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Stosunki Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską wymagają nowego 
strategicznego spojrzenia. Od lat obie strony deklarują wolę ich intensyfikacji, ale jak 
dotąd nie udaje się jej przełożyć na polityczną praktykę, a stosunki dwustronne 
charakteryzuje często deficyt zaufania. Unia Europejska, w której integruje się 
znakomita większość najwyżej rozwiniętych państw europejskich, utrzymuje pozycję 
jednej z największych światowych potęg gospodarczych i politycznych. Rosja 
również odgrywa znaczącą rolę w polityce globalnej. Jako euroazjatyckie mocarstwo 
i stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ posiada możliwości oddziaływania na 
bieg wydarzeń w wielu regionach świata. Niemniej jednak, nie będąc członkiem Unii 
Europejskiej, Rosja pozostaje na peryferiach europejskich procesów integracyjnych. 
Wielka idea jedności demokratycznych narodów Europy, przezwyciężenia 
podziałów, odrzucenia rywalizacji na rzecz integracji i kooperacji w imię wspólnego 
bezpieczeństwa i dobrobytu wciąż nie może zostać w pełni urzeczywistniona. 
Tymczasem bez harmonizacji modelu rozwoju w skali całego kontynentu, różnice 
między Wschodem i Zachodem Europy będą się pogłębiać, wzmacniając 
marginalizację narodów europejskich w polityce globalnej. Dlatego każda inicjatywa 
nakierowana na zmniejszenie różnic rozwojowych, zbliżenie Wschodu i Zachodu 
Europy, powinna być postrzegana jako krok ku jedność Europy i szansa na 
przezwyciężenie podziałów. Impulsem do tego rodzaju refleksji może być także 
„Partnerstwo Wschodnie” - program Unii Europejskiej adresowany do jej 
wschodnich sąsiadów, objętych wcześniej Europejską Polityką Sąsiedztwa.  Pojawia 
się pytanie, w jaki sposób inicjatywa ta powinna się przyczyniać do intensyfikacji 
stosunków UE – Rosja? Wszak bez udziału Rosji idea europejskiej jedności będzie 
celem nieosiągalnym.  
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W porównaniu z krajami objętymi Partnerstwem, pozycja Rosji w relacjach z 
Unią Europejską jest znacznie silniejsza. Różnice w poziomie rozwoju w stosunku do 
najwyżej rozwiniętych państw europejskich może ona równoważyć, opierając się z 
jednej strony o swój status mocarstwa jądrowego, z drugiej zaś – o pozycję głównego 
dostawcy surowców energetycznych dla Europy. Z tego powodu idea integracji w 
UE, jako instrumentu modernizacji i zmniejszenia dystansu rozwojowego, często 
przegrywa w Rosji konkurencję z koncepcjami unowocześniania państwa w oparciu 
o potencjał własny  lub poszukiwania tzw. „trzeciej drogi”. Tymczasem między 
innymi doświadczenie polskiej transformacji ustrojowej wskazuje, że przyjęcie 
europejskiego model rozwoju i integracja w Unii Europejskiej skutkuje 
przyspieszaniem modernizacji państw byłego bloku wschodniego i  przyczynia się 
do skutecznego zmniejszania różnic w poziomie rozwoju między Wschodem i 
Zachodem Europy. Można na tej podstawie sformułować hipotezę, że również dla 
Rosji zbliżenie polityczne z UE może być szansą nie tylko na wzmocnienie i 
przyspieszenie procesów modernizacji, przezwyciężenie deficytu demokracji, 
poprawę poziomu praworządności i praktyk dobrego rządzenia. Może także 
zaowocować wzmocnieniem międzynarodowej pozycji i zwiększeniem atrakcyjności 
Rosji jako partnera politycznego i gospodarczego.  

