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 Wojciech Stankiewicz (rec.), Euro-
pejska Polityka Sąsiedztwa Unii Euro-
pejskiej, red. M. Pietraś, K. Stachur-
ska-Szczesiak, J. Misiągiewicz, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej, Lublin 2012, ss. 368.

W latach 2004 i 2007 Komisja Eu-
ropejska zaproponowała nową 

politykę zagraniczną dla Unii Europej-
skiej – „Europejską Politykę Sąsiedz-
twa” (EPS) – politykę ramową obejmu-
jącą południowych i wschodnich sąsia-
dów UE. W recenzowanej monografii 
podjęto próbę analizy działań Unii Eu-
ropejskiej w zakresie Europejskiej Poli-
tyki Sąsiedztwa oraz zmian, które towa-
rzyszyły ich realizacji. 

Do zaproponowania nowej polity-
ki wobec podmiotów zewnętrznych in-
spirowała Unię Europejską chęć posia-
dania w swoim sąsiedztwie stabilnych, 
zamożnych sąsiadów. Dla UE wspiera-
nie politycznego i gospodarczego roz-
woju państw ościennych daje gwaran-
cję pokoju i bezpieczeństwa. Europej-
ska Polityka Sąsiedztwa zapewnia pod-
stawy normatywne współpracy oraz sty-
muluje procesy transformacji wewnętrz-
nej państw objętych polityką EPS.

Autorzy monografii poddali analizie 
stan działań Unii Europejskiej podejmo-
wanych w ramach EPS, z naciskiem na 
uwzględnienie transformacji relacji po-

między UE i jej sąsiadami. Konstruk-
cja monografii została oparta na pięciu 
rozdziałach odpowiadających przyjętym 
założeniom i mających sprzyjać dokona-
nej analizie. 

Po pierwsze założono, że Unia Euro-
pejska jest podmiotem działającym w ra-
mach EPS. Po drugie, uznano za niezbęd-
ne dokonanie analizy specyfiki działań 
UE wobec państw trzecich, objętych pro-
gramem EPS. Po trzecie, zauważono zło-
żoność procesu polityki EPS, ze szczegól-
nym uwzględnieniem jej wymiaru połu-
dniowego. Po czwarte, dostrzeżono dy-
lematy towarzyszące integracji europej-
skiej, podkreślając specyfikę Turcji. Po 
piąte, poddano analizie politykę Polski 
wobec EPS. 

W pierwszej części zatytułowanej 
Unia Europejska jako podmiot Europej-
skiej Polityki Sąsiedztwa, poddano ana-
lizie podstawy normatywne oraz finan-
sowe EPS. Specyfikę podstaw norma-
tywnych Europejskiej Polityki Sąsiedz-
twa zaprezentował dr Igor Lyubashen-
ko. Autor w 2010 r. obronił doktorat na 
Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej, aktualnie jest anali-
tykiem w Polskim Instytucie Spraw Mię-
dzynarodowych. Z kolei dr Paweł Pasier-
biak, pracownik Wydziału Ekonomicz-
nego Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej, poddał analizie finansowanie 
Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.
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Dr Igor Lyubashenko postrzega EPS 
jako element zewnętrznej polityki Unii 
Europejskiej, zauważając jednocześnie 
jej złożoność i niejednoznaczność. Au-
tor zaznacza skomplikowaną strukturę 
polityki zewnętrznej UE oraz „brak jed-
nolitego systemu podejmowania decy-
zji” (s. 21). Podkreśla się, że nadrzędnym 
celem EPS jest zacieranie różnic pomię-
dzy Unią Europejską a państwami znaj-
dującymi się w obszarze funkcjonowa-
nia EPS.

Zauważa się zmianę roli i znacze-
nia instytucji zaangażowanych w proces 
tworzenia EPS. Politykę EPS postrzega 
się jako „politykę złożoną”, wymagają-
cą koordynacji celów na poziomie ma-
kro i poziomie sektorowym (s. 22). Au-
tor podkreśla znaczenie i zaangażowanie 
Komisji Europejskiej w proces tworzenia 
ram prawnych i proces funkcjonowania 
EPS, pomimo ograniczenia jej kompe-
tencji w sferze polityki zewnętrznej UE.

Zaznacza się, że akty normatywne 
kształtujące EPS są kreowane na „bie-
żąco”. Polityka zewnętrzna w segmen-
cie EPS realizowana jest głównie w opar-
ciu o porozumienia zawierane pomiędzy 
Unią Europejską a państwami sąsiedz-
kimi, nazwanymi mianem dokumen-
tów instrumentalnych lub tzw. Planami 
Działania. Autor zauważa, że z punktu 
widzenia prawa międzynarodowego do-
kumenty instrumentalne nie są umo-
wami wiążącymi, a jedynie uzupełnia-
ją istniejące ramy prawne. Zauważa się, 
że „dokumenty o charakterze instru-
mentalnym opierają się na dokumentach 
o charakterze strategicznym” (s. 29). Jed-

nocześnie podkreśla się, że Plany Dzia-
łania charakteryzują się wysokim stop-
niem asymetryczności w stosunkach UE 
z państwami trzecimi.

