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Strategiczne partnerstwo Unia Europejska-Ameryka Łacińska i Karaiby 

Wspólnoty Europejskie i region latynoamerykański przeszły długą i skom-
plikowaną drogę do osiągnięcia aktualnego stanu ścisłej współpracy politycznej. 
Unia Europejska jest dla regionu najstarszym partnerem instytucjonalnym. Obecny 
etap relacji określamy jako „Strategiczne partnerstwo”, budowane na trzech płasz-
czyznach: politycznej, gospodarczej oraz na polu kultury, oświaty, nauki, technolo-
gii, spraw społecznych oraz pomocy humanitarnej i rozwojowej.  Zostało one pro-
klamowane na Pierwszym Spotkaniu na Szczycie w Rio de Janeiro w dniach 28-29 
czerwca 1999 roku. Mimo iż obie strony dołożyły wysiłków, aby dialog polityczny 
oraz warunki współpracy zostały skonsolidowane w ciągu ostatniej dekady, przed 
regionami pozostaje jeszcze wiele wyzwań. Osiągnięciu ściślejszej współpracy 
z zachowaniem zasady wzajemnego zrozumienia, dialogu i poszanowania interesów 
drugiej strony ma służyć instytucja szczytów politycznych, którym w ostatnich la-
tach towarzyszą wydarzenia skupiające środowiska inne niż polityczne, np. szczyty 
biznesowe i akademickie. 

W dniach 10-11 czerwca 2015 roku w Brukseli odbył się Drugi Szczyt UE-
CELAC1 (Unia Europejska-Wspólnota Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów). Od 

                     
* Dr Joanna Gocłowska-Bolek – ekonomistka, latynoamerykanistka, dyrektorka Centrum Studiów 
Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. 
1 CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Wspólnota Państw Ameryki 
Łacińskiej i Karaibów) została utworzona 23 lutego 2010 roku jako regionalne stowarzyszenie, 
skupiające – jako perwsza organizacja tego typu – wszystkie 33 niepodległe państwa Ameryki 
Łacińskiej i Karaibów (ok. 600 mln mieszkańców). Do celów CELAC należy: stymulowanie dia-
logu politycznego w regionie, propagowanie integracji społeczno-kulturalnej, wspieranie wysił-
ków w zakresie poprawy warunków życia mieszkańców, stymulowanie wzrostu gospodarczego 
oraz służenie dobru wszystkich swoich obywateli. CELAC uosabia idee, które wcześniej przy-
świecały „Grupie z Rio” (międzynarodowej organizacji 23 państw regionu, powstałej w 1986 ro-
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czasu ogłoszenia „Partnerstwa strategicznego” pomiędzy regionami, było to już 
ósme spotkanie w podobnej formule na najwyższym szczeblu, skupiające szefów 
państw i rządów. Od 1999 roku przywódcy państw Unii Europejskiej, Ameryki Ła-
cińskiej i Karaibów spotykają się regularnie co dwa lata na szczytach, na przemian 
po obu stronach oceanu, by ustalać i precyzować cele tego partnerstwa. Poprzednie 
szczyty UE–LAC odbyły się w: Rio de Janeiro (1999), Madrycie (2002), Guadala-
jarze (2004), Wiedniu (2006), Limie (2008) i Madrycie (2010). Natomiast Pierwszy 
Szczyt UE-CELAC, a zarazem Siódmy Szczyt UE-LAC miał miejsce w Santiago 
de Chile w dniach 26-27 stycznia 2013 roku i koncentrował się na współpracy han-
dlowej i promowaniu inwestycji o wartości społecznej i środowiskowej2. 

Ósmy Szczyt Unia Europejska-Ameryka Łacińska i Karaiby  

Tegorocznemu szczytowi towarzyszyło hasło: „Kształtując wspólną przy-
szłość – na rzecz dostatnich, spójnych i trwałych społeczeństw dla naszych obywa-
teli”. W spotkaniu, prowadzonym przez przewodniczących Rady Europejskiej 
i Komisji Europejskiej oraz prezydenta Ekwadoru (Ekwador sprawuje obecnie pre-
zydencję w CELAC), wzięło udział 61 krajów, z których aż 40 było reprezentowa-
nych na najwyższym szczeblu, przez szefów państw i rządów. Z Polski przyjechała 
premier Ewa Kopacz (wzięła udział tylko w drugim dniu Szczytu). Wśród państw, 
których reprezentacja na niższym szczeblu została zauważona w sposób szczegól-
ny, wymienić należy Wenezuelę i Argentynę, które oddelegowały ministrów spraw 
zagranicznych oraz Kubę, która wysłała na Szczyt wiceprezydenta. 

