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1. Charakterystyka programu TACIS

Uruchomiony w 1991 roku przez Wspólnoty Europejskie program TACIS
(Technical Assistance for the Central Independent States) mia³ na celu wspieranie transformacji ekonomicznej w 13 krajach Europy Wschodniej i Azji rodkowej: Armenii, Azerbejd¿anie, Bia³orusi, Gruzji, Kazachstanie, Kirgistanie,
Mo³dowie, Mongolii, Rosji, Tad¿ykistanie, Turkmenistanie, Ukrainie i Uzbekistanie. Swoim zasiêgiem program TACIS obj¹³ 285 milionów ludzi i 23 miliony metrów kwadratowych powierzchni.
W pocz¹tkowym okresie program TACIS stanowi³ jedynie wsparcie udzielane w ramach pomocy technicznej. W ci¹gu blisko dwunastu lat funkcjonowania przekszta³ci³ siê on jednak w z³o¿ony system wspó³pracy, w tym tak¿e
wspó³pracy politycznej, poszczególnych krajów Europy Wschodniej i Azji
rodkowej ze Wspólnotami Europejskimi. Za jeden z powodów takiego rozwoju programu mo¿na uznaæ proces rozszerzania Unii Europejskiej na
wschód, a co za tym idzie koniecznoæ sprostania nowym wyzwaniom, które
staj¹ przed oboma partnerami.
Prze³omowy w rozwoju programu TACIS by³ 1999 rok, w którym wesz³o w ¿ycie kilka umów o partnerstwie i wspó³pracy podpisanych miêdzy Wspólnotami
Europejskimi i kilkoma krajami Europy Wschodniej i Azji rodkowej. Umowy
te nada³y kszta³t prawny stosunkom politycznym, ekonomicznym i handlowym
Unii Europejskiej i krajów partnerskich. Ka¿da umowa zasta³a zawarta na
okres 10 lat. G³ównym za³o¿eniem ka¿dej z nich jest trwa³y rozwój kraju partnerskiego, utrzymanie w nim podstawowych praw i wolnoci oraz budowanie
spo³eczeñstwa demokratycznego. Unia Europejska podpisa³a tak¿e wspóln¹
strategiê dla Rosji (w czerwcu 1999 roku) i dla Ukrainy (w grudniu 1999 roku),
swoich dwóch najwiêkszych partnerów w tym regionie (wspó³praca z Rosj¹
i Ukrain¹ poch³ania ponad 70% bud¿etu programu TACIS), których g³ównym
celem jest wzmocnienie kontaktów Unii Europejskiej i jej krajów cz³onkowskich z oboma krajami Europy Wschodniej.
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Ramy prawne kompleksowemu programowi TACIS da³o Rozporz¹dzenie Rady (Council Regulation (EC, EURATOM) No 1279/96) dotycz¹ce zapewnienia pomocy krajom partnerskim z Europy Wschodniej i Azji rodkowej.
Rozporz¹dzenie to obowi¹zywa³o do dnia 31 grudnia 1999 roku. Nowe Rozporz¹dzenie, okrelaj¹ce ramy i zasady wspó³pracy w latach 20002006, podpisane zosta³o dnia 29 grudnia 1999 roku (Council Regulation (EC, EURATOM)
No 99/2000).
Zgodnie z artyku³em 2 pkt. 4 Rozporz¹dzenia Rady nr 99/2000 celem programu TACIS jest promocja wspó³pracy miêdzy:
 krajami i regionami Europy Wschodniej i Azji rodkowej,
 krajami i regionami Europy Wschodniej i Azji rodkowej a Uni¹ Europejsk¹ oraz jej krajami cz³onkowskimi (w tym organami szczebla regionalnego),
 krajami i regionami Europy Wschodniej i Azji rodkowej a krajami i regionami Europy rodkowej (krajami kandyduj¹cymi do cz³onkostwa
w Unii Europejskiej).
Zgodnie z Aneksem II do Rozporz¹dzenia Rady nr 99/2000 do dziedzin podlegaj¹cych wsparciu w ramach programu TACIS zaliczone zosta³y:
1. Reformy instytucjonalne, prawne i administracyjne (w tym wspieranie reform administracji publicznej szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego, wspieranie systemu szkoleñ i dokszta³cania, wspieranie rozwoju systemu prawnego).
2. Sektor prywatny oraz rozwój ekonomiczny (w tym promocja ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, wspieranie rozwoju sektora bankowego i finansowego, wspieranie procesu prywatyzacji).
3. Spo³eczne konsekwencje transformacji (w tym wspieranie reform systemu
zdrowotnego, emerytalnego i opieki spo³ecznej oraz urzêdów pracy).
4. Rozwój infrastruktury (w tym wspieranie rozwoju infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej, wspieranie budowy ruroci¹gów energetycznych i sieci transmisyjnej, wspieranie rozwoju sieci miêdzynarodowych).
5. Promocja ochrony rodowiska (w tym rozwój polityki ochrony rodowiska,
promocja dostosowywania standardów krajowych do standardów Unii
Europejskiej w zakresie ochrony rodowiska, promocja w³aciwego wykorzystywania zasobów naturalnych).
6. Rozwój ekonomiki rolnictwa (w tym prywatyzacja ziemi uprawnej, promocja szkoleñ).
7. Wspó³praca przygraniczna (w tym promocja wspólnych przygranicznych
programów rozwoju).
8. Bezpieczeñstwo nuklearne  w krajach, których to dotyczy (w tym promocja zasad Konwencji o bezpieczeñstwie nuklearnym, zagospodarowanie
odpadów radioaktywnych, wspó³praca z innymi programami Unii Europejskiej takimi jak inicjatywa G7/UE na rzecz zamkniêcia elektrowni atomowej w Czarnobylu).
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Dziedziny wspierane w ramach programu TACIS s¹ tak zaprojektowane,
aby uzupe³nia³y siê nawzajem. Dlatego te¿ ka¿dy kraj lub grupa krajów przygotowuje program wykorzystania funduszy pochodz¹cych z programu TACIS
obejmuj¹cy plan wsparcia dla co najwy¿ej trzech z wy¿ej wymienionych dziedzin. Kumulacja rodków w poszczególnych dziedzinach sprzyja wiêkszemu
ukierunkowaniu wsparcia, a tym samym przynosi wiêksze korzyci we wspieranych dziedzinach.
Jeli chodzi na przyk³ad o pierwsz¹ dziedzinê wspierania w programie
TACIS, jak¹ jest reforma instytucjonalna, prawna i administracyjna, to g³ówny nacisk zosta³ po³o¿ony w krajach partnerskich na budowanie instytucji na
poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Gwarantem funkcjonowania
spo³eczeñstwa demokratycznego mo¿e siê staæ jedynie sprawnie dzia³aj¹cy
system prawny zapewniaj¹cy funkcjonowanie rz¹dów, instytucji oraz przestrzeganie praw cz³owieka. Kraje partnerskie dzia³a³y wczeniej, opieraj¹c
siê na systemie prawnym dawnego Zwi¹zku Radzieckiego, który m.in. uniemo¿liwia³ funkcjonowanie spo³eczeñstwa demokratycznego. Dlatego te¿
w ramach programu TACIS wspierane by³o budowanie przez kraje partnerskie ich w³asnych systemów prawnych. Zapewnione zosta³y tak¿e m.in. szkolenia i spotkania z instytucjami partnerskimi w krajach cz³onkowskich Unii
Europejskiej, których celem by³o u³atwienie reform w krajach Europy
Wschodniej i Azji rodkowej. Pomoc ukierunkowana zosta³a tak¿e na stworzenie niezbêdnych warunków funkcjonowania przedsiêbiorczoci prywatnej, zarówno z kapita³em krajowym, jak i zagranicznym.
Jeli chodzi o wsparcie procesu decyzyjnego w krajach partnerskich, to
w ramach programu TACIS zapewnione zosta³y szkolenia dla wy¿szej rangi
urzêdników administracji rz¹dowej, cz³onków parlamentów, wy¿szego personelu banków centralnych oraz personelu innych instytucji wa¿nych w procesie decyzyjnym. Zosta³o wdro¿onych ponad 200 projektów, które obejmowa³y m.in. wsparcie przygotowañ do wst¹pienia do wiatowej Organizacji
Handlu oraz wdra¿anie umów o partnerstwie i wspó³pracy poprzez wspieranie reform banków centralnych, reform polityki zagranicznej czy reform
ekonomicznych, które wymusza³y wprowadzanie w ¿ycie nowych regulacji
prawnych.
Nie zapomniano tak¿e o kszta³ceniu pracowników banków w zakresie nowych metod ksiêgowania i kontroli oraz zabezpieczeñ kontraktów z innymi