W dalszej części autor przybliża 
strukturę wewnętrzną Planów Działa-
nia oraz wskazuje najistotniejsze doku-
menty o charakterze instrumentalnym. 
Przede wszystkim wspomina się o Agen-
dzie na rzecz stowarzyszenia z 2009 r., 
która jest ściśle związana z procesem ne-
gocjacji w sprawie umowy o stowarzy-
szeniu między UE a Ukrainą. Następnie 
omawia się Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE nr 1638/2006 
z dnia 2 października 2006 r. określają-
ce przepisy ogólne w sprawie ustanowie-
nia Europejskiego Instrumentu Sąsiedz-
twa i Partnerstwa (s. 32–33).

Autor zauważa, że poza dokumen-
tami instrumentalnymi istnieją rów-
nież dokumenty strategiczne, w których 
określa się ogólne cele i zasady realiza-
cji polityki oraz definiuje się zakres pod-
miotowy. Wskazuje się, że kluczowym 
aktem normatywnym jest Dokument 
Strategiczny EPS, opublikowany przez 
Komisję Europejską w 2004 r., w którym 
określono katalog zasad niezbędnych do 
funkcjonowania polityki EPS. Poza tym 
wyróżnia się komunikaty Komisji Euro-
pejskiej z 2007 r. Silna Europejska Poli-
tyka Sąsiedzka oraz z 2003 roku Szersza 
Europa – Sąsiedztwo: nowe ramy współ-
pracy z naszymi wschodnimi i połu-
dniowymi sąsiadami (s. 24–27).

Podmiotowość UE w ramach EPS od 
strony finansowej jest przedmiotem ana-
lizy dokonanej przez dr. Pawła Pasierba-
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ka, w części zatytułowanej Finansowanie 
Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Autor 
dokonał syntetycznego opracowania me-
chanizmów finansowania EPS z uwzględ-
nieniem ram czasowych. W głównej mie-
rze przybliża się Europejski Instrument 
Sąsiedztwa i Partnerstwa, wprowadzony 
w 2007 roku.

Autor posłużył się obszernym mate-
riałem statystycznym, który daje czytelni-
kowi możliwość zapoznania się z rozkła-
dem geograficznym przyznanych gratyfi-
kacji i wielkością alokowanych środków. 
Przybliża się główne elementy i narzędzia, 
sprzyjające osiąganiu celów EPS. Wyróż-
nia się „komponenty współpracy ponad-
granicznej, ułatwienia rządowe, inicja-
tywę Twinning, pomoc techniczną i wy-
mianę informacji TAIEX” (s. 46–49).

Niezwykle cenne wydają się dane sta-
tystyczne, dotyczące projektów realizo-
wanych w ramach komponentu współ-
pracy ponadgranicznej ENPI i ich finan-
sowania w latach 2007–2013. Niestety nie 
informuje się, czy istnieje projekt na lata 
następne oraz jakie są zamierzenia UE 
w tym obszarze. 

W drugiej części zatytułowanej Wy-
miar wschodni Europejskiej Polityki Są-
siedztwa, przybliżono specyfikę działań 
UE w wymiarze EPS, ze szczególnym 
uwzględnieniem kierunku wschodniego. 
Położono nacisk na ewolucję więzi mię-
dzy UE a państwami sąsiednimi. Skon-
centrowano się na działaniach w ramach 
Partnerstwa Wschodniego w kontekście 
współpracy z poszczególnymi państwa-
mi (Ukrainą, Mołdową, Białorusią oraz 
Gruzją). W dalszej części skupiono się na 

Synergii Czarnomorskiej oraz przybliżo-
no znaczenie dialogu Unia Europejska – 
Rosja w wymiarze energetycznym.

Dr Łukasz Potocki, pracownik nauko-
wy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej im. Szymona Szymonowica w Zamo-
ściu, dokonał analizy programu Partner-
stwo Wschodnie w kontekście ewolucji 
działań UE. Przybliża się koncepcję Wie-
der Europe, Europejską Politykę Sąsiedz-
twa oraz Partnerstwo Wschodnie, wska-
zując na czynniki determinujące rozsze-
rzanie Unii Europejskiej. Podaje się ze-
społy działań i warunków wspierających 
politykę Unii Europejskiej.

Omawiając Europejską Politykę Są-
siedztwa i Partnerstwo Wschodnie przy-
bliża się najważniejsze dokumenty pro-
gramowe, koncentrując się na czynnikach 
warunkujących wyodrębnienie Partner-
stwa Wschodniego z Europejskiej Poli-
tyki Sąsiedztwa. Posiłkując się tabelami, 
dającymi wrażenie przejrzystości i syste-
matyczności podkreśla się zróżnicowanie 
państw objętych programem.