Osiągnięte rezultaty i porozumienia 

Podczas Spotkania na Szczycie przyjęte zostały dwie deklaracje: 
˗ krótsza, polityczna: „Partnerstwo z myślą o następnym pokoleniu”; 
˗ dłuższa, dotycząca szeregu dziedzin wzajemnych stosunków: „Deklaracja 

Brukselska”. 
Zgodnie z oczekiwaniami, podczas spotkania szefowie państw i rządów po-

twierdzili swoje poparcie dla wspólnych, uniwersalnych wartości, wynikających 
z Karty Narodów Zjednoczonych, zadeklarowali wolę wzmocnienia relacji bi-

                                                                                                           
ku w Rio de Janeiro) oraz spotkaniom CALC (Cumbres América Latina y Caribe – wewnątrzre-
gionalnym szczytom państw regionu latynoamerykańskiego). 
2 Podczas Pierwszego Szczytu UE-CELAC przywódcy państw i rządów przyjęli wspólną deklara-
cję polityczną („Deklaracja z Santiago”) i poszerzyli plan współpracy obu regionów („Plan dzia-
łania UE-CELAC na lata 2013-2015”). 
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regionalnych na płaszczyźnie politycznej i gospodarczej oraz wyznaczyli zakresy 
skoordynowanej, systematycznej współpracy regionów na forum ONZ w następują-
cych obszarach: zmiany klimatyczne, nieproliferacja, zwalczanie przestępczości 
narkotykowej i współpraca przy realizacji celów rozwojowych (państwa UE 
i CELAC łącznie reprezentują 1/3 głosów w ONZ). Spotkanie UE-CELAC po-
twierdziło widoczne zróżnicowanie ideologiczne, gospodarcze i społeczne państw 
regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Uwidocznione różnice w stanowiskach 
między regionami dotyczyły następujących kwestii: polityki klimatycznej, interpre-
tacji zasady nieingerencji w sprawy wewnętrzne państw, amerykańskich sankcji 
wobec Wenezueli, sporu o Falklandy/Malwiny, restrukturyzacji długu (temat pod-
noszony przez Argentynę, ale za aprobatą szeregu innych państw CELAC). 

W Deklaracji szefowie państw i rządów odnieśli się do wielu zagadnień 
szczegółowych, m.in. potępili północnoamerykańskie embargo wobec Kuby, wska-
zując na jego negatywny wpływ na warunki życia Kubańczyków i wyrazili satys-
fakcję z powodu rozpoczętego procesu normalizacji stosunków Waszyngton-Hawa-
na. Ważny dla strony latynoamerykańskiej był przyjęty zapis o ustanowieniu regio-
nu Ameryki Łacińskiej i Karaibów „strefą pokoju”.  

Unia Europejska nie zgodziła się natomiast na zamieszczenie w Deklaracji 
zapisu o konieczności zniesienia amerykańskich sankcji wobec Wenezueli, co od-
czytać można jako istotną porażkę państw latynoamerykańskich, intensywnie forsu-
jących ten zapis. Państwa CELAC nie zdołały doprowadzić do uzyskania poparcia 
Unii Europejskiej dla argentyńskiej inicjatywy na forum ONZ w sprawie restruktu-
ryzacji długu i taki zapis także nie został przyjęty w ostatecznym sformułowaniu 
Deklaracji.  

Podczas spotkania przyjęto zaktualizowany, rozszerzony plan działania 
obydwu regionów, który wylicza aktywności przyjęte jako obowiązujące w agen-
dzie wzajemnego dialogu podczas Szóstego Szczytu UE-LAC oraz Siódmego 
Szczytu UE-LAC/Pierwszego Szczytu UE-CELAC, rozszerzone o zapisy dotyczące 
szkolnictwa wyższego oraz bezpieczeństwa obywateli. Działania te zostały zebrane 
w następujących obszarach: 
1. Nauka, badania, innowacje i technologia. 
2. Zrównoważony rozwój, środowisko naturalne, zmiany klimatyczne, bio-

różnorodność, energia. 
3. Integracja regionalna i porozumienie dla promocji integracji i spójności 

społecznej. 
4. Migracje. 
5. Edukacja i zatrudnienie dla promocji integracji i spójności społecznej. 
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6. Światowy problem narkotykowy. 
7. Gender. 
8. Inwestycje i przedsiębiorczość dla zrównoważonego rozwoju. 
9. Szkolnictwo wyższe. 
10. Bezpieczeństwo obywateli. 