bankami, tak¿e zagranicznymi. W Turkmenistanie na przyk³ad w ramach
programu TACIS wsparto kszta³cenie trenerów z Miêdzybankowego Centrum
Kszta³cenia, które obecnie jest czêci¹ banku centralnego. Ludzie ci ucz¹ teraz wy¿szych urzêdników banku centralnego i banków komercyjnych. Programem kszta³cenia zostanie objêtych oko³o 400 osób.
Pomoc w ramach programu TACIS przeznaczona zosta³a tak¿e na dostosowanie rynków pracy do wymogów wolnego rynku. Pomoc oraz doradztwo, którego celem by³o wsparcie wdro¿enia nowego prawa oraz mechanizmów funk-
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cjonowania rynku pracy, otrzyma³y miêdzy innym ministerstwa, organizacje
pracodawców i zwi¹zki zawodowe.
Wsparcie przeznaczone zosta³o tak¿e na stworzenie programu miast bliniaczych (TACIS Twinning City Programme), które skupi³o w³adze lokalne
i regionalne z krajów Unii Europejskiej oraz Europy Wschodniej i Azji rodkowej. Zaanga¿owanie w³adz lokalnych i regionalnych w program zmierza do
poprawy zarz¹dzania i zapewnienia demokratycznego funkcjonowania administracji tych szczebli. G³ównymi obszarami wspó³pracy s¹: rozwój ekonomiczny, ochrona rodowiska, polityka spo³eczna i administracja publiczna.
Przyk³adem wspó³dzia³ania miast bliniaczych mo¿e byæ fiñskie miasto Kajaani i rosyjskie miasto Segesza, które wspó³pracowa³y w zakresie zagospodarowania odpadów, czy niemieckie miasto Mittweida i mongolskie miasto
Chuvsgul Aimag, które wypracowywa³y plan trwa³ego rozwoju turystyki,
a tak¿e angielskie miasto Bristol wspó³pracuj¹ce z gruziñskim miastem Tbilisi w zakresie zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia powietrza. Wiele kontaktów nawi¹zanych w ramach tego programu przerodzi³o siê w d³ugotrwa³¹
wspó³pracê pomiêdzy miastami partnerskimi, anga¿uj¹c w ten proces tak¿e
innych partnerów, takich jak np. izby handlowe, szko³y, uniwersytety, organizacje pozarz¹dowe czy stowarzyszenia biznesowe i kulturalne. Lokalny charakter wielu projektów realizowanych w ramach TACIS Twinning City Programme (np. reorganizacja w³adz lokalnych, tworzenie punktów informacyjnych dla obywateli, tworzenie centrów kryzysowych dla rodzin, testowanie
nowych ujêæ wody, przetwarzanie odpadów przydomowych) spowodowa³, i¿
mia³y one ogromny i bezporedni wp³yw na uczestnicz¹ce w nim spo³ecznoci
lokalne.
Pomoc w ramach programu TACIS przeznaczona zosta³a tak¿e na reformowanie instytucji maj¹cych wp³yw na tworzenie siê nowoczesnych spo³eczeñstw. Wsparcie otrzyma³y reformy systemu spo³ecznego i zdrowotnego,
tworzenie organizacji pozarz¹dowych, czy reformy edukacji, w tym systemu
szkolnictwa wy¿szego (m.in. w ramach programu Tempus). W ramach wspó³pracy z Europejsk¹ Fundacj¹ Szkolenia z Turynu analizowany by³ system
kszta³cenia zawodowego oraz zmiany zachodz¹ce na rynku pracy. Wsparciem
w ramach programu TACIS objêta zosta³a tak¿e reforma mediów prowadz¹ca
do zagwarantowania ich wolnoci.
Jeli chodzi o wsparcie sektora rolniczego, to jest ono bardzo wa¿ne, miêdzy innymi z tego powodu, ¿e jest to g³ówny sektor gospodarki narodowej we
wszystkich niemal krajach partnerskich, a jego reformowanie, prywatyzacja
i restrukturyzacja napotyka wiele trudnoci. Dzia³ania programu TACIS
w sektorze rolniczym s¹ ró¿ne ze wzglêdu na specyfikê sektorów rolniczych
w poszczególnych regionach Europy Wschodniej i Azji rodkowej. W Rosji,
na przyk³ad, w pocz¹tkowym okresie obowi¹zywania program TACIS móg³
byæ wdra¿any jedynie na poziomie regionalnym w postaci programów pilota¿owych. Jednak w 1999 roku Rosja zgodzi³a siê na przyjêcie do Ministerstwa
Rolnictwa grupy doradczej w zakresie reform w sektorze rolniczym. W Mo³-
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dowie i na Kaukazie napotkano wiêksze przyzwolenie w³adz krajowych na
proces reformowania sektora rolniczego, a reformy tego sektora s¹ ju¿ bardzo
zaawansowane. Wsparcie w ramach programu TACIS skierowane jest tam
obecnie na budowanie instytucji, np. instytucji kredytuj¹cych rolnictwo.
W latach 19911999 pomoc w ramach programu TACIS zosta³a przyznana
krajom partnerskim na wsparcie w poszczególnych dziedzinach w nastêpuj¹cych proporcjach: bezpieczeñstwo nuklearne i ochrona rodowiska (20%),
restrukturyzacja pañstwowego sektora przemys³u oraz rozwój sektora prywatnego (14%), reforma administracji pañstwowej, reformy systemu opieki
spo³ecznej i systemu szkolnictwa (15%), rolnictwo i wy¿ywienie (8%), energia
(9%), transport (7%), telekomunikacja (1%), doradztwo i ma³e projekty (6%),
inne, np. programy demokratyzacji spo³eczeñstw (6%), obs³uga i koordynacja
wykorzystania funduszy programu TACIS (14%).
Pomoc w ramach programu TACIS udzielana jest na podstawie przedstawianych przez kraje Europy Wschodniej i Azji rodkowej nastêpuj¹cych typów programów:
1. P r o g r a m y k r a j o w e, na które sk³adaj¹ siê: programy wskazuj¹ce (Indicative Programme) obejmuj¹ce okres 34 lat, w których okrelone zostaj¹ priorytety i obszary wsparcia oraz  przygotowywane na podstawie
programów wskazuj¹cych  roczne (w przypadku Rosji i Ukrainy) i dwuletnie (w przypadku pozosta³ych krajów) programy dzia³ania (Action Programme) prezentuj¹ce projekty do finansowania z programu TACIS oraz
posiadane fundusze w³asne na ich wspó³finansowanie.
2. P r o g r a m y r e g i o n a l n e, które przygotowywane s¹ przez kilka krajów
i dotycz¹ dwóch dziedzin: ochrony rodowiska oraz rozwoju sieci transportowych i telekomunikacyjnych. W ramach programów regionalnych
realizowane s¹ tak¿e programy typu cross-border maj¹ce na celu promocjê
wspó³pracy i rozwój powi¹zañ miêdzy s¹siaduj¹cymi regionami w ró¿nych
krajach. Programy regionalne oparte s¹ na wspomnianych w punkcie 1.
programach wskazuj¹cych i programach dzia³ania.
3. P r o g r a m y m a ³ y c h p r o j e k t ó w. Finansowaniu w ramach programu
TACIS mo¿e podlegaæ okrelona liczba ma³ych projektów obejmuj¹cych
np. doradztwo dla rz¹dów w zakresie regulacji handlowych, szkolnictwa
wy¿szego i przyci¹ganie inwestorów z krajów Unii Europejskiej.
Zgodnie z nowym Rozporz¹dzeniem Rady Nr 99/2000 projekty musz¹ opiewaæ na sumê minimum 2 milionów euro w przypadku Rosji i Ukrainy oraz 1
miliona euro w przypadku pozosta³ych krajów. Musz¹ te¿ one realizowaæ cele
okrelone w umowach o partnerstwie i wspó³pracy, czyli wspomnianych
wczeniej umowach bilateralnych podpisanych przez Uniê Europejsk¹ i poszczególne kraje partnerskie.
Jeli chodzi o wykorzystanie pomocy w ramach programu TACIS (w ramach programów krajowych) w latach 19911999, to najwiêksza jej czêæ
przypad³a w udziale Rosji (53%). Drugim najwiêkszym odbiorc¹ pomocy by³a
Ukraina (19,2%). Inne pañstwa uzyska³y znacz¹co mniejsz¹ pomoc: Armenia
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(2,5%), Azerbejd¿an (3,6%), Bia³oru (2,3%), Gruzja (2,7%), Kazachstan (4,7%),
Kirgistan (2,1%), Mo³dowa (2,6%), Mongolia (1,2%), Tad¿ykistan (0,3%), Turkmenistan (1,7%) i Uzbekistan (4,3%). Alokacjê funduszy programu TACIS
w poszczególnych latach na poszczególne kraje oraz programy ponadnarodowe przedstawia poni¿sza tabela.

