowieniami szczytu w
Rydze w 2015, przewiduje się też zwiększoną rolę Unii dla Śródziemnomorza we wspieraniu współpracy między południowymi
sąsiadami. Nowa EPS będzie także angażować inne podmioty regionalne, w razie potrzeby – spoza bezpośredniego
sąsiedztwa.
Kolejne kroki we współpracy będą polegały na omówieniu z państwami partnerskimi w roku 2016 propozycji zawartych w
komunikacie z 18 listopada 2015 w celu określenia wspólnego kształtu przyszłych stosunków.
Rada UE zaakceptowała przegląd EPS w konkluzjach z 14 grudnia 2015, podkreślając, że oczekuje systematycznego
dialogu wysokiego szczebla w sprawie jej realizacji i przedstawiania postępów Radzie (pkt 2).
Stanowisko Rządu RP w kwestii zrewidowanej europejskiej polityki sąsiedztwa zostało zaprezentowane i przedyskutowane
na posiedzeniu Komisji do Spraw UE w dniu 26 maja 2015 (pełny zapis posiedzenia pkt 11).
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