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ZAŁĄCZNIK

Konkluzje Rady w sprawie europejskiej polityki sąsiedztwa

1. Z zadowoleniem przyjmując opublikowanie wspólnego komunikatu z 25 maja 2011 r. 
w sprawie nowych działań w wyniku zmian polityki sąsiedztwa, Rada składa podziękowania 
Wysokiemu Przedstawicielowi i Komisji za ich reakcję na jej zaproszenie z 26 lipca 2010 r. 
do rozpoczęcia okresu refleksji dotyczącego przyszłej realizacji europejskiej polityki 
sąsiedztwa. Rada z zadowoleniem przyjęła również konsultacje, które przeprowadzono 
z myślą o wspólnym komunikacie.

2. Nowe podejście UE będzie oparte na wzajemnej odpowiedzialności i wspólnym 
zobowiązaniu do poszanowania uniwersalnych wartości: wolności, demokracji, 
przestrzegania praw człowieka, podstawowych wolności i praworządności. Partnerstwo 
między UE i każdym z jej sąsiadów będzie uwzględniało ich potrzeby, zdolności i cele 
reform. Będzie oparte na wspólnej odpowiedzialności i zróżnicowane. Takie partnerstwo 
może prowadzić te państwa, które sobie tego życzą i są w stanie to zrobić, do dalszych 
działań na rzecz ściślejszego politycznego stowarzyszenia i postępującej integracji 
gospodarczej z rynkiem wewnętrznym UE. Plany działań i dokumenty równoważne będą 
wykorzystywane skuteczniej, dzięki skoncentrowaniu się na ograniczonej liczbie priorytetów 
i jasnej chronologii działań, przyjmowaniu wyraźniejszych celów i precyzyjniejszych 
wzorców oraz dzięki ich realizowaniu przy ściślejszym nadzorze politycznym. Pomoże to 
partnerom nadawać priorytety reformom i pozwoli lepiej połączyć cele polityki 
i programowanie pomocy.
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3. Rada zgadza się co do tego, Ze istnieje potrzeba zapewnienia większego wsparcia partnerom 
zaangażowanym w budowanie głębokiej i trwałej demokracji, wspierania rozwoju 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu i wzmocnienia zarówno wschodniego, 
jak i południowego wymiaru europejskiej polityki sąsiedztwa, w szczególności w obszarach 
demokracji, praw człowieka i praworządności. Podkreśla, że wzmocniona współpraca 
polityczna, ściślejsza integracja gospodarcza i zwiększone wsparcie UE będą zależały od 
postępów w realizacji tych reform. Reformy zostaną dopasowane do potrzeb partnerów, 
którzy będą chcieli się podjąć ich realizacji i skutecznie współpracować z UE we wszystkich 
obszarach, a także mogą zostać poddane ponownej dyskusji, jeśli reforma nie będzie miała 
miejsca. Te zasady będą miały również zastosowanie do wszystkich partnerów europejskiej 
polityki sąsiedztwa. Rada wzywa Wysokiego Przedstawiciela i Komisję, by przygotowały 
odpowiednie mechanizmy i instrumenty, które pomogą osiągnąć te cele.

4. Rada z zadowoleniem przyjmuje nacisk, jaki we wspólnym komunikacie położono na 

partnerstwo w ramach społeczeństw. Wzywa Wysokiego Przedstawiciela i Komisję, by 

przedłożyli konkretne propozycje wsparcia społeczeństwa obywatelskiego, w tym w sprawie 

europejskiego instrumentu finansowania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, by 

przygotowali nowe środki unijnego wsparcia dla rozwoju i funkcjonowania głębokiej i trwałej 

demokracji w państwach sąsiadujących, w pełnej koordynacji z istniejącymi instrumentami 

i strukturami.
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5. Uznając gospodarcze korzyści wspierania handlu produktami i usługami, potencjał zwiększonych 

przepływów inwestycyjnych i znaczenie postępującej integracji gospodarczej z rynkiem 

wewnętrznym UE, Rada popiera ciągłe unijne starania na rzecz wspierania takiej integracji dzięki 

ustanowieniu z partnerami europejskiej polityki sąsiedztwa pogłębionych i kompleksowych umów 

o wolnym handlu (DCFTA), jak zaproponowano we wspólnym komunikacie, gdy tylko zostaną 

spełnione określone warunki. Rozpoczęcie negocjacji DCFTA wymaga członkostwa w WTO 

i starannych przygotowań przeprowadzonych na podstawie kluczowych zaleceń. Z zadowoleniem 

przyjmuje dzisiejsze przyjęcie wytycznych negocjacyjnych w sprawie DCFTA z Republiką 