Dr Andrzej Szeptycki, pracownik 
Uniwersytetu Warszawskiego, analizu-
jąc wymiar wschodni polityki zewnętrz-
nej Unii Europejskiej za najważniejsze 
państwo uznał Ukrainę. Wskazuje się 
czynniki sprzyjające przyjęciu Ukrainy 
w struktury Unii Europejskiej. W dal-
szej części przybliża się realne perspek-
tywy rozwoju współpracy Unii Europej-
skiej i Ukrainy.

Omawiając argumenty sprzyjające 
integracji omawia się czynniki politycz-
ne, które sprzyjają integracji. Akcentuje 
się strategiczne położenie geograficzne 
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Ukrainy, między Unią Europejską i Ro-
sją oraz czynniki gospodarcze. Stwier-
dza się, że Ukraina „zasadniczo prze-
strzega również wartości UE, choć na-
potyka w tej sferze na pewne problemy” 
(s. 73). Podkreśla się uczciwość wybo-
rów prezydenckich i parlamentarnych. 
W sferze praw człowieka do głównych 
problemów zalicza się rasizm, pomija-
jąc przy tym represje polityczne. Nie za-
uważa się wydarzeń z lat 2010–2011 (np. 
aresztowanie Julii Tymoszenko), które 
w istotny sposób wpływają na obniże-
nie standardów demokratycznego pań-
stwa prawa.

Analizując czynniki niesprzyjają-
ce integracji podkreśla się zacofanie go-
spodarki ukraińskiej, jej oligarchiczny 
charakter oraz silne powiązania bizne-
su z polityką. Zauważa się specyficzną 
istotę systemu politycznego polegającą 
na odmiennych preferencjach politycz-
nych mieszkańców zachodniej i wschod-
niej Ukrainy. Podkreśla się poparcie spo-
łeczeństwa dla rozwoju stosunków z Ro-
sją oraz brak jednoznacznego poparcia 
dla członkostwa Ukrainy w UE.

W dalszej części przybliża się prio-
rytetowe obszary w stosunkach UE – 
Ukraina. Akcentuje się konieczność za-
warcia umowy stowarzyszeniowej oraz 
podpisanie pogłębionej i wszechstronnej 
strefy wolnego handlu (DCFTA – deep 
and comprehensive free trade area). Nie-
stety autor posługuje się, nie wiadomo 
dlaczego, skrótem DFTA, przez co cały 
artykuł traci na wiarygodności 

W artykule Rola Europejskiej Polity-
ki Sąsiedztwa we wspieraniu procesów 

transformacji ustrojowej i reform gospo-
darczych na Ukrainie dr Tatiana Sydo-
ruk, pracownik Narodowego Uniwer-
sytetu „Akademia Ostrogska”, poddała 
analizie wykorzystanie mechanizmów 
EPS na Ukrainie. Podkreśla się specyfikę 
programu EPS, który nie daje państwom 
uczestnikom gwarancji przystąpienia 
w przyszłości do Unii Europejskiej. 

Podaje się w wątpliwość skuteczność 
programu, podkreślając, że „koncepcyj-
na część EPS nie wygląda na tyle atrak-
cyjnie dla Ukrainy, aby stać się bodź-
cem do kompleksowych i głębokich re-
form” (s. 101). Stawia się tezę, że polityka 
sąsiedztwa nie jest bodźcem powodują-
cym przeprowadzenie reform wewnętrz-
nych a jej sukces zależy w głównej mie-
rze od woli politycznej państwa biorące-
go w niej udział. Zaznacza się, że Unia 
Europejska nie wykorzystała potencjału 
EPS. Pomarańczowa rewolucja potrzebo-
wała wsparcia nie tylko materialnego, ale 
przede wszystkim politycznego ze strony 
UE. W artykule nie zauważa się roli Pol-
ski i jej symbolicznego wsparcia dla de-
mokratycznych przemian na Ukrainie.

W kolejnym artykule, zatytułowanym 
Unia Europejska a Republika Białoruś, 
dr Andrzej Gil i dr Tomasz Stępniewski, 
wykładowcy KUL w Lublinie, próbowa-
li dokonać analizy polityki Unii Euro-
pejskiej wobec Białorusi, próby zakoń-
czonej niepowodzeniem. Autorzy skupi-
li się w głównej mierze na ewolucji polity-
ki UE, traktując pobieżnie najistotniejszy 
program z punktu widzenia Republiki 
Białoruś – Partnerstwo Wschodnie. Nie 
podano zagrożeń wewnętrznych, jak i ze-
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wnętrznych dla realizacji założeń Part-
nerstwa Wschodniego oraz nie uwzględ-
niono stosunku władz Białorusi do pro-
gramów unijnych. Odnosi się wrażenie, 
że ważny temat został potraktowany po-
bieżnie, a treści zawarte w artykule wno-
szą niewiele do literatury przedmiotu.