Z wielu powodów można przyjąć, że ostateczna granica Unii Europejskiej 
będzie się w przyszłości pokrywać z zachodnią granicą Rosji. Wielkość i potencjał 
Federacji Rosyjskiej, a także waga przywiązywana przez nią do autonomicznych i 
suwerennych zachowań w polityce globalnej sprawiają, że sformułowanie 
atrakcyjnej  zarówno dla Unii, jak i Rosji, strategicznej perspektywy jest dużym 
wyzwaniem. Naszym zdaniem Rosja powinna rozważyć możliwość włączenia się w 
proces integracji europejskiej w oparciu o model wypracowany przez Norwegię i 
Szwajcarię. Te dwa państwa europejskie nie zdecydowały się na delegowanie części 
własnej suwerenności na poziom wspólnotowy w takim zakresie, jak państwa 
integrujące się w Unii Europejskiej. Zachowały więc daleko więcej atrybutów 
suwerenności. Uczestniczą w politykach i korzystają z prawnych, politycznych i 
gospodarczych osiągnięć integrujących się w Unii państw. Ich szczególny status w 
procesie integracji europejskiej nie stanowi także dla ich obywateli żadnej 
przeszkody w korzystaniu z praw i swobód przysługującym mieszkańcom Unii 
Europejskiej. Niniejsze opracowanie jest wspólną próbą ekspertów polskich i 
rosyjskich ukazania, że Partnerstwo Wschodnie może się stać punktem wyjścia dla 
poszukiwań nowego paradygmatu myślenia o relacjach Rosja – Unii Europejska.       

 
I 

 
W 2007 r. zakończył się okres obowiązywania Układu o Partnerstwie i 

Współpracy (PCA), od dekady określającego zakres i bazę instytucjonalną 
stosunków między UE i Rosją. Od trzech lat z trudnościami toczą się rozmowy o 
nowym porozumieniu, a stosunki dwustronne są tymczasowo regulowane w 
oparciu o stare PCA i doraźne porozumienia polityczne. W 2003 r. na szczycie w 
Sankt-Petersburgu ustanowiono „cztery przestrzenie” współpracy między Rosją i 
Unią Europejską, przygotowującą się wówczas do wielkiego rozszerzenia. Ambitnie 
planowano zacieśnienie współpracy w obszarze gospodarczym, wolności i 
sprawiedliwości, bezpieczeństwa międzynarodowego, badań naukowych, edukacji i 
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kultury. Jednak realizacja deklaracji o czterech przestrzeniach napotkała na 
trudności, które w latach 2004-2005 pogłębiły się wskutek politycznych i 
emocjonalnych rozdźwięków związanych z sytuacją w państwach wspólnego 
sąsiedztwa, przede wszystkim na Ukrainie. Perspektywy utworzenia przez Unię i 
Rosję „wspólnej przestrzeni gospodarczej” dodatkowo były komplikowane przez 
kłopoty Rosji z uzyskaniem członkostwa w Światowej Organizacji Handlu (WTO). 
Od 2009 r., niemal przez rok, negocjacji w tej sprawie praktycznie nie prowadzono.  
Proces konsultacji został wznowiony dopiero w drugiej połowie 2010 r..  

W 2003 r. w związku z rozszerzeniem o państwa Europy Środkowej, Unia 
Europejska objęła swoich nowych wschodnich sąsiadów Europejską Polityką 
Sąsiedztwa. Oferta objęcia nową polityką także Rosji nie została przez nią przyjęła. 
Rosja dążyła bowiem do podkreślenia swojego szczególnego statusu w relacjach z 
Unią, wynikającego z deklaracji o czterech przestrzeniach.  