W celu poprawy komunikacji i wzmocnienia dialogu politycznego i relacji 
partnerskich między regionami, założono częstsze spotkania (co dwa lata) na szcze-
blu ministrów spraw zagranicznych oraz zacieśnienie współpracy w dziedzinie po-
koju i bezpieczeństwa. Mając na uwadze przypadające na najbliższe miesiące kon-
ferencje międzynarodowe,  przywódcy postanowili pogłębić współpracę zwłaszcza 
w następujących obszarach, traktując je jako wyzwania globalne: 
˗ zmiana klimatu; 
˗ agenda rozwoju po 2015 roku; 
˗ zwalczanie handlu narkotykami. 

Podczas szczytu odbyły się dwie sesje robocze: „Ożywienie partnerstwa bi-
regionalnego” oraz „Wspólnie w obliczu globalnych wyzwań”. W drugim dniu 
szczytu miały miejsce posiedzenia na wysokim szczeblu: UE–CARIFORUM (Ka-
raibskie Forum Państw Azji-Karaibów-Pacyfiku) oraz UE–SICA (System Integracji 
Środkowoamerykańskiej), po których także zostały przyjęte uzgodnione deklaracje. 
Przyjęto tzw. Joint Vision Report dotyczący ostatecznego kształtu umowy stowa-
rzyszeniowej UE-Meksyk. Uzgodniono, że w negocjacjach UE-MERCOSUR zło-
żone zostaną wiążące oferty do końca 2015 roku. Powołano grupę roboczą do 
spraw aktualizacji umowy stowarzyszeniowej z Chile. Państwa SICA zaprosiły kra-
je Unii Europejskiej do członkostwa w Środkowoamerykańskim Banku Integracji 
Gospodarczej3.  

Komisja Europejska ogłosiła programy wsparcia w ramach pomocy rozwo-
jowej dla państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów na ponad 800 mln EUR. Na inwe-
stycje strategiczne w regionie UE przeznaczy 118 mln EUR, a na projekty integru-
jące instytucje edukacyjne i naukowe kolejne 81,5 mln EUR. 25 mln EUR zostanie 
przeznaczone na nowy światłowód łączący Europę i Amerykę Południową. Ogło-
szono też nowy Regional Indicative Programme dla regionu Karaibów o wartości 
346 mln EUR. Podczas szczytu kraje CELAC zostały zachęcone do udziału w wie-
lostronnych projektach naukowych Horizon 2020 z budżetem 80 mld EUR. Zainau-
gurowano szereg programów dwustronnych i regionalnych o łącznej wartości 
170 mln EUR. Ponadto, Unia Europejska ma przeznaczyć 26 mln EUR na syste-

                     
3 Planowane wcześniej spotkania UE-Sojusz Pacyfiku i V4-Sojusz Pacyfiku nie odbyły się. 
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mowe wsparcie programów socjalnych w regionach szczególnie dotkniętych kon-
fliktami, zaś dalsze 21 mln EUR na poprawę sytuacji rodzin zamieszkujących 
Amazonię, wybrzeże Karaibów i Pacyfiku. 

Wyrażono poparcie dla Funduszu Powierniczego UE, który ma wspierać 
działania pokojowe po trwałym zakończeniu konfliktu w Kolumbii. Przyjęto Plan 
Działania dla Ameryki Środkowej i Karaibów w zakresie bezpieczeństwa obywateli 
oraz potwierdzono umowy z Peru i Kolumbią w zakresie wprowadzenia turystycz-
nych wiz krótkoterminowych (kwestia forsowana w sposób szczególny przez Hisz-
panię). 