Polityka Polski i Unii Europejskiej 
wobec Republiki Białoruś jest przedmio-
tem badań dr. Wojciecha Śleszyńskiego, 
wykładowcy Uniwersytetu w Białym-
stoku. W opracowaniu przedstawia się 
w kontekście historycznym politykę Pol-
ski wobec Białorusi, z uwzględnieniem 
zmian na scenie politycznej Polski. Idea 
Partnerstwa Wschodniego została po-
traktowana powierzchownie i wybiór-
czo. Z jednej strony przybliża się dzia-
łania, które powinny towarzyszyć pro-
gramowi, z drugiej pomija się zagroże-
nia, które mogą zniweczyć jego założe-
nia. W artykule wykorzystano monogra-
fie wydane w 2009 r., pominięto opraco-
wania z lat późniejszych, które niewątpli-
wie wzbogaciłyby jego treść.

W artykule zatytułowanym Europe-
an integration of Moldova in context of 
the – EU – Moldova – action plan, prof. 
Valeriu Mosneaga, wykładowca Moldo-
va State University w Kiszyniowie, przy-
bliżył Plan Działań dla Mołdowy w per-
spektywie procesów integracyjnych 
z Unią Europejską. Przedstawia się ewo-
lucję relacji Mołdowy z UE od 1991 r. do 
lutego 2005 r. Pokazuje się tzw. mapę 
drogową w kontekście integracji pań-
stwa z UE, wykorzystując przy tym ba-
dania statystyczne. Artykuł prof. Valeriu 
Mosneaga wzbogaca recenzowaną mo-

nografię o poglądy naukowca z ośrodka 
akademickiego, sporadycznie reprezen-
towanego na łamach polskich publikacji. 

Dr Olga Pliszczyńska w artykule za-
tytułowanym Europejska Polityka Są-
siedztwa UE wobec Gruzji dokonała ana-
lizy EPS wobec Gruzji. Przybliża się spe-
cyficzne położenie geopolityczne pań-
stwa, podkreślając wielowektorowość 
polityki zagranicznej, w tym bliskie re-
lacje ze Stanami Zjednoczonymi. Doko-
nuje się analizy Planu Działania EPS dla 
Gruzji, wyznaczając przy tym takie ob-
szary priorytetowe, jak: 
„1. wzmocnienie rządów prawa, 
2. poprawa klimatu biznesowego i inwe-

stycyjnego, 
3. wspieranie rozwoju ekonomicznego, 

redukcja ubóstwa i poprawa spójno-
ści społecznej,

4. wzmacnianie współpracy na polu 
sprawiedliwości, wolności i bezpie-
czeństwa

5. wzmacnianie współpracy regionalnej
6. promocja pokojowego rozwiązywa-

nia konfliktów wewnętrznych
7. zacieśnianie współpracy w dziedzi-

nie polityki zagranicznej i bezpieczeń-
stwa,

8. wzmocnienie współpracy w dziedzi-
nie transportu i energii” (s. 151–154).
Dr Tomasz Stępniewski przedmiotem 

badań uczynił działania Unii Europej-
skiej wobec konfliktów na Kaukazie Połu-
dniowym. Zauważa się, że ustanowienie 
Europejskiej Polityki Sąsiedztwa spowo-
dowało poprawę relacji UE z państwami 
Kaukazu Południowego. Podkreśla się, 
że głównym powodem ustanowienia EPS 
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dla tego obszaru były „obawy UE odno-
szące się do nielegalnej migracji, przemy-
tu, itd.” (s. 159). Przybliża się inicjatywy 
Unii Europejskiej skierowane w kierun-
ku wschodnim – Synergię Czarnomor-
ską oraz Partnerstwo Wschodnie. 

Zauważa się mediacyjną rolę Unii Eu-
ropejskiej w konflikcie rosyjsko-gruziń-
skim w sierpniu 2008 r. Podkreśla się dy-
plomatyczne działania UE na rzec pokoju 
po zakończeniu działań zbrojnych. Autor 
przybliża działania Niezależnej Między-
narodowej Misji Wyjaśniającej w sprawie 
konfliktu w Gruzji oraz jej raport końco-
wy (s. 171– 172). Pomimo dużej aktyw-
ności UE na Kaukazie Południowym, 
dr Tomasz Stępniewski akcentuje brak 
widocznych efektów jej działania. 

W kolejnych dwóch artykułach pod-
kreśla się jak ważne dla Unii Europej-
skiej jest utrzymywanie bilateralnych re-
lacji z państwami sąsiedzkimi oraz jak 
istotny jest rozwój regionalnej koopera-
cji między UE a tymi państwami.