Do poważnych napięć doszło w unijno-rosyjskich relacjach energetycznych. 
Głęboka współzależność między Rosją, będącą dostawcą nośników energii 
uzależnionym od napływu środków finansowych i technologii a bogatą UE 
uzależnioną jednak od dostaw surowców, stała się niestety źródłem sporów, zamiast 
siłą napędową wzajemnej współpracy. Wprawdzie zainicjowany w 2000 r. dialog 
energetyczny UE-FR przyniósł pewne rezultaty w postaci polepszenia wymiany 
informacji i powołania systemu wczesnego ostrzegania kryzysowego, ale 
jednocześnie obnażył głębokie różnice interesów i odmienne wizje perspektyw tej 
współpracy. UE postawiła sobie za cel uregulowanie obrotu surowcami 
energetycznymi i ustanowienie wspólnych reguł gry. Dążyła przy tym do uczynienia 
z zasady wzajemności podstawy relacji Rosją. Tymczasem Rosja dostrzegła w 
potencjale surowcowym instrument odbudowy pozycji politycznej i gospodarczej. 
Tym samym wszelkie projekty zmierzające do regulacji handlu i tranzytu surowców 
energetycznych w oparciu o porozumienia wielostronne zaczęły być przez nią 
postrzegane jako inicjatywy ograniczające jej autonomię.  W rezultacie, z jednej 
strony, „eksport” unijnych standardów i regulacji został w Rosji uznany za ekspansję 
polityczną. Z drugiej, powtarzające się zakłócenia w dostawach rosyjskiej ropy i gazu 
wytworzyły w UE wizerunek Rosji skłonnej do stawiania europejskich odbiorców w 
roli zakładników sporów rosyjsko-białoruskich lub rosyjsko-ukraińskich.  

Rozdźwięki na tym tle potęgowały wrażenie wyalienowania Rosji z głównego 
nurtu polityki europejskiej. Tym bardziej, że Rosja nie dążąc do uzyskania 
członkostwa w Unii Europejskiej i podkreślając swoją równorzędną i szczególną 
pozycję wobec UE w porównaniu z pozostałymi państwami Europy Wschodniej, 
stała się dla Unii przypadkiem sui generis. Ze względu na kulturę biurokratyczną 
Brukseli, dającą prymat procedurom standardowym nad sytuacjami wyjątkowymi, 
wymagającymi odrębnej uwagi, Rosja zaczęła być przez unijnych urzędników 
postrzegana jako partner kłopotliwy.  

Od 2008 r. UE zaczęła intensyfikować swoje relacje ze swoimi wschodnimi 
sąsiadami, objętymi EPS. W 2009 r. zainicjowała Partnerstwo Wschodnie, którego 
celem jest wspieranie procesów modernizacyjnych w Europie Wschodniej. Stwarza 
ono sąsiadom UE możliwość stopniowej integracji we wspólnym europejskim rynku 
i włączania się do poszczególnych polityk i programów UE. Partnerstwo ma 
prowadzić do przekazywania dobrych unijnych praktyk w dziedzinie handlu, 
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gospodarki i polityki. Kształtowanie się Partnerstwa Wschodniego zbiegło się w 
czasie z wojną rosyjsko-gruzińską, która skomplikowała stosunki UE i Rosji –  nie 
pozostało to bez wpływu na postrzeganie tej inicjatywy w Rosji. Jednak zarówno w 
polsko-szwedzkiej propozycji z 2008 r., proponującej ideę Partnerstwa Wschodniego, 
jak i w dokumentach UE określających kształt programu, przewidziano możliwość 
uczestnictwa Rosji w projektach wielostronnych. Na szczycie UE z Rosją z listopada 
2009 r. strony podpisały porozumienie o współpracy regionalnej, które w znaczącym 
stopniu będzie finansowane ze środków Instrumentu europejskiej polityki 
sąsiedztwa. Rosja ratyfikowała to porozumienie latem 2010 r. 

