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Powo³anie Wy so kiej Przed sta wi ciel Unii Eu ro pe j skiej do spraw Po li ty -
ki Za gra ni cz nej i Bez pie cze ñ stwa oraz pod leg³ej jej Eu ro pe j skiej S³u¿by
Dzia³añ Ze w nê trz nych (ESDZ) mia³o po pra wiæ ko or dy na cjê uni j nej po -
li ty ki ze w nê trz nej. Doty ch cza so we fun kcjo no wa nie tych in sty tu cji w za -
kre sie po li ty ki wo bec pañstw Par t ne r stwa Wschod nie go do pro wa dzi³o
jed nak do spo rów miêdzy insty tucjo nal nych i wyd³u¿e nia pro ce su de cy -
zyj ne go. Nie po pra wi³o rów nie¿ wi do cz no œci uni j nej dy p lo ma cji w tym
re gio nie. Aby zwiê kszyæ sku te cz noœæ ESDZ w koor dy no wa niu po li ty ki
Par t ne r stwa Wschod nie go, musz¹ byæ spe³nio ne na stê puj¹ce wa run ki:

l Akty w noœæ dyp loma ty cz na po win na byæ pro wa dzo na prze de wszy stkim 
przez ESDZ (we wspó³pra cy z Ko misj¹ Eu ro pejsk¹). Na le ¿y wy ja œ niæ
po dzia³ ko m pe ten cji w za kre sie po li ty ki za gra ni cz nej miê dzy tymi in sty -
tu cja mi a Sta³ym Prze wod nicz¹cym Rady Eu ro pe j skiej – mo ¿ na roz wa -
¿yæ pod pi sa nie w tej spra wie po ro zu mie nia miêdzy insty tucjo nalne go.
Ponad to po win no byæ wy pra co wa ne sta³e po ro zu mie nie w za kre sie re -
pre zen towa nia Unii Eu ro pe j skiej w kra jach trze cich miê dzy de le ga cja -
mi a pa ñ stwa mi spra wuj¹cymi Pre zy den cjê ro ta cyjn¹.

l W zwi¹zku z roz wo jem Par t ne r stwa Wschod nie go na le ¿y zwiê k szyæ
li cz bê pra co w ni ków ESDZ za j muj¹cych siê mery to ry cz nie tym za -
gad nie niem – za rów no w cen tra li, jak i w de le ga cjach. Po wiê ksze -
nie przysz³ego bu d¿e tu ESDZ na ten cel jest ma³o pra wdo podo b ne,
dla te go roz wi¹za niem mo¿e byæ odde le go wa nie na ro do wych eks -
per tów z no wych kra jów cz³on ko wskich.

l Eu ro pe j ska S³u¿ba Dzia³añ Ze w nê trz nych po win na zle ciæ prze pro wa -
dze nie ze w nê trz nej, nie za le ¿ nej oce ny stru ktu ry zarz¹dza nia i na jej
pod sta wie zmo dy fi ko waæ or ga ni za cjê pra cy, w tym przep³yw in fo r ma -
cji i po dzia³ za dañ miê dzy ró ¿ ny mi wy dzia³ami. Na le ¿y na przyk³ad
do pre cy zo waæ po dzia³ ko m pe ten cji w ESDZ (miê dzy dzia³em ge o gra -
fi cz nym i glo ba l nym, de le ga cja mi oraz spe cja l ny mi przed stawi cie la mi) 
w za kre sie roz wi¹zy wa nia kon fli któw re gio na l nych.

l W celu zwiê ksze nia spó j no œci pro ce su pro gra mo wa nia po mo cy fi -
nan so wej w kra jach Par t ne r stwa Wschod nie go urzêd ni cy ESDZ po -
win ni na jak naj wczeœ nie j szym eta pie w³¹czaæ siê w pra ce Ko mi sji
Eu ro pe j skiej, w tym braæ udzia³ we wspó l nych mi sjach w pie r wszej
fa zie pro gra mo wa nia po mo cy.

l  Aby de le ga cje wy da wa³y spra w nie œro d ki po mo co we, na le ¿y do pra -
co waæ pro ce du ry de cy zy j ne w za kre sie po mo cy fi nan so wej i wy ja œ -
niæ ko m pe ten cje po szcze gó l nych pra co w ni ków, zw³asz cza w za kre -
sie au to ry za cji wy da t ków bu d¿e to wych.
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Powo³anie Wy so kiej Przed sta wi ciel Unii Eu ro pe j skiej do spraw Po li ty ki Za gra ni cz -
nej i Bez pie cze ñ stwa – Ca t he ri ne As h ton – i pod leg³ej jej Eu ro pe j skiej S³u¿by Dzia³añ
Ze w nê trz nych (ESDZ) mia³o na celu zwiê ksze nie sku te cz no œci po li ty ki ze w nê trz nej
Unii Eu ro pe j skiej. Z pun ktu wi dze nia Pol ski jest to szcze gó l nie isto t ne wo bec pañstw
Par t ne r stwa Wschod nie go. To ESDZ jest g³ów nie odpo wie dzia l na za koor dy no wa nie
uni j nej po li ty ki w tym re gio nie, a sieæ de le ga cji za pe w nia jej bez po œred ni¹ obe cnoœæ dy-
 p lo ma tyczn¹ w kra jach Par t ne r stwa Wschod nie go. Po nie wa¿ jest to nowa in sty tu cja, jej
re la cje z po zo sta³ymi in sty tu cja mi i pa ñ stwa mi cz³on ko wski mi do pie ro siê kszta³tuj¹:
w naj b li ¿ szym cza sie wy kszta³c¹ siê me cha ni z my wspó³pra cy de le ga cji Unii Eu ro pe j -
skiej z par t ne ra mi w kra jach trze cich, pod ko niec 2011 roku ma po wstaæ pie r wszy ra port
na te mat fun kcjo no wa nia ESDZ, szcze gó l nie do tycz¹cy jej roli w za kre sie pro gra mo wa -
nia uni j nej po mo cy i dzia³añ de le ga cji, a na 2013 rok jest pla no wa ny przegl¹d or ga ni za cji 
ESDZ, do tycz¹cy prze de wszy stkim po zio mu za trud nie nia urzêd ni ków z pañstw cz³on -
ko wskich i pro ce dur re kru ta cji. Nie mniej jed nak ju¿ te raz na le ¿y wska zaæ, ja kie go typu
kon se k wen cje i pro ble my dla po li ty ki Unii Eu ro pe j skiej w re gio nie Par t ne r stwa
Wschod nie go wi¹¿¹ siê z fun kcjo no wa niem tej s³u¿by. Pre ce den sy w po dzia le ko m pe -
ten cji z in ny mi in sty tu cja mi, kszta³to wa ne na pocz¹tku fun kcjo no wa nia ESDZ, bêd¹
mia³y zna cze nie dla jej przysz³ej roli. Doty ch cza so we fun kcjo no wa nie ESDZ i dzia³ania
Wy so kiej Przed sta wi ciel nie przy czy ni³y siê do zwiê ksze nia sku te cz no œci po li ty ki Unii
Eu ro pe j skiej, do pro wa dzaj¹c do spo rów miêdzy insty tucjo nal nych i wyd³u¿e nia pro ce su
de cy zyj ne go, nie po pra wi³y ta k ¿e wi do cz no œci uni j nej dy p lo ma cji w tym regionie.

Stru ktu ra orga niza cy j na Eu ro pe j skiej S³u¿by Dzia³añ
Ze w nê trz nych

E
u ro pe j ska S³u¿ba Dzia³añ Ze w nê trz nych jest stru ktur¹ bar dzo m³od¹. Or ga ni -
za cjê i za kres fun kcjo no wa nia ESDZ usta li³a Rada na wnio sek Wy so kiej
Przed sta wi ciel w li pcu 2010 roku1, po d³ugo trwa³ych ne go cja cjach z Pa r la men -

tem Eu ro pe j skim, pa ñ stwa mi cz³on ko wski mi i uzy ska niu zgo dy Ko mi sji Eu ro pe j skiej.
Eu ro pe j ska S³u¿ba Dzia³añ Ze w nê trz nych roz po czê³a ofi cja l nie dzia³al noœæ w grud niu
2010 roku, a pro ces jej bu do wy ma siê za ko ñ czyæ do 2013 roku. Kon kre t na stru ktu ra
orga niza cy j na ESDZ zo sta³a za pre zen towa na przez Ca t he ri ne As h ton do pie ro w ma r cu
2011 roku.

Per so nel ESDZ stwo rzy li pra co w ni cy Ko mi sji Eu ro pe j skiej po chodz¹cy prze de wszyst -
kim z Dy re kcji Ge ne ra l nej do spraw Sto sun ków Ze w nê trz nych (DG RELEX), któ rych
eta ty zo sta³y w³¹czo ne do ESDZ, oraz z Dy re kcji Ge ne ra l nej do spraw Roz wo ju
(DG DEV). Stru ktu ry s³u¿by za si li li ta k ¿e urzêd ni cy z Se kre ta ria tu Ge ne ral ne go Rady
Unii Eu ro pe j skiej i dy p lo ma ci z pañstw cz³on ko wskich, któ rzy do ce lo wo maj¹ sta no wiæ
jedn¹ trze ci¹ wszy stkich pra co w ni ków za tru d nio nych w Eu ro pe j skiej S³u¿ bie Dzia³añ
Ze w nê trz nych. Pol ska od de le go wa³a do ESDZ na sta no wi ska na ro do wych eks per tów
sie dem na stu pra co w ni ków, z tego ty l ko jed ne go eks per ta do ze spo³u Par t ne r stwa
Wschod nie go. De cy zja o powo³aniu ko r pu su ESDZ sk³adaj¹cego siê z pra co w ni ków
ró ¿ nych in sty tu cji by³a uza sa d nio na d¹¿e niem do za pe w nie nia le p szej ko or dy na cji po li -
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1 De cy zja Rady z 26 li pca 2010 roku (2010/427/EU).



ty ki za gra ni cz nej Unii Eu ro pe j skiej. Obe c nie s³u¿ba li czy 3650 pra co w ni ków, z cze go
ponad 2030 pra cu je w cen tra li w Bru kse li, a 1620 – w de le ga cjach za gra nic¹2. Dla po -
rów na nia, ko r pus dyp loma ty cz ny Nie miec li czy oko³o 10 ty siê cy urzêd ni ków.

Bu d¿et ESDZ w 2011 roku wy no si³ 460 mi lio nów euro, w tym 182 mi lio ny euro to
œro d ki prze zna czo ne na dzia³al noœæ cen tra li, a 278 mi lio nów euro – na de le ga cje3. Nie
jest to du¿o. Dla po rów na nia, bu d¿et Pa r la men tu Euro pe j skie go w 2011 roku wy niós³
1,7 mi liar da euro (choæ in sty tu cja ta za trud nia bli sko dwa razy wiê cej pra co w ni ków)4.
Nie wie le dziœ wska zu je, ¿eby by³o mo ¿ li we po wiê ksze nie przy sz³ego bu d¿e tu Eu ro pe j -
skiej S³u¿by Dzia³añ Ze w nê trz nych. Prze de wszy stkim, zwiê ksza nie wy da t ków admi ni -
stra cyj nych ESDZ nie jest po pu larn¹ pro po zycj¹ wœród pañstw cz³on ko wskich – p³at ni -
ków net to. W re a kcji na po stu lat Ca t he ri ne As h ton o zwiê ksze nie œro d ków na s³u¿bê
dy p lo ma tyczn¹ o 5,8% w 2012 roku za pro te sto wa³a Wie l ka Bry ta nia, ar gu men tuj¹c, ¿e
ESDZ po win na skon cen tro waæ swo je dzia³ania ty l ko na ki l ku prio ry te tach. Ten dencj¹
jest ra czej ogra ni cza nie wy da t ków admi ni stra cyj nych in sty tu cji uni j nych, cze go
przyk³adem jest pro po zy cja Ko mi sji Eu ro pe j skiej re du kcji per so ne lu o 5%. Ponad to du¿e 
kra je cz³on ko wskie nie widz¹ wa r to œci do da nej w zwiê ksza niu roli ESDZ, po nie wa¿
wol¹ same pro wa dziæ aktywn¹ dy p lo ma cjê w kra jach trze cich. Soju sz ni ka mi Wy so kiej
Przed sta wi ciel w wa l ce o wiê kszy bu d¿et s¹ g³ów nie mnie j sze kra je cz³on ko wskie, jak
Be l gia, Lu kse m burg, Ho lan dia i Au stria. Wed³ug nich, de le ga cje uni j ne po win ny od gry -
waæ bar dziej aktywn¹ rolê, zw³asz cza w za kre sie opie ki kon su la r nej nad obywatelami
Unii Europejskiej i w negocjacjach w regionach konfliktów.

Obe c na wie l koœæ ko r pu su ESDZ i jej bu d¿et s¹ sto sun ko wo nie wie l kie, nie po zwa laj¹
wiêc pro wa dziæ bar dziej akty w nych dzia³añ dyp loma ty cz nych w kra jach trze cich ni¿
czy nio no to do ty ch czas w po li ty ce uni j nej. Ponad to pro ces kszta³to wa nia siê no wej struk -
tu ry bê dzie trwa³ ki l ka lat, zw³asz cza ¿e w sk³ad ESDZ wes zli urzêd ni cy po chodz¹cy
z ró ¿ nych in sty tu cji.

Cen tra la w Bru kse li

Do cen tra li ESDZ w Bru kse li zo sta li w³¹cze ni w³aœci wie wszy s cy doty ch cza so wi pra -
co w ni cy Ko mi sji Eu ro pe j skiej za j muj¹cy siê kwe stia mi Par t ne r stwa Wschod nie go: ze -
spó³ za da nio wy do spraw Par t ne r stwa Wschod nie go, wy dzia³y od po wia daj¹ce za re la cje
bi la te ral ne i wy dzia³ odpo wie dzia l ny za ko or dy na cjê ho ry zon taln¹ Eu ro pe j skiej Po li ty ki
S¹sie dz twa. Oprócz no wych no mi na cji na naj wy ¿sze sta no wi ska w ESDZ nie do ko na no
wiêc ra dy ka l nych zmian w sk³ad zie oso bo wym i w li cz bie pra co w ni ków ko r pu su urzêd -
ni ków uni j nych za j muj¹cych siê bezpoœrednio Partnerstwem Wschodnim.

Koor dy no wa niem po li ty ki wo bec pañstw Par t ne r stwa Wschod nie go za j muj¹ siê
g³ów nie dwa wy dzia³y – odpo wie dzia l ny za wspó³pra cê bi la te raln¹ i odpo wie dzia l ny
za wspó³pra cê wie lo stronn¹ Par t ne r stwa Wschod nie go. S¹ one usy tu o wa ne w ra mach
depa r ta men tu Ro sja, Par t ne r stwo Wschod nie i Za chod nie Ba³kany, kie ro wa ne go przez
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2 Dane te po chodz¹ z wyst¹pie nia Da vi da O’Sullivana, dy re kto ra ope racy j ne go Eu ro pe j skiej S³u¿by Dzia³añ Ze-
w nê trz nych do spraw admi ni stra cyj nych i bu d¿e tu, w In sty tu cie Spraw Miê dzyna ro do wych i Eu ro pe j skich (In sti tu te
of In ter na tio nal and Eu ro pe an Af fa irs) w Du b li nie 14 sty cz nia 2011 roku.
3 Ibi dem.
4 Por.  http://www.eu ro parl.eu ro pa.eu/pa r lia ment/pu b lic/sta tic Disp lay.do?id=153&lan gu a ge=EN [do stêp: 18 li pca
2011 roku].



Mi ro s la va Lajèáka (ilu stra cja 1). Na dal ist nie je od dzie l ny wy dzia³ ko or dy nuj¹cy ca³oœæ
dzia³añ zwi¹za nych z Eu ro pejsk¹ Po li tyk¹ S¹sie dz twa – za rów no wschod ni, jak i po³ud -
nio wy wy miar tej po li ty ki. Ponad to zna cze nie dla re gio nu Par t ne r stwa Wschod nie go
maj¹ wy dzia³y za j muj¹ce siê pra wa mi cz³owie ka i de mo kracj¹ oraz kon fli kta mi re gio nal -
ny mi w departamencie do spraw globalnych.

Wy dzia³ ko or dy nuj¹cy re la cje bi la te ral ne Par t ne r stwa Wschod nie go od po wia da, tak
jak uprze d nio w ra mach Dy re kcji Ge ne ra l nej do spraw Sto sun ków Ze w nê trz nych, g³ów -
nie za koor dy no wa nie wspó³pra cy bila te ra l nej, pro wa dze nie spo t kañ dwu stron nych
rad wspó³pra cy i koor dy no wa nie prac pod ko mi te tów dla po szcze gó l nych se kto rów te -
ma ty cz nych5, ne go cja cje nad umo wa mi stowa rzy sze niowy mi i pro wa dze nie dzia³añ
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Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy Rosja, 
Partnerstwo Wschodnie

i Zachodnie Ba³kany

M. Lajèák

Rosja, Partnerstwo Wschodnie, 
Centralna Azja. Wspó³praca 

Regionalna & OBWE

Wiegand

Partnerstwo Wschodnie, 
Wspó³praca Regionalna & OBWE

wakat

Partnerstwo Wschodnie
– wspó³praca dwustronna 

Kjaer

Azja Centralna

Maldonado

Rosja

wakat

Koordynacja EPS I 

O'Rourke

Koordynacja EPS  II 

Majorenko

Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy Afryka Pó³nocna, 
Bliski Wschód, Pó³wysep Arabski, Iran

i Irak  

H. Mingarelli

Afryka Pó³nocna, Bliski Wschód, 
Pó³wysep Arabski, Iran i Irak  

wakat

Bliski Wschód

Uusitalo

Pó³wysep Arabski, Iran, Irak 

Llombert

Polityki regionalne, EuroMed, 
UdŒr 

Gabrici

Maghreb 

Fanti

MAMA J. Gatt Rutter,

M. Bozovic, MOG S. 

Kislling

Ilustracja 1. Schemat organizacyjny departamentu Rosja, Partnerstwo Wschodnie i Zachodnie
Ba³kany

îród³o: http://www.eeas.eu ropa.eu/backgro und/docs/or gan isa tion_en.pdf [do stêp: 1 lip ca 2011 roku].

5 Rady wspó³pra cy i pod ko mi te ty to stru ktu ra in sty tu cjo nalna wspó³pra cy na po zio mie urzêd ni ków miê dzy Uni¹ Eu -
ro pejsk¹ a kra ja mi ob jê ty mi Eu ro pejsk¹ Po li tyk¹ S¹sie dz twa.



dyp loma ty cz nych w tym za kre sie6. Ponad to po re fo r mie za j mu je siê no wy mi za da nia mi
z za kre su wspó l nej po li ty ki za gra ni cz nej i bez pie cze ñ stwa, na przyk³ad kon fli kta mi re -
gio nal ny mi. Co isto t ne, obo wi¹zki wy dzia³u zwiê kszy³y siê ta k ¿e w ci¹gu osta t nich
dwóch lat w zwi¹zku z roz wo jem Par t ne r stwa Wschod nie go. Obe c nie umo wy stowa rzy -
sze nio we s¹ ne go cjo wa ne w³aœci wie ze wszy stki mi pa ñ stwa mi tego re gio nu (oprócz
Bia³oru si). W wy dzia le pra cu je dwa dzie œcia piêæ osób i li cz ba ta nie zwiê kszy³a siê po
wpro wa dze niu  Eu ro pe j skiej S³u¿by Dzia³añ Ze w nê trz nych. Wpra w dzie dosz³o ki l ku
pra co w ni ków z Se kre ta ria tu Rady, ale jed no cze œ nie pra co w ni cy Ko mi sji Eu ro pe j skiej
zo sta li prze nie sie ni do in nych dzia³ów. Zwiê ksze nie za dañ dzia³u o doty ch cza so we za da -
nia Se kre ta ria tu Rady nie zna j du je od zwier cied le nia w nie wie l kiej li cz bie pra co w ni ków,
któ rzy do szli z tej in sty tu cji. In nym pro ble mem ka dro wym jest zbyt ma³a li cz ba sta no -
wisk o cha ra kte rze mery to ry cz nym.

Zmian¹ w sto sun ku do po prze dnich roz wi¹zañ jest nie ty l ko zwiê ksze nie za kre su za -
dañ, ale ta k ¿e nowa hie ra r chia w po dej mo wa niu de cy zji. Obe c ne roz wi¹za nia s¹ ma³o
prze j rzy ste, a dla urzêd ni ków ni ¿ sze go szcze b la nie jest ja s ne, gdzie za pa daj¹ de cy zje.
„Wiê cej de cy zji za pa da za za mkniê ty mi drzwia mi” – oce ni³ je den z re spon den tów.
Ponad to przep³yw in fo r ma cji miê dzy ró ¿ ny mi wy dzia³ami jest nie do pra cowa ny. Trud no
po wie dzieæ, w ja kim sto p niu sy tu a cja ta wy ni ka z tego, ¿e ESDZ do pie ro roz po czy na
swoj¹ dzia³al noœæ, a w ja kim z bra ku opra co wa nia szcze gó³owej kon ce pcji dzia³ania tej
in sty tu cji przed jej po wsta niem.

Wy dzia³ za j muj¹cy siê wspó³prac¹ wie lo stronn¹ Par t ne r stwa Wschod nie go (da w ny
ze spó³ za da nio wy Par t ne r stwa Wschod nie go) od po wia da g³ów nie za ko or dy na cjê prac
czte rech pla t form wie lo stron nych7. Ponad to wspó³or ga ni zu je spo t ka nia Fo rum
Spo³ecze ñ stwa Oby wate l skie go8, Eu ro ne stu9 oraz przed sta wi cie li w³adz lo ka l nych. Po
prze nie sie niu do ESDZ obo wi¹zki wy dzia³u wspó³pra cy wie lo stron nej zna cz nie roz sze -
rzo no, w³¹czaj¹c w za kres jego za dañ wspó³pra cê z in ny mi ini cja ty wa mi re gio nal ny mi,
ta ki mi jak Sy ne r gia Czar no mo r ska, Wy miar Pó³no c ny czy Or ga ni za cja Bez pie cze ñ stwa
i Wspó³pra cy w Eu ro pie. Oz na cza to, po pie r wsze, ucze st ni c two w li cz nych spo t ka niach
na po zio mie in nych ini cja tyw, po dru gie, w zwi¹zku z udzia³em Unii Eu ro pe j skiej w roz -
mo wach ge ne wskich10, wy dzia³ wie lo stron ny par ty cy pu je rów nie¿ w koor dy no wa niu
sta no wi ska Unii Eu ro pe j skiej w tych kwe stiach. Obe c nie wy dzia³ li czy trzy oso by
pe³ni¹ce fun kcje ope ra cy j ne, co w zna cz nym sto p niu ogra ni cza wype³nia nie wszy stkich
po wie rzo nych mu za dañ, zw³asz cza w sy tu a cji, kie dy s¹ uru cha mia ne nowe pro gra my
w ra mach pla t form wie lo stron nych Par t ne r stwa Wschod nie go11.

6 Trud ne pocz¹tki. Nowa unijna dy plom acja a Part ners two Wschod nie

Instytut Spraw Publicznych Analizy i Opinie, 120

6 Na przyk³ad od 6 do 10 cze r w ca 2011 roku Mi ro s lav Lajèák oraz John Kja er, szef dzia³u od po wia daj¹cego za re la -
cje bi la te ral ne Par t ne r stwa Wschod nie go, od wie dzi li Azer be j d¿an, Ar me niê i Gru zjê. Roz mo wy do ty czy³y g³ów nie
kwe stii u³atwieñ w re ¿i mie wi zo wym, per spe ktyw zwi¹za nych z now¹ po li tyk¹ s¹sie dz twa oraz przy go to wañ szczy tu
Par t ne r stwa Wschod nie go, któ ry od bê dzie siê je sie ni¹ w Wa r sza wie.
7 „De mo kra cja, do bre rz¹dze nie, sta bi l noœæ”, „In te gra cja eko no mi cz na i kon wer gen cja z uni j ny mi po li ty ka mi”,
„Bez pie cze ñ stwo ener ge ty cz ne”, „Kon ta kty miê dzy lu dz kie”.
8 Zgro ma dze nie or ga ni za cji po zarz¹do wych z pañstw Par t ne r stwa Wschod nie go i Unii Eu ro pe j skiej.
9 Zgro ma dze nie par la men tar ne pos³ów z kra jów Par t ne r stwa Wschod nie go i Unii Eu ro pe j skiej.
10 Pro ces ge ne wski ma na celu ure gu lo wa nie kon fli ktu o Ose tiê Po³ud niow¹ i Ab cha zjê zgod nie z po sta no wie niami
pla nu stabi liza cyj ne go z 12 sie r p nia 2008 roku i po ro zu mie nia gruziñ sko-ro syj skie go z 8 wrze œ nia 2008 roku. Roz -
mo wy z udzia³em przed sta wi cie li miê dzy in ny mi Ro sji, Gru zji i Sta nów Zjed no czo nych s¹ pro wa dzo ne pod au spi cja -
mi Unii Eu ro pe j skiej, Or ga ni za cji Na ro dów Zjed no czo nych i Or ga ni za cji Bez pie cze ñ stwa i Wspó³pra cy w Eu ro pie.
11 Na przyk³ad nie zo sta³y stwo rzo ne eta ty pra co w ni ków za j muj¹cych siê pla t form¹ pierwsz¹ i trze ci¹.



W ci¹gu osta t nich dwóch lat ini cja ty wa Par t ne r stwa Wschod nie go zna cz nie siê roz wi -
nê³a. Roz po czê³y siê ne go cja cje stowa rzy sze nio we z no wy mi pa ñ stwa mi, nast¹pi³ ta k ¿e
roz wój wy mia ru wie lo stron ne go, co oz na cza du¿o wiêksz¹ li cz bê za dañ dla urzêd ni ków.
Nie to wa rzy szy temu jed nak pro ces zwiê ksza nia kadr od po wia daj¹cych za tê ini cja ty wê.
Po wo du je to sy tu a cjê, w któ rej urzêd ni cy nie radz¹ so bie z nad mia rem obo wi¹zków.
Obe c ny po ziom bu d¿e tu ESDZ nie po zwa la na za trud nie nie no we go per so ne lu.
W zwi¹zku z ry wa li zacj¹ miê dzy ró ¿ ny mi wy dzia³ami o œro d ki fi nan so we  ma³o pra wdo -
podo b ne jest do da t ko we dofi nan so wa nie dzia³u wschod nie go, zw³asz cza ¿e roz wa ¿a siê
powo³anie no we go ze spo³u za da nio we go do spraw Afry ki Pó³no c nej, co jest uza sa d nio -
ne po trzeb¹ wiê ksze go zaan ga ¿o wa nia Unii Eu ro pe j skiej w tym re gio nie. W tej sy tu a cji
roz wi¹za niem jest wzmo c nie nie dzia³ów od po wia daj¹cych za Par t ne r stwo Wschod nie
przez odde le go wa nie eks per tów na ro do wych do ESDZ, szcze gó l nie z no wych pañstw
cz³on ko wskich. Oz na cza to jed nak fi nan so wa nie ta kich eta tów ze œro d ków krajo wych
mi ni sterstw spraw za gra ni cz nych. Ponad to trud no okre œliæ, jak d³ugo bê dzie fun kcjo no -
waæ fo r mu³a eks per tów na ro do wych. Na przyk³ad Pol ska do tej pory wys³a³a jed ne go
eks per ta – wa ¿ ne by³oby za tem zwiê ksze nie tej li cz by. Po nie wa¿ obe c ny pro ces de cy zy j -
ny na po zio mie ESDZ jest ma³o prze j rzy sty, przep³yw in fo r ma cji miê dzy wy dzia³ami
szwan ku je, a nowy po dzia³ ich za dañ  jest oce nia ny ne ga ty w nie przez urzêd ni ków, po -
win na byæ prze pro wa dzo na przez nie za le ¿ nych kon su l tan tów ze w nê trz nych oce na
stru ktu ry zarz¹dza nia t¹ in sty tucj¹.

De le ga cje Unii Eu ro pe j skiej w pa ñ stwach Par t ne r stwa
Wschod nie go

Przed powo³aniem do ¿y cia ESDZ w ponad stu trzy dzie stu kra jach na œwie cie dzia³a³y
de le ga cje Ko mi sji Eu ro pe j skiej, wspo ma ga ne przez pla ców ki dyp loma ty cz ne pañstw
spra wuj¹cych Pre zy den cjê ro ta cyjn¹ w Ra dzie Unii Eu ro pe j skiej. Re pre zen to wa³y one
g³ów nie Ko mi sjê w kwe stiach po li ty ki han d lo wej i nie pro wa dzi³y dzia³añ dyp loma ty cz -
nych. Na mocy Tra kta tu z Li z bo ny Unia Eu ro pe j ska uzy ska³a pra wo le ga cji, czy li zdo l -
no œci przy j mo wa nia i wysy³ania przed sta wi cie li dyp loma ty cz nych, a od 1 sty cz nia 2011 ro -
ku doty ch cza so we przed stawi cie l stwa Ko mi sji Eu ro pe j skiej sta³y siê de le ga cja mi Unii
Eu ro pe j skiej o cha ra kte rze am ba sad. Tym sa mym roz sze rzy³y siê ko m pe ten cje tych pla -
có wek. De le ga cje s¹ re pre zen tan tami Unii Eu ro pe j skiej w sto sun kach z in ny mi pa ñ stwa -
mi na po zio mie za rów no po li ty cz nym, jak i eko no mi cz nym. Roz wa ¿a siê rów nie¿ ob jê -
cie przez nie czê œci obo wi¹zków kon su la r nych. Ponad to po wo li prze j muj¹ one wszy stkie 
za da nia, ja kie przy pa da³y wcze œ niej pa ñ stwom spra wuj¹cym Pre zy den cjê, czy li ko or dy -
na cjê lo ka l nych dzia³añ Unii Eu ro pe j skiej i pra wo do re pre zen towa nia Unii Eu ro pe j skiej
wo bec pa r t ne rów w da nym kra ju. Jako czêœæ ESDZ pod le gaj¹ one Wy so kiej Przed sta wi -
ciel. W pra kty ce nowe ko m pe ten cje de le ga cji oz na czaj¹ miê dzy in ny mi to, ¿e sze fo wie
mi sji i ich za stê pcy bior¹ udzia³ w spo t ka niach z dyp lo ma ta mi z kra jów uni j nych, któ re
maj¹ na celu ko or dy na cjê sta no wisk do tycz¹cych po li ty ki za gra ni cz nej. Dy p lo ma ci czê -
œciej kon ta ktuj¹ siê z urzêd ni ka mi de le ga cji w za kre sie bie¿¹cej po li ty ki. De le ga cje
pe³ni¹ rów nie¿ fun kcje ko or dy nuj¹ce sta no wi ska w no wych ob sza rach, na przyk³ad praw 
cz³owie ka.

W re zu l ta cie re fo r my nie zwiêkszo no zna cz nie li cz by pra co w ników w de le ga cjach
w pañstwach Par t ne r stwa Wschod nie go. Na przyk³ad w de le ga cjach w Gru zji i Mo³da wii 
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za tru d nio no po je dyn czych pra co w ni ków na eta ty do spraw po li ty cz nych12. De le ga cje
Unii Eu ro pe j skiej w kra jach Par t ne r stwa Wschod nie go ró ¿ ni¹ siê pod wzglê dem zapo -
trze bo wa nia na per so nel. Pod czas gdy na Ukra i nie dzia³a bar dzo du¿a uni j na de le ga cja,
nie wy ma gaj¹ca zna cz nej roz bu do wy ka dro wej, to na Bia³oru si s¹ to bar dzo ma³e
struktury w pro ce sie tworzenia.

Ta be la 1. Li cze b noœæ de le ga cji i ob sa da stanowisk sze fów mi sji – de le ga cje Unii Eu ro pe j skiej 
w kra jach Par t ne r stwa Wschod nie go

Miasto, kraj
(data utworzenia delegacji)

Wielkoœæ delegacji
(pracownicy merytoryczni

i administracyjni)
Szef

Kijów, Ukraina (1993) 95 pracowników José Manuel Pinto Teixeira
(od 2009 roku)

Tbilisi, Gruzja (1995) oko³o 30 pracowników Philip Dimitrov
(od 2010 roku)

Kiszyniów, Mo³dawia (2005) 26 pracowników Dirk Schuebel
(od 2009 roku)

Baku, Azerbejd¿an (2008) oko³o 20 pracowników Roland Kobia
(od 2008 roku)

Erewan, Armenia (2008) oko³o 20 pracowników Raul de Luzenberger
(od 2008 roku)

Miñsk, Bia³oruœ
(2008, obsadzona w 2011 roku*)

struktura w trakcie tworzenia Maira Mora
(od 2011 roku)

* De le ga cja w Mi ñ sku by³a od cza su jej powo³ania nie ob sa dzo na i zarz¹dza na przed biu ro w Ki jo wie. Dnia 17 czerw -
ca 2011 roku na sta no wi sko sze fa de le ga cji powo³ano Ma i rê Morê, któ ra pra co wa³a wcze œ niej jako am ba sa dor Li t -
wy na Bia³oru si.

îród³o: Opra co wa nie w³asne (stan na 2011 rok).

Po ten cja l na zmia na ob sa dy sze fów mi sji pla có wek w kra jach Par t ne r stwa Wschod nie -
go, któ ra wzbu dzi³a w Pol sce wie le emo cji, objê³a je dy nie Gru zjê i Bia³oruœ. Pla ców ki
w po zo sta³ych piê ciu kra jach by³y ju¿ ob sa dzo ne i nie pod le ga³y ro ta cjom per so ne lu
w mo men cie utwo rze nia Eu ro pe j skiej S³u¿by Dzia³añ Ze w nê trz nych. W naj bli ¿ szym
cza sie – na pocz¹tku 2012 roku – zmie ni siê ty l ko ob sa da sta no wi ska sze fa de le ga cji Unii
Eu ro pe j skiej w Armenii.

Co isto t ne, w zwi¹zku z re form¹ nie zmie ni³a siê stru ktu ra orga niza cy j na de le ga cji
– mimo ¿e zwiê kszo no ich rolê po li tyczn¹, to po dzia³ za dañ nie zo sta³ do sto so wa ny do
no wej sy tu a cji. W zwi¹zku z tym nie wie lu jest pra co w ni ków pe³ni¹cych fun kcje mery to -
ry cz ne. Na przyk³ad w de le ga cji na Ukra i nie na oko³o dzie wiêæ dzie siê ciu pra co w ni ków
ty l ko osiem osób pra cu je w dzia le informa cyjno- polity cz nym (w tym trzy za j muj¹ siê
kwe stia mi poli ty cz ny mi), pod czas gdy po zo sta li to pra co w ni cy Ko mi sji Eu ro pe j skiej
(dwie trze cie de le ga cji) i pra co w ni cy admi ni stra cyj ni. W zwi¹zku z tym po ja wia siê pro -
blem po dzia³u no wych za dañ po li ty cz nych miê dzy ró ¿ ny mi wy dzia³ami. Trud no ocze ki -
waæ, ¿eby pra co w ni cy nie pe³ni¹cy wcze œ niej ta kich fun kcji prze j mo wa li spra w nie tego
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typu za da nia. Z te go wzglê du pod kre œla siê po trze bê zmo dyfi ko wa nia stru ktu ry de le ga -
cji. Ponad to wska za ne by³oby prze pro wa dze nie szko leñ dyp loma ty cz nych, a ta k ¿e do -
sto so wa nie de le ga cji do od gry wa nia roli am ba sad na po zio mie te ch ni cz nym, czy li na
przyk³ad stwo rze nia pro fe sjo nal nej kan ce la rii czy sy ste mu przep³ywu do ku men tów nie -
ja w nych.

Ze wzglê du na zwiê kszon¹ li cz bê za dañ, jaka przy pa da obe c nie de le ga cjom Unii Eu -
ro pe j skiej, li cz ba per so ne lu w pla ców kach w kra jach Par t ne r stwa Wschod nie go po win na 
siê zwiê kszyæ. Do ty ch czas nie nast¹pi³y jed nak isto t ne zmia ny w tym za kre sie. Aby roz -
sze rzyæ akty w noœæ dy p lo ma tyczn¹ pla có wek, na le ¿y zwiê kszyæ prze de wszy stkim li cz bê 
pra co w ni ków za j muj¹cych siê spra wa mi politycznymi.

Eu ro pe j ska S³u¿ba Dzia³añ Ze w nê trz nych a ko or dy na cja
po li ty ki wo bec pañstw Par t ne r stwa Wschod nie go

C
a t he ri ne As h ton wraz z ESDZ od gry waj¹ g³ówn¹ rolê w koor dy no wa niu uni j -
nej po li ty ki wo bec kra jów trze cich, w tym Par t ne r stwa Wschod nie go. Za da nia
no wej uni j nej dy p lo ma cji s¹ trud ne, Wy so ka Przed sta wi ciel jest bo wiem jed -

no cze œ nie odpo wie dzia l na za wy pra cowy wa nie ko m pro mi su miê dzy pa ñ stwa mi cz³on -
ko wski mi, a jako wi ce prze wod nicz¹ca Ko mi sji Eu ro pe j skiej od po wia da za ko or dy na cjê
dzia³añ na po zio mie wspól no to wym. Ponad to w tej no wej kon ste la cji insty tucjo na l nej
musi wspó³pra co waæ ze Sta³ym Prze wod nicz¹cym Rady Eu ro pe j skiej He r ma nem van
Ro m pu y em, Pre zy den cj¹ ro ta cyjn¹ oraz Pa r la men tem Eu ro pe j skim. Spra wy kom p li ku je
to, ¿e Tra ktat z Li z bo ny nie pre cy zu je re la cji miêdzy insty tucjo nal nych w za kre sie Eu ro -
pe j skiej Po li ty ki S¹sie dz twa. Obe c nie mo ¿ na wiêc zaob se r wo waæ dy na mi cz ny pro ces
kszta³to wa nia siê po dzia³ów kom pe ten cyj nych w tym ob sza rze.

Re pre zen towa nie Unii Eu ro pe j skiej i akty w noœæ dyp loma ty cz na wo bec 
pañstw Par t ne r stwa Wschod nie go

Ca t he ri ne As h ton (wraz z ESDZ) ma zna cz ny udzia³ w fo r mu³owa niu stra te gii po li ty -
ki Unii Eu ro pe j skiej wo bec kra jów Par t ne r stwa Wschod nie go, prze wod ni czy bo wiem
ob ra dom Rady do spraw Za gra ni cz nych, na któ rej s¹ roz strzy ga ne de cy zje do tycz¹ce po -
li tyk ze w nê trz nych Unii Eu ro pe j skiej. Ga bi net Wy so kiej Przed sta wi ciel przy go to wu je
wer sje ro bo cze kon klu zji Rady Eu ro pe j skiej w ob sza rze po li ty ki za gra ni cz nej i unijn¹
agen dê prac w tym za kre sie. Po nie wa¿ jest to pro ces miê dzyrz¹dowy, de cy duj¹cy g³os
ma jed nak Rada Eu ro pe j ska. Wy so ka Przed sta wi ciel prze wod ni czy rów nie¿ gru pom ro -
bo czym w za kre sie po li ty ki za gra ni cz nej, na przyk³ad gru pie ro bo czej do spraw Eu ro py
Wschod niej, Po³ud nio we go Ka u ka zu i Azji Cen tra l nej (COEST). Za pe w nia to ci¹g³oœæ
prac tych grup i po ten cja l nie sta no wi szan sê na kon ty nu a cjê ini cja tyw po dej mo wa nych
przez Eu ro pejsk¹ S³u¿bê Dzia³añ Ze w nê trz nych. Od cza su ob jê cia swo je go sta no wi ska
Ca t he ri ne As h ton przed sta wi³a pa ñ stwom cz³on ko wskim stra te giê po li ty ki uni j nej je dy -
nie wo bec pa r t ne rów stra te gi cz nych, Ro sji, Sta nów Zjed no czo nych i Chin (na po sie dze -
niu Rady Eu ro pe j skiej w grud niu 2010 roku). W za kre sie re gio nu Par t ne r stwa Wschod -
nie go bar dziej akty w ne re a kcje Wy so kiej Przed sta wi ciel do ty czy³y g³ów nie ko or dy na cji
sta no wi ska Unii Eu ro pe j skiej wo bec Bia³oru si po wy bo rach pre zy den c kich w grud niu
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2010 roku13. Jej dzia³ania by³y kry ty ko wa ne ze wzglê du na pó Ÿ ne przy jê cie san kcji (pod
ko niec sty cz nia 2011 roku) i niedo pro wa dze nie do wy pra co wa nia ko m pro mi su miê dzy
pa ñ stwa mi cz³on ko wski mi w spra wie przy jê cia san kcji eko no mi cz nych. By³o to jed nak
du¿e wy zwa nie, uw z glêd niaj¹c zna cz ne ró ¿ ni ce w sta no wi skach kra jów Unii Eu ro pe j -
skiej. Wysoka Przedstawiciel by³a tak¿e z wizytami dyplomatycznymi na Ukrainie,
w Gru zji i Mo³dawii.

W 2011 roku Ca t he ri ne As h ton w zna cz nie wiê kszym sto p niu an ga ¿o wa³a siê w wy -
da rze nia w Afry ce Pó³no c nej. „Twarz¹” Unii Eu ro pe j skiej w pa ñ stwach Eu ro py
Wschod niej jest ko mi sarz do spraw roz sze rze nia i po li ty ki s¹sie dz twa Štefan Füle. Taki
po dzia³ wy ni ka z nie for ma l nej umo wy miê dzy tymi dwie ma oso ba mi – ko mi sarz Štefan
Füle za stê pu je Ca t he ri ne As h ton w re gio nie Par t ne r stwa Wschod nie go. To on naj czê œciej 
od by wa wi zy ty dyp loma ty cz ne, bie rze udzia³ w spo t ka niach na szcze b lu mini ste ria l nym
oraz w ró ¿ nych kon fe ren cjach i spo t ka niach. Pe³nie nie tych fun kcji przez ko mi sa rza
Štefana Fülego nie bu dzi kon tro we r sji, Ca t he ri ne As h ton jest bo wiem jed no cze œ nie wi -
ce prze wod nicz¹c¹ Ko mi sji Eu ro pe j skiej. Po nie wa¿ w³aœci wie wszy s cy pra co w ni cy Ko -
mi sji Eu ro pe j skiej odpo wie dzia l ni za re la cje po li ty cz ne z kra ja mi Par t ne r stwa Wschod -
nie go prze szli do ESDZ, urzêd ni cy tej s³u¿by przy go to wuj¹ wiêc naj czê œciej sta no wi ska
i brie fin gi dla ko mi sa rza. Po ten cja l nie za pe w nia to wiêksz¹ spó j noœæ dzia³añ Ko mi sji Eu -
ro pe j skiej i Eu ro pe j skiej S³u¿by Dzia³añ Ze w nê trz nych. Co isto t ne, ko mi sarz Štefan Füle 
na dal ma du¿y wp³yw na kszta³to wa nie po li ty ki wo bec re gio nu Par t ne r stwa Wschod nie -
go, po nie wa¿ to Ko mi sja Eu ro pe j ska zarz¹dza uni j nym bu d¿e tem (w pra kty ce jej
wspó³pra ca z ESDZ na dal siê do pie ro kszta³tuje14).

Nie ja s ny po dzia³ ko m pe ten cji w za kre sie po li ty ki ze w nê trz nej cha ra kte ryzu je re la cje
Wy so kiej Przed sta wi ciel ze Sta³ym Prze wod nicz¹cym Rady Eu ro pe j skiej. To, ¿e He r -
man van Ro m puy jest sku te cz nym po li ty kiem o du ¿ych am bi cjach, a Rada Eu ro pe j ska
jest wa ¿ niejsz¹ in sty tucj¹ ni¿ Rada do spraw Za gra ni cz nych (któ rej prze wod ni czy Ca t he -
ri ne As h ton), po wo du je, ¿e ma on mo ¿ li woœæ wp³ywu na spra wy za gra ni cz ne. Po nie wa¿
ga bi net Sta³ego Prze wod nicz¹cego jest do brze przy go to wa ny mery to ry cz nie w za kre sie
po li ty ki wo bec Eu ro py Wschod niej, He r man van Ro m puy wie lo kro t nie od cza su ob jê cia
swo je go sta no wi ska an ga ¿o wa³ siê w re la cje z tymi kra ja mi, odby³ miê dzy in ny mi wi zy ty 
dyp loma ty cz ne w Mo³da wii i na Ukra i nie, a ta k ¿e przy j mo wa³ li cz ne de le ga cje po li ty -
ków z Eu ro py Wschod niej w Bru kse li. Na przyk³ad zie re la cji Unii Eu ro pe j skiej z Ukra -
in¹, naj wiê kszym pa ñ stwem Par t ne r stwa Wschod nie go, jest wi do cz ne du¿e zaan ga ¿o wa -
nie Sta³ego Prze wod nicz¹cego na tle dzia³añ po dej mo wa nych przez Wy sok¹
Przed sta wi ciel i ko mi sa rza do spraw roz sze rze nia i po li ty ki s¹sie dz twa (ta be la 2). Co
isto t ne, trud no jest okre œliæ ja s ny po dzia³ kom pe ten cyj ny miê dzy tymi oso ba mi, po nie -
wa¿ po dej muj¹ one w roz mo wach dyp loma ty cz nych zbli ¿o ne kwe stie.
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Ta be la 2. Wy bra ne wi zy ty dyp loma ty cz ne wy so kie go szcze b la w re la cjach Unii Eu ro pe j skiej
z Ukrain¹

Data Temat wizyty
Uczestnicz¹cy w spotkaniu 

dyplomata

5 lipca 2011 roku – spotkanie
z ministrem spraw zagranicznych
Konstantinem Gryszenk¹

szczyt w Warszawie, sprawy
dotycz¹ce granicy ukraiñsko-
-mo³dawskiej, reformy na Ukrainie

Štefan Füle

10 stycznia 2011 roku – spotkanie
z ministrem spraw zagranicznych
Konstantinem Gryszenk¹

umowa stowarzyszeniowa, plan
dzia³ania w sprawie liberalizacji
re¿imu wizowego, klimat biznesowo-
-inwestycyjny, przestrzeganie
standardów demokratycznych

Štefan Füle

22 listopada 2010 roku Bruksela, udzia³ w szczycie Unia
Europejska – Ukraina

Herman van Rompuy,
Catherine Ashton,
Štefan Füle

26 paŸdziernika 2010 roku
– udzia³ w ministerialnym
spotkaniu Unia Europejska
– Ukraina, spotkanie z ministrem
spraw zagranicznych Konstantinem 
Gryszenk¹

Bruksela, przygotowanie szczytu Unia 
Europejska – Ukraina, umowa
o pog³êbionej strefie wolnego handlu,
umowa stowarzyszeniowa, reforma
konstytucyjna, Naddniestrze

Catherine Ashton

13 paŸdziernika 2010 roku
– spotkanie z premierem Myko³¹
Azarowem

Bruksela, reforma konstytucyjna,
sytuacja ekonomiczna i energetyczna
Ukrainy

Herman van Rompuy

13 wrzeœnia 2010 roku
– spotkanie z prezydentem
Wiktorem Janukowyczem

Bruksela, umowa o pog³êbionej strefie 
wolnego handlu, umowa
stowarzyszeniowa, umowa
z Miêdzynarodowym Funduszem
Walutowym

Herman van Rompuy

9 lipca 2010 roku – spotkanie
z prezydentem Wiktorem
Janukowyczem i premierem
Myko³¹ Azarowem

Kijów, liberalizacja re¿imu wizowego, 
kredyty (Miêdzynarodowy Fundusz
Walutowy) 

Herman van Rompuy

21–23 kwietnia 2010 roku
– pierwsza wizyta na Ukrainie,
spotkanie z prezydentem Wiktorem 
Janukowyczem, premierem Myko³¹ 
Azarowem i ministrem spraw
zagranicznych Konstantinem
Gryszenk¹

umowa o pog³êbionej strefie wolnego
handlu, umowa stowarzyszeniowa

Štefan Füle

1 marca 2010 roku – spotkanie
z prezydentem Wiktorem
Janukowyczem

pierwsza wizyta prezydenta Ukrainy
w Brukseli

Herman van Rompuy,
Catherine Ashton

25 lutego 2010 roku Kijów, udzia³ w ceremonii
inauguruj¹cej objêcie w³adzy przez
Wiktora Janukowycza

Catherine Ashton

îród³o: Opra co wa nie w³asne (stan na 11 li pca 2011 roku).
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Akty w noœæ dyp loma ty cz na He r ma na van Ro m pu ya w tym re gio nie zmnie j sza wi -
 do cz noœæ Wy so kiej Przed sta wi ciel i Eu ro pe j skiej S³u¿by Dzia³añ Ze w nê trz nych. Na le -
¿y za zna czyæ, ¿e g³ów nym za da niem Sta³ego Prze wod nicz¹cego jest prze wod ni cze nie
szczy tom Unii Eu ro pe j skiej z kra ja mi trze ci mi – jego ga bi net od po wia da za przy go to -
wa nie agen dy szczy tu i zor gani zo wa nie ob rad. Pod jê cie de cy zji o ko le j no œci roz mów
na po szcze gó l ne kwe stie w tra kcie szczy tu jest wa ¿ ne, dla te go ga bi net Sta³ego Prze -
wod nicz¹cego jest isto t nym pun ktem na ma pie de cy zy j nej Par t ne r stwa Wschod nie go.
Na przyk³ad pol ska Pre zy den cja, przy go to wuj¹c dru gi szczyt Par t ne r stwa Wschod-
nie go, wspó³pra cu je in ten sy w nie w usta le niu jego agen dy z ga bi ne tem He r ma na van
Ro m pu ya.

Na dal kszta³tuj¹ siê rów nie¿ re la cje ESDZ z pa ñ stwa mi spra wuj¹cymi Pre zy den cjê ro -
ta cyjn¹ w za kre sie re pre zen towa nia Unii Eu ro pe j skiej w sto sun kach ze w nê trz nych. Wy -
so ka Przed sta wi ciel nie mo¿e sa mo dzie l nie wype³niaæ wszy stkich za dañ przy zna nych jej 
tra kta to wo i braæ udzia³u w ki l ku set spo t ka niach ro cz nie, ja kie wy ni kaj¹ z jej bar dzo sze -
ro kie go za kre su obo wi¹zków. Pra kty ku je siê wiêc de le go wa nie mi ni stra spraw za gra nicz -
nych kra ju spra wuj¹cego Pre zy den cjê lub in ne go kra ju ucze st nicz¹cego w trio Pre zy den -
cji do re pre zen towa nia Unii Eu ro pe j skiej w sto sun kach ze w nê trz nych. Na przyk³ad Pol -
ska w ra mach Prze wod ni c twa bê dzie re pre zen to waæ Uniê Eu ro pejsk¹ na Bia³oru si15.
Kwe sti¹ do wy pra co wa nia po zo sta je na dal po dzia³ za dañ w re pre zen towa niu Unii Eu ro -
pe j skiej w kra ju trze cim miê dzy de le gacj¹ a Pre zy dencj¹ ro ta cyjn¹. Tra ktat z Li z bo ny nie 
pre cy zu je szcze gó³owo po dzia³u ko m pe ten cji miê dzy tymi in sty tu cja mi. Ilu stracj¹ tego
pro ble mu jest okres spra wo wa nia Pre zy den cji wê gie r skiej i pocz¹tek pol skie go Prze -
wod ni c twa, gdy wspó³pra ca ta na po ty ka³a zna cz ne ogra ni cze nia (na przyk³ad kon fli kty
przy or ga ni za cji kon fe ren cji pra so wych czy wspó l nych wy da rzeñ). Z jed nej stro ny, kra je 
te ar gu men tuj¹, ¿e to Pre zy den cja wy pra co wu je ko m pro mis w wie lu kwe stiach, któ re
maj¹ zna cze nie dla sto sun ków ze w nê trz nych, po win na wiêc mieæ mo ¿ li woœæ wspó³pra cy 
z ESDZ w re pre zen towa niu Unii Eu ro pe j skiej na zewn¹trz. Z dru giej stro ny, pa ñ stwo
spra wuj¹ce Pre zy den cjê mo¿e d¹¿yæ do pod jê cia kwe stii isto t nych z pun ktu wi dze nia
w³as ne go in te re su na ro do we go. Uw z glêd niaj¹c jed nak to, ¿e w naj bli ¿ szym cza sie ma³o
pra wdo podo b ne jest zwiê ksze nie fi nan so wa nia dzia³al no œci de le ga cji i li cz by ich per so -
ne lu, na le ¿y za³o¿yæ, ¿e nie któ re dzia³ania dyp loma ty cz ne bêd¹ po wie rza ne pa ñ stwom
spra wuj¹cym Pre zy den cjê ro ta cyjn¹.

Wska za na wy ¿ej wie loœæ in sty tu cji odpo wie dzia l nych za akty w noœæ dy p lo ma tycz-
n¹ w pa ñ stwach Par t ne r stwa Wschod nie go na dal nie roz wi¹zuje pro ble mu wi do cz no œci
uni j nej po li ty ki za gra ni cz nej. Prze ciw nie – zwiê ksze nie li cz by sta no wisk zaan ga ¿o wa -
nych w re pre zen towa nie Unii Eu ro pe j skiej na zewn¹trz wywo³uje ry zy ko zmnie j sze nia
ro zu mie nia lo gi ki tego sy ste mu w kra jach trze cich. Na przyk³ad na uni j nych szczy tach
z Ukra in¹ Uniê Eu ro pejsk¹ re pre zen tu je prze wod nicz¹cy Ko mi sji Eu ro pe j skiej i Sta³y
Prze wod nicz¹cy Rady Eu ro pe j skiej w to wa rzy stwie Wy so kiej Przed sta wi ciel oraz ko mi -
sa rza do spraw roz sze rze nia i po li ty ki s¹sie dz twa. Co bar dziej isto t ne, spo t ka nia dyp lo -
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15 Pol ska zo bo wi¹za³a siê do re pre zen towa nia Unii Eu ro pe j skiej we wspó³pra cy z Eu ro pejsk¹ S³u¿b¹ Dzia³añ Ze-
w nê trz nych w dwu na stu kra jach, w któ rych nie ma uni j nych am ba sa do rów, ale Pol ska utrzy mu je tam am ba sa dy (miê -
dzy in ny mi Bia³oruœ, Li bia, Kuba, Iran, Ko rea Pó³no c na, Emi ra ty Ara b skie, Ku wejt, Ta d¿y ki stan, Uz be ki stan). Je sz -
cze przed ob jê ciem przez Pol skê Pre zy den cji mi ni ster Ra dos³aw Si ko r ski by³ w Li bii i Ka za ch sta nie, re pre zen tuj¹c
Uniê Eu ro pejsk¹.



ma ty cz ne z po li ty ka mi pañstw Par t ne r stwa Wschod nie go od by waj¹ za rów no He r man
van Ro m puy, Ca t he ri ne As h ton, jak i urzêd ni cy Ko mi sji Eu ro pe j skiej (cza sem ta k ¿e kraj
spra wuj¹cy Pre zy den cjê ro ta cyjn¹). O ile Ko mi sja Eu ro pe j ska i Wy so ka Przed sta wi ciel
ko or dy nuj¹ swo je dzia³ania, o tyle Sta³y Prze wod nicz¹cy nie musi pro wa dziæ wspó l nych
usta leñ z po zo sta³ymi in sty tu cja mi. Wywo³uje to dez orien ta cjê w za kre sie po dzia³u obo -
wi¹zków i wy ko ny wa nia tych sa mych za dañ przez ki l ka in sty tu cji jed no cze œ nie. Ponad to 
akty w noœæ dyp loma ty cz na He r ma na van Ro m pu ya w tym re gio nie zmnie j sza wi do cz -
noœæ Wy so kiej Przed sta wi ciel i Eu ro pe j skiej S³u¿by Dzia³añ Ze w nê trz nych. Roz wi¹za -
niem by³oby pod pi sa nie po ro zu mie nia miêdzy insty tucjo nalne go miê dzy ESDZ, Ko misj¹ 
Eu ro pejsk¹ i Sta³ym Prze wod nicz¹cym w za kre sie sto sun ków ze w nê trz nych Unii Eu ro -
pe j skiej. Zgod nie z za pi sa mi Tra kta tu z Li z bo ny, to ESDZ po win na byæ in sty tucj¹ do mi -
nuj¹c¹ w za kre sie re pre zen towa nia Unii Eu ro pe j skiej wo bec kra jów trze cich. Trze ba ta k -
¿e wy pra co waæ sta³e po ro zu mie nie w za kre sie re pre zen towa nia Unii Eu ro pe j skiej
w kra jach trze cich miê dzy de le ga cja mi a pa ñ stwa mi spra wuj¹cymi Pre zy den cjê ro ta -
cyjn¹.

Re la cje Eu ro pe j skiej S³u¿by Dzia³añ Ze w nê trz nych z Ko misj¹
Eu ro pejsk¹

Jed nym z ce lów powo³ania ESDZ by³o zwiê ksze nie sku te cz no œci po li ty ki za gra ni cz -
nej Unii Eu ro pe j skiej przez lepsz¹ ko or dy na cjê dzia³añ z tego ob sza ru z Ko misj¹ Eu ro -
pejsk¹ (dla te go w³aœ nie Ca t he ri ne As h ton zo sta³a jed no cze œ nie wi ce prze wod nicz¹c¹ Ko -
mi sji Eu ro pe j skiej). Po dzia³ ko m pe ten cji miê dzy tymi in sty tu cja mi, miê dzy in ny mi
w za kre sie Eu ro pe j skiej Po li ty ki S¹sie dz twa, zo sta³ usta lo ny na mocy de cy zji Rady16.
Nie pod pi sa no jed nak ofi cja l ne go po ro zu mie nia miêdzy insty tucjo nalne go – obo wi¹zuje
je dy nie ro bo czy, nieoficjalny dokument w tym zakresie.

Po dzia³ za dañ opa r to na fun kcjo nuj¹cej przed wej œciem w ¿y cie tra kta tu liz bo ñ skie go
stru ktu rze orga niza cy j nej Dy re kcji Ge ne ra l nej do spraw Sto sun ków Ze w nê trz nych (któ -
ra zo sta³a w³¹czo na do ESDZ) i po zo sta³ych dy re kcji w Ko mi sji Eu ro pe j skiej (na
przyk³ad od po wia daj¹cych za po moc fi nan sow¹, han del, spra wy we wnê trz ne). Przed re -
form¹ spo ry miê dzy ró ¿ ny mi dy re kcja mi by³y roz strzy ga ne na po zio mie Ko mi sji Eu ro -
pe j skiej, obe c nie dzie je siê to na po zio mie miêdzy insty tucjo nal nym. Mimo ¿e Ca t he ri ne
As h ton jest wi ce prze wod nicz¹c¹ Ko mi sji Eu ro pe j skiej, post rze ga siê j¹ w tym gre mium
jako re pre zen tan ta pañstw cz³on ko wskich, co nie u³atwia do cho dze nia do ko m pro mi su
miê dzy obie ma in sty tu cja mi. Obe c na sy tu a cja, w któ rej Ko mi sja Eu ro pe j ska i ESDZ od -
po wia daj¹ za spra wy po li ty ki s¹sie dz twa, ge ne ru je spo ry miêdzy insty tucjo nal ne, w kon -
se k wen cji zaœ pro wa dzi do wyd³u¿e nia pro ce su de cy zyj ne go. Oczy wi œcie w ró ¿ nych ob -
sza rach do cho dze nie do ko m pro mi su za le ¿y rów nie¿ od re la cji oso bi s tych miê dzy
pra cow ni ka mi ESDZ i Ko mi sji Eu ro pe j skiej, a do ty ch czas mog¹ byæ obserwowane
jedynie pojedyncze przyk³ady ich wspó³dzia³ania.
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Do ku men ty stra te gi cz ne i po moc fi nan so wa

Eu ro pe j ska S³u¿ba Dzia³añ Ze w nê trz nych i Ko mi sja Eu ro pe j ska s¹ wspó³odpo wie -
dzia l ne za wy pra cowy wa nie do ku men tów stra te gi cz nych w za kre sie po li ty ki s¹sie dz twa. 
Doty ch cza so we do œwia d cze nia wspó³pra cy miê dzy tymi in sty tu cja mi po ka zuj¹, ¿e pro -
ces do cho dze nia do ko m pro mi su nie jest ³atwy. Prób¹ wspó³dzia³ania by³o opra co wa nie
przegl¹du Eu ro pe j skiej Po li ty ki S¹sie dz twa, og³oszo ne go 25 maja 2011 roku. Do ku ment
by³ opra co wy wa ny przez Ko mi sjê Eu ro pejsk¹ (Dy re kcjê Ge ne raln¹ do spraw Roz wo ju
i Wspó³pra cy Eu ro pe A id) we wspó³pra cy z Eu ro pejsk¹ S³u¿b¹ Dzia³añ Ze w nê trz nych.
Jed nym z pun któw spo r nych oka za³ siê po mys³ powo³ania Eu ro pe j skiej Fun da cji na
rzecz De mo kra cji – ESDZ na ci ska³a na powo³anie tego in stru men tu, pod czas gdy Ko mi -
sja Eu ro pe j ska po zo sta wa³a sce p ty cz na wo bec wpro wa dza nia no wych in stru men tów, nie 
widz¹c wa r to œci do da nej w sto sun ku do roz wi¹zañ, któ re ju¿ sto su je. Miêdzy in ny mi ta
kwe stia spo wo do wa³a d³ugi pro ces ne go cja cji i ponad mie siêczne opóŸnie nie w ofi cja l -
nej pu b li ka cji do ku men tu.

Ko mi sja Eu ro pe j ska na dal bê dzie zarz¹dzaæ po moc¹ fi nan sow¹ dla re gio nu Par t ne r -
stwa Wschod nie go, ale Wy so ka Przed sta wi ciel i ESDZ maj¹ wspó l nie z Ko misj¹ pro gra -
mo waæ prio ry te ty po mo cy. W za le ¿ no œci od in stru men tu ina czej przed sta wia siê po dzia³
ko m pe ten cji17. Pro po zy cje w za kre sie Euro pe j skie go In stru men tu Po li ty ki S¹sie dz twa,
naj wa¿ niej sze go dla kra jów Par t ne r stwa Wschod nie go, bêd¹ przy goto wy wa ne wspó l nie
przez ESDZ i Ko mi sjê Eu ro pejsk¹, choæ g³ów nym odpo wie dzia l nym bê dzie ko mi sarz
Štefan Füle.

Wed³ug de cy zji Rady, ESDZ ma mieæ udzia³ w przy goto wy wa niu pro po zy cji do -
tycz¹cych alo ka cji po mo cy oraz do ku men tów stra te gi cz nych i pro gra mów indy ka ty w -
nych na po zio mie da ne go pa ñ stwa i re gio nu. Uz go d nio na przez obie in sty tu cje pra kty ka
pro gra mo wa nia po mo cy fi nan so wej przed sta wia siê na stê puj¹co: g³ówne do ku men ty
stra te gi cz ne s¹ usta la ne przez ESDZ, bar dziej szcze gó³owe ich za³o¿e nia – przez Ko mi -
sjê i ESDZ, a do ku men ty ro cz ne – przez Ko mi sjê Europejsk¹ (tabela 3).

Ta be la 3. In sty tu cje zaan ga ¿o wa ne w two rze nie do ku men tów programowych

Dokumenty programowe Instytucja odpowiedzialna za przygotowanie tekstu

Krajowe Dokumenty Strategiczne (CSP) Europejska S³u¿ba Dzia³añ Zewnêtrznych

Narodowe Programy Indykatywne (NIP) Europejska S³u¿ba Dzia³añ Zewnêtrznych
i Komisja Europejska

Plany Dzia³ania (AAP) Komisja Europejska

îród³o: Opra co wa nie w³asne (stan na 2011 rok).

Nie sta no wi to zmia ny w sto sun ku do try bu pro gra mo wa nia po mo cy obo wi¹zuj¹ce -
go  przed wej œciem w ¿y cie tra kta tu liz bo ñ skie go i ów cze s ne go po dzia³u za dañ miê dzy
Dy rekcj¹ Ge ne raln¹ do spraw Sto sun ków Ze w nê trz nych (prze nie sio nej do ESDZ) a Dy -
rekcj¹ Ge ne raln¹ Eu ro pe A id (obe c nie Dy re k cja Ge ne ra l na do spraw Roz wo ju
i Wspó³pracy EuropeAid).
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17 Œcie ¿ ki te ma ty cz ne In stru men tu Wspó³pra cy Roz wo jo wej (poza EIDHR, IS, INS) bêd¹ przy goto wy wa ne przez
w³aœci we depa r ta men ty Ko mi sji Eu ro pe j skiej w po ro zu mie niu z Eu ro pejsk¹ S³u¿b¹ Dzia³añ Ze w nê trz nych, w któ rej
wy³¹cznej ko m pe ten cji po zo sta je In stru ment Sta bi l no œci i mi sje obse rwa cy j ne na wy bo ry.



Doty ch cza so wa pra kty ka pro gra mo wa nia po mo cy wska zu je, ¿e naj wa¿ niej szy mi do -
ku men ta mi s¹ ro cz ne pla ny dzia³ania, po nie wa¿ za wie raj¹ kon kre t ne zo bo wi¹za nia
– Ko mi sja Eu ro pe j ska na dal za cho wu je wiêc du¿y wp³yw na fo r mu³owa nie prio ry te tów
po mo cy fi nan so wej, zw³asz cza ¿e de pa r ta ment za j muj¹cy siê Eu ro pe j skim In stru men tem 
Po li ty ki S¹sie dz twa w Dy re kcji Ge ne ra l nej do spraw Roz wo ju i Wspó³pra cy Eu ro pe A id
jest zarz¹dza ny przez ko mi sa rza Štefana Fülego, choæ po li ty cz nie pod le ga Wy so kiej
Przed sta wi ciel. Na obe cnym eta pie nie wia do mo, w ja kim za kre sie ESDZ bê dzie mia³a
am bi cje wp³ywa nia na kszta³t in stru men tów po mo co wych i jaka bê dzie pra kty ka
wspó³pra cy miê dzy Ko misj¹ Eu ro pejsk¹ a Eu ro pejsk¹ S³u¿b¹ Dzia³añ Ze w nê trz nych.
Pie r wszym powa ¿ nie j szym te stem bê dzie okres ne go cja cji kon kre t nych in stru men tów
po mo co wych w no wej wie lo le t niej per spe kty wie bu d¿e to wej i naj bli ¿ szy pro ces pro gra -
mo wa nia po mo cy w kra jach Par t ne r stwa Wschod nie go18. Zwiê ksza nie wp³ywu ESDZ
na kszta³to wa nie prio ry te tów po mo cy fi nan so wej udzie la nej pa ñ stwom Par t ne r stwa
Wschod nie go (tym sa mym zwiê ksza nie spó j no œci pro ce su jej pro gra mo wa nia) jest mo ¿ -
li we przez po dej mo wa nie wspó³pra cy z pra cow ni ka mi Ko mi sji Eu ro pe j skiej na od po -
wie d nio wcze s nym eta pie pro gra mo wa nia, w tym udzia³ we wspó l nych mi sjach w pie r w -
szej fa zie pro gra mo wa nia.

Po li ty ki se kto ro we

Eu ro pe j ska S³u¿ba Dzia³añ Ze w nê trz nych musi œci œle wspó³pra co waæ z Ko misj¹ Eu -
ro pejsk¹ w wie lu po li ty kach se kto ro wych – mimo ¿e sama od po wia da za opra co wa nie
stra te gii po li ty ki, to ju¿ w kon kre t nych ob sza rach, ta kich jak han del, ene r gia czy mi gra -
cje, od po wied nie dy re kcje Ko mi sji Eu ro pe j skiej maj¹ re a l ny wp³yw na kszta³to wa nie re -
la cji z kra ja mi Par t ne r stwa Wschod nie go. W pra kty ce w za kre sie wspó³pra cy wie lo stron -
nej Par t ne r stwa Wschod nie go ESDZ od po wia da za przy go to wa nie pro gra mu pla t fo r my
„De mo kra cja, do bre rz¹dze nie, sta bi l noœæ”, ale pro gram po zo sta³ych pla t form19 opra co -
wu je ju¿ Ko mi sja Eu ro pe j ska (przez dy re kcje ge ne ra l ne do spraw ene r gii, przed siê -
biorstw i prze mys³u czy edu ka cji i ku l tu ry). Rów nie¿ spo t ka nia mini ste ria l ne s¹ przy -
goto wy wa ne wspó l nie z w³aœci wym ko mi sa rzem. Z ko lei w re la cjach dwu stron nych to
ESDZ pro wa dzi ne go cja cje umów stowa rzy sze nio wych, ale ju¿ za umo wy o pog³êbio -
nych stre fach wo l ne go han d lu, bêd¹cych czê œci¹ umów stowa rzy sze nio wych, od po wia -
da Dy re k cja Ge ne ra l na do spraw Han d lu i to tam s¹ po dej mo wa ne de cy zje o za mkniê ciu
ne go cja cji nad okre œlo nym ob sza rem. W re zu l ta cie w ne go cja cjach z pa ñ stwa mi Par t ne r -
stwa Wschod nie go stro nê unijn¹ re pre zen tuj¹ wspó l nie urzêd ni cy z Ko mi sji Eu ro pe j -
skiej i ESDZ, przy czym ta osta t nia in sty tu cja jest g³ów nym pro wadz¹cym roz mo wy. Po -
do b na sy tu a cja wy stê pu je w in nych po li ty kach se kto ro wych, na przyk³ad w negocjacji
umów o u³atwieniach wizowych i o readmisji czy o energii.

Sy tu a cja taka na tu ra l nie wywo³uje spo ry miê dzy obie ma in sty tu cja mi, przy po mi naj¹ce
kla sy cz ne re la cje miê dzy mi ni ste r stwem spraw za gra ni cz nych a po zo sta³ymi re so r ta mi. Na 
przyk³ad w kwe stiach po li ty ki wi zo wej ESDZ jest bar dziej sk³onna przy spie szyæ pro ces
libe ra li za cji re ¿i mu wi zo we go, pod czas gdy Dy re k cja Ge ne ra l na do spraw We wnê trz nych
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18  Na le ¿y pa miê taæ, ¿e na dal w kwe stiach do tycz¹cych in stru men tów po mo co wych pe wien wp³yw ma Pre zy den cja
ro ta cy j na, któ ra pro wa dzi gru py ro bo cze Rady, ta kie jak Gru pa Ro bo cza do spraw Wspó³pra cy Roz wo jo wej.
19 „In te gra cja eko no mi cz na i kon wer gen cja z uni j ny mi po li ty ka mi”, „Bez pie cze ñ stwo ener ge ty cz ne”, „Kon ta kty miê -
dzy lu dz kie”.



za cho wu je ostro ¿ nie j sze sta no wi sko w tej kwe stii. Po nie wa¿ wie le spraw w za kre sie po li -
tyk se kto ro wych musi byæ uz gad nia nych miê dzy ESDZ a Ko misj¹ Eu ro pejsk¹, co oz na cza
te raz ko nie cz noœæ pro wa dze nia ne go cja cji miêdzy insty tucjo nal nych, wyd³u¿y³ siê wiêc
pro ces do cho dze nia do ko m pro mi su. Przed re form¹ wpro wa dzon¹ przez tra ktat li z bo ñ ski
po do b ne spo ry rów nie¿ ist nia³y, ale by³y one roz strzy ga ne na po zio mie Ko mi sji Eu ro pe j -
skiej i za wsze mo ¿ na siê by³o odwo³aæ do de cy zji jej prze wod nicz¹cego. W obe cnej fo r mie
s¹ to spo ry miê dzy dwie ma in sty tu cja mi, bez wy ¿szej in stan cji de cy duj¹cej o roz strzy g niê -
ciu. To ra czej nie usu wa l na kon se k wen cja Tra kta tu z Li z bo ny.

De le ga cje Unii Eu ro pe j skiej

Kon fli kty miêdzy insty tucjo nal ne miê dzy Ko misj¹ Eu ro pejsk¹ a ESDZ s¹ wi do cz ne
rów nie¿ na po zio mie de le ga cji Unii Eu ro pe j skiej. Per so nel de le ga cji w kra jach trze cich
do ce lo wo ma siê sk³adaæ prze de wszy stkim z pra co w ni ków za tru d nio nych w ESDZ,
a w spra wach, któ re na mocy Tra kta tu z Li z bo ny po zo sta³y w za kre sie ko m pe ten cji Ko -
mi sji Eu ro pe j skiej, na przyk³ad po li ty ka han d lo wa – rów nie¿ z pra co w ni ków jej dy re kcji
ge ne ra l nych. Urzêd ni cy pe³ni¹cy fun kcje kie ro w ni cze w de le ga cjach zo sta li 1 sty cz nia
2011 roku auto ma ty cz nie w³¹cze ni do ESDZ w celu za gwa ran towa nia spó j no œci dzia³añ.
Jed no cze œ nie jed nak szef de le ga cji otrzy mu je pe³no moc ni c two fi nan so we od Ko mi sji
Eu ro pe j skiej do re a li za cji wy da t ków ope ra cy j nych w imie niu w³aœci we go ko mi sa rza20.
Dy p lo ma ci pra cuj¹cy w se kcjach po li ty cz nych s¹ pra cow ni ka mi ESDZ, ale w se kcjach
ope ra cy j nych, na przyk³ad do spraw han d lu i po li ty ki eko no mi cz nej, s¹ zatrudnieni
przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Hy bry do woœæ stru ktu ry de le ga cji pro wa dzi do kon fli któw, gdy¿ pra co w ni cy de le ga cji
z ra mie nia ESDZ re pre zen tuj¹ in te re sy Wy so kiej Przed sta wi ciel, z ko lei pra co w ni cy odde -
le go wa ni z Ko mi sji Eu ro pe j skiej – in te re sy swo jej in sty tu cji, przy czym pod le gaj¹ jed no -
cze œ nie sze fo wi de le ga cji, któ ry re pre zen tu je Eu ro pejsk¹ S³u¿bê Dzia³añ Ze w nê trz nych.
De le ga cje s¹ wiêc na ra ¿o ne na po do b ne na piê cia, któ re wy stê puj¹ w am ba sa dach pañstw
cz³on ko wskich. Wy ni kaj¹ one z tego, ¿e w am ba sa dach wspó³pra cuj¹ urzêd ni cy z ró ¿ nych
re so r tów i od po wia daj¹ jed no cze œ nie przed am ba sa do rem i swo i mi mini ste r stwa mi.

De le gacje zna j duj¹ siê na pocz¹tko wym eta pie two rze nia, prze szko dy ta kie s¹ wiêc
wy ra Ÿ nie wi do cz ne. Pro ble mem w nie któ rych de le ga cjach jest brak przep³ywu in fo r -
ma cji miê dzy ró ¿ ny mi dzia³ami. Po ten cja l nym po lem kon fli ktu jest za twier dza nie bu d -
¿e tu pro je któw, któ ry wy ma ga akce p ta cji pra co w ni ka ESDZ, gdy¿ odde le go wa ny
przez Ko mi sjê Eu ro pejsk¹ pra co w nik nie mo¿e podj¹æ wi¹¿¹cej de cy zji w tym za kre -
sie. W kon se k wen cji pro wa dzi to do wyd³u¿e nia cza su akce p ta cji wnio sków pro je kto -
wych i nie po trze b nych kom p li ka cji. Nie jest rów nie¿ ja s ne, w ja kich ob sza rach Ko mi -
sja Eu ro pe j ska na dal ma pra wo za twier dzaæ wy da t ki (na przyk³ad za mó wie nia
pu b li cz ne). Ponad to przed mio tem kry ty ki ze stro ny pra co w ni ków ESDZ jest obo -
wi¹zek za twier dza nia wy da t ków, co oz na cza do da t ko we za da nia zwi¹zane z pod pi sy -
wa niem li cz nych do ku men tów. Po stu lu je siê za tem prze nie sie nie tych obo wi¹zków na
dzia³ ksiê go wo œci.
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20 Do pie ro od nie da w na sze fo wie de le ga cji, jako urzêd ni cy Eu ro pe j skiej S³u¿by Dzia³añ Ze w nê trz nych, mog¹ pod pi -
sy waæ de cy zje do tycz¹ce umów fi nan so wych – w tym celu mu sia³a byæ zmie nio na re gu la cja fi nan so wa, po nie wa¿
wcze œ niej ty l ko Ko mi sja Eu ro pe j ska mia³a ta kie ko m pe ten cje.



Spra w ne fun kcjo no wa nie de le ga cji bê dzie wiêc za le ¿eæ od do pra co wa nia pro ce dur
de cy zy j nych, stwo rze nia sy ste mu przep³ywu in fo r ma cji i wy ja œ nie nia ko m pe ten cji po -
szcze gó l nych pra co w ni ków, zw³asz cza w za kre sie au to ry za cji wy da t ków bu d¿e to wych.
Wska za ne by³oby pod jê cie dzia³añ na rzecz two rze nia ku l tu ry kor pora cy j nej de le ga cji,
czy li integracji pracowników.

Rola Eu rop ejsk iej S³u¿by Dzia³añ Ze wnê trzn ych
w po lit yce wspie ran ia de mok racji

S
zcze gó l nie wa ¿ ne dla kra jów Par t ne r stwa Wschod nie go jest wspie ra nie pro ce -
sów demo kraty zacy j nych – ze wzglê du na ich du¿¹ nie sta bi l noœæ w tym re gio -
nie. Powo³anie ESDZ wzma c nia nad zie jê na bar dziej spójn¹ po li ty kê Unii Eu -

ro pe j skiej w za kre sie wspie ra nia de mo kra cji, zw³asz cza ¿e wy da rze nia w Afry ce
Pó³no c nej spo wo do wa³y wiê kszy na cisk Unii Eu ro pe j skiej na pro ces demo kraty zacy j ny
w kra jach trze cich. W ra mach depa r ta men tu Spra wy Glo ba l ne i Wie lo stron ne, na któ re go 
cze le stoi Ma ria Ma ri na ki, pra cuj¹ca wcze œ niej dla Or ga ni za cji Bez pie cze ñ stwa
i Wspó³pra cy w Eu ro pie, po wsta³ wy dzia³ Pra wa Cz³owie ka i De mo kra cja, za j muj¹cy siê 
stra te gi¹ wspa r cia de mo kra cji w kra jach trze cich. Dzie li siê on na trzy ze spo³y: Pra wa
Cz³owie ka – Wy ty cz ne Po li ty cz ne, Pra wa Cz³owie ka – In stru men ty oraz De mo kra cja,
Ob se r wa cja Wy bo rów. Po ten cjaln¹ rolê ESDZ w za kre sie wspie ra nia de mo kra cji na le ¿y
ana li zo waæ w sze r szym wy mia rze ca³oœci Eu ro pe j skiej Po li ty ki S¹sie dz twa. Pre ce den sy
w po li ty ce wo bec Afry ki Pó³no c nej mog¹ byæ wyko rzy sty wa ne rów nie¿ we wschod nim
wy mia rze tej po li ty ki, czy li w Par t ne r stwie Wschod nim.

Rola ESDZ wzros³a po wy da rze niach w Afry ce Pó³no c nej, kie dy po ja wi³a siê nag³a
po trze ba wy pra co wa nia no wych pro po zy cji w za kre sie wspa r cia pro ce su demo kra ty za -
cji. Na pocz¹tku 2011 roku dzia³ania ESDZ w tym za kre sie by³y mo c no kry ty ko wa ne.
Re a kcje Wy so kiej Przed sta wi ciel na wy da rze nia za rów no w Tu ne zji, jak i w Egi pcie
by³y spó Ÿ nio ne i nie sta no wi³y ele men tu sze r szej stra te gii. Jed no cze œ nie z jej wy po wie -
dzia mi swo je sta no wi ska og³asza³y pa ñ stwa cz³on ko wskie. Na przyk³ad dzieñ po wy po -
wie dzi Ca t he ri ne As h ton na te mat wy da rzeñ w Egi pcie i tu¿ przed po sie dze niem rady mi -
ni strów spraw za gra ni cz nych wszy stkich pañstw Unii Eu ro pe j skiej wspó l ny ko men tarz
wyda³y trzy kra je: Fran cja, Nie mcy i Wie l ka Bry ta nia21. Ponad to Wy so ka Przed sta wi ciel
nie zdo³a³a do pro wa dziæ do ko m pro mi su miê dzy pa ñ stwa mi cz³on ko wski mi. Uz na nie
przez Fran cjê li bi j skiej Rady Na ro do wej za re pre zen tan ta na ro du li bi j skie go zo sta³o ode -
bra ne przez Ca t he ri ne As h ton jako przed wcze s ne, z ko lei Nie mcy i Wie l ka Bry ta nia pod -
wa ¿a³y prawno -miê dzyna rodo we zna cze nie fran cu skiej de kla ra cji. Po zo sta³e kra je
cz³on ko wskie ostro kry ty ko wa³y re a kcje Wy so kiej Przed sta wi ciel i jej s³u¿b za pa sy w -
noœæ wo bec sa mo wo l nych po czy nañ pre zy den ta Ni co la sa Sarkozy’ego (zwo³anie szczy -
tu Unia Eu ro pe j ska – Liga Ara b ska – Unia Afry ka ñ ska w Pa ry ¿u). W re a kcji na tê kry ty -
kê przed sta wi cie le ESDZ pod kre œla li, ¿e ich stru ktu ry zna j duj¹ siê do pie ro w fa zie
two rze nia, co ogra ni cza mo ¿ li woœæ pra cy mery to ry cz nej, a swoj¹ rolê widz¹ bar dziej
w roz wi ja niu stra te gi cz nych kon ce pcji wspie ra nia de mo kra cji.
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21 Ponad to Nie mcy, an ga ¿uj¹c siê w pra ce nad wspó l nym sta no wi skiem Unii Eu ro pe j skiej, pro wa dzi³y jed no cze œ nie
po li ty kê dwu stronn¹ – fe de ra l ny mi ni ster spraw za gra ni cz nych Gu i do Wes te r wel le od wie dzi³ w lu tym 2011 roku Tu -
ne zjê i Egipt, ofe ruj¹c wspa r cie ze stro ny Nie miec dla pro ce sów trans fo r ma cji.



Pro po zy cje te og³oszo no 25 maja 2011 roku we wspó l nym ko mu ni ka cie Ko mi sji Eu ro -
pe j skiej i Wy so kiej Przed sta wi ciel do tycz¹cym przegl¹du Eu ro pe j skiej Po li ty ki S¹sie dz -
twa. Zo sta³ on do brze ode bra ny w œro do wi skach eks per ckich za j muj¹cych siê unijn¹ po -
li tyk¹ wspa r cia de mo kra cji. Wed³ug za sa dy „wiê cej fun du szy za wiê cej re form”, de cy zji
o przy zna niu œro d ków fi nan so wych da ne mu pa ñ stwu bê dzie to wa rzy szy³ szcze gó³owy
mo ni to ring po stê pów w za kre sie demo kra ty za cji, a ko le j ne trans ze bêd¹ za le ¿eæ od re -
form w tym za kre sie22. Oce na wdra ¿a nia pro je któw i wspa r cie pa r t ne rów w kra jach trze -
cich zna j dzie siê w za kre sie obo wi¹zków ESDZ, szcze gó l nie de le ga cji w te re nie.
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Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy

Sprawy Globalne
i Wielostronne

wakat 

Relacje Wielostronne 
& Zarz¹dzanie Globalne

wakat 

G³ówny doradca

Grela

Sprawy Wielostronne

De Peyron

Sprawy Globalne 
Kretschmer

Koordynacja 
Wspó³pracy 
Rozwojowej 

wakat 

CONUN 

De Peyron

Prawa Cz³owieka
i Demokracja

Arnault

Prawa Cz³owieka
– Wytyczne Polityczne

Kionka

Prawa Cz³owieka
– Instrumenty

Timens

Demokracja, Obserwacja 
Wyborów

Wasilewska

COHOM 

Theuermann

Zapobieganie  Konfliktom
&  Polityka Bezpieczeñstwa 

Wright

Budowanie Pokoju, 
Zapobieganie 

Konfliktom, Mediacje

wakat 

Polityka Bezpieczeñstwa 

wakat 

Nierozprzestrzenianie Broni
& Rozbrojenie

Gianella

Broñ masowego ra¿enia, 
Broñ konwencjonalna, 
Przestrzeñ kosmiczna

wakat 

COARM F. della 
Piazza, CONOP A. 
Gianella (interim), 

CODUN C. Ganslandt

Ilu stra cja 2. Sche mat orga niza cy j ny depa r ta men tu Spra wy Glo ba l ne i Wielostronne

îród³o: http://www.eeas.eu ro pa.eu/ba c k gro und/docs/or ga ni sa tion_en.pdf [do stêp: 1 li pca 2011 roku].

22  Ko mi sja Eu ro pe j ska i Wy so ka Przed sta wi ciel zde fi nio wa li piêæ wska Ÿ ni ków, na pod sta wie któ rych bêd¹ oce nia ne
po stê py w za kre sie demo kra ty za cji. S¹ to: wo l ne i nie za le ¿ ne wy bo ry; wol noœæ zrze sza nia siê, wy po wie dzi i zgro ma -
dzeñ oraz wol noœæ me diów; nie za le ¿ ne s¹do wni c two i pra wo da w stwo oraz pra wo do spra wied li we go pro ce su; wa l ka
z ko rupcj¹; bez pie cze ñ stwo i egze k wo wa nie pra wa w za kre sie re form se kto ro wych (³¹cz nie z po licj¹); demo kra ty cz -
na kon tro la nad si³ami zbro j nym.



Kry te ria i ocze ki wa ne re zu l ta ty re form w pa ñ stwach s¹sie dz kich maj¹ byæ bar dziej
pre cy zy j nie okre œla ne w ro cz nych pla nach dzia³ania. Doty ch cza so wa sy tu a cja, w któ rej
na przyk³ad Ukra i na w 2010 roku wdro ¿y³a je dy nie osiem z sie dem dzie siê ciu re form pla -
no wa nych w stra te gii stowa rzy sze nio wej, po ka zu je, ¿e ocze ki wa nia Unii Eu ro pe j skiej
i ich rze czy wi sta re a li za cja w kra jach Par t ne r stwa Wschod nie go s¹ da le kie od idea³u.
Ponad to pla ców ki maj¹ uspra w niæ pro ce du ry pla no wa nia i skró ciæ czas ocze ki wa nia na
de cy zjê o wspa r ciu pro je któw. Obe c nie sy tu a cja jest nie za do wa laj¹ca. Z ewa lu a cji23

Euro pe j skie go In stru men tu Po li ty ki S¹sie dz twa na Ka u ka zie Po³ud nio wym, jak¹ opu b li -
ko wa³ w lu tym 2011 roku Eu ro pe j ski Try bu na³ Ob ra chun ko wy, wy ni ka, ¿e okres ocze ki -
wa nia na za twier dze nie pro je ktu wy no si na wet dwa lata, co w oczy wi sty spo sób unie mo¿ -
li wia do sto so wa nie pro je któw do aktu a l nych po trzeb grup do ce lo wych.

Za sa dy przy jê te w ra mach przegl¹du Eu ro pe j skiej Po li ty ki S¹sie dz twa wy ma gaj¹
wdro ¿e nia – na ra zie s¹ to ty l ko za pi sy po zo staj¹ce na pa pie rze, któ re po wo li s¹ wpro -
wa dza ne w ¿y cie. Obe c nie ze spo³y za da nio we ESDZ za j muj¹ce siê de mo kracj¹ i pra -
wa mi cz³owie ka wspó³pra cuj¹ z Dy rekcj¹ Ge ne raln¹ do spraw Roz wo ju i Wspó³pra cy
Eu ro pe A id nad dwo ma no wy mi in stru men ta mi przed sta wio ny mi w oma wia nym do ku -
men cie: In stru men tem Wspie ra nia Spo³ecze ñ stwa Oby wate l skie go oraz Eu ro pe j skim
Fun du szem na rzecz De mo kra cji.

Trud no okre œliæ, w ja kim sto p niu powo³anie ESDZ i Wy so kiej Przed sta wi ciel przy -
czy nia siê do wiê kszej ko or dy na cji po li ty ki wspa r cia de mo kra cji w sto sun kach ze w nê trz -
nych. Jak wi daæ na przyk³ad zie re a kcji na wy da rze nia za rów no w Afry ce Pó³no c nej, jak
i na Bia³oru si, Ca t he ri ne As h ton nie uda³o siê sko or dy no waæ sta no wisk pañstw cz³on-
ko w skich. Na po zio mie te ch ni cz nych roz wi¹zañ, cho æ by w za kre sie no wych uni j nych
in stru men tów, ESDZ (we wspó³pra cy z Ko misj¹ Eu ro pejsk¹) przed sta wi³a od po wied nie
pro po zy cje. Rów nie do brze jed nak tego typu pro po zy cje mog³y byæ przy go to wa ne przez
Ko mi sjê Eu ro pejsk¹ w uk³ad zie insty tucjo na l nym sprzed tra kta tu liz bo ñ skie go. Wzmo c -
nie nie roli ESDZ w za kre sie po li ty ki wspa r cia de mo kra cji bê dzie za le ¿eæ od tego, czy bê -
dzie to in sty tu cja zdo l na wy cho dziæ z no wy mi pomys³ami, niezale¿nie od bie¿¹cych
wydarzeñ.

Roz wi¹zy wa nie kon fli któw re gio na l nych

W
 wy pa d ku kra jów Par t ne r stwa Wschod nie go szcze gó l nie isto t ne jest zaan -
ga ¿o wa nie Unii Eu ro pe j skiej na rzecz roz wi¹zy wa nia kon fli któw re gio na l -
nych w Nad dnie strzu i Gó r skim Ka ra ba chu czy kon fli ktu gruziñ sko-ro syj -

skie go w Ose tii Po³ud nio wej i Ab cha zji, po nie wa¿ wp³ywaj¹ one de sta bi li zuj¹co na
pro ces in te gra cji go spo da r czej tego re gio nu z Uni¹ Eu ro pejsk¹. Akty w noœæ Unii Eu ro -
pe j skiej w roz wi¹zy wa niu tych kon fli któw jest doœæ nie rów no mier na. W naj wiê kszym
sto p niu stru ktu ry uni j ne s¹ zaan ga ¿o wa ne w roz wi¹zy wa nie kon fli ktu gruziñ sko-ro syj -
skie go o Ose tiê Po³ud niow¹ i Ab cha zjê. Unia Eu ro pe j ska jest akty w nym ucze st ni kiem
pro ce su ge ne wskie go, utwo rzy³a ta k ¿e mi sjê ob se r wa cyjn¹ w Gru zji (EUMM). Po kon -
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23  Czy z po wo dze niem uru cho mio no nowy eu ro pe j ski in stru ment s¹sie dz twa i par t ne r stwa oraz czy osi¹ga on za mie -
rzo ne re zu l ta ty w Ka u ka zie Po³ud nio wym (Ar me nia, Gru zja, Azer be j d¿an)?, Eu ro pe j ski Try bu na³ Ob ra chun ko wy,
spra wo z da nie spe cja l ne nr 13/2010.



fli kcie gruzi ñsko- rosy j skim w sie r p niu 2008 roku zo sta³ powo³any spe cja l ny przed sta wi -
ciel Unii Eu ro pe j skiej do spraw kry zy su w Gru zji, Pier re Mo rel, któ re go man dat wy ga œ -
nie pod ko niec sie r p nia 2011 roku. W spra wie Trans dnie strza Unia Eu ro pe j ska
ucze st ni czy jako ob se r wa tor w roz mo wach w fo r ma cie „5 + 2”24. Utwo rzo no rów nie¿
mi sjê po mo cy gra ni cz nej dla Mo³da wii i Ukra i ny (EUBAM). W naj mnie j szym sto p niu
Unia Eu ro pe j ska jest zaan ga ¿o wa na w kon flikt w Gó r skim Ka ra ba chu – roz mo wy na te -
mat jego roz wi¹za nia tocz¹ siê w ra mach gru py mi ñ skiej Or ga ni za cji Bez pie cze ñ stwa
i Wspó³pra cy w Eu ro pie, w któ rej Unia Eu ro pe j ska nie jest re pre zen towa na25.

Powo³anie Wy so kiej Przed sta wi ciel Ca t he ri ne As h ton i ESDZ teo re ty cz nie da³o pod -
sta wê do wzmo c nie nia uni j ne go zaan ga ¿o wa nia w roz wi¹zy wa nie kon fli któw re gio na l -
nych – dziê ki sku pie niu w jed nej in sty tu cji ca³oœci za dañ z za kre su po li ty ki bez pie cze ñ -
stwa i wzmo c nie niu kom pe ten cyj nym uni j nych de le ga cji. Eu ro pe j ska S³u¿ba Dzia³añ
Ze w nê trz nych za cho wu je w³aœci wie pe³n¹ kon tro lê nad uni j ny mi in stru men ta mi w za -
kre sie re gu lo wa nia kon fli któw – In stru men tem Sta bi l no œci, któ ry jest g³ów nym uni j nym
in stru men tem po mo co wym na te re nach kon fli kto wych, czy mi sja mi obse rwa cyj ny mi na
wy bo ry – od po wia da rów nie¿ za ko or dy na cjê uni j nych mi sji cy wi l nych i wo j sko wych.
Po wsta³ ta k ¿e od rê b ny dzia³ za j muj¹cy siê konfliktami regionalnymi (ilustracja 2).

Doty ch cza so we zaan ga ¿o wa nie dyp loma ty cz ne Wy so kiej Przed sta wi ciel w kwe stie
kon fli któw re gio na l nych w Eu ro pie Wschod niej jest sto sun ko wo nie wie l kie, ogra ni cza
siê bo wiem g³ów nie do wy da wa nia la ko ni cz nych sta no wisk i nie li cz nych dzia³añ dyp -
loma ty cz nych. Naj czê œciej Ca t he ri ne As h ton wy po wia da³a siê na te mat kon fli ktu gruziñ -
sko-ro syj skie go, ale by³y to re a kty w ne re a kcje wo bec dzia³añ Ro sji lub Gru zji26. W spra -
wie kon fli któw w Nad dnie strzu i Gó r skie go Ka ra ba chu w nie li cz nych sta no wi skach
i wyst¹pie niach Wy so ka Przed sta wi ciel pod kre œla³a je dy nie, ¿e Unia Eu ro pe j ska bê dzie
akty w nym ucze st ni kiem w ich roz wi¹zy wa niu. Wy so ka Przed sta wi ciel w nie wie l kim
sto p niu po dej mu je ta k ¿e akty w noœæ dy p lo ma tyczn¹ w zwi¹zku z kon fli kta mi re gio nal -
ny mi – Mo³da wiê i Gru zjê Ca t he ri ne As h ton od wie dzi³a ty l ko raz, a kwe stie kon fli któw
by³y po ru sza ne przy oka zji oma wia nia in nych spraw. Z ko lei z mi ni stra mi spraw za gra -
ni cz nych Ar me nii i Azer be j d¿a nu Wy so ka Przed sta wi ciel spo t ka³a siê w zwi¹zku z ob ra -
da mi do tycz¹cymi Par t ne r stwa Wschod nie go w Bra tys³awie w ma r cu 2011 roku.

Po dzia³ ko m pe ten cji w za kre sie dzia³añ na rzecz roz wi¹zy wa nia kon fli któw re gio na l -
nych na po zio mie ESDZ jest nie ja s ny, do ty czy to re la cji miê dzy po szcze gól ny mi depa r -
ta men ta mi oraz spe cja l ny mi przed stawi cie la mi i de le ga cja mi. Za rów no de pa r ta ment
geo gra fi cz ny, za j muj¹cy siê po li tyk¹ wo bec pañstw Par t ne r stwa Wschod nie go, jak
i dzia³ glo ba l ny s¹ odpo wie dzia l ne za roz wi¹zy wa nie kon fli któw re gio na l nych, ale bez
wy ra Ÿ nej gra ni cy pro wa dzo nych przez sie bie dzia³añ. Powa ¿ nie j szym pro ble mem jest
jed nak po dzia³ za dañ miê dzy ESDZ a „dy p lo macj¹ w te re nie”, czy li spe cja l ny mi przed -
stawi cie la mi, powo³any mi je sz cze przez Ja vie ra So la nê. S¹ to dy p lo ma ci wy po sa ¿e ni
w liczn¹ gru pê do ra d ców, re pre zen tuj¹cy Uniê Eu ro pejsk¹ na te re nach kon fli któw i pro -
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24  Roz mo wy pod egid¹ Or ga ni za cji Bez pie cze ñ stwa i Wspó³pra cy w Eu ro pie, w któ rych ucze st nicz¹ Mo³da wia
i Nad dnie strze (jako stro ny kon fli ktu), Ro sja, Ukra i na i Or ga ni za cja Bez pie cze ñ stwa i Wspó³pra cy w Eu ro pie (jako
po œred ni cy) oraz Sta ny Zjed no czo ne i Unia Eu ro pe j ska (jako obse r wa to rzy).
25  Roz mo wy s¹ pro wa dzo ne przez Or ga ni za cjê Bez pie cze ñ stwa i Wspó³pra cy w Eu ro pie, Sta ny Zjed no czo ne, Ro sjê
i Fran cjê.
26  Wy so ka Przed sta wi ciel re a go wa³a na przyk³ad w sy tu a cji roz mie sz cze nia przez Ro sjê sy ste mu ob ro ny po wie trz nej 
w Ab cha zji w sie r p niu 2010 roku czy po opub li ko wa niu przez Gru zjê stra te gii wo bec Ose tii Po³ud nio wej i Ab cha zji.



wadz¹cy w jej imie niu dzia³ania dyp loma ty cz ne. Dzia³ania spe cja l nych przed sta wi cie li
s¹ naj czê œciej po zy ty w nie oce nia ne, po nie wa¿ jako akty w ni dy p lo ma ci – bez po œred nio
ucze st nicz¹cy w pro ce sie pokojowym – zapewniaj¹ widocznoœæ dzia³añ Unii
Europejskiej.

Jedn¹ z pie r wszych de cy zji, któ re mia³y bez po œred nie kon se k wen cje dla po li ty ki Unii
Eu ro pe j skiej w re gio nach kon fli któw w Eu ro pie Wschod niej, by³o odwo³anie dwóch
spe cja l nych przed sta wi cie li Unii Eu ro pe j skiej w Mo³da wii i na Ka u ka zie Po³ud nio wym.
Am bicj¹ ESDZ by³o prze jê cie kwe stii do tycz¹cych kon fli któw re gio na l nych albo przez
cen tra lê, albo przez mie j s co we de le ga cje. W Mo³da wii man dat Kálmána Mi z sei w za kre -
sie kon fli ktu nad dnie strza ñskie go zo sta³ prze jê ty przez Mi ro s la va Lajèáka, dy re kto ra
ESDZ, a za da nia na mie j s cu – przez de le ga cjê Unii Eu ro pe j skiej w Mo³da wii. Mimo ¿e
Mi ro s lav Lajèák jest oce nia ny jako sku te cz ny dy p lo ma ta27, to w za kre sie swo ich za dañ
ma zarz¹dza nie dzia³em Ro sja, Par t ne r stwo Wschod nie i Za chod nie Ba³kany. Oz na cza to 
mniejsz¹ mo ¿ li woœæ po œwiê ce nia siê dzia³aniom dyp loma ty cz nym na rzecz roz wi¹zy wa -
nia kon fli ktu w Nad dnie strzu. W kra jach Po³ud nio we go Ka u ka zu za da nia Pe te ra Se m -
 ne by w za kre sie kon fli ktu w Gó r skim Ka ra ba chu mia³y byæ prze jê te przez de le ga cje
w A r me nii i Azer be j d¿a nie. Oka za³o siê jed nak, ¿e nie wie l ki ko r pus obu de le ga cji nie
jest w sta nie przej¹æ tych za dañ, co spo wo do wa³o, ¿e Unia Eu ro pe j ska nie by³a re a l nie
zaan ga ¿o wa na w tym re gio nie przez ki l ka mie siê cy. Wa r to do daæ, ¿e w Gru zji man dat
spe cja l ne go przedstawiciela do 31 sierpnia 2011 roku nadal piastuje Pierre Morel.

De cy zja o odwo³aniu spe cja l nych przed sta wi cie li by³a kon tro wer syj na, po nie wa¿ Ca -
t he ri ne As h ton nie uza sad ni³a od po wie d nio, dla cze go objê³o to ty l ko czêœæ dy p lo ma tów
(w in nych re gio nach po zo sta wio no spe cja l nych przed sta wi cie li), nie przed sta wi³a ta k ¿e
in fo r ma cji o sto so w nych za stê p stwach. W zwi¹zku z kry tyk¹ o ni skim zaan ga ¿o wa niu
Unii Eu ro pe j skiej w roz wi¹zy wa nie kon fli ktu w Gó r skim Ka ra ba chu pod jê to de cy zjê
o przy w ró ce niu je sie ni¹ 2011 roku man da tu spe cja l ne go przed sta wi cie la do spraw Ka u -
ka zu Po³ud nio we go. Bê dzie on pra wdo podo b nie za j mo wa³ siê kon fli ktem za rów no
w Gó r skim Ka ra ba chu, jak i w Gru zji. Jed no cze œ nie za ko ñ czy swój man dat Pier re Mo rel, 
specjalny przedstawiciel do spraw kryzysu w Gruzji.

Eu ro pe j ska S³u¿ba Dzia³añ Ze w nê trz nych ma du¿y po ten cja³ w zwiê ksze niu roli Unii
Eu ro pe j skiej w roz wi¹zy wa niu kon fli któw re gio na l nych. Doty ch cza so wa pra kty ka
dzia³ania po ka za³a jed nak, ¿e nie zdo³ano utwo rzyæ ja s ne go i wy da j ne go sy ste mu w tym
za kre sie. Wy so ka Przed sta wi ciel w nie wie l kim sto p niu po œwiê ca swoj¹ uwa gê kon fli k -
tom w Eu ro pie Wschod niej. De cy zja o odwo³aniu spe cja l nych przed sta wi cie li w Gó r -
skim Ka ra ba chu i Mo³da wii ob ni ¿y³a sku te cz noœæ dzia³añ uni j nej dy p lo ma cji w tym re -
gio nie. Naj wiê kszym wy zwa niem jest do pre cyzo wa nie po dzia³u ko m pe ten cji w ESDZ
(miê dzy dzia³em geo gra fi cz nym i glo ba l nym, de le ga cja mi i spe cja l ny mi przed stawi cie -
la mi) w ob sza rze roz wi¹zy wa nia kon fli któw re gio na l nych. Isto t ne bê dzie ta k ¿e zwiê k -
sze nie w de le ga cjach w Mo³da wii, Ar me nii i Azer be j d¿a nie li cz by pra co w ni ków od po -
wia daj¹cych za po li ty kê bez pie cze ñ stwa.
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27  By³ dwu kro t nie spe cja l nym przed sta wi cie lem Unii Eu ro pe j skiej w Cza r no gó rze oraz w Bo œ ni i Her ce go wi nie.



***

Bior¹c pod uwa gê obecn¹ ska lê pro ble mów, z ja ki mi bo ry ka siê ESDZ w kra jach Par t -
ne r stwa Wschod nie go, na le ¿y za py taæ o to, w ja kim sto p niu prze jê cie agen dy Eu ro pe j -
skiej Po li ty ki S¹sie dz twa przez Wy sok¹ Przed sta wi ciel i ESDZ sprzy ja two rze niu sku -
te cz nej po li ty ki wo bec tego re gio nu. Z jed nej stro ny, przed re form¹ Ko mi sja Eu ro pe j ska
by³a kry ty ko wa na za tech no kra tycz ne po dej œcie do Eu ro pe j skiej Po li ty ki S¹sie dz twa.
Teo re ty cz nie wiêc powo³anie Wy so kiej Przed sta wi ciel i ESDZ oraz w³¹cze nie po li ty ki
s¹sie dz twa w za kres ich ko m pe ten cji da³o szan sê pod nie sie nia zna cze nia tych re la cji
– dziê ki czê œcio we mu prze nie sie niu ich na po ziom miê dzyrz¹dowy. Obe cnoœæ dy p lo ma -
tów z ró ¿ nych kra jów i urzêd ni ków se kre ta ria tu Rady mo¿e pro wa dziæ do na da nia ró ¿ -
nym ini cja ty wom im pu l su poli ty cz ne go. Przyk³adem by³ na cisk ESDZ na powo³anie
Euro pe j skie go Fun du szu na rzecz De mo kra cji i prze for so wa nie za pi su za rów no na po -
zio mie Rady do spraw Za gra ni cz nych, jak i w przegl¹dzie Eu ro pe j skiej Po li ty ki S¹sie dz -
twa, og³oszo nym wspó l nie z Ko misj¹ Eu ro pejsk¹ w maju 2011 roku. Z dru giej jed nak
stro ny, li czy siê efe kty w noœæ pra cy in sty tu cji, szy b koœæ re a kcji, wy cho dze nie z od po wied -
nio atra kcy j ny mi pro po zy cja mi dla pañstw cz³on ko wskich i wy pra cowy wa nie kom pro -
mi so wych roz wi¹zañ. Jak dot¹d nie jest to mo c na stro na ESDZ i bar dzo trud no od na leŸæ
po zy ty w ne przyk³ady ta kich dzia³añ wo bec kra jów Par t ne r stwa Wschod nie go. Naj bar -
dziej ko rzystn¹ sy tu acj¹ dla Par t ne r stwa Wschod nie go by³oby usy tu o wa nie tej po li ty ki
w za kre sie Dy re kcji Ge ne ra l nej do spraw Roz sze rze nia, po nie wa¿ za pe w ni³oby to spó j -
noœæ de cy zji po li ty cz nych i bu d¿e to wych na po zio mie Ko mi sji Eu ro pe j skiej. Jest to ma³o 
pra wdo podo b ne, pod wa ¿y³oby to bo wiem sen so w noœæ de cy zji o po dzia le za dañ w za kre -
sie Eu ro pe j skiej Po li ty ki S¹sie dz twa miê dzy ESDZ a Ko misjê Eu ro pejsk¹.
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El ¿ bie ta Kaca – po li to log. Uko ñ czy³a Ko le gium Eu ro pe j skie w Na to li nie i na uki po li ty cz ne na Uni wer sy te cie Wa r -
sza wskim. Sty pen dy stka In sty tu tu Nauk Po li ty cz nych w Bor de a ux (Fran cja) oraz pro gra mu „Na uka i Spo³ecze ñ -
stwo” In sty tu tu Spraw Pu b li cz nych. Spe cja li zu je siê w te ma ty ce sto sun ków ze w nê trz nych Unii Eu ro pe j skiej,
g³ów nie z kra ja mi Eu ro py Wschod niej (Par t ne r stwo Wschod nie, Eu ro pe j ska Po li ty ka S¹sie dz twa, po moc roz wo -
jo wa, pro pa go wa nie de mo kra cji) i w pro ble ma ty ce do tycz¹cej fun kcjo no wa nia Pa r la men tu Euro pe j skie go. Au -
to rka ar ty ku³ów po œwiê co nych po li ty ce Unii Eu ro pe j skiej wo bec pañstw wschod nioeu rope j skich, wspó³au to rka
ra po r tów, miê dzy in ny mi Ea stern Pro mi ses: Sup po r ting Ci vil So cie ty in the Ea stern Par tne r s hip Co un tries (Wa r -
sza wa 2010), Ro sja dziœ i ju tro. Opi nie pol skich i nie mie c kich eks per tów (Wa r sza wa 2010).

Mo ni ka Sus – do ktor nauk huma ni sty cz nych w za kre sie nauk o po li ty ce. Ab so l wen tka Uni wer sy te tu Eko nomi cz -
ne go we Wroc³awiu i Uni wer sy te tu Wroc³awskie go, ad iunkt w Ka te drze Po li to lo gii Cen trum Stu diów Nie mie c -
kich i Eu ro pe j skich im. Willy’ego Bran d ta. Sty pen dy stka wie lu or ga ni za cji, w tym Fun da cji im. Ro be r ta Bo s cha,
Nie mie c kiej Wy mia ny Aka de mi c kiej DAAD, Fun da cji Wspó³pra cy Pol sko- Nie miec kiej. Lau re a t ka Cha r les V Eu ro -
pe an Award – na gro dy przy zna wa nej m³odym na uko w com przez fun da cjê Eu ro pe an Aca de my of Yu ste. Re cen -
zen tka na uko wa pe rio dy ku poli tolo gicz ne go „Ze i t s chrift für Poli tik be ra tung”, au to rka ar ty ku³ów po œwiê co nych
do ra dztwu poli ty cz ne mu, sto sun kom pol sko- nie miec kim i po li ty ce za gra ni cz nej. Osta t nio wyda³a: Do ra dz two
w po li ty ce za gra ni cz nej Pol ski i Nie miec. In spi ra cje dla Pol ski na przyk³ad zie wy bra nych oœro d ków eks per ckich
(Wroc³aw 2011).

Au to rki pragn¹ po dziê ko waæ wszy stkim re spon den tom, któ rzy zgo dzi li siê udzie liæ wy wia du do ni nie j sze go
opra co wa nia, szcze gó l nie pra co w ni kom Eu ro pe j skiej S³u¿by Dzia³añ Ze w nê trz nych i de le ga cji uni j nych
w kra jach Par t ne r stwa Wschod nie go, urzêd ni kom pol skich in sty tu cji oraz eks per tom: Pa u lo wi Iva no wi z Cen tre
for Eu ro pe an Po li cy Stu dies, Aman dzie Paul z Eu ro pe an Po li cy Cen tre i Ca r lo so wi Her nan de zo wi z Eu ro pe an
Par tne r s hip for De mo c ra cy.

Ana li zy i Opi nie
nr 120, maj 2011

„Ana li zy i Opi nie” – se ria kilku stro ni co wych ana liz do tycz¹cych wa ¿ nych te ma tów dla Pol ski i Eu ro py. W ten spo sób
In sty tut Spraw Pu bli cz nych chce akty w nie w³¹czyæ siê w de ba tê pu b liczn¹ – po ka zy waæ isto t ne pro ble my, czê sto nie obe c ne

w pol skiej i ogól noeu rope j skiej de ba cie, oraz pro po no waæ kon kre t ne roz wi¹za nia. Te ma ty ka po ru sza na w „Ana li zach
i Opi niach” obe j mu je za gad nie nia zwi¹zane miê dzy innymi z in te gracj¹ eu ro pejsk¹, po li tyk¹ spo ³eczn¹, edu kacj¹, ad mi ni stracj¹ 

pu b liczn¹, po li tyk¹ mi gra cyjn¹ i po li tyk¹ wschod ni¹.
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