Ponadto osiągnięto porozumienie, aby Fundacji EU–LAC4 nadać status or-
ganizacji międzynarodowej, mającej w większym stopniu angażować społeczeńs-
twa obywatelskie w partnerstwo UE–CELAC. Po raz pierwszy we wnioskach ze 
szczytu zamieszczono postulaty reprezentantów społeczeństwa obywatelskiego, 
środowiska biznesowego oraz akademickiego, a także zgromadzenia parlamentar-
nego EuroLat. Wdrożenie tych postulatów ma nadzorować właśnie Fundacja       
EU-LAC. 

Przed szczytem miały miejsce następujące wydarzenia: 
˗ Szczyt Biznesowy UE–CELAC (10 czerwca 2015 roku) – przyjęto dwa 

programy: AL-INVEST 5.0 Better Policies for the Growth of Micro, Small 
and Medium-sized Enterprises in Latin America, z budżetem 26 mln EUR 
oraz The New ELAN Programme: European and Latin American Business 
Services and Innovation Network; powołano nowy program wsparcia dla 
małych i średnich przedsiębiorstw z krajów Unii inwestujących w LAC, 
zwłaszcza w Argentynie, Brazylii, Chile, Kolumbii, Meksyku i Kostaryce, 
z naciskiem na następujące dziedziny: technologie komunikacyjne, bio-

                     
4 Fundacja Unia Europejska-Ameryka Łacińska i Karaiby (EU-LAC Foundation) została utworzo-
na w maju 2010 roku podczas 6. Szczytu UE-LAC, zaś podjęła działalność w listopadzie 2011 
roku. Z siedzibą w Hamburgu, Fundacja skupia 62 członków: 33 państwa Ameryki Łacińskiej 
i Karaibów, 28 państw Unii Europejskiej oraz instytucje unijne. Za główny cel Fundacja przyjęła 
„przekształcenie Strategicznego Partnerstwa między Unią Europejską a Ameryką Łacińską, 
ogłoszonego w 1999 roku, w silną i widoczną rzeczywistość, w której aktywnie partycypują 
poszczególne społeczności” (http://eulacfoundation.org/en). Funkcję Prezydenta Fundacji EU-
LAC sprawuje dr Benita Ferrero-Waldner, była komisarz UE ds. stosunków zewnętrznych 
i europejskiej polityki sąsiedztwa (2004-2009) oraz była minister spraw zagranicznych Austrii 
(2000-2004). Jako prezydent Fundacji UE-LAC, dr Ferrero-Waldner dwukrotnie odwiedziła 
Polskę na zaproszenie  CESLA UW, biorąc udział w obchodach 25-lecia CESLA (listopad 2013 
roku) oraz w międzynarodowym seminarium naukowym Latin America and the Caribbean – 

Opportunities for Central and Eastern Europe, zorganizowanym przez CESLA na Uniwersytecie 
Warszawskim (maj 2014 roku).  
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technologie, nowe materiały, czyste technologie, gospodarka ekologiczna 
i nanotechnologie. W szczycie biznesowym uczestniczyło kilka polskich 
firm, m.in. Comarch i Energy Solar; 

˗ Drugi Szczyt Akademicki UE–CELAC (8-9 czerwca 2015 roku) – 
w szczycie uczestniczyła dyrektorka CESLA UW; 

˗ Dyskusja panelowa o rozwoju miast i przestrzeni publicznej (4 czerwca 
2015 roku); 

˗ Zgromadzenie parlamentarne Europy  i  Ameryki  Łacińskiej  EUROLAT    
(3-5 czerwca 2015 roku); 

˗ Dni młodzieży UE–CELAC (9-10 kwietnia 2015 roku); 
˗ Drugie Forum Społeczeństwa Obywatelskiego UE–CELAC (19-20 marca 

2015 roku); 
˗ Ósme Spotkanie Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego Europy, 

Ameryki Łacińskiej i Karaibów (11-12 marca 2015 roku); 
˗ Siódme Spotkanie Związków Zawodowych UE, Ameryki Łacińskiej i Ka-

raibów (10-11 marca 2015 roku). 

Drugi Szczyt Akademicki UE-CELAC  

Drugi Szczyt Akademicki UE-CELAC odbył się w dniach 8-9 czerwca 
2015 roku, tuż przed szczytem politycznym, pod hasłem „W kierunku wspólnej 
przestrzeni euro-latynoamerykańsko-karaibskiej dla szkolnictwa wyższego, nauki, 
technologii i innowacji”, z licznym udziałem przedstawicieli środowiska akademic-
kiego, rządowego, instytucji publicznych i sektora prywatnego. Jako główny rezul-
tat szczytu została przygotowana Deklaracja Brukselska Środowiska Akademickie-
go „Budowanie wspólnej przestrzeni w zakresie szkolnictwa wyższego, nauki, 
technologii i innowacji dla wzmocnienia strategicznego partnerstwa bi-regionalne-
go”, uroczyście wręczona przedstawicielom państw i rządów.  