Obecnie widać wyraźnie, że relacje Unii i Rosji potrzebują nowego otwarcia. 
Jego podstawą powinno być przyjęcie nowego paradygmatu kształtowania 
stosunków dwustronnych. Ich postrzeganie przez anachroniczny pryzmat 
geopolitycznej rywalizacji powinno ustąpić miejsca współpracy, mającej na celu 
obopólne korzyści i wyrównywanie poziomu rozwoju w skali całego kontynentu.  
Doświadczenia transformacji ustrojowej i modernizacji Polski oraz innych państw 
Europy Środkowej wskazują zaś, że najszybszym i najskuteczniejszym sposobem 
przyśpieszenia rozwoju i zmniejszenia dystansu w poziomie i jakości życia obywateli 
jest przyjęcie Acquis Communutaire.  Obranie przez państwo rosyjskie kierunku na 
stopniowe przyjmowanie acquis communautaire w maksymalnym, możliwym dlań 
zakresie, dałoby Rosji nie tylko tak potrzebny impuls modernizacyjny, ale 
stworzyłoby nową perspektywę dla jej udziału w głównym nurcie toczących się w 
Europie procesów politycznych i gospodarczych.  Inauguracja Partnerstwa na rzecz 
modernizacji na szczycie Rosji z UE w czerwcu 2010 r. może być pierwszym krokiem 
w tym kierunku. 

 
 

 
II  
 
Rozwój Rosji – kraju przynależnego do cywilizacji europejskiej – nie może się 

odbywać wbrew procesom zachodzącym na pozostałej części kontynentu. 
Wprawdzie wielkość Rosji przesądza o tym, że kraj w dającej się przewidzieć 
perspektywie nie zostanie członkiem Unii Europejskiej, ale państwo to nie powinno 
być wyizolowane od uczestnictwa w procesach integracyjnych w Europie i korzyści, 
które z nich płyną. Zwłaszcza, że zdecydowana większość acquis communaitare 
przyczynia się do podniesienia jakości życia i wsparcia procesów transformacji i 
modernizacji. Dlatego jako docelowy model relacji UE-Rosji należy uznać włączenie 
się Rosji do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i wybranych polityk UE oraz 
dostosowanie w maksymalnym możliwym zakresie rosyjskiego prawodawstwa do 
zasobu prawnego Unii. Tym samym Rosja mogłaby dążyć do uzyskania podobnego 
statusu w procesie integracji europejskiej, jak Szwajcaria lub Norwegia. Ten 
dalekosiężny cel można określić jako strategiczne stowarzyszenie. Przyjmowaniu 
przez Rosję acquis communaitare powinno towarzyszyć nie tylko wzajemne 
zniesienie przez UE i Rosję obowiązku wizowego, ale przede wszystkim stopniowe 
zacieśnianie współpracy w zakresie polityki zagranicznej. Sprzyjałoby to budowie 
wzajemnego zaufania, bez którego nie ma mowy o uczestnictwie w procesie 
integracji europejskiej.  
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Z tych względów uważamy, że proces modernizacji państwa rosyjskiego 
winien zostać zintensyfikowany i objąć niemalże wszystkie sfery życia politycznego i 
społeczno-gospodarczego. Pojęcie modernizacji w pierwszej dekadzie XXI w. 
oznaczać musi poszanowanie zasad demokracji, praworządności, w tym prawa 
własności, praw człowieka i wolności obywatelskich, a także podniesienie jakości 
administracji. Przyznanie w Rosji bezwzględnego priorytetu tym zasadom, mającym 
charakter uniwersalny dla współczesnej cywilizacji europejskiej jest również 
warunkiem sine qua non  jej strategicznego stowarzyszenia z państwami europejskimi 
integrującymi się w Unii Europejskiej. Stworzy to warunki dla efektywniejszego 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a dzięki temu zwiększy stopień 
transparentności i praworządności oraz jakości działań instytucji państwowych. 
Będzie więc sprzyjało długookresowemu rozwojowi gospodarczemu Rosji, 
wzmocnieniu jej siły i poziomu życia jej obywateli. 

 Trudno sobie też wyobrazić, by te zasady mogłyby zostać urzeczywistnione 
bez zaprowadzenia politycznego pluralizmu i swobodnej konkurencji w polityce, 
które będzie się przejawiać poprzez regularne zmiany elit rządzących i sprawowanie 
władzy przez rożne stronnictwa, a także poprzez istnienie niezależnego systemu 
sądowniczego i konsensu politycznego co do potrzeby rozwiązywania konfliktów w 
ramach istniejących instytucji i porządku prawnego. 