Inicjatywa zwana Synergią Czarno-
morską została zaprezentowana przez 
dr Beatę Piskorską, wykładowcę KUL, 
w artykule zatytułowanym Synergia Czar-
nomorska: zbliżenie państw regionu Mo-
rza Czarnego do Unii Europejskiej. Przy-
bliża się genezę polityki UE wobec państw 
Morza Czarnego z uwzględnieniem inte-
resów strategicznych UE. Podkreśla się 
trudności, które towarzyszyły wprowa-
dzaniu Synergii Czarnomorskiej. W dal-
szej części wskazano na główne dziedzi-
ny współpracy w ramach Synergii Czar-
nomorskiej, wykorzystując tabelarycz-

ny model współpracy w regionie Morza 
Czarnego. 

Przybliża się funkcjonowanie, struk-
turę regionalnej Organizacji Współpra-
cy Gospodarczej Państw Morza Czarne-
go oraz jej relacje z UE. W dalszej czę-
ści prezentuje się inicjatywy i progra-
my polityczne skierowane przez UE do 
państw Morza Czarnego. Wspomina się 
m.in. o inicjatywie w dziedzinie trans-
portu (TACIS), współpracy energetycz-
nej (INOGATE), czy też edukacji i bada-
niach (INCO).

Z pozoru niezwiązany z recenzowa-
ną monografią temat poruszył dr Grze-
gorz Ronek, wykładowca KUL, w arty-
kule zatytułowanym Dialog energetycz-
ny Unia Europejska – Rosja. Pomimo że 
Europejska Polityka Sąsiedztwa nie jest 
skierowana bezpośrednio do Rosji, au-
tor uznał, że czynniki energetyczne de-
terminują nie tylko relacje UE z Rosją, 
ale także innymi podmiotami, objętymi 
wymiarem wschodnim polityki UE. 

Autor przybliża politykę energetycz-
ną Unii Europejskiej poczynając od 
Traktatu z Maastricht, po Zieloną Kar-
tę z marca 2006 r. (s. 195). Przybliżono 
priorytety polityki energetycznej Unii 
Europejskiej oraz przedstawiano dzia-
łania związane z ograniczeniem przez 
UE emisji gazów cieplarnianych. Poda-
je się szacunkowe dane dotyczące wyko-
rzystania zasobów energetycznych przez 
UE w 2030 r., zwracając przy tym uwa-
gę na potrzebę większego wykorzysta-
nia odnawialnych źródeł energii. Za-
uważa się brak połączeń sieci transpor-
towej gazu pomiędzy państwami UE, co 
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w konsekwencji może prowadzić do na-
ruszenia równowagi mechanizmu soli-
darnościowego.

W dalszej części przedstawiono miej-
sce Unii Europejskiej w polityce energe-
tycznej Rosji. Podkreśla się znaczenie Ga-
zociągu Północnego, który pozwala na 
dywersyfikację kanałów tranzytowych 
dla eksportowanego przez Rosję gazu. 
Zaznacza się, że dialog energetyczny UE 
– Rosja jest istotny dla obu stron. Z jed-
nej strony zauważa się podmiot (Unia Eu-
ropejska), który stale zwiększa swoje za-
potrzebowanie na surowce energetyczne, 
z drugiej podmiot (Rosja), mogący zaspo-
koić popyt UE posiadanymi surowcami. 

Podkreśla się rolę Niemiec, jako strate-
gicznego partnera Rosji w polityce ener-
getycznej. Pomija się rolę w projekcie Ga-
zociągu Północnego byłego kanclerza 
Niemiec, Gerharda Schroedera. W arty-
kule ignoruje się również fakt, że pierwsza 
nitka Gazociągu została oddana w 2011 r., 
nie zauważa się zagrożeń jakie niesie Ga-
zociąg Północny w wymiarze geopoli-
tycznym np. dla Polski.

W części trzeciej przedmiotem ba-
dań uczyniono Wymiar Południowy Eu-
ropejskiej Polityki Sąsiedztwa. Prof. Sta-
nisław Parzymies, wykładowca Uniwer-
sytetu Warszawskiego, w opracowaniu 
zatytułowanym Unia dla Śródziemno-
morza a Europejska Polityka Sąsiedztwa 
dokonał analizy procesu barcelońskie-
go, który w swoich zamierzeniach miał 
stworzyć przestrzeń dla zachowania po-
koju w obszarze państw Afryki Północ-
nej i Bliskiego Wschodu (s. 213). Podkre-
śla się rolę Prezydenta Francji, Nicola-

sa Sarkozy, w kształtowaniu procesu po-
koju i stabilizacji w rejonie śródziemno-
morskim. Dokonuje się analizy procesu 
kształtowania się procesu barcelońskie-
go: Unia dla Śródziemnomorza. Zauwa-
ża się rolę Niemiec i wpływ Angeli Mer-
kel na kształtowanie się projektu oraz 
kwestionowanie przy tym uprzywilejo-
wanej roli Francji w rejonie basenu Mo-
rza Śródziemnego.

Przypomina się konferencję założy-
cielską z 13 lipca 2008 r., która zakoń-
czyła się przyjęciem aktu założyciel-
skiego Udś. Autor zauważa, że w dekla-
racji końcowej „podkreślono, że inicja-
tywa opiera się deklaracji barcelońskiej 
z 1995 r. i będzie realizować jej cele: po-
kój, demokrację i dobrobyt...” (s. 224). 
W dalszej części wspomina się, że „w de-
klaracji nie ma mowy o realizacji takich 
celów jak demokracja i prawa człowieka, 
co stanowi regres w stosunku do celów 
procesu barcelońskiego” (s. 225). Które 
zdanie jest prawdziwe?

Zauważa się bariery na jakie nara-
żony jest proces barceloński wynikają-
ce w głównej mierze z niechęci zainte-
resowanych państw do np. nieprzestrze-
gania praw człowieka, ale jednocześnie 
wskazuje się metody i środki, które mogą 
ożywić współpracę pomiędzy UE a pań-
stwami basenu Morza Śródziemnego.

Dr Paweł Borkowski z Uniwersyte-
tu Warszawskiego przedmiotem anali-
zy uczynił Gospodarczy wymiar Euro-
pejskiej Polityki Sąsiedztwa. Kontynu-
ując tezy z artykułu prof. S. Parzymie-
sa, przedstawia się gospodarczy wymiar 
procesu barcelońskiego. Podkreśla się, 
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że środki, którymi dysponuje UE po-
zwalają na realizację procesu w sposób 
kompleksowy. Prezentuje się dane sta-
tystyczne (s. 251–256), które uzupełnia-
ją treści zawarte w artykule. Zauważa 
się, że w interesie Unii Europejskiej jest 
koegzystencja zarówno wymiaru połu-
dniowego, jak i wschodniego.

Analizując gospodarczy wymiar pro-
cesu barcelońskiego, wskazuje się środki 
służące jego realizacji. Podkreśla się zna-
czenie europejsko-śródziemnomorskiej 
strefy wolnego handlu, którą planowa-
no utworzyć do 2010 r. Zaznacza się, że 
cel nie został zrealizowany, nie wskazu-
jąc przy tym przyczyn takiego stanu rze-
czy. Przedstawia się ekonomiczne cele 
Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego, 
podkreślając znaczenie rozwoju społecz-
no-gospodarczego państw partnerskich, 
poprawy życia oraz wzrostu zatrudnie-
nia. Opisano tzw. formułę tunezyjską, 
jako model negocjacyjny przy podpisy-
waniu układów śródziemnomorskich

Przybliża się pomoc rozwojową udzie-
laną przez UE. Wskazuje się warunki 
które muszą spełnić państwa objęte pro-
gramem. Opisuje się regulacje MEDA I 
i MEDA II, czyli instrumenty finansowe 
w ramach partnerstwa europejsko-śród-
ziemnomorskiego. Zaznacza się, że poza 
programami MEDA, UE angażuje się fi-
nansowo poprzez środki, dysponentem 
których jest Europejski Bank Inwestycyj-
ny. W dalszej części przedstawiono dane 
statystyczne dotyczące wymiany han-
dlowej oraz poziomu ubóstwa i rozwo-
ju. Niestety autor nie wyjaśnił czym do-

kładnie są i, jaka jest konstrukcja wskaź-
ników HDI oraz HPI?

W części czwartej zaprezentowa-
no cztery artykuły dotyczące Dylema-
tów Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, 
tj. 1. Dr Agaty Ziętek, pracownika UMCS, 
Kulturowo-cywilizacyjne granice Europy, 
2. Prof. Hűseyin Bağci, dziekana Instytu-
tu Stosunków Międzynarodowych, Mid-
dle East Technical University w Ankarze, 
The European neighborhood policy: put-
ting old wine in a new bottle? A Turkish 
perspective; 3. Dr Katarzyny Stachurskiej-
-Szczesiak, pracownika UMCS, Turcja 
państwem członkowskim Unii Europej-
skiej czy bliskim sąsiadem?; 4. Dr Justyny 
Misiągiewicz, pracownika UMCS, Turkey 
as a energy transit state between Asia and 
the European Union. Artykuły zostały na-
pisane rzetelnie od strony merytorycz-
nej. Uzupełniają wiedzę czytelnika o in-
formacje, na temat relacji kształtujących 
się pomiędzy Turcją, a Unią Europejską.

Dr Agata Ziętek podjęła próbę usta-
lenia granic kulturowo-cywilizacyjnych 
Europy, stawiając przy tym wiele pytań, 
typu: Gdzie Europa się zaczyna, a gdzie 
kończy?. Odpowiedzi na zadane pytania 
szuka się posiłkując się dwoma kryteria-
mi: kryterium geograficznym oraz kry-
terium cywilizacyjnym (s. 264), a tak-
że kryteriami pobocznymi: kryterium 
wiary, kryterium wartości, kryterium 
języka, kryterium prawnym oraz kry-
terium świadomościowym (s. 274). Za-
znacza się, że wschodnia granica Euro-
py pozostaje najbardziej dyskusyjną spo-
śród pozostałych, a koncepcje kulturowa 
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i geograficzna pozostają w opozycji wo-
bec siebie.

Dokonuje się próby odnalezienia ko-
rzeni cywilizacji europejskiej, odwołując 
się m.in. do mitologii greckiej oraz Stare-
go Testamentu. Przedstawia się geogra-
ficzne koncepcje Europy, m.in. polskie-
go historyka Oskara Haleckiego. Pod-
kreśla się dyskusyjność wschodniej gra-
nicy Europy. Wyklucza się teorię, któ-
ra utożsamia wschodnią granicę Euro-
py z elementem religijnym, a mianowicie 
prawosławiem. Jak słusznie zauważa się, 
„należałoby wówczas z Europy również 
wykluczyć Grecję – kolebkę cywilizacji 
europejskiej” (s. 270). Poddając analizie 
kryterium cywilizacyjne, odwołuje się 
do pojęcia „kultury”. Zauważa się za Ja-
nem Kieniewiczem, że przestrzeń cywi-
lizacyjna „to zbiór znaków jednoznacz-
nie określających tożsamość” (s. 273). 

Analizując kryteria poboczne autor 
skupia się w głównej mierze na kryte-
riach wartości i języka. Przybliża się kata-
log wartości według Leona Dyczewskie-
go oraz system wartości człowieka zjed-
noczonej Europy Tadeusz Plicha. Podkre-
śla się istotę kryterium wartości w proce-
sach integracyjnych na kontynencie euro-
pejskim. W dalszej części przypomina się 
zainicjowany przez słowackiego Komi-
sarza ds. Kultury Jana Figla, a ogłoszony 
w 2008 r. Europejski Rok Dialogu Euro-
pejskiego. Pobieżnie potraktowano kry-
terium prawne. Autor zawarł tezy w czte-
rech zdaniach, zaczerpniętych z mono-
grafii J. Pietrasia Prawo wspólnotowe i in-
tegracja europejska.

Prof. Hűseyin Bağci z tureckiej per-
spektywy uznał rozszerzenie Unii Eu-
ropejskiej za niezwykle ważne wydarze-
nie, ale jednocześnie zauważa, że istnieje 
małe prawdopodobieństwo pozytywne-
go zakończenia procesu integracji Turcji 
z UE. Podkreśla się rolę Europejskiej Po-
lityki Sąsiedztwa w kontekście pomocy 
państwom – w tym Turcji – w ich trans-
formacji. Główny nacisk kładzie się na 
badanie kształtowania się polityki Unii 
Europejskiej wobec podmiotów między-
narodowych przed wdrożeniem Euro-
pejskiej Polityki Sąsiedztwa.

Dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak 
przedmiotem analizy uczyniła rozważa-
nia nad możliwymi scenariuszami ewo-
lucji relacji pomiędzy Unią Europejską 
a Turcją. Podkreśla się wyjątkowość Tur-
cji w kontekście geograficznym i cywili-
zacyjnym oraz wyznaniowym. Zazna-
cza się, że czynnikiem determinującym 
integrację Turcji z Unią Europejską poza 
czynnikami politycznym i ekonomicz-
nym, jest czynnik demograficzny i zwią-
zane z nim migracje ludności (s. 312). 
Poddając analizie wariant – Turcja poza 
Unią Europejską – podkreśla się znacze-
nie nacisków opinii publicznej oraz pro-
cesów migracyjnych.

Przybliża się drogę Turcji do Unii Eu-
ropejskiej, począwszy od wniosku o sto-
warzyszenie z EWG w 1957 r. Podkreśla 
się znaczenie raportu z 2004 r., w którym 
zalecono Turcji otwarcie negocjacji ak-
cesyjnych oraz wskazuje bariery ograni-
czające ten proces. Zauważa się, że Tur-
cja pod względem geograficznym i hi-
storycznym leży poza Europą, a religią 
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dominującą jest islam. Zaznacza się, że 
przystąpienie Turcji do UE wiązałoby się 
z wieloma problemami. Przede wszyst-
kim wśród dotychczasowych członków 
istnieje obawa, że Turcja osiągnęłaby sta-
tus państwa równego np. Francji czy też 
Wielkiej Brytanii. Poza tym akcesja Tur-
cji do UE, wywołałoby zmiany na mapie 
geopolitycznej świata. 

Podkreśla się długotrwałość proce-
su akcesyjnego Turcji oraz jego złożo-
ność i wyjątkowość. Zaznacza się, że wraz 
z przystąpieniem islamskiej Turcji do UE, 
wartości charakterystyczne i uniwersal-
ne dla chrześcijańskiej Europy, mogą stra-
cić na znaczeniu. Zaznacza się, że zawie-
szenie niektórych rozdziałów negocjacyj-
nych nie oznacza jeszcze pozostania Tur-
cji poza Europą, chociaż bierze się pod 
uwagę niepowodzenie akcesji tureckiej. 
Badając czynniki podważające integrację, 
pomija się całkowicie problem kurdyjski 
i związaną z tym ochronę praw człowieka. 

W artykule dr Justyny Misiągiewicz, 
pracownika UMCS, zaznacza się poło-
żenie geopolityczne Turcji. Podkreśla się 
rolę państwa jako „korytarza energetycz-
nego”, który może być alternatywą dla 
dotychczasowych dróg tranzytu surow-
ców energetycznych. Autor zauważa spe-
cyfikę państwa, polegającą na jego poło-
żeniu i związaną z tym pozycją politycz-
ną wobec państw Azji Centralnej i Kau-
kazu. Analizując strategię energetyczną 
Turcji wykorzystuje się dane statystycz-
ne w formie tabelarycznej. Przybliża się 
główne projekty rurociągowe Turcji. 

Przedstawia się przy pomocy wykre-
sów i tabel materiał statystyczny, a w celu 

lepszego zobrazowania tematu wykorzy-
stuje się mapy. Szkoda tylko, że są one 
niewielkie, a w konsekwencji mało czy-
telne. Artykuł napisano w języku angiel-
skim, co podnosi jego rangę w środowi-
sku naukowym.

W części piątej zatytułowanej Rola Pol-
ski w kształtowaniu Europejskiej Polityki 
Sąsiedztwa, zaprezentowano jeden arty-
kuł dr Katarzyny Marzędy-Młynarskiej 
adiunkta UMCS, Strategia polityki za-
granicznej Polski wobec Europejskiej Po-
lityki Sąsiedztwa. W opracowaniu prze- 
stawia się rolę Polski w kształtowaniu 
EPS. Podkreśla się, że integracja Polski 
z UE postawiła przed polską dyplomacją 
nowe wyzwania, związane nie tylko z sa-
mym członkostwem w UE, ale również 
z kształtowaniem polityki zagranicznej 
wobec nowych podmiotów, będących 
poza strukturami UE (s. 349).

Zaznacza się znaczenie Partnerstwa 
Wschodniego oraz aktywny udział Polski 
w kształtowaniu jego strategii. Przybliża 
się założenia strategii polityki zagranicz-
nej Polski wobec EPS, akcentując przed-
akcesyjne próby współpracy Polski z pań-
stwami Europy Środkowej i Wschodniej. 
Podkreśla się, że Polska, pomimo wypra-
cowania własnej strategii, nie dysponu-
je jednolitym dokumentem, który wspie-
rałby jej działania w ramach EPS. Oma-
wiając założenia strategii polityki zagra-
nicznej Polski wobec EPS, akcentuje się 
konieczność wypracowania odrębnej po-
lityki wobec państw Europy Wschodniej 
ze szczególnym poparciem dla idei posze-
rzenia UE o Ukrainę.
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Analizując instrumenty strategii przed-
stawiono współpracę w ramach Trójkąta 
Weimarskiego oraz Grupy Wyszehradz-
kiej. W układzie bilateralnym zauważo-
no rolę Niemiec w kształtowaniu polity-
ki UE wobec państw Europy Wschodniej 
oraz rolę Szwecji w kształtowaniu projektu 
Partnerstwa Wschodniego. Przedstawio-
no założenia, cele, priorytety oraz zasady 
finansowania Partnerstwa Wschodniego 
według stanu na 2009 r., co czyni niestety 
artykuł nieaktualnym.

Monografię poświęconą różnym 
aspektom EPS, pomimo pewnych niedo-
ciągnięć oraz zauważonych braków nale-
ży ocenić pozytywnie. Nie do końca zro-
zumiałe jest, dlaczego autorzy przedsta-
wiając dylematy Europejskiej Polityki Są-
siedztwa, poddali analizie jedynie aspi-
racje tureckie. W części tej zabrakło cho-
ciażby dylematów związanych z polityką 
Unii Europejskiej wobec Ukrainy i Gru-
zji. Pozycję wydawniczą poleca się wszyst-
kim zainteresowanym światem współcze-
snym oraz studentom studiów humani-
stycznych, ekonomicznych i prawniczych.

Wojciech Stankiewicz