Mołdowy. Rada spodziewa się szybkich postępów w negocjacjach DCFTA prowadzonych 

z Ukrainą i odnotowuje znaczne postępy poczynione przez innych wschodnich partnerów na rzecz 

realizacji kluczowych zaleceń. Jeśli chodzi o południową część basenu Morza Śródziemnego, Rada 

zachęca do inicjatyw mających na celu zintensyfikowanie stosunków handlowych i w zakresie 

inwestycji z partnerami zaangażowanymi w reformy demokratyczne i gospodarcze. W tym celu 

Rada wzywa Komisję, by przedstawiła zalecenia dotyczące wytycznych negocjacyjnych w sprawie 

DCFTA z wybranymi partnerami z południowej części basenu Morza Śródziemnego. Rada zgadza 

się, że w ramach obecnych lub przyszłych negocjacji UE będzie poszukiwała możliwości 

zwiększenia dostępu do rynku, w tym, w stosownych przypadkach, przedłużając koncesje, 

z uwzględnieniem szczególnych warunków w każdym z państw partnerskich.

6. Dobrze zarządzana mobilność ludności ma podstawowe znaczenie dla wzajemnego zrozumienia, 

powiązań biznesowych i wzrostu gospodarczego, zarówno w UE, jak i w państwach partnerskich.

Przywołując deklarację Rady Europejskiej z 11 maja 2011 r. i konkluzje Rady ds. Wymiaru 

Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z 9 czerwca 2011 r., Rada wzywa Komisję, by nadal 

prowadziła i zintensyfikowała prace z partnerami w tym obszarze na podstawie globalnego 

podejścia do kwestii migracji. UE przygotuje rozpoczęcie negocjacji partnerstw na rzecz mobilności 

z Marokiem, Tunezją i Egiptem, w pierwszej kolejności, jak zaproponowała Komisja 

w komunikacie z 25 maja 2011 r. UE będzie się starała w pełni wykorzystać potencjał unijnego 

kodeksu wizowego w przypadku osób podróżujących w dobrej wierze między UE a wszystkimi 

partnerami. Zgodnie z konkluzjami Rady ds. WSiSW z 9–10 czerwca UE rozważy, osobno dla 

każdego przypadku, rozpoczęcie stosowania w stosunkach z południowymi partnerami umów 

o readmisji i ułatwieniach wizowych, a jej zaangażowanie będzie zależało między innymi od 

skutecznej współpracy na rzecz zwalczania nielegalnej migracji, w tym w zakresie zarządzania 

readmisją i granicami.
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Przywołując konkluzje w sprawie partnerstwa wschodniego z 25 października 2010 r., UE 

będzie starać się zakończyć negocjacje partnerstwa na rzecz mobilności z Armenią i będzie 

się również starać rozpocząć negocjacje umów dotyczących ułatwień wizowych równolegle 

z umowami o readmisji z Białorusią – z korzyścią dla całej ludności – a także z Armenią 

i Azerbejdżanem. Rada z zadowoleniem przyjmuje wejście w życie umów dotyczących 

ułatwień wizowych i readmisji z Gruzją. Rada z zadowoleniem przyjmuje przedstawienie 

sprawozdań z postępu realizacji planów działań w zakresie liberalizacji reżimu wizowego 

w przypadku Ukrainy i Republiki Mołdowy, które mogłyby służyć jako przydatne wzory 

również w przypadku innych wschodnich partnerów, z uwzględnieniem specyfiki każdego 

z państw i dokonanych przez nie postępów, zgodnie z deklaracją praską i przyjętymi po niej 

konkluzjami Rady.

7. Rada wzywa Wysokiego Przedstawiciela i Komisję, by realizowali wnioski z komunikatu 

dotyczące współpracy sektorowej w ścisłej koordynacji z innymi inicjatywami w obszarze 

polityki sąsiedztwa. UE będzie również ułatwiać udział państw partnerskich w unijnych 

programach i pracach agencji UE.

8. Znaczne zwiększenie wsparcia finansowego do 1 242 mld EUR, by radzić sobie z pilnymi 

potrzebami i wyjść naprzeciw nowym wyzwaniom i zmianom, którym podlega obecnie 

polityka sąsiedztwa, zostanie zatwierdzone zgodnie ze zwykłymi procedurami budżetowymi 

i w szczególności bez uszczerbku dla wieloletnich ram finansowych. Rada z zadowoleniem 

oczekuje na wniosek Komisji skierowany do władzy budżetowej w  tym zakresie. Takie 

zasoby są przyznawane z pełnym uwzględnieniem potrzeb państw partnerskich, ich gotowości 

zaangażowania się w reformy i ich postępów w urzeczywistnianiu głębokiej i trwałej 

demokracji, jak określono w komunikacie. Rada zwraca się do Komisji, by ta –

w porozumieniu z EBI – rozważyła, jak w ramach polityki sąsiedztwa wzmocnić operacje 

w oparciu o kapitał podwyższonego ryzyka, z uwzględnieniem należytego zarządzania 

budżetem. Rada podkreśla również potrzebę zmiany priorytetów w zakresie istniejących 

zasobów i potwierdza swoje poparcie dla zwiększenia pożyczek z EBI. Rada potwierdza także 

swoje poparcie dla rozszerzenia zakresu operacji EBOiR-u na tych południowych partnerów, 

którzy zaangażowani są w reformy demokratyczne oraz apeluje do głównych darczyńców 

i międzynarodowych instytucji finansowych, by uczestniczyły w tych działaniach.
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9. W ramach zmienionego podejścia do europejskiej polityki sąsiedztwa Rada oczekuje na 

wniosek Komisji dotyczący utworzenia w ramach następnych wieloletnich ram finansowych 

nowego instrumentu sąsiedztwa europejskiego, opartego na uproszczonym programowaniu, 

bardziej uwzględniającego zasady polityczne i zapewniającego większe zróżnicowanie na 

podstawie podejścia „więcej za więcej”, w tym elastyczność, która pozwoli na lepsze 

przeznaczanie zasobów zgodnie z wynikami reform i potrzebami oraz będzie zgodna 

z nowymi ambitniejszymi założeniami tej polityki. Nowy instrument wesprze również 

regionalną współpracę i współpracę transgraniczną na zewnętrznych granicach UE, 

a w związku z tym Rada podkreśla również znaczenie elastycznego mechanizmu skutecznej 

realizacji. Rada wróci do tych kwestii podczas dyskusji nad nowymi wieloletnimi ramami 

finansowymi.

10. Rada oczekuje na szczyt partnerstwa wschodniego, który odbędzie się w Warszawie 29–30 

września 2011 r. i który ma wzmocnić stosunki UE ze wschodnimi partnerami. Partnerstwo 

wschodnie ma przyspieszyć stowarzyszenie polityczne i integrację gospodarczą, jak 

przedstawiono we wspólnej deklaracji szczytu partnerstwa wschodniego, który odbył się 

w Pradze 7 maja 2009 r., w oparciu o wspólne zasady wolności, demokracji, poszanowania 

praw człowieka i podstawowych wolności oraz praworządności. Wartościom tym są wierne 

wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Rada uznaje europejskie aspiracje 

i europejskie wybory niektórych partnerów. Rada wzywa również Wysokiego Przedstawiciela 

i Komisję, by zaproponowali harmonogram dalszej realizacji partnerstwa wschodniego, 

z wykorzystaniem wyników szczytu i uwzględnieniem dalszej realizacji inicjatyw 

przewodnich i konkretnych przedsięwzięć, oraz propozycji dotyczących sposobów 

zacieśniania współpracy regionalnej.

11. Rada podkreśla znaczenie Unii dla Śródziemnomorza, która uzupełnia dwustronne stosunki UE 

i partnerów z Południa i którą należy wzmocnić, by zorganizować skuteczną i zorientowaną na 

wyniki współpracę regionalną dzięki konkretnym przedsięwzięciom. Rada z zadowoleniem 

przyjmuje mianowanie Youssefa Amraniego sekretarzem generalnym Sekretariatu Unii dla 

Śródziemnomorza. Rada potwierdza swoje poparcie dla Sekretariatu Unii dla Śródziemnomorza, 

który musi spełniać rolę stymulującą, jednocząc państwa, EBI, międzynarodowe instytucje 

finansowe oraz podmioty z sektora prywatnego wokół konkretnych projektów gospodarczych 

o znaczeniu strategicznym, przyczyniających się do powstawania nowych miejsc pracy oraz 

pobudzających innowacyjność i wzrost gospodarczy w całym regionie.
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12. Europejska polityka sąsiedztwa będzie musiała radzić sobie z wyzwaniami w ramach 
południowego sąsiedztwa. Okres przejściowy może być długi i trudny, jednak Rada podkreśla 
zdecydowaną wolę UE i państw członkowskich towarzyszenia konkretnym wysiłkom rządów 
i wspierania ich – jeśli rządy te prowadzą reformy polityczne i gospodarcze – oraz wspierania 
społeczeństw obywatelskich. W związku z tym Rada wzywa Wysokiego Przedstawiciela 
i Komisję do dopilnowania, aby prowadzona obecnie realizacja komunikatu z 8 marca 
w sprawie partnerstwa dla demokracji i wspólnego dobrobytu z południową częścią basenu 
Morza Śródziemnego, zgodnie z odpowiednimi konkluzjami Rady Europejskiej, uwzględniała 
nowe podejście przedstawione w nowej reakcji na zmiany w polityce sąsiedztwa. Rada 
z zadowoleniem przyjmuje utworzenie przez Wysokiego Przedstawiciela grupy zadaniowej 
ds. południowej części basenu Morza Śródziemnego, która ma zintensyfikować działania UE 
na rzecz ułatwiania spójnego międzynarodowego wsparcia dla demokracji i rozwoju 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu w regionie Morza Śródziemnego.
Z zadowoleniem przyjmuje także propozycję Wysokiego Przedstawiciela, by ustanowić 
SPUE dla południowej części basenu Morza Śródziemnego i podkreśla, że SPUE mógłby jak 
najszybciej rozpocząć pracę. Rada z zadowoleniem przyjmuje partnerstwo z Deauville 
i wsparcie grupy G-8 dla państw przechodzących do demokracji.

13. Rada wzywa Wysokiego Przedstawiciela i Komisję, by wykorzystały możliwości, jakie daje 
Traktat z Lizbony i by zwiększyły udział UE w rozwiązywaniu przedłużających się 
konfliktów, z uwzględnieniem istniejących formatów, i by nadal działały na rzecz 
zwiększenia bezpieczeństwa regionalnego w naszym sąsiedztwie, razem wykorzystując 
wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa oraz inne instrumenty UE. Wzywa państwa 
partnerskie, by zwiększyły wysiłki na rzecz rozwiązania konfliktów i lepiej korzystały ze 
wsparcia UE.

14. Rada zgadza się, że państwa członkowskie powinny uzupełniać i zwiększać wsparcie UE 
w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa, korzystając z krajowych programów wsparcia, 
jednocześnie zapewniając ścisłą koordynację. Zachęca także Komisję Europejską, by 
zwiększyła koordynację z innymi darczyńcami i międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi.

15. Rada oczekuje na realizację nowych działań w wyniku zmian polityki sąsiedztwa i wzywa 
Wysokiego Przedstawiciela i Komisję, by złożyły sprawozdanie w 2012 roku.

_______________