Pod pojęciem modernizacji należy także rozumieć odbiurokratyzowanie 
gospodarki, stworzenie sprawnie działających, efektywnych instytucji 
antymonopolowych, wprowadzenie transparentności w procesie podejmowania 
decyzji urzędniczych, jak i zwiększenie bezpieczeństwa prawnego. To zaś oznacza 
potrzebę radykalnego zmniejszenia skali korupcji, zwiększenia niezawisłości sądów i 
zaprowadzenia klimatu praworządności. Tylko znacznie wyższy poziom good 
governance gwarantuje osiągnięcie przez Rosję zdolności uczestnictwa w wybranych 
elementach wspólnego rynku i wytrzymania presji konkurencyjnej ze strony 
podmiotów UE. Jest to też niezbędne dla uzyskania wystarczającego poparcia w 
krajach UE dla idei zbliżenia z Rosją.  

Modernizacja jako proces wszechstronnej sanacji państwa, wymaga 
oczywiście również znaczących środków finansowych i odważnych refom 
gospodarczych. Tymczasem gospodarka rosyjska jest niekonkurencyjna, mało 
innowacyjna, energochłonna, nieprzyjazna dla zagranicznych inwestorów, 
uzależniona od cen surowców i polityczno-biznesowych powiązań. Zmianie tego 
stanu rzeczy sprzyjałoby przystąpienie Rosji do WTO i wdrożenie norm tej 
organizacji. Dzięki otwarciu się na konkurencję polepszyłaby się jakość 
produkowanych w Rosji towarów, które dodatkowo uzyskałyby  łatwiejszy dostęp 
na rynki innych państw. Ponadto poprawiłby się generalny klimat inwestycyjny w 
Rosji. Członkostwo w WTO  jest we współczesnym świecie jednym z podstawowych 
kryteriów nowoczesności państwa. Pozostawanie poza tym systemem prowadzi w 
dłuższej perspektywie do izolacji, a w kontekście Rosji poszukującej możliwości 
zacieśnienia relacji z Unią Europejską, stwarza dla tych starań bardzo poważną 
przeszkodę. 
 Zrozumienie w Rosji filozofii działania UE miałoby też z pewnością 
pozytywny wpływ na praktyczną współpracę w kontrowersyjnej i budzącej wiele 
sporów dziedzinie energetyki. Europejskie dążenie do ustanowienia jednolitego 
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zbioru zasad współpracy między producentami, odbiorcami i konsumentami było 
dotychczas niejednokrotnie odbierane w Rosji w kategoriach „miękkiej” ekspansji 
prowadzonej kosztem rosyjskich interesów. Częściowo także z tego powodu nie 
przyniosły w ostatnich latach skutku unijne apele do Rosji o ratyfikowanie Traktatu 
o Karcie Energetycznej, wszechstronnie regulującego stosunki energetyczne nie tylko 
między państwami, ale również państwami i koncernami energetycznymi. W 2009 r. 
Rosja formalnie wycofała się z tymczasowego stosowania postanowień Traktatu o 
Karcie Energetycznej, który podpisała, ale nie ratyfikowała.   
Tymczasem zarówno w Rosji, jak i państwach Unii Europejskiej istnieje konsensus w 
sprawie konieczności przyjęcia norm, które regulowałyby szeroko rozumiane relacje 
w sferze energetyki. . Uznanie takich racjonalnych i obopólnie korzystnych zasad 
określonych w Traktacie, jak wzajemna ochrona inwestycji czy wspólne mechanizmy 
rozstrzygania sporów, byłoby krokiem w kierunku odbudowy zaufania w sferze 
energetyki. Szczególnie istotne jest zaś, unikanie myślenia o potencjale surowcowym 
jako instrumencie służącym realizacji geopolitycznych ambicji oraz skoncentrowanie 
się na skutecznym wykorzystaniu bogactw naturalnych do wsparcia realizacji 
projektu modernizacyjnego w Rosji. 