Pierwszy Szczyt Akademicki był oddolną inicjatywą konsorcjum uniwersy-
tetów chilijskich, która znalazła swoje ujęcie w postaci forum dyskusyjnego zorga-
nizowanego przed Siódmym Szczytem Państw i Rządów UE-LAC w Santiago de 
Chile w 2013 roku na Centralnym Uniwersytecie Chilijskim. Podstawowym celem 
było wzmocnienie i przyspieszenie procesu budowy wspólnej przestrzeni akade-
mickiej, zainicjowanego w Rio de Janeiro w 1999 roku. Wystąpienia i dyskusje 
prowadzone na spotkaniu w Santiago znalazły swój finał w książce zaprezentowa-
nej w Brukseli pod tytułem: Hacia un espacio eurolatinoamericano para la educa-

ción superior, ciencia, tecnología e innovación.  
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W wyniku dyskusji środowiska akademickiego mającej miejsce na spotka-
niu w Santiago, przyjęto „Deklarację z Santiago”, wyrażającą: „silną wolę uniwer-
sytetów, sieci instytucji, centrów oraz ludzi nauki (…) wspomagania, poprzez kon-
wergencję i koordynację ich pracy, procesu utworzenia wspólnej przestrzeni euro-
latynoamerykańsko-karaibskiej dla szkolnictwa wyższego, nauki, technologii i in-
nowacji”, biorąc pod uwagę, że działania te „powinny być podstawą partnerstwa 
strategicznego Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz Unii Europejskiej”5. Zidentyfi-
kowano cztery główne obszary działania: 1. szkolnictwo wyższe; 2. nauka, techno-
logia i innowacje; 3. rola instytucji akademickich w społeczeństwie; 4. instytucje 
akademickie i polityka publiczna. Zaproponowano plan działania, z wyodrębnie-
niem 16 konkretnych propozycji, nad realizacją których czuwa Stałe Forum Aka-
demickie (Permanent Academic Forum PAF). Prace kontynuowano podczas dwóch 
seminariów przygotowawczych: w Bukareszcie, w maju 2014 roku oraz w Guadala-
jarze, w listopadzie 2014 roku. 

Celem Drugiego Szczytu Akademickiego było osiągnięcie znacznego po-
stępu w realizacji wniosków i propozycji przyjętych w Santiago, a więc w zakresie 
utworzenia wspólnej przestrzeni UE-CELAC dla szkolnictwa wyższego, nauki, 
technologii i innowacji. Kontynuowano dyskusje i prace grup roboczych w podob-
nych obszarach tematycznych, jak miało to miejsce dwa lata wcześniej: 
˗ Wzmocnienie integracji systemów szkolnictwa wyższego w Europie 

i Ameryce Łacińskiej; 
˗ Promowanie integracji systemów badań naukowych, technologii i innowa-

cji; 
˗ Współpraca pomiędzy systemami szkolnictwa wyższego a społeczeńs-

twem, zwłaszcza z sektorem produkcji; 
˗ Związki pomiędzy społecznością akademicką a polityką publiczną. 

Ponadto, zorganizowane zostało seminarium: „Innowacyjność i prawa wła-
sności intelektualnej”, z udziałem przedstawicieli uniwersytetów, biznesu, urzędni-
ków państwowych i europarlamentarzystów.  

Podczas Drugiego Szczytu Akademickiego Uniwersytet Warszawski był 
reprezentowany przez dr Joannę Gocłowską-Bolek, która wygłosiła wystąpienie 
The University of Warsaw as a Promoter of Innovation and Creativity in the Field 

of Bi-regional dialogue oraz wzięła udział w pracach grup roboczych i w przygo-
towaniu ostatecznego tekstu Deklaracji Brukselskiej. 

                     
5 „Santiago Declaration”, http://www.eeas.europa.eu/la/summits/docs/2013_santiago_summit_de-
claration_en.pdf (dostęp: 27.06.2015). 