Tabela 1.
Alokacja funduszy programu TACIS w latach 19911999 (w milionach euro)
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Ogó³em

Armenia

2,3

9,8

17,0

0,0

6,0

14,0

0,0

10,0

0,0

59,1

Azerbejd¿an

0,4

12,5

8,0

8,0

6,0

16,0

0,0

26,8

9,5

87,2

Bia³oru

8,9

14,6

9,0

7,0

12,0

0,0

5,0

0,0

0,0

56,5

Gruzja

5,0

9,0

6,0

8,0

6,0

16,0

0,0

16,0

0,0

66,0

Kazachstan

7,7

20,6

14,0

14,0

15,0

0,0

24,0

0,0

16,6

111,9

Kirgistan

0,7

9,2

10,0

0,0

8,0

0,0

13,0

0,0

8,6

49,5

Mo³dowa

1,1

9,0

0,0

10,0

9,0

0,0

18,0

0,0

14,7

61,8

Mongolia
Rosja

0,0

0,0

0,0

8,0

0,0

9,5

0,0

11,0

0,0

28,5

212,0

111,0

160,8

150,0

161,2

133,0

132,9

139,7

73,5

1274,0

0,0

0,0

0,0

4,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,0

Tad¿ykistan
Turkmenistan

0,9

8,8

0,0

8,0

4,0

0,0

11,5

0,0

6,7

39,9

28,7

48,3

43,3

50,5

72,5

76,0

59,0

44,0

38,6

460,9

Uzbekistan

1,7

18,8

0,0

15,0

10,0

28,0

0,0

29,0

0,0

102,5

Programy
regionalne

106,0

88,6

172,0

131,5

124,5

152,0

135,0

155,8

129,4

1195,0

Koordynacja
wsparcia

0,0

34,9

21,0

24,7

40,0

43,0

37,0

43,0

64,4

308,0

Ma³e projekty

6,2

24,0

11,1

21,0

23,0

37,5

34,5

31,9

65,6

254,8

Ukraina

Inne
Ogó³em

0,0

0,0

0,0

10,0

10,0

381,6

419,1

472,2

469,7

511,2

11,0
536

11,9

0,0

0,0

42,9

481,8

507,2

427,6

4206,0

ród³o: dane Komisji Europejskiej.

Ze wzglêdu na fakt, ¿e Rosja i Ukraina s¹ g³ównymi beneficjantami programu TACIS, im chcia³abym powieciæ wiêcej uwagi, analizuj¹c programy
realizowane w tych w³anie krajach.

2. Wsparcie Unii Europejskiej dla Rosji
Od 1991 roku w ramach programu TACIS wspierane s¹ w Rosji reformy
ekonomiczne i polityczne zmierzaj¹ce do demokratyzacji kraju. Wsparciem
objête s¹ przede wszystkim reformy administracyjne, instytucjonalne i legislacyjne, w³¹czaj¹c w to rozwój niezale¿nych mediów oraz budowanie spo³e-
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czeñstwa obywatelskiego. Wspierana jest tak¿e reforma systemu bankowego
i finansowego. Udzielana przez Uniê Europejsk¹ pomoc ma na celu u³atwienie wdra¿ania za³o¿eñ podpisanej z Rosj¹ umowy o partnerstwie i wspó³pracy, a tak¿e w dalszej perspektywie przyst¹pienie Rosji do wiatowej Organizacji Handlu.
Zgodnie z dokonan¹ ocen¹, wykorzystanie pomocy z programu TACIS by³o
w Rosji zró¿nicowane. Z jednej strony, za sukces uznaæ mo¿na wdra¿anie projektów, z drugiej jednak  niewielkie zmiany nast¹pi³y w zakresie regulacji
i polityk. Bardzo czêsto pozytywny efekt obserwowany na poziome pilota¿owym, w regionach, przedsiêbiorstwach czy instytucjach, nie przek³ada³ siê na
zasadnicze reformy systemowe. Dotyczy³o to szczególnie sektora rolnego
i energetycznego. Mimo i¿ tysi¹ce firm skorzysta³o z pomocy, dostosowuj¹c
siê do wymogów wolnego rynku, ogólny klimat dla przedsiêbiorczoci nie
zmieni³ siê zasadniczo. Raporty podkrelaj¹ jednak znacz¹cy rozwój zasobów
ludzkich spowodowany popraw¹ poziomu szkolnictwa wy¿szego oraz poziomu administracji publicznej. Niestety ni¿sze od oczekiwanych by³y rezultaty
wsparcia reformy sektora spo³ecznego. Pozytywny efekt przynios³o jednak
Rosji bardzo dobre zaplanowanie wykorzystania pomocy z programu TACIS,
które zak³ada³o uzupe³nianie siê pomocy pochodz¹cej ze wszystkich programów pomocowych, z których korzysta³a Rosja, np. z programu Tempus czy
programu miast bliniaczych TACIS Twinning City Programme. Znaczenie
dzia³añ realizowanych w ramach programu TACIS mo¿na by³o obserwowaæ
w 1999 roku, kiedy to du¿a czêæ pieniêdzy pochodz¹cych z tego programu
zosta³a przeznaczona na wsparcie sektora bankowego i finansowego dotkniêtego rok wczeniej kryzysem.
Stosunki miêdzy Uni¹ Europejska i Rosj¹ uleg³y zasadniczemu zacienieniu w drugiej po³owie lat 90., w wyniku podpisania dnia 1 grudnia 1997 roku
umowy o partnerstwie i wspó³pracy oraz przyjêcia w czerwcu 1999 roku
wspólnej strategii Unii Europejskiej dla Rosji, pierwszej tego typu strategii
przyjêtej na mocy Traktatu o Unii Europejskiej. Tak wiêc lata 20002003
zapowiadaj¹ siê byæ jak dot¹d najwa¿niejszym okresem w rozwoju stosunków
miêdzy Uni¹ Europejsk¹ i Rosj¹.
Dnia 28 stycznia 2002 roku zosta³ przyjêty w Brukseli roboczy plan wdra¿ania ogólnej strategii dla Rosji, w którym to planie szczególny nacisk zosta³
po³o¿ony na:
1. Wzmocnienie demokracji, zasad prawa i instytucji publicznych w Rosji.
2. Wsparcie reform ekonomicznych i spo³ecznych poprzez w³¹czanie Rosji
do wspólnej europejskiej strefy ekonomicznej.
3. Poszukiwanie dróg wspó³pracy antyterrorystycznej i rozwój wspó³pracy
w zakresie wymiaru sprawiedliwoci i spraw wewnêtrznych.
4. Wejcie na drogê dialogu politycznego i wspó³pracy w zakresie bezpieczeñstwa, zapobiegania konfliktom i zarz¹dzania kryzysowego.
5. Rozwój wspó³pracy na rzecz rozbrojenia.
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6. Kontynuacja dialogu na temat Obwodu Kaliningradzkiego po rozszerzeniu Unii Europejskiej.
7. Promowanie dialogu i wspó³pracy w zakresie ochrony rodowiska, energii
i bezpieczeñstwa nuklearnego.
8. Sta³a koordynacja dzia³añ podejmowanych przez Uniê Europejsk¹ i jej
kraje cz³onkowskie w celu zapewnienia konsekwencji i efektywnoci dzia³añ Unii Europejskiej dotycz¹cych Rosji.
Rosyjski Indicative Programme przygotowany na lata 20002003 zak³ada
wsparcie dla takich obszarów jak:
1. Wsparcie reform instytucjonalnych, prawnych i administracyjnych zmierzaj¹cych do wzmocnienia roli prawa poprzez rozwój sprawnie dzia³aj¹cych instytucji oraz efektywnie dzia³aj¹cego systemu prawodawczego,
wykonawczego i s¹downiczego. Od roli prawa w Rosji zale¿eæ bêdzie przestrzeganie fundamentalnych praw i wolnoci. Reformy systemu prawodawstwa na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym zmierzaj¹ do dostosowania go do wymogów funkcjonowania gospodarki rynkowej. Celem
jest tak¿e dostosowanie norm obowi¹zuj¹cych w Rosji do norm przyjêtych
na rynkach wiatowych, np. wyznaczonych przez wiatow¹ Organizacjê
Handlu, co ma pomóc w promowaniu Rosji na rynkach wiatowych.
Wsparcie przyjmie tak¿e charakter szkoleñ z zakresu zwalczania zorganizowanej przestêpczoci kryminalnej i gospodarczej, w tym korupcji, prania brudnych pieniêdzy, handlu ludmi oraz handlu narkotykami.
2. Wsparcie sektora prywatnego i rozwoju ekonomicznego, które ma na celu
doprowadzenie do wzrostu ekonomicznego i tworzenia nowych miejsc
pracy poprzez np. rozwój infrastruktury rynkowej, u³atwianie dostêpu do
kredytów na tworzenie nowych miejsc pracy (poprzez m.in. reformê sektora bankowego), promowanie klimatu sprzyjaj¹cego przedsiêbiorczoci,
handlowi i inwestycjom oraz wspieranie rozwoju ma³ych i rednich przedsiêbiorstw.
3. Redukowanie spo³ecznych skutków transformacji poprzez wsparcie reformy systemu spo³ecznego (w³¹czaj¹c w to system ochrony zdrowia), a tak¿e
rozwój systemu dokszta³cania i przekwalifikowywania zawodowego osób
bezrobotnych lub zagro¿onych zwolnieniem z pracy.
Obszary te zosta³y wybrane sporód zaproponowanych w Rozporz¹dzeniu
mo¿liwych obszarów wsparcia. Rosja otrzymuje tak¿e wsparcie w ramach
programów skierowanych na poprawê bezpieczeñstwa nuklearnego, o czym
piszê obszerniej w dalszej czêci opracowania.

3. Wsparcie Unii Europejskiej dla Ukrainy

Polityka wspó³pracy Unii Europejskiej z Ukrain¹ zosta³a okrelona
w ogólnej strategii Komisji Europejskiej dla Ukrainy i by³a wyrazem uznania
dla proeuropejskiej polityki Ukrainy. Podkrelony w niej zosta³ m.in. wk³ad
Ukrainy w utrzymanie pokoju w regionie oraz politykê Ukrainy zmierzaj¹c¹
do rozbrojenia nuklearnego.
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Za cele strategiczne wspó³pracy z Ukrain¹ Unia Europejska uzna³a:
1. Wspó³pracê na rzecz tworzenia na Ukrainie pañstwa otwartego i demokratycznego, rz¹dzonego zgodnie z zasadami prawa oraz gospodarki rynkowej
dla dobra jej obywateli.
2. Wspó³pracê z Ukrain¹ na rzecz zachowania bezpieczeñstwa w Europie
i poza ni¹ (Ukraina wspó³pracuje miêdzy innymi z NATO, z Rosj¹, z Polsk¹, z krajami ba³tyckimi i z grup¹ GUUAM  Gruzja, Ukraina, Uzbekistan, Azerbejd¿an, Mo³dowa) oraz wspó³pracê na rzecz pokonywania wyzwañ pojawiaj¹cych siê na kontynencie.
3. Zwiêkszanie wspó³pracy ekonomicznej, politycznej i kulturalnej z Ukrain¹,
jak równie¿ w zakresie wymiaru sprawiedliwoci i spraw wewnêtrznych.
Unia Europejska zak³ada, ¿e w celu zapewnienia prawid³owej transformacji politycznej i ekonomicznej na Ukrainie wspó³praca powinna siê rozwijaæ na trzech poziomach: krajowym, regionalnym i lokalnym. Jeli chodzi
o wsparcie w sferze ekonomicznej, to w d³u¿szej perspektywie zmierza ono do
dostosowania gospodarki Ukrainy do wymogów stawianych przez wiatow¹
Organizacj¹ Handlu, a po dostosowaniu siê do tych wymogów, tak¿e ewentualne stworzenie strefy wolnego handlu miêdzy Uni¹ Europejsk¹ i Ukrain¹.
Wsparcie Unii Europejskiej skierowane jest tak¿e na zacienianie stosunków miêdzy instytucjami publicznymi, spo³eczeñstwami obywatelskimi i organizacjami pozarz¹dowymi z Ukrainy i z krajów Unii Europejskiej poprzez:
m.in. promowanie wymiany w zakresie nauki i kszta³cenia miêdzy szko³ami,
uniwersytetami i instytucjami naukowo-badawczymi, a tak¿e promowanie
programów bliniaczych miêdzy administracj¹ szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego oraz organizacjami pozarz¹dowymi, zwi¹zkami zawodowymi
i mediami.
W latach 19961999 najwiêksza czêæ pomocy pochodz¹cej z programu
TACIS skierowana zosta³a na trzy obszary: reforma i rozwój instytucjonalny,
reformy ekonomiczne i rozwój sektora prywatnego oraz energia i rodowisko.
Jeli chodzi o efekty, jaki przynios³o wsparcie, to okaza³y siê one zró¿nicowane. Z jednej strony, ukierunkowanie pomocy na trzy wybrane sektory by³o
z za³o¿enia logiczne, gdy¿ umo¿liwia³o ca³ociowe ich wsparcie, z drugiej jednak  inne sektory nie otrzyma³y wsparcia, a tym samym ich reformowanie
pozosta³o w tyle. Dotyczy³o to szczególnie rozwoju przedsiêbiorczoci i rozwoju sektora rolnego.
Obok programu krajowego Ukraina w latach 19961999 korzysta³a z pomocy
w ramach programów wielonarodowych i tematycznych takich jak: bezpieczeñstwo nuklearne czy cross-border. W ramach pomocy na rzecz bezpieczeñstwa nuklearnego w latach 19961999 Ukraina otrzyma³a 370 milionów euro
pomocy, z czego 210 milionów euro stanowi³ grant dla elektrowni atomowej
w Czarnobylu. Warto w tym miejscu dodaæ, ¿e Ukraina otrzyma³a dodatkowo 60
milionów euro na badanie skutków awarii w elektrowni atomowej w Czarnobylu w 1986 roku. W ramach programu cross-border Ukraina otrzyma³a 23 miliony
euro pomocy, która skierowana zosta³a m.in. na modernizacjê przejæ gra-
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nicznych z Polsk¹ i Wêgrami. Ukraina otrzyma³a tak¿e du¿e wsparcie w ramach programu INOGATE (Inter-State Oil and Gas Transport to Europe), które zosta³o skierowane na rozwój sieci energetycznych. A od 1997 roku Ukraina jest tak¿e beneficjentem programu Korytarz Transportowy EuropaKaukazAzja (TRACECA).
Wspólna strategia Unii Europejskiej dla Ukrainy zosta³a przyjêta w Helsinkach w 1999 roku. Za trzy jej najwa¿niejsze cele uznano:
1. Wsparcie demokratycznego i ekonomicznego procesu transformacji na
Ukrainie.
2. Wspólne dzia³ania w sytuacjach pojawiaj¹cych siê nowych wyzwañ (np.
w zakresie bezpieczeñstwa i stabilizacji w Europie, w zakresie ochrony
rodowiska, w zakresie bezpieczeñstwa energetycznego i nuklearnego).
3. Zacienianie wspó³pracy miêdzy Uni¹ Europejsk¹ i Ukrain¹ w wietle
procesu rozszerzania Unii Europejskiej, m.in. poprzez wspieranie Ukrainy w jej d¹¿eniach do integracji z gospodark¹ europejsk¹ i wiatow¹ oraz
wspólne dzia³ania w zakresie wymiaru sprawiedliwoci i spraw wewnêtrznych.
W celu realizacji postanowieñ wspólnej strategii Unii Europejskiej dla
Ukrainy pomoc w ramach programu TACIS dla Ukrainy w latach 20002006
(z bud¿etem na lata 20002003 w wysokoci 200 milionów euro) przyniesie
wsparcie nastêpuj¹cym obszarom:
1. Reformy instytucjonalne, administracyjne i prawne (co oznacza wsparcie
systemu prawnego, poprawê administracji pañstwowej oraz sektora us³ug
publicznych na poziomie krajowym i lokalnym, a tak¿e wsparcie procesu
tworzenia siê spo³eczeñstwa obywatelskiego, w tym tak¿e pomoc dla organizacji pozarz¹dowych oraz sektora edukacji i szkolnictwa).
2. Sektor prywatny i rozwój ekonomiczny (pomoc skierowana zostanie na
rozwój przedsiêbiorczoci, poprzez wsparcie procesu prywatyzacji i restrukturyzacji, wsparcie ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, reformê rolnictwa i reformê systemu energetycznego, wsparcie sektora finansowego).
3. Spo³eczne konsekwencje transformacji (co oznacza wsparcie reformy systemu zdrowotnego i rozwój rynku pracy, który umo¿liwia³by zmniejszanie
poziomu bezrobocia).

4. Wsparcie Unii Europejskiej w ramach wspó³pracy
regionalnej
Od 1992 (od kiedy rozpoczêto realizowaæ w ramach programu TASIC programy miêdzynarodowej wspó³pracy regionalnej dla regionu Europy Wschodniej i Azji rodkowej) do 2000 roku zosta³o zrealizowanych ponad 100 projektów na ³¹czn¹ kwotê oko³o 400 milionów euro. W pierwszej fazie (19921995)
wspó³prac¹ objête by³y: budowa i rozwój sieci, ochrona rodowiska, rozwój
przedsiêbiorczoci, zasoby ludzkie, us³ugi finansowe, rolnictwo oraz doradztwo prawne i programowe. Od 1996 roku skoncentrowano siê tylko na 3 obsza-
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rach: sieci, ochrona rodowiska oraz wymiar sprawiedliwoci i sprawy wewnêtrzne. Zmniejszono tak¿e liczby akceptowanych projektów z 25 w 1995
roku do 710 rocznie w latach 19962000. Poni¿sza tabela przedstawia dotychczasowy rozk³ad pomocy na poszczególne sektory.

Tabela. 2.

Rozk³ad pomocy na poszczególne sektory w ramach wspó³pracy regionalnej (w milionach
euro)
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Ogó³em

Ogó³em
(w %)

11,5

20,0

10,0

14,0

27,5

22,5

26,8

19,0

22,5

173,8

42,5

Ochrona rodowiska

4,0

12,0

0,0

12,0

12,5

12,0

10,5

8,5

11,0

82,5

20,2

Wymiar sprawiedliwoci
i spraw wewnêtrznych

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

3,0

3,0

3,5

7,0

17,0

4,2

Rozwój przedsiêbiorczoci

4,0

15,0

5,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28,0

6,8

Zasoby ludzkie
i us³ugi finansowe

7,5

20,0

17,0

23,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

67,5

16,5

Inne

1,63

5,0

15,0

12,5

1,5

2,5

1,7

0,0

0,5

40,33

9,9

72,0

47,0

65,5

42,0

40,0

42,0

31,0

41,0

Sieci

Ogó³em

28,6

409,1

100

ród³o: dane Komisji Europejskiej.

Tak¿e w latach 20022003 obszarami wsparcia bêd¹ sieci, ochrona rodowiska, wymiar sprawiedliwoci i sprawy wewnêtrzne. Bud¿et w latach 2002
2003 w zakresie ochrony rodowiska wyniesie 21 milionów euro, w zakresie
sieci  26 milionów euro, a w zakresie wymiaru sprawiedliwoci i spraw
wewnêtrznych  20 milionów euro.
W zakresie ochrony rodowiska g³ówny nacisk k³adziony jest na rozwój
polityki i wzmacnianie roli spo³eczeñstwa obywatelskiego (np. rozwój organizacji pozarz¹dowych zajmuj¹cych siê ochron¹ rodowiska), globalne wyzwania zwi¹zane ze rodowiskiem (takie jak np. zmiany klimatyczne i gospodarka
wodna) oraz problemy mórz regionalnych (Morze Czarne, Morze Kaspijskie
i Morze Aralskie). W ramach programu TACIS wsparte zosta³o przygotowywanie narodowych programów na rzecz ochrony rodowiska w kilku krajach
Europy Wschodniej.
W zakresie sieci g³ówny nacisk zostanie po³o¿ony na:
 rozwój telekomunikacji, us³ug pocztowych i spo³eczeñstwa informacyjnego,
 rozwój sieci energetycznych (g³ównie program INOGATE, którego celem
jest ró¿nicowanie geograficzne róde³ energii dostarczanej do Unii Euro-
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pejskiej z Rosji, basenu Morza Kaspijskiego i Azji rodkowej, ze wzglêdu
na proces rozszerzenia Unii Europejskiej),
 rozwój sieci transportowych (przede wszystkim TRACECA, korytarz transportowy EuropaKaukazAzja prowadz¹cy z Azji rodkowej przez Kaukaz
do Morza Czarnego i dalej do Europy Zachodniej).
W zakresie wymiaru sprawiedliwoci i spraw wewnêtrznych g³ówny nacisk zostanie po³o¿ony na rozwi¹zywanie problemu migracji (z Azji i Afryki),
zwalczanie przemytu narkotyków (przede wszystkim pochodz¹cych z Afganistanu), przeciwdzia³anie handlowi ludmi (przede wszystkim handel kobietami i dzieæmi, które nastêpnie wykorzystywane s¹ seksualnie) oraz podejmowanie rodków przeciwdzia³aj¹cych korupcji.

5. Wsparcie Unii Europejskiej w ramach wspó³pracy
przygranicznej
Wsparcie w ramach programu wspó³pracy przygranicznej (Cross-border
Cooperation Programme  CBC) przeznaczone jest dla czterech krajów regionu Europy Wschodniej i Azji rodkowej: Bia³orusi, Mo³dowy, Rosji i Ukrainy.
Pomoc w ramach programu TACIS CBC stanowi inn¹ pozycjê w bud¿ecie ni¿
pozosta³e czêci programu TACIS i przyznawana jest na podstawie umów
o partnerstwie i wspó³pracy podpisanych przez Uniê Europejsk¹ z Bia³orusi¹, Mo³dow¹, Rosj¹ i Ukrain¹, Wspólnej Strategii Unii Europejskiej dla Rosji i Ukrainy oraz Rozporz¹dzenia Rady (EC, EURATOM) nr 99/2000.
Nie mo¿na nie zauwa¿yæ geograficznego wymiaru wsparcia w ramach
programu TACIS CBC. Pokrywa siê on z obszarami wsparcia Unii Europejskiej w ramach planu dzia³ania dla Obszarów Pó³nocnych oraz inicjatyw
regionalnych, takich jak Konwencja Morza Czarnego lub Obszar Wspó³pracy
Regionalnej Morza Ba³tyckiego i Morza Barentsa. Jeli chodzi o wymiar geopolityczny, to program ten dotyczy granic l¹dowych Rosji i Finlandii, granicy
morskiej ze Szwecj¹, Dani¹ i czêci¹ pó³nocnych Niemiec oraz z krajami
Europy rodkowo-Wschodniej.
G³ównymi celami programu s¹ miêdzy innymi:
1. Wspieranie regionów przygranicznych w rozwi¹zywaniu ich specyficznych problemów.
2. Zachêcanie do rozbudowy sieci infrastrukturalnych po obu stronach granicy.
3. Przyspieszanie procesów transformacji w nowo wyzwolonych krajach poprzez rozwój wspó³pracy przygranicznej z krajami cz³onkowskimi Unii
Europejskiej oraz z krajami Europy rodkowo-Wschodniej, a wiêc krajami kandyduj¹cymi do cz³onkostwa w Unii Europejskiej.
4. Redukowanie ryzyka ska¿enia rodowiska na obszarach przygranicznych.
Cele te realizowane s¹ poprzez rozwój sieci infrastrukturalnej (m.in. energetycznej, telekomunikacyjnej, transportowej), promocjê ochrony rodowis-
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ka oraz zarz¹dzanie zasobami naturalnymi, a tak¿e wsparcie sektora prywatnego i rozwoju ekonomicznego.
W latach 19961999, w ramach programu TACIS CBC zosta³o przyznanych
110 milionów euro. Ponad po³owa tej sumy zosta³a wydana na finansowanie
projektów w pó³nocno-zachodniej Rosji (w³¹czaj¹c w to Kaliningrad, który ze
wzglêdu na swoje specyficzne po³o¿enie staje siê niejako projektem pilota¿owym wspó³pracy regionalnej z Uni¹ Europejsk¹). Ukraina by³a drugim co
do wielkoci beneficjentem programu cross-border, wykorzystuj¹c ponad 20%
przyznanej pomocy. Bia³oru i Mo³dowa wykorzysta³y po oko³o 10% przyznanych funduszy.
W ramach programu TACIS CBC wspierane s¹ g³ównie du¿e projekty
o wartoci przekraczaj¹cej 1 milion euro. Wspierane s¹ tak¿e ma³e projekty,
pod warunkiem jednak, i¿ maj¹ na celu wspomaganie wdra¿ania du¿ych projektów. Wsparcie projektów w ramach programu cross-border uzupe³nia siê
ze wsparciem udzielnym w ramach innych programów, jak na przyk³ad programem INTERREG (na obszarach granicz¹cych z krajami cz³onkowskimi
Unii Europejskiej), programem ISPA i PHARE (na obszarach granicz¹cych
z krajami kandyduj¹cymi). Planuje siê tak¿e wdra¿anie programów opartych
na dowiadczeniach krajów kandyduj¹cych z programami PHARE Twinning,
które obejmuj¹ zaanga¿owanie doradców przedakcesyjnych pochodz¹cych
z krajów Unii Europejskiej.
W zakresie projektów infrastrukturalnych od 1996 roku, czyli od kiedy
uruchomiony zosta³ program TACIS CBC, wsparciem objête by³y g³ównie projekty dotycz¹ce modernizacji istniej¹cych i budowy nowych przejæ granicznych oraz budowy zwi¹zanej z nimi infrastruktury, takiej jak drogi czy mosty.
Rozwój sieci infrastrukturalnej ma tak¿e siê przyczyniæ do rozwoju ekonomicznego regionów przygranicznych poprzez u³atwienie handlu miêdzy tymi
regionami. W zakresie ochrony rodowiska w 2000 roku najwiêkszym projektem by³a modernizacja zak³adu oczyszczania cieków w 23-tysiêcznym miecie Sortavala po³o¿onym nad Jeziorem £adoga. A w ramach wspierania sektora prywatnego oraz rozwoju ekonomicznego w 2000 roku najwa¿niejszym projektem by³ rozwój wspó³pracy miêdzy dwoma miastami przygranicznymi
Ungheni w Mo³dowie i Iasi w Rumunii, w który to projekt zosta³y zaanga¿owane w³adze lokalne i krajowe obu pañstw.
Bud¿et programu TACIS CBS w latach 20002003 wyniesie oko³o 30 milionów euro rocznie (w 1999 roku bud¿et programu wynosi³ 20 milionów euro).
Jeli chodzi o podzia³ funduszy programu na poszczególne cele, to proporcje
te s¹ nastêpuj¹ce: rozwój sieci infrastrukturalnej (w tym m.in. sieci komunikacyjnej, energetycznej, telekomunikacyjnej)  4050%, promocja ochrony
rodowiska oraz zarz¹dzania zasobami naturalnymi  1525%, wsparcie sektora prywatnego oraz rozwoju ekonomicznego  1525%, ma³e projekty 
1525%.
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6. Wsparcie Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeñstwa
nuklearnego
Od wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu na Ukrainie w kwietniu
1986 roku miêdzynarodowa opinia publiczna skierowa³a swoje zainteresowanie na poprawê bezpieczeñstwa nuklearnego w tym regionie wiata, m.in. ze
wzglêdu na to, ¿e promieniowanie radioaktywne po wybuchu objê³o du¿¹
czêæ Europy. Strategi¹ prowadz¹c¹ do osi¹gniêcia tego celu by³o wsparcie
10 krajów Europy Wschodniej i Azji rodkowej w zakresie tworzenia niezale¿nych i kompetentnych w³adz odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo nuklearne, a tak¿e wspieranie systematycznej modernizacji tego sektora np.
przez wymianê starych reaktorów.
W latach 19911999 Unia Europejska przeznaczy³a 721 milionów euro na
rzecz poprawy bezpieczeñstwa nuklearnego w by³ych republikach radzieckich. Jednym z najwa¿niejszych celów programu TACIS by³o rozwi¹zanie
problemu elektrowni atomowej w Czarnobylu. Wsparcie uzyska³y tak¿e instytucje odpowiedzialne za regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa nuklearnego.
W tym czasie sfinansowanych zosta³o 650 projektów, 450 projektów jest w fazie realizacji, a kolejnych 200 projektów czeka na akceptacjê. Dotychczasowe
projekty by³y realizowane na podstawie po¿yczek udzielanych w ramach
EURATOM-u, programów ma³ych grantów oraz wsparcia Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.
Od dnia eksplozji atomowej w Czarnobylu w 1986 roku Unia Europejska
udziela wsparcia zwi¹zanym z nim projektom. Wsparcie zosta³o udzielone
w trzech obszarach:
1. O s ³ o n a: 5 milionów euro zosta³o przeznaczonych ma rozwój planu os³onowego, który ma na celu budowê nowej os³ony (sarkofagu) dla zniszczonego w czasie wybuchu dzia³u 4, a 195 milionów euro zosta³o przeznaczonych na Czarnobylski Fundusz Os³onowy zarz¹dzany przez Europejski
Bank Odbudowy i Rozwoju (wk³ad do tego funduszu wnosz¹ tak¿e poszczególne pañstwa, np. kraje Unii Europejskiej w latach 19972000 wnios³y do
niego 203 miliony euro, Stany Zjednoczone wnios³y 155 milionów euro,
Ukraina 45 milionów euro, Japonia 44 miliony euro, Kanada 32 miliony
euro, a Polska 3 miliony euro).
2. S z a c o w a n i e s t r a t: 60 milionów euro zosta³o przeznaczonych na finansowanie ponad 100 projektów badawczych oceniaj¹cych wp³yw wybuchu na ska¿enie rodowiska i problemy zdrowotne. Pieni¹dze na ten cel
pochodzi³y g³ównie z linii bud¿etowej Unii Europejskiej przeznaczonej na
badania i rozwój oraz na ochronê rodowiska.
3. Z a m y k a n i e: 47 milionów euro zosta³o przekazanych w³adzom Ukrainy
na opracowanie planu zamkniêcia elektrowni atomowej w Czarnobylu, 35
milionów euro zosta³o przeznaczonych na projekty zast¹pienia elektrowni
atomowej, 3,5 miliona euro zosta³o przeznaczone na stworzenie alternatywnych miejsc pracy dla ludzi zwalnianych z elektrowni atomowej, a tak-
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¿e ludzi, którzy po wybuchu w elektrowni zostali przesiedleni 50 kilometrów od niej do nowego miasta S³awutycz.
Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, ¿e w ramach regularnego programu TACIS dodatkowe 75 milionów euro zosta³o przeznaczonych na projekty zwi¹zane
z rozwojem alternatywnych róde³ energii.
Nowy plan bezpieczeñstwa nuklearnego na lata 20002006 (z bud¿etem na
lata 20002003 wynosz¹cym 319 miliony euro) zak³ada wspieranie takich
obszarów, jak:
1. Promocja efektywnej kultury bezpieczeñstwa nuklearnego, szczególnie
poprzez wspieranie cia³ odpowiedzialnych za sprawy regulacyjne oraz na
poziomie elektrowni, m.in. poprzez dostawy niezbêdnego sprzêtu.
2. Rozwój i wprowadzanie polityki zagospodarowywania odpadów radioaktywnych.
3. Wspieranie inicjatyw miêdzynarodowych, jak np. inicjatywa G7/EU zamkniêcia elektrowni atomowej w Czarnobylu.
W 2000 roku z 53 milionów euro bud¿etu programu Bezpieczeñstwo nuklearne: 31,7 miliona euro przypad³o Rosji, 3,5 miliona przypad³o Ukrainie,
11 milionów przypad³o Armenii, 5,8 miliona euro zosta³o przeznaczone na
dzia³ania wielonarodowe, a 1 milion euro stanowi³a rezerwa.
W Rosji, na przyk³ad, wsparciem objête s¹ projekty dotycz¹ce neutralizacji odpadów radioaktywnych z paliwa nuklearnego u¿ywanego przez rosyjskie lodo³amacze w pó³nocno-zachodniej czêci kraju. Wsparcie obejmuje
jednak tak¿e elektrownie atomowe w Armenii i Kazachstanie. Wsparcie w Armenii skierowane jest na zamkniêcie przestarza³ej elektrowni atomowej
Medzamor (VVER 440/230). Nie jest to ³atwe zadanie, gdy¿ obecnie elektrownia ta jest g³ównym ród³em zapewniaj¹cym wzrost gospodarczy Armenii
i musi pozostaæ czynna do czasu znalezienia alternatywnego ród³a energii.
Poniewa¿ pomoc Unii Europejskiej koncentruje siê na wspieraniu dzia³añ
na rzecz poprawy bezpieczeñstwa nuklearnego, w Kazachstanie wsparciem
objêta jest elektrownia atomowa Aktau, która otrzyma³a miêdzy innymi nowoczesne urz¹dzenia, a tak¿e ogólne wsparcie operacyjne.
Na zakoñczenie omawiania dzia³ania programu TACIS chcia³abym dodaæ,
¿e najwiêksze zagraniczne wsparcie finansowe kraje Europy Wschodniej
i Azji rodkowej otrzymuj¹ w³anie od Unii Europejskiej oraz jej krajów
cz³onkowskich. 4,206 miliona euro zosta³o przyznane w ramach programu
TACIS w latach 19911999, a kolejne 3,138 miliony euro zosta³y zapisane
w bud¿ecie programu TACIS na lata 20002006. W latach 19911999 59% pomocy, jak¹ otrzyma³y kraje Europy Wschodniej i Azji rodkowej, pochodzi³o
z Unii Europejskiej i jej krajów cz³onkowskich, 22% pochodzi³o ze Stanów
Zjednoczonych Ameryki, 5% z Japonii, a 14% od miêdzynarodowych instytucji
finansowych, w tym m.in. z Banku wiatowego, Miêdzynarodowego Funduszu
Walutowego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Przedstawicielstwa Unii Europejskiej w krajach objêtych programem TACIS na bie¿¹co
wspó³pracuj¹ z innymi ofiarodawcami w celu koordynacji, a co za tym idzie
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lepszego wykorzystania wsparcia udzielanego krajom Europy Wschodniej
i Azji rodkowej.
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European Unions Assistance for East European and Central Asian Countries
under the TACIS Programme
The TACIS (Technical Assistance for the Central Independent States)
programme, initiated in 1991, was aimed at assisting the economic transformation in 13 countries of East Europe and Central Asia: Armenia, Azerbaijan,
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kirgistan, Moldavia, Mongolia, Russia, Tadjikistan, Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan.
Initially, the TACIS was only a kind of support given within the framework of
technical assistance. However, in the course of twelve years of its functioning,
it became a complex system of cooperation of different East European and
Central Asian countries with the European Communities, inclusive of political
cooperation.
In 19911999 the aid under the TACIS programme was granted to the East European and Central Asian countries as support to different areas (defined by
the Council Regulation No. 99/2000) in the following proportions: nuclear
safety and environment protection (20%), restructuring of the stateowned industry sector and development of the private sector (14%), reform of the government administration, reforms of the social security system and the education system (15%), agriculture and food supply (8%), energy (9%), transportation (7%), telecommunications (1%), consulting and small projects (6%), other
such as society democratization programmes (6%), servicing and coordinating
the utilization of the TACIS programme funds (14%).
Apart from the above-mentioned main assistance areas, also regional cooperation programmes, with special regard to transborder regional cooperation and
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twin-cities programmes, were financed under the TACIS programme. Also, under the impact of the Tshernobyl nuclear plant failure, programmes for nuclear safety improvement in this region of the world were financed within the
framework of TACIS. Likewise, funds from the TACIS programme were
granted for repairing the ravages of the Tshernobyl tragedy.
As to the utilization of the assistance by individual countries of the region in
19912000, the largest share fell to Russia (53%), The second greatest assistance beneficiary was Ukraine (19.2%). The remaining countries received significantly smaller assistance: Armenia (2.5%), Azerbaijan (3.6%), Belarus
(2.3%), Georgia (2.7%), Kazakhstan (4.7%), Kirgistan (2.1%), Moldavia (2.6%),
Mongolia (1.2%), Tadjikistan (0.3%), Turkmenistan (1.7%), Uzbekistan (4.3%).
The budget of the TACIS programme for 19911999 amounted to Euro 4,206 million, while for 20002006 it is estimated at Euro 3,138 million.
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