Wypracowywanie powszechnie obowiązujących norm postępowania w 
energetyce i związanych z nią dziedzinach może przebiegać zarówno w drodze  
wzajemnie uzgodnionego  odnowienia dokumentów wynikających z Karty 
Energetycznej, w tym także Traktatu o Karcie, jak i w drodze wprowadzenia 
nowego, odrębnego rozdziału do przygotowywanego nowego Porozumienia o 
Partnerstwie i Współpracy, który niewątpliwe powinien czerpać z przepisów 
wspomnianego Traktatu.  

Wybór konkretnej drogi do osiągnięcia potrzebnego kompromisu powinien 
być dokonany z uwzględnieniem poglądów wszystkich zainteresowanych stron, w 
tym sektora korporacyjnego, lecz bez przyznawania pierwszeństwa interesom jednej 
ze stron, ani producentom surowców energetycznych, ani ich konsumentom. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsce i rolę państw tranzytowych, wspólnych 
i równie ważnych dla Rosji i UE sąsiadów..        

Bliższą integrację Rosji z UE powinno poprzedzać także istotne zbliżenie 
filozofii polityki zagranicznej. Jej częścią jest przyznanie każdemu państwu prawa do 
swobodnego obierania sojuszy i nieuznawanie istnienia sfer wpływów. Rosja i Unia 
Europejska powinny dążyć do poprawy stosunków ze swoim wspólnymi sąsiadami i 
budowy atmosfery zaufania, także w stosunkach z tymi państwami i 
społeczeństwami, które w nieodległej przeszłości były z nim w stanie ostrego 
konfliktu, a nawet konfrontacji. Rosja mogłyby wykorzystywać swój status 
szczególnie ważnego partnera UE do promowania swojego nowego pozytywnego 
wizerunku na obszarze WNP, np. przekazując w sposób dobrowolny, asymetryczny, 
informacje o stanie swoich stosunków z UE, wynikach rozmów i konsultacji.  

Harmonizacja polityk UE i Rosji na obszarze wspólnego sąsiedztwa, 
likwidacja prób geopolitycznej rywalizacji umożliwiłaby bardziej skuteczną 
realizację inicjatyw integracyjnych takich jak Partnerstwo Wschodnie, czy też 
Strategiczne Stowarzyszenie Rosji i UE.  

 
III 
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Nowe inicjatywy Unii Europejskiej wobec Europy Wschodniej, tj. Partnerstwo 

Wschodnie i Partnerstwo dla Modernizacji można wykorzystać jako impuls do 
przewartościowania stosunków Unia – Rosja i podjęcia próby ułożenia relacji na 
nowych zasadach, opartych o wizję strategicznego stowarzyszenia Rosji z Unią 
Europejską. W tym celu należałoby poszukiwać możliwości włączenia Rosji do 
inicjatyw Partnerstwa Wschodniego lub czerpania z nich inspiracji dla programów 
współpracy Unia-Rosja. Obecnie jest możliwy udział Rosji jako strony trzeciej w 
wybranych projektach inicjatywy Partnerstwa Wschodniego. Mogą one dotyczyć 
poprawy infrastruktury granicznej i zarządzania granicami, zapobiegania 
katastrofom wywołanym przez ludzi i współdziałania w sytuacjach kryzysowych, 
rozwoju średnich i małych przedsiębiorstw, wzmacniania turystyki i infrastruktury 
turystycznej, współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, rozwoju kontaktów 
międzyludzkich, czy podwyższenia jakości administracji i zwalczania korupcji.  

Te ogólne sformułowania będą łatwiejsze do zrozumienia, jeśli sobie 
uświadomimy, że mogą one oznaczać tak konkretne projekty jak: 

a) Włączenie Rosji w projekt zintegrowanego zarządzania granicami. Jest to 
jedna z inicjatyw flagowych Partnerstwa wschodniego zaