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Poszczególne fazy coraz pe³niejszego scalania podmiotów europejskiej
wspólnoty, poczynaj¹c od Europejskiej Wspólnoty Wêgla i Stali, przez Europejsk¹ Wspólnotê Gospodarcz¹ i Wspólnotê Europejsk¹, do Unii Europejskiej, zawiera³y zawsze zarówno elementy wspólnej polityki wewn¹trz obszaru regionalnej integracji, jak i w relacjach do wiata zewnêtrznego. Wspólna
polityka stanowi³a przy tym coraz wa¿niejszy czynnik wzajemnego zbli¿enia
gospodarek, spo³eczeñstw i pañstw cz³onkowskich, pozostawiaj¹c jednak¿e
wci¹¿ obszern¹ sferê regulacji, rozstrzygniêæ i decyzji do dyspozycji narodowych jednostek publicznoprawnych.
Przesz³o piêædziesiêcioletnia ju¿ ewolucja generalnie by³a nastawiona na
uzyskiwanie przewag przez zjednoczony system wspó³pracy. Bynajmniej jednak nie oznacza³a prostego poszerzania sfery zintegrowanej kosztem pomniejszonych narodowych kompetencji oraz strategicznej i taktycznej operatywnoci krajów wchodz¹cych w sk³ad zespo³u unijnego. Przede wszystkim ze
wzglêdu na z³o¿onoæ procesów zachodz¹cych w drugiej po³owie minionego
stulecia i wspó³czenie, zarówno na obszarze unijnego scalania, jak i w skali
globalnej.
Uwarunkowania polityki konstruktywnego s¹siedztwa

Procesy te wystêpowa³y w okrelonej wspó³zale¿noci, ale zarazem
w znacznym stopniu autonomicznie, sterowane przez specyficzne oddzia³ywania struktur gospodarki wiatowej i regionalnej. Obok odrêbnych mechanizmów polityki pañstw, ugrupowañ integracyjnych oraz instytucji miêdzynarodowych, takich jak np. wiatowa Organizacja Handlu w sferze publicznej,
a gigantyczne korporacje transnarodowe  na p³aszczynie przedsiêbiorczoci prywatnej. Sytuacje i koncepcje poszczególnych pañstw b¹d koncernów wp³ywa³y na programy oraz uzgodnienia w ramach pozosta³ych determinantów podmiotowych, doprowadzaj¹c do licznych modyfikacji i niezbêdnych kompromisów. Nawet w przypadkach tak szczególnych, jak najbardziej
w skali globalnej zaawansowana integracja europejska1, której kierunki roz-
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wojowe pozostawa³y i wci¹¿ pozostaj¹ w powa¿nej  choæ limitowanej  zale¿noci od przywódczych nacisków mocarstw regionalnych, a w wyniku ewolucyjnych przemian tak¿e od nowego kszta³tu podmiotów integracyjnych 
od struktury z³o¿onej aktualnie ju¿ nie z szeciu, a z dwudziestu piêciu
pañstw i zajmuj¹cej siê nie tylko wybranymi zagadnieniami gospodarczymi,
lecz zaawansowanym zestawem tematów ekonomicznych, politycznych, spo³ecznych i prawnych.
Obecnie oznacza to koniecznoæ powa¿nego zespo³owego zaanga¿owania
równie¿ w sprawy wzajemnych stosunków pañstw cz³onkowskich pod k¹tem
maksymalnie harmonijnej wspó³pracy, g³ównie wprawdzie na odcinku ekonomicznym, gdzie zasadnicz¹ wiod¹c¹ ide¹ pozostaje liberalizacja kontaktów, usuwanie barier, ujednolicanie regu³ i mechanizmów dzia³ania, ale te¿
w zakresie ogólnej, wêz³owej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa, bez której kompromisy gospodarcze by³yby ma³o wyobra¿alne  oraz polityki spo³ecznej2, pozostaj¹cej w cis³ym zwi¹zku zarówno z zasad¹ konkurencyjnej
równoci gospodarczej, jak te¿ z potrzeb¹ wyrównywania szans unijnych narodów, czy wreszcie polityki demokratyzacji, rozwoju kulturowego, wzajemnego poznania i zrozumienia  jako podstawowych warunków autentycznej,
kompleksowej integracji, obliczanej na trwa³e i g³êbokie powodzenia.
Co wiêcej, wszystkie te zadania mog¹ byæ wprawdzie skutecznie, choæ powoli realizowane na podstawie stale rosn¹cych dowiadczeñ i zwiêkszaj¹cych siê zasobów materialnych, jednak¿e w miarê liczebnego powiêkszania
siê unijnych podmiotów narastaj¹ inne problemy. Dwadziecia piêæ (a za
krótki czas ju¿ o dwa lub nawet trzy wiêcej) pañstw i spo³eczeñstw reprezentuje mianowicie znacznie bardziej ni¿ pocz¹tkowych szeciu cz³onków wspólnoty zró¿nicowany gospodarczo i cywilizacyjnie zespó³, niewyzbyty niektórych wzajemnych uprzedzeñ i antagonizmów narodowych, nagromadzonych
w toku dziejów, nawet nie tak odleg³ych.
Zak³adaæ trzeba jednak, ¿e d¹¿enie do wspólnego celu pozwoli pañstwom
cz³onkowskim drog¹ ustêpstw i kompromisów na stopniowe zmniejszanie
utrzymuj¹cych siê wewn¹trzunijnych barier i kontrastów, które s¹ wci¹¿ zdecydowanie wydatne. Je¿eli przyj¹æ redni realny poziom produktu krajowego
brutto
w UE (2004 r.) za 100, w przypadkach skrajnych Luksemburga i Polski wynosi on odpowiednio 208,0 oraz 47,3, przy znacznym rozrzucie,
w danych granicach, sytuacji pozosta³ych 23 gospodarek narodowych3 i przy
nieco tylko mniejszych ró¿nicach w zaawansowaniu cywilizacyjnym poszczególnych spo³eczeñstw.
Czynnikiem optymistycznym jest natomiast zjawisko wyranego zbli¿enia
jakoci elit intelektualnych i zawodowych ogó³u integruj¹cych siê krajów,
a tak¿e poziom wykszta³cenia m³odszych generacji  co niew¹tpliwie sprzyja
per capita
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i coraz bardziej sprzyjaæ bêdzie równie¿ ewolucyjnemu redukowaniu narodowych uprzedzeñ i stereotypów psychospo³ecznych. Oczywicie pod niektórymi warunkami, wród których mo¿liwie obiektywne ustosunkowanie siê do
tragicznych okresów antagonistycznej historii wydaje siê podobnie wa¿ne
jak pomoc, wiadczona przez instytucje UE krajom ekonomicznie opónionym dla celów wyrównawczych.
Strefa zbli¿enia zewnêtrznego

Odrêbny zbiór problemów ³¹czy siê z kwesti¹ stosunków ró¿nego typu pomiêdzy poszczególnymi pañstwami cz³onkowskimi oraz ca³¹ Uni¹ Europejsk¹ a krajami wiata zewnêtrznego. Pod niektórymi wprawdzie wzglêdami 
takimi jak relatywnie ni¿sza czêstotliwoæ codziennych kontaktów ekonomicznych i spo³ecznych  mog¹ one nastrêczaæ mniej powodów do drobnych
zastrze¿eñ czy zadra¿nieñ. Zarazem jednak zdawaæ sobie nale¿y sprawê z tego, ¿e odmienne procesy strategii rozwoju mog¹ te¿ raczej ewidentnie wp³ywaæ na narastanie pewnych przynajmniej kontrastów zewnêtrznych po prostu dlatego, ¿e kompleksowa, zaawansowana integracja regionalna sk³ada siê
zarazem na swoisty przyczynek do dezintegracji gospodarki wiatowej i innych elementów procesów globalnych. Wspólne konstruowanie silnego organizmu unijnego wyodrêbnia dany zespó³ z ca³oci kontynentalnego i wiatowego uk³adu wspó³pracy, nie z racji przeciwstawiania siê globalnym mechanizmom kooperacyjnym, w du¿ym zreszt¹ stopniu obejmuj¹cym prawie
wszystkie pañstwa cz³onkowskie wszystkich ugrupowañ integracyjnych, by
wspomnieæ tu o zasiêgu takich instytucji jak ONZ i jego agencje wyspecjalizowane: Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank wiatowy, wiatowa Organizacja Handlu czy kilkanacie dalszych, lecz na gruncie tego, ¿e regionalna
integracja ekonomiczno-spo³eczna, w powa¿nym zakresie
kulturowa
i polityczna, zmierza do efektów zdecydowanie dalej id¹cych ni¿ wspó³dzia³anie ogólnowiatowe. Przeto wytwarzaæ musi swoisty, wyodrêbniony organizm miêdzynarodowy, ró¿ni¹cy siê od otaczaj¹cego go rodowiska pod niektórymi przynajmniej istotnymi wzglêdami.
Z humanistyczno-etycznego punktu widzenia zaawansowana integracja
powszechna, obejmuj¹ca ca³oæ planety, np. na wzór Unii Europejskiej,
sprzyja³aby zapewne przejciowo wycinkowym przyspieszeniom rozwojowym krajów najs³abszych. Na obecnym etapie globalnych rozpiêtoci spo³eczno-gospodarczych i cywilizacyjnych jednak po krótkim ju¿ czasie okaza³aby siê idealistycznym tworem, hamuj¹cym racjonalny postêp, którego poszukiwaæ nale¿y w rozwi¹zaniach realistycznych, uwzglêdniaj¹cych geoekonomiczne, geospo³eczne4 i geopolityczne konkrety.
W przypadku Unii Europejskiej, najwa¿niejszego obecnie, najwiêkszego
i najbardziej kompleksowego ugrupowania regionalnego, alternatyw¹ przedeo ipso
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wczesnych i nadmiernych poszukiwañ ogólnowiatowych staæ siê natomiast
mo¿e teraz  po fazie szybkiego cz³onkowskiego powiêkszania Wspólnoty 
w³aciwa polityka rozbudowanej zewnêtrznej wspó³pracy s¹siedzkiej przy
rozs¹dnym, elastycznym, zindywidualizowanym interpretowaniu zarówno
skali odnonego zbli¿ania siê partnerów pozaunijnych, jak i przy niezbyt
schematycznym, dos³ownym interpretowaniu pojêcia s¹siada.
Pomijaj¹c tak specyficzne makroorganizmy polityczne jak Liechtenstein,
Andora, Monako i San Marino, a tak¿e inne pañstwa wchodz¹ce w sk³ad Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Unia Europejska aktualnie s¹siaduje fizycznie, bezporednio, z Rosj¹, Bia³orusi¹, Ukrain¹, Mo³dow¹, Rumuni¹,
Serbi¹ i Chorwacj¹. W spodziewanym przypadku rozszerzenia UE na Rumuniê i Bu³gariê, z Uni¹ bêd¹ ponadto graniczy³y Macedonia i Turcja. Strategiczne za³o¿enia unijne przewiduj¹ jednak objêcie dalszych krajów wspóln¹
polityk¹ zbli¿enia. W zasadzie zak³ada siê mianowicie, ¿e ekonomiczna, kulturowa i cywilizacyjna bliskoæ s¹siedzkich partnerów nie powinna byæ definiowana przez cile fizyczne, geograficzne s¹siedztwo, a przez ca³okszta³t
okolicznoci, sprzyjaj¹cych pog³êbionej wspó³pracy na gruncie podstawowych unijnych wartoci demokratycznych, poszanowania prawa i regu³ ekonomicznych.
Pozostaje kwesti¹ otwart¹, czy przy nawet bardzo rozci¹gliwym traktowaniu pojêcia s¹siedztwa Unia bêdzie podci¹ga³a pod tê kategoriê polityki równie¿ kraje bardziej oddalone, czy te¿ ograniczy siê w ich przypadkach do zachowania lub wyboru innych, ju¿ stosowanych, typów porozumieñ preferencyjnych, do umów o stowarzyszeniu w³¹cznie.
To ostatnie wydaje siê bardziej prawdopodobne, chocia¿ mo¿na przecie¿
mówiæ umownie o kategoriach bliskiego s¹siedztwa kulturowego i jednoci
cywilizacyjnej w niektórych ukszta³towanych przez przesz³oæ relacjach, takich np. jak brytyjskie stosunki z du¿¹ czêci¹ krajów Commonwealthu, francuskie  z pañstwami frankofoñskiej Afryki, hiszpañskie b¹d portugalskie
 z okrelonymi czêciami Ameryki £aciñskiej i Afryki, a holenderskie 
Azji. Odleg³oci przestrzenne nie pozwalaj¹ jednak raczej na zaliczenie odnonych zwi¹zków do przedmiotu polityki unijnego s¹siedztwa, zw³aszcza
zak³adaj¹c jej zasadniczy cel, polegaj¹cy na d¹¿eniu do otoczenia zespo³u UE
obszarem pañstw mo¿liwie zaprzyjanionych, politycznie i systemowo na
ogó³ wszechstronnie zbli¿onych, korzystaj¹cych na gruncie okrelonej wzajemnoci z podmiotami unijnymi w sferze handlowej, kapita³owej, transportowej i energetycznej, a tak¿e w ochronie rodowiska, w wymiarze sprawiedliwoci, w dzia³alnoci administracyjnej oraz w kwestiach bezpieczeñstwa
wewnêtrznego i zewnêtrznego  w sumie wiêc krajów bliskich unijnym d¹¿eniom i programom, jednak¿e nieidentyfikuj¹cych siê z nimi w pe³nym zakresie i w zasadzie niezmierzaj¹cych w konkretny, uzgodniony sposób do przysz³ego pe³nego cz³onkostwa.
Dotychczasowa unijna polityka ostro¿nie ¿yczliwego, blisko wspó³pracuj¹cego s¹siedzkiego partnerstwa skierowana by³a przede wszystkim do
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wschodnich i po³udniowych, a przestrzennie  w zasadzie  bliskich
pañstw, które nie s¹ w przewidywalnym okresie brane pod uwagê jako nowi
cz³onkowie. Odnosi siê przeto do Bia³orusi (z du¿ymi zastrze¿eniami), do
Ukrainy, Mo³dowy, a tak¿e Rosji  jakkolwiek jej geograficzna rozpiêtoæ
i mocarstwowa skala powoduj¹ nie tylko zbli¿enie Unii do obwodu królewieckiego, lecz teoretycznie tak¿e do Syberii, Kamczatki, Czeczenii czy Wysp
Kurylskich, z ró¿nymi wynikaj¹cymi z tego konsekwencjami. Ponadto polityka s¹siedztwa bierze pod uwagê pañstwa kaukaskie (Gruzjê, Armeniê i Azerbejd¿an) oraz po³udniowe kraje Morza ródziemnego  Algieriê, Maroko,
Tunezjê, Libiê, Egipt, Jordaniê, Liban, Syriê, Palestynê i Izrael  w sumie
wiêc zespó³ pañstw o bardzo zró¿nicowanych profilach politycznych, ekonomicznych, ideologicznych, wyznaniowych i systemowych. Natomiast nie dotyczy w³aciwie tych krajów, które mog¹ po spe³nieniu okrelonych warunków
staæ siê, we wczeniejszej, choæ nie najbli¿szej, kolejnoci cz³onkami Unii
Europejskiej, to jest Chorwacji, Turcji, Macedonii, Serbii-Czarnogóry, Boni-Hercegowiny oraz Albanii.
Unijna polityka s¹siedztwa ogólnie charakteryzuje siê ostro¿noci¹, wynikaj¹c¹ ze zrozumia³ych obaw politycznych i z koniecznoci liczenia siê z mo¿liwoci¹ przejciowych ekonomicznych kosztów tak szeroko geograficznie
pojmowanego zbli¿enia. Stanowi wiêc raczej zjawisko wyci¹gniêcia d³oni ni¿
d¹¿enia do ustaleñ instytucjonalnych, zw³aszcza tych o bardziej kompleksowych wymiarach.
Próbuj¹c odnieæ siê do bilansu nak³adów i zysków wynikaj¹cych ze swoistego poszerzania zasiêgu regionalnej wspó³pracy na otaczaj¹ce Europê rodowisko, zachodzi koniecznoæ uwzglêdniania zró¿nicowanych okolicznoci.
Sama idea akcentowania potrzeby specjalnie pog³êbionych, w jakiej mierze uprzywilejowanych stosunków wzajemnych z ogó³em krajów otaczaj¹cych Uniê mo¿e wydawaæ siê nieco anachroniczna w dobie przyspieszonej
globalizacji. Nie jest to zreszt¹ koncepcja odkrywcza, bior¹c chocia¿by pod
uwagê tradycyjn¹ rosyjsk¹ filozofiê polityczn¹ wobec tzw. bliskiej zagranicy,
czy te¿ d¹¿enie Stanów Zjednoczonych do hegemonii kontynentalnej.
Realistycznie patrz¹c na z³o¿ony temat, nale¿a³oby jednak mocno podkreliæ, ¿e proces globalizacji zawiera  jak dot¹d  wiele elementów powierzchownych i wycinkowych, a zarówno ugruntowany stan bezpieczeñstwa,
jak te¿ wymagania wymiany ekonomicznej wci¹¿ zwi¹zane s¹ w wysokim
stopniu z sytuacj¹ bliskiego otoczenia. Nie jest przypadkiem, ¿e np. ponad
trzy czwarte polskiego handlu zagranicznego przypada na kraje Unii Europejskiej; czy ¿e ta zmierza  pomimo gwarancji natowskich  do utworzenia
w³asnych wielonarodowych si³ zbrojnych.
Z drugiej natomiast strony wiatowe tendencje przemian strukturalnych
nie pozwalaj¹ na jakikolwiek przejaw lekcewa¿enia gigantycznego skoku informacyjnego, telekomunikacyjnego, transportowego, pozwalaj¹cego na coraz tañsze, szybsze i liczniejsze kontakty ogólnowiatowe. Obok wielkiego postêpu liberalizacyjnego, u³atwiaj¹cego dostêp do wszystkich prawie rynków

96

ekonomia 14

Unijna polityka s¹siedztwa zewnêtrznego

zagranicznych. Obok zjawiska miêdzynarodowej demonstracji, polegaj¹cej
na powszechnie rosn¹cej sk³onnoci do przejmowania wzorów, obserwowanych nawet w najbardziej odleg³ych czêciach wiatowego porz¹dku. Obok
czynnika bezpieczeñstwa, w wydatnej mierze zwi¹zanego z potencja³ami
i polityk¹ pozaunijnych mocarstw militarnych: Stanów Zjednoczonych, Chin
i Rosji. I wreszcie obok okolicznoci, wynikaj¹cych ze struktury narodowych
potêg ekonomicznych, a wiêc z tego, ¿e trzy najwiêksze podmioty gospodarcze
wiata to Stany Zjednoczone, Japonia i Chiny.
Z tego wynika racjonalny wniosek o koniecznoci ³¹czenia polityki scalania pañstw UE w mo¿liwie jak najg³êbiej zintegrowany zespó³, otoczony krêgiem partnerów wyranie ¿yczliwych, przewidywalnych politycznie i licz¹cych siê ekonomicznie  z polityk¹ globalizacyjnego wspó³dzia³ania z tymi
przestrzennie odleg³ymi si³ami, które wspó³decydowaæ bêd¹ o dalszych przemianach planety, nawet je¿eli Unia osi¹gnie niespotykane dotychczas parametry rozwoju, co jest spraw¹ bardzo z³o¿on¹, bior¹c pod uwagê dotychczasowe rezultaty strategii lizboñskiej5, a tak¿e poszerzenie Unii, polegaj¹ce na
akceptacji nowych pañstw cz³onkowskich o znacznie ni¿szym od poprzedniego poziomie zaawansowania ekonomicznego i spo³ecznego. Na d³u¿sz¹ metê
powinno to wprawdzie przynieæ powa¿ne dodatnie efekty, jak dowodz¹ m.in.
zbli¿onego typu integracyjnego dzia³ania Stanów Zjednoczonych (udzia³
w APEC, koncepcja zbli¿enia dwóch Ameryk), Rosji (Wspólnota Niepodleg³ych Pañstw, Unia Eurazjatycka i inne próby porozumienia z postradzieckimi
pañstwami) czy  pomimo oporów azjatyckiego rodowiska  wysi³ków
Japonii. Jednak¿e w okresie krótszym koniecznoæ liczenia siê z potrzebami
obszarów rozwojowo opónionych, jakkolwiek coraz bardziej limitowana,
utrudniaæ mo¿e ambitn¹ politykê wychodzenia na przoduj¹ce miejsce w globalnym wycigu gospodarczym i naukowo-badawczym.
Skomplikowana rzeczywistoæ otoczenia s¹siedzkiego

Koncepcja ukszta³towania szczególnie ¿yczliwych stosunków politycznych, ekonomicznych i innych z wyodrêbnionym w mniej b¹d bardziej formalny sposób zespo³em s¹siedzkich podmiotów pañstwowych mo¿e przybraæ
realn¹ postaæ jedynie pod warunkiem autentycznego zainteresowania obu
stron  to jest ka¿dego z wybranych podmiotów zewnêtrznych oraz Unii,
z tym, ¿e ta ostatnia  pomimo imponuj¹cych postêpów aktywnoci scaleniowej  bynajmniej nie jest monolitem. I przez d³ugi jeszcze czas nie bêdzie.
W³adza brukselskiej Komisji i pozosta³ych instytucji unijnych ma wymiary demokratyczne, sk¹din¹d stanowi¹ce przedmiot wielu sporów i zadra¿nieñ narodowych, by przytoczyæ znany przypadek stosunku do ustaleñ nicejskich. Bez wzglêdu jednak na podzia³ g³osów czy ogó³u formalnych uprawnieñ poszczególnych pañstw cz³onkowskich, materialn¹ rzeczywistoci¹ po5
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zostaj¹ zró¿nicowane wielkoci ludnociowe oraz rozpiêtoci ekonomiczne,
zmuszaj¹ce do odmiennego traktowania w³aciwie prawie ka¿dego z cz³onków, pomijaj¹c ju¿ nawet kwestiê silnych to¿samoci narodowo-kulturowych,
rzutuj¹cych zarówno na specyfikê socjopsychiczn¹, jak te¿ na zindywidualizowane sk³onnoci spo³eczeñstw do preferowania lub  wrêcz odwrotnie 
dosyæ niechêtnego traktowania niektórych partnerów unijnych. Przy tym, co
wci¹¿ wa¿ne, w obliczu nawet pozornie drobnych konfliktów miêdzynarodowych reminiscencje historyczne czêsto szybko nabieraj¹ nieoczekiwanie pokanych kszta³tów; nie na tak¹ wprawdzie na ogó³ miarê jak w relacjach pomiêdzy Polsk¹ a Niemcami, ale jednak G³ównie w odniesieniu do podzia³ów z lat II wojny wiatowej, ale siêgaj¹cych nawet niektórych dawniejszych
historycznych antagonizmów, np. w relacjach francusko-angielskich czy w³osko-francuskich.
Czynnik historyczny, obok po³o¿enia geograficznego i geoekonomicznego,
wp³ywa nie tylko na stosunek do partnerów wewn¹trzunijnych. Przesz³oæ
zadecydowa³a mianowicie o szczególnych powi¹zaniach czêci licz¹cych siê
pañstw unijnych z wieloma wyodrêbnionymi podmiotami zewnêtrznymi, poprzednio z regu³y uzale¿nionymi kolonialnie, w nastêpstwie dziewiêtnastowiecznych i dwudziestowiecznych procesów obecnie nie tylko suwerennymi,
prowadz¹cymi samodzieln¹ politykê bezpieczeñstwa i rozwoju ekonomicznego, lecz w niektórych przypadkach reprezentuj¹cymi wysokie, a nawet najwy¿sze w wiecie parametry wszechstronnego zaawansowania.
Najsilniejsze powi¹zania ze swoimi niegdy zale¿nymi obszarami  takimi jak Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Indie czy wiele pañstw afrykañskich  utrzymuje wci¹¿ Wielka Brytania, trwa³y sojusznik
USA oraz przywódca Commonwealthu, co zreszt¹ sta³o siê przyczyn¹ jej kilkunastoletniego opónienia w przyst¹pieniu do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, a i dzisiaj rzutuje na powci¹gliwy stosunek Londynu do nowatorskich instytucji unijnych, takich jak wspólna waluta b¹d swoboda przemieszczania oparta na regu³ach traktatu z Schengen. I zarazem ma istotny wp³yw
 odmienny od stanowiska innych mocarstw UE  na wa¿ne wiatowe wydarzenia, by przytoczyæ zw³aszcza przypadek interwencji Stanów Zjednoczonych w Iraku.
Równie¿ Francja przywi¹zuje du¿¹ wagê do podtrzymywania bliskich kontaktów z by³ymi koloniami czy terytoriami zamorskimi na gruncie cywilizacji
frankofoñskiej i intensywnego wspó³dzia³ania gospodarczego. Ranga jej
partnerów nie jest jednak wysoka, porównywalna z sytuacj¹ brytyjsk¹. Natomiast z punktu widzenia aktualnej unijnej polityki zewnêtrznego s¹siedztwa
geograficzne po³o¿enie krajów powi¹zanych z Francj¹ jest wyranie pomylne  bior¹c pod uwagê charakter czêci afrykañskich krajów ródziemnomorskich oraz pañstw bliskowschodnich.
Wieloma pokrewnymi krajami mo¿e poszczyciæ siê w Ameryce £aciñskiej Hiszpania, a w przypadku Brazylii  Portugalia. Sprzyja to odpowiednio rozbudowanej wspó³pracy handlowej, kapita³owej i kulturowej, a nawet
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mo¿e prowadziæ do okrelonych u³atwieñ natury instytucjonalnej  bior¹c
zw³aszcza pod uwagê tendencje ugrupowania Mercosur, zainteresowanego
zaawansowanym zbli¿eniem do Unii. Sprawy tej nie nale¿a³oby jednak nadmiernie uto¿samiaæ z kategori¹ stosunków s¹siedzkich. Bardziej ju¿ pod tym
wzglêdem uwagê mog¹ przyci¹gn¹æ tradycyjne kontakty W³och z Libi¹,
a ewentualnie i Erytre¹.
Rozpatruj¹c ca³oæ szeroko rozumianych specjalnych s¹siedzkich stosunków pod k¹tem zespo³owej unijnej polityki zbli¿enia do wyodrêbnionego zespo³u krajów, najwiêksze znaczenie nale¿a³oby jednak przydawaæ kierunkowi wschodniemu, przede wszystkim ze wzglêdu na rangê Rosji i Ukrainy,
a tak¿e Turcji z jej nieokrelonym jeszcze statusem.
Dotychczasowe umowy Unii z Rosj¹ zmierzaj¹ ju¿ od d³u¿szego czasu do
wzajemnie uprzywilejowanych kontaktów, zgodnie z Porozumieniem o Partnerstwie i Wspó³pracy. Dotyczy ono g³ównie stosunków ekonomicznych6,
w praktyce dochodzi jednak równie¿ do uzgodnieñ w zakresie innych tematów, tym bardziej ¿e Unia w coraz wyraniejszej mierze staje siê organizmem
o wszechstronnych wymiarach, zadaniach i celach. Nie wyklucza siê przy tym
nawet ewentualnego stowarzyszenia Rosji z UE, jakkolwiek utrzymuj¹ siê
m.in. problemy wynikaj¹ce z odraczania przyst¹pienia Rosji do wiatowej
Organizacji Handlu, a tak¿e z niektórych zahamowañ na rosyjskiej drodze do
pe³niejszej demokracji  zw³aszcza w ostatnim czasie, kiedy to prezydent Putin postanowi³ wzmocniæ w sposób autorytarny swoje kompetencje pod k¹tem
wzmocnienia w³adzy centralnej. Oficjalnie dla walki z rozpowszechnion¹ korupcj¹ i chaosem administracyjnym, ale w ostatniej instancji równie¿ dla odbudowy silnego, imperialnego pañstwa, lekcewa¿¹cego zastrze¿enia ze strony partnerów zachodnich.
Bior¹c jednak pod uwagê aprobatê znacznej czêci rosyjskiej opinii publicznej dla silnej w³adzy jednostkowej, a tak¿e zdaj¹c sobie sprawê z zainteresowania przywódców g³ównych pañstw Unii poprawnymi uk³adami z Rosj¹, s¹dziæ mo¿na, ¿e stosunki unijno-rosyjskie nie ulegn¹ wydatniejszemu
pogorszeniu nawet w przypadku odejcia wschodniego mocarstwa od niektórych dzia³añ i procesów na rzecz dalszej demokratyzacji kraju. Rosja, przywi¹zuj¹ca du¿¹ wagê do odrêbnej to¿samoci narodowo-pañstwowej, nie ma
zamiaru rezygnowaæ ze swoich licznych cech specyficznych, ani nie jest zainteresowana cz³onkostwem w Unii, zw³aszcza ¿e pomylny trend cen na g³ówne produkty eksportowe (ropa naftowa, gaz ziemny) umo¿liwia jej znaczne
zwiêkszenie niezale¿noci ekonomicznej.
Ukraina, w odró¿nieniu od Rosji, niejednokrotnie podkrela³a natomiast
gotowoæ przyst¹pienia do Unii Europejskiej, z któr¹ zreszt¹ równie¿ zawar³a
Porozumienie o Partnerstwie i Wspó³pracy (wesz³o w ¿ycie w marcu 1998 r.),
6 Rosja obejmuje 11,2% obszaru wiata, ale tylko 2,3% mieszkañców Ziemi, a jej udzia³
w ogólnowiatowym GDP  zaledwie 1,1%. Por. P. Kennedy,
Rzeczpospolita z 2021 marca 2004 r.
Zbyt wielka Rosja?
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oceniane jednak¿e jako nie w pe³ni aktualne, wymagaj¹ce modyfikacji. Czêæ
jego postanowieñ ma ogólnikowe wymiary, czêæ nie jest realizowana,
a w praktyce ekonomicznej i politycznej dosz³o ju¿ do form wspó³dzia³ania
wykraczaj¹cych poza dawniejsze ustalenia7. Inna sprawa, ¿e ostatnie wydarzenia zwi¹zane z bezprecedensowymi krokami w walce o w³adzê powa¿nie
wp³ynê³y na unijne oceny sytuacji Ukrainy. Co wiêcej, potrzeby gospodarcze
tego kraju wyraniej ostatnio sk³aniaj¹ jego establishment do wzmacniania
wspó³pracy z Rosj¹  w jakiej mierze kosztem relacji z UE. Znalaz³o to m.in.
wyraz w przyst¹pieniu do instytucji wspólnego obszaru ekonomicznego wraz
z Rosj¹, Bia³orusi¹ i Kazachstanem, a wiêc z zespo³em szczególnie uzale¿nionym od polityki Moskwy.
Odrêbny temat wród wschodnich s¹siadów Unii stanowi Turcja. Kraj ten
jest w zasadzie krajem azjatyckim (tylko ok. 10% ludnoci zamieszkuje europejsk¹ czêæ pañstwa), pod wieloma jednak wzglêdami reprezentuje ju¿ nabyte w ewolucji ostatnich stu lat europejskie cechy cywilizacyjne, zw³aszcza
na terenach silnie uzale¿nionych od turystyki przyjazdowej.
Przyjêcie Turcji do Unii stanowi³oby niew¹tpliwie istotny przyczynek do
pewnej zmiany dotychczasowego charakteru Wspólnoty. Turcja sta³aby siê
drugim pod wzglêdem demograficznym podmiotem narodowym (69 mln
mieszkañców, w tym 80% Turków, ponad 10% Kurdów), wprowadzaj¹c do
dotychczasowej struktury wyznaniowej Unii ok. 65 mln muzu³manów (aktualnie jest ich zreszt¹ ju¿ ok. 5 mln we Francji, ok. 3 mln w Niemczech, kilkanacie milionów w sumie w UE). Nie mia³oby to wprawdzie wiêkszego znaczenia w religijnie na ogó³ obojêtnej Wspólnocie, gdyby nie obawy zwi¹zane
z wyran¹ wie¿oci¹ reform demokratycznych, wprowadzanych do tureckiego prawa i rzeczywistoci materialnej dopiero w ostatnich kilku latach. Chodzi tu o takie m.in. zmiany jak zniesienie kary mierci, swoboda wypowiedzi,
prawo do zgromadzeñ, równoæ praw kobiet i mê¿czyzn, tajemnica dziennikarska, uprawnienia mniejszoci etnicznych, likwidacja s¹dów specjalnych
i instytucji rz¹dowo-publicznych, zarezerwowanych dla wojskowych, pomijaj¹c ju¿ odrêbn¹ kwestiê sporu z Grecj¹ w zwi¹zku z podzia³em Cypru.
Zastrze¿enia odnonie do stabilnoci czynników gwarantuj¹cych demokracjê, rz¹dy prawa i prawa jednostek powodowa³y jednak dotychczas, ¿e
pomimo odleg³ego ju¿ w czasie wejcia w ¿ycie uk³adu o stowarzyszeniu Turcji z UE (grudzieñ 1964) i pomimo z³o¿enia wniosku o cz³onkostwo jeszcze
w kwietniu 1987 r.8, kwestia przyjêcia do Unii wci¹¿ pozostaje otwarta, nawet
po rozpoczêciu odnonych negocjacji akcesyjnych.
Inne skomplikowane punkty wschodniego s¹siedztwa Unii to Bia³oru
z jej swoicie anachronicznym systemem komunistycznej dyktatury jednostki
oraz socjalnego bezpieczeñstwa (pe³ne zatrudnienie, stabilne zaopatrzenie
7

Por. Fundacja Batorego,
, WarszawaKijów 2004.
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na minimalnym poziomie) i troski o spektakularne sukcesy miêdzynarodowe
(sport). Izolowana przez spo³ecznoæ miêdzynarodow¹ Bia³oru ci¹gle stwarza Rosji iluzje mo¿liwoci jej wch³oniêcia  w rzeczywistoci jednak zapewne jest od tego daleka, chocia¿by ze wzglêdu na potrzebê utrzymania w³asnego, odrêbnego ustroju oraz w³asnego kultu przywódcy.
We wszystkich pozosta³ych postradzieckich pañstwach s¹siedzkiego
Wschodu równie¿ wystêpuj¹ trudne problemy dalszego rozwoju i miêdzynarodowej stabilizacji. Mo³dowa rozdarta miêdzy chêci¹ zbli¿enia do Rumunii
a realistycznym docenianiem powi¹zañ z Rosj¹, która z kolei podtrzymuje na
jej terenie naddniestrzañsk¹ enklawê rosyjskoci. Gruzja z wysoko zaawansowanymi ambicjami narodowo-pañstwowymi, lecz penetrowana i szanta¿owana
przez Rosjê popieraj¹c¹ autonomiczne d¹¿enia Abchazji, Ad¿arii i po³udniowej Osetii. Armenia pozostaj¹ca wci¹¿ na granicy otwartego konfliktu z Azerbejd¿anem w sporze o Górny Karabach, a do tego dochodz¹ prawie wszêdzie
trudnoci ekonomiczne, wynikaj¹ce z przerwania tradycyjnych stosunków
wymiany z Rosj¹ i liczenia na jej ewentualne kolonialne dofinansowania,
obiektywnie i subiektywnie spowolnione tempo znajdowania nowego miejsca
w miêdzynarodowych strukturach politycznych i gospodarczych.
Stosunki Unii Europejskiej z jej po³udniowym i po³udniowo-wschodnim
s¹siedztwem czy zapleczem ródziemnomorskim zosta³y formalnoprawnie
ukszta³towane wczeniej, a zarazem pod niektórymi wzglêdami bardziej jednolicie ni¿ kontakty z s¹siednim Wschodem. Po okresie porozumieñ dwustronnych EWG ju¿ w 1972 r. sformu³owa³a zasady ogólnej polityki ródziemnomorskiej, stopniowo dochodz¹c do umów o preferencyjnym zbli¿eniu i innych, obejmuj¹cych zw³aszcza relacje handlowe, kooperacyjne, technologiczne, pomocowe, naukowe, rodowiskowe itd. z pañstwami ródziemnomorskimi. Po ich aktualizacji w póniejszym okresie, z rosn¹cym akcentem
na uzgodnienia polityczne oraz pomocowe oddzia³ywanie Wspólnoty na reformy i przemiany strukturalne poszczególnych pañstw, dosz³o w 1995 r. do
przyjêcia Deklaracji Barceloñskiej o charakterze multilateralnym, zak³adaj¹cej zaawansowan¹ wspó³pracê dla utworzenia sfery pokoju, stabilizacji,
demokracji, praw cz³owieka, postêpu ekonomicznego (stopniowe utworzenie
strefy wolnego handlu z UE), pomocy finansowej i wspó³dzia³ania na p³aszczynie spo³eczno-kulturowej, oraz umowy o stowarzyszeniu. W kolejnych latach dosz³o do dalszych porozumieñ wzmacniaj¹cych partnerstwo euro-ródziemnomorskie, do szczebla ju¿ relatywnie wysokiego9, zgodnie z unijnym
stanowiskiem w sprawie Polityki S¹siedztwa rozszerzonej Europy z krajami
Wschodu i Po³udnia, zawartym w komunikatach z 11 marca 2003 r. i 12 maja
2004 r., które zapewne ulegnie dalszym modyfikacjom na rzecz zbli¿enia.
9

J. Ko³odziej,
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W odró¿nieniu od polityki s¹siedztwa z partnerami wschodnimi, kontakty
z krajami ródziemnomorskimi pozostaj¹ w decyduj¹cym stopniu okrelone
przez poziom zaawansowania tego obszaru.
Ekonomiczne zacofanie krajów po³udniowego i wschodniego Morza ródziemnego stanowi wynik d³ugotrwa³ych procesów historycznych, z kolonizmem w³¹cznie. Mo¿e zw³aszcza zdumiewaæ sytuacja pañstw dysponuj¹cych
du¿ymi wartociowymi zasobami naturalnymi (marokañskie fosforyty, ropa
i gaz z Libii czy Algierii). Wród dziewiêciu ródziemnomorskich krajów, zaliczanych przez UE do kategorii s¹siedzkich, tylko Izrael reprezentuje poziom
dochodów
zbli¿ony do redniej unijnej (80% tej wielkoci), Liban
ju¿ tylko ok. 20%, a pozosta³e siedem  poni¿ej 10%.
W dochodzeniu do bardziej nowoczesnej jakoci ¿ycia gospodarczego kraje Maghrebu i Mashreku napotykaj¹ powa¿ne trudnoci systemowe i strukturalne. Ich przemys³y powstaj¹ bardzo powoli ze wzglêdu na niedostatek kapita³ów, dowiadczenia i zbytu, zarówno wewnêtrznego, jak i zagranicznego.
Okres kolonialny, a w niektórych przypadkach równie¿ walka o niepodleg³oæ, nie pozosta³y bez ladu, kreuj¹c wiele utrzymuj¹cej siê niechêci do
czêci pañstw europejskich  Francji, W³och, Anglii. Wewnêtrzne spory o system polityczny nie sprzyjaj¹ narodowej jednoci, tym bardziej ¿e w prawie
wszystkich przypadkach postkolonialne podmioty pañstwowe s¹ odleg³e od
rzeczywistej, pog³êbionej demokracji, a rz¹dz¹ce jednostki b¹d zespo³y polityków wykorzystuj¹ sytuacjê przede wszystkim dla osobistych celów, w tym
interesów materialnych, co zreszt¹ budzi nastroje opozycyjne wród lepiej
wykszta³conych grup ludnoci, rzadko jednak prowadzi do trwa³ych, zdecydowanie konstruktywnych reform. Do tego dochodz¹ antagonizmy etniczne,
a tak¿e  w niektórych przypadkach, wyznaniowe, w tym m.in. fundamentalizm islamski w Algierii czy Egipcie, w zbrojny sposób staraj¹cy siê przeforsowaæ swoje idea³y.
Na tle powy¿szego ranga unijnej polityki stabilizacji s¹siedzkiej nabiera
zrozumia³ego znaczenia politycznego, ekonomicznego i cywilizacyjnego.
Unijna pomoc finansowa jest wprawdzie ograniczona, ³¹cznie wynosz¹c
w ostatnich latach poni¿ej 2 mld euro rocznie10. Wiêksz¹ natomiast rangê maj¹ zorganizowane, zespo³owe dzia³ania unijnej polityki s¹siedztwa w regulowaniu i rozwi¹zywaniu tak istotnych spraw jak problem zad³u¿enia, postêp
techniczny i technologiczny czy tworzenie systemu celnego wi¹¿¹cego rynki
krajów po³udniowego i wschodniego Morza ródziemnego z rynkiem Unii,
który wprawdzie w okrelonych sytuacjach  dotyczy to zw³aszcza produktów
rolnych oraz wybranych artyku³ów przemys³u lekkiego  mo¿e zastosowaæ
instrumenty protekcjonistyczne, ogólnie jednak, przede wszystkim poprzez
rozbudowane inwestycje bezporednie, stwarza wielkie potencjalne szanse
per capita

10

D. Bikenmaier,
, w: J. Ko³odziej (red.),
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przyspieszonego wzrostu na stowarzyszonych obszarach w miarê ich demokratyzacji.
Obok tego liczyæ nale¿y, ¿e ogó³ preferencyjnych oddzia³ywañ UE na spo³eczno-polityczn¹ sytuacjê po³udniowych s¹siadów powinien w okrelonej
perspektywie doprowadziæ do atmosfery stabilizacji, stanowi¹cej priorytetowy warunek nowoczesnego postêpu ekonomicznego w krajach gotowych na
zaawansowan¹ wspó³pracê z Uni¹.
Perspektywy zwi¹zków UE z bliskim otoczeniem

Nadmierny optymizm w ocenie szans silnego zbli¿enia unijnego organizmu politycznego i ekonomicznego do krajów traktowanych jako szerokie
s¹siedztwo nie mia³by w bli¿szej perspektywie uzasadnienia. Pod tym wzglêdem na szacunek zas³uguj¹ przeto barceloñskie ustalenia, k³ad¹ce szczególny akcent na pog³êbione, perspektywiczne wspó³zale¿noci  na odnonych
terenach  tak istotnych czynników cywilizacji jak demokratyzm, otwartoæ
i sprawiedliwoæ spo³eczna, a odnosz¹ siê one przecie¿ zarówno do tematów
politycznych, jak ekonomicznych i kulturowych. Pokonanie utrzymuj¹cego
siê na tych p³aszczyznach zacofania wiêkszoci krajów s¹siednich ewentualnie nie mo¿e byæ spraw¹ kilku b¹d kilkunastu lat, pomimo budz¹cych nadziejê osi¹gniêæ wycinkowych. Zbyt wiele g³êboko osadzonych reliktów przesz³oci tworzy bariery dla raptownego akceptowania wywodz¹cych siê z zewn¹trz wartoci typu modernistycznego.
D¹¿enia do istotnych reform i pozytywnych zmian nie nale¿a³oby natomiast uto¿samiaæ z odrzucaniem kulturowej odrêbnoci któregokolwiek ze
wschodnich czy po³udniowych s¹siadów Unii. Odrêbnoci te zawieraj¹ bowiem wiele elementów godnych uwagi, zachowania i pielêgnacji w symbiozie
z europejskimi i globalistycznymi tendencjami przemian11. Szacunek dla narodowych to¿samoci pozostaje zreszt¹ nie tylko spraw¹ spo³eczeñstw znajduj¹cych siê na ni¿szych szczeblach zaawansowania gospodarczego i technologicznego. Sporo mianowicie pod tym wzglêdem zale¿y równie¿ od zmian
nastawienia i polityki pañstw unijnych.
Istotnym aspektem tego zagadnienia pozostaje zró¿nicowanie, podmiotowe i przedmiotowe, w zakresie stosunku do ca³oci oraz poszczególnych elementów bliskiego, zaprzyjanionego aktualnie b¹d potencjalnie, s¹siedztwa. W tym zakresie Unia dzia³a³a, dzia³a i dzia³aæ bêdzie zarówno jako zinstytucjonalizowany zespó³, jak te¿ zbiór pañstw o polityce zindywidualizowanej. Jako zespó³ Unia uruchomi³a wiele ju¿ programów pomocy i przyci¹gania ogó³u b¹d poszczególnych czêci s¹siedzkiego otoczenia (TACIS,
PHARE, MEDA, CARDS, INTERREG, w bliskiej perspektywie dalszy instrument kompleksowego wsparcia bliskiej zagranicy). Obok tego utrzymuj¹ siê
i zapewne nadal bêd¹ powstawa³y bilateralne b¹d kilkupañstwowe posuniê11
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cia dla potrzeb uzyskania szczególnie poprawnych i ¿yczliwych kontaktów
z wybranymi partnerami zewnêtrznymi (by wymieniæ na przyk³ad francuskie
stosunki z krajami Maghrebu, w³oskie  z Libi¹, hiszpañskie i portugalskie 
z Ameryk¹ £aciñsk¹, polskie okresowo z Ukrain¹, czy wielkich mocarstw zachodnioeuropejskich  z Rosj¹) i dla okrelonych celów handlowych (korzystne warunki eksportu, pierwszeñstwa w zakupach surowcowych), i dla zyskania wa¿nych sojuszników w ogólnym procesie starañ o stabilizacjê polityczn¹ bliskiego otoczenia.
W przewidywalnej, lecz d³ugoterminowej perspektywie najpewniej dojdzie do ukszta³towania zintegrowanej unijnej to¿samoci o coraz pe³niejszych wymiarach, zarówno na gruncie pomylnych faz przesz³oci12, jak i rosn¹cych wspó³zale¿noci i solidarnoæ ogó³u zjednoczonych narodów. Priorytetowym warunkiem tego musi siê jednak okazaæ znaczne zbli¿enie poziomów zaawansowania ekonomicznie s³abszych ogniw ugrupowania do szczebla elity UE (aktualnie trzy nowe pañstwa cz³onkowskie osi¹gaj¹ PKB, wg PPP,
poni¿ej 50% redniej unijnej, cztery dalsze  poni¿ej 70%). Ten
bowiem czynnik spójnoci zadecyduje o przyspieszeniach cywilizacyjnych
i zbli¿eniu kulturowym, najsilniej cementuj¹cym zwartoæ Wspólnoty13.
W relacjach z otoczeniem s¹siedzkim odnone za³o¿enia ekonomiczne,
wymagania cywilizacyjne i cele kulturowe rysuj¹ siê jeszcze ostrzej na tle
obecnych kontrastów. Z tego punktu widzenia partnerzy wschodnioeuropejscy znajduj¹ siê wprawdzie w du¿o lepszej sytuacji od krajów ródziemnomorskiej Afryki i Azji, ich potrzeby bytowe i rosn¹ce ambicje sk³adaj¹ siê jednak na silniejsze parcie w stronê szybkiej poprawy standardów ¿yciowych,
w istotnej mierze naruszanych  poza Bia³orusi¹  przez proces systemowej
deregulacji, urynkowienia oraz za³amania przywilejów socjalnych. Do tego
dochodz¹ wznowione rosyjskie aspiracje imperialne, znajduj¹ce wyraz zarówno w stosunku do Czeczenii, jak te¿ do ogó³u pañstw postradzieckich,
w tym  we wstrzemiêliwszej mierze  nawet w odniesieniu do trzech unijnych pañstw ba³tyckich. Natomiast w grupie ródziemnomorskich pañstw
arabskich ród³em aktualnych b¹d perspektywicznych napiêæ i konfliktów
jest przede wszystkim Izrael z jego palestyñsk¹ polityk¹ i z podwójnymi, amerykañskimi i europejskimi, konotacjami, wraz z elementami rosyjskiej proweniencji, a ponadto wystêpuj¹ tendencje fundamentalistycznych interpretacji islamu obok reliktów politycznego feudalizmu.
Zasadnicze dylematy praktyczne polityki dobrego s¹siedztwa dotycz¹ równolegle trzech kluczowych zadañ Unii Europejskiej: zminimalizowania ró¿nic pomiêdzy szczeblami ekonomicznego zaawansowania pañstw cz³onkowskich, dysponowania rodkami niezbêdnymi dla autentycznej stabilizacji politycznej i ekonomicznej równowagi krajów s¹siedzkich oraz takiego tempa
per capita
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wzrostu i takich przekszta³ceñ strukturalnych: naukowych, technologicznych,
gospodarczych i informatycznych, jakie pozwoli³yby chocia¿ w przybli¿eniu
zrealizowaæ za³o¿enia strategii lizboñskiej z marca 2000 r.  a wiêc zw³aszcza
stopniowego wyprzedzenia globalnej potêgi Stanów Zjednoczonych.
Rzeczywistoæ jednak na razie w bardzo ograniczonym stopniu potwierdza
szanse realizacji przyjêtych przez UE za³o¿eñ programowych. Gospodarka
amerykañska rozwija siê ostatnio zdecydowanie szybciej od unijnej. W samej
Unii nowo przyjête pañstwa cz³onkowskie wykazuj¹ wprawdzie wy¿sze od
zespo³u poprzedników tempo wzrostu, jednak¿e w liczbach absolutnych  ze
wzglêdu na wielkie ró¿nice wyjciowe  odstêp nie tylko nie maleje, lecz ronie. Warto tu bowiem podaæ, ¿e o ile przyjêcie kolejnych krajów zwiêkszy liczbê mieszkañców UE o ok. 66%, o tyle ³¹czny PKB Unii wzronie z tego tytu³u
zaledwie o 5%.
Kompleksowe podejcie do integracji spo³eczeñstw wewn¹trzunijnych
oraz wzajemnie preferencyjnych stosunków z otoczeniem zewnêtrznym w zasadzie oznacza wysok¹ rangê wszystkich okolicznoci, sprzyjaj¹cych zrozumieniu, ¿yczliwoci i konstruktywnemu wspó³dzia³aniu. Bez zgody i stabilizacji politycznej nie mo¿na sobie wyobraziæ rozbudowy kontaktów handlowych
i kapita³owych, a bez wyraniejszego awansu ekonomicznego niewielkie
szanse mia³aby tak wa¿na historycznie idea kulturowego, organicznego zbli¿enia spo³eczeñstw unijnych oraz ich s¹siadów zewnêtrznych14.
W³aciwe wyczucie i praktyczna realizacja wspó³pracy w odpowiednich
proporcjach nie jest spraw¹ ³atw¹, tym bardziej ¿e partykularne interesy
poszczególnych pañstw  w tym zw³aszcza mocarstw cz³onkowskich  s¹
jeszcze czêsto sprzeczne z etyk¹ unijnej solidarnoci i to¿samoci, co wp³ywa
oczywicie równie¿ na zró¿nicowany stosunek do zindywidualizowanych podmiotów lub elementów zewnêtrznego s¹siedztwa. Pozostaje natomiast faktem, ¿e nowa, poszerzona narodowo, unijna jakoæ przyci¹ga zainteresowanie nawet bardzo odleg³ych przestrzennie partnerów, d¹¿¹cych do swoicie
s¹siedzkiego preferencyjnego zbli¿enia. Pomijaj¹c ju¿ od dawna utrzymuj¹ce siê stowarzyszenie unijnej Wspólnoty z siedemdziesiêcioma krajami
Afryki, Karaibów i Pacyfiku, wielka nowa szansa pog³êbionej wspó³pracy pojawia siê aktualnie w zwi¹zku z realn¹ ju¿ mo¿liwoci¹ utworzenia strefy wolnego handlu w relacji UE z utworzonym w 1991 r. ugrupowaniem integracyjnym Mercosur (Brazylia, Argentyna, Urugwaj, Paragwaj, ewentualnie stowarzyszone z nimi Chile oraz Boliwia)  szansa, nadaj¹ca regionalnej integracji
Europy coraz bardziej plenarne aspekty.
Co siê natomiast tyczy strategii wspó³pracy Unii z krajami bliskiego s¹siedztwa, Komisja Europejska formu³uje nastêpuj¹ce pierwszoplanowe zadania:
14
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 wzmocnienie dialogu politycznego, zw³aszcza w zakresie wspólnego bezpieczeñstwa i koordynacji polityki zagranicznej;
 popieranie rozwoju spo³eczno-gospodarczego, m.in. poprzez preferencyjn¹ politykê handlow¹, wsparcie finansowe i techniczne, a tak¿e zbli¿enie
regulacji do prawodawstwa unijnego;
 wspó³dzia³anie na p³aszczynie systemu sprawiedliwoci i spraw wewnêtrznych, ze szczególnym uwzglêdnieniem kwestii przekraczania granic, migracji, polityki azylu i walki ze zorganizowan¹ przestêpczoci¹ oraz
nadu¿yciami w dziedzinie finansów i gospodarki;
 kreowanie integracji z unijn¹ sieci¹ transportow¹, energetyczn¹ i telekomunikacyjn¹, obok koordynacji prac badawczych;
 aktywizowanie dzia³añ na rzecz jakoci rodowiska naturalnego oraz racjonalnej eksploatacji zasobów;
 wspomaganie kontaktów w sferze kultury, edukacji, ochrony zdrowia, relacji osobistych;
 akcentowanie rangi stosunków regionalnych, m.in. w dziedzinach takich
jak gospodarka, dzia³alnoæ socjalna, bezpieczeñstwo, ochrona rodowiska, edukacja, wymiana specjalistów, kontakty m³odzie¿owe, zdrowie publiczne, prawa cz³owieka15.
Dowiadczenie wskazuje, ¿e rzadko udaje siê zrealizowaæ w okresie krótszym obszerny zespó³ celów miêdzynarodowych, tym bardziej ¿e im ambitniejsze i trudniejsze s¹ wysuwane zadania, tym wy¿sze ich koszty i tym wyraniejsze niektóre sprzecznoci interesów narodowych, regionalnych b¹d
lokalnych. Wszystko to jednak nie podwa¿a zasadniczej koncepcji specjalnych stosunków pomiêdzy Uni¹ i jej poszczególnymi krajami a selektywnie
okrelonym rodowiskiem zewnêtrznym16  zarówno tym przestrzennie bliskim, w zasadzie s¹siedzkim, jak te¿ bardziej oddalonym, jednak¿e pod istotnymi wzglêdami politycznymi, ekonomicznymi i spo³eczno-kulturowymi zaliczaj¹cym siê do strefy szczególnych wspólnych interesów i pog³êbionego
przyci¹gania o autentycznych wymiarach.
A b s t r a c t

European Unions External Neighbourhood Policy

The process of unification of the twenty-five EU countries presents many internal difficulties that stem, in the first place, from large spans between the
levels of economic advancement of the individual member countries, but also
from certain cultural and civilization differences, as well as from some relics
of historical antagonisms.
However, the internal integration is not tantamount to a policy of isolation of
the integrated group from closer contacts with its external surroundings. The
European Union is more and more decisively tending towards constructive
rapprochement with its eastern and southern (Mediterranean) neighbours, in
the belief that an extensive economic and cultural cooperation will promote
political stabilization and general development and help the Unions neigh-
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bours with attaining higher stages of advancement. At the same time, the Union itself will gain greater security and additional economic advantage.
Apart from its relations with neighbours, the Union continues to attach importance to tightening the relations with a number of other countries that, though
spatially more remote, are in many respects closely connected with the Union.
This in particular regards the 70 associated African, Caribbean, Pacific and
Mercosur Group countries.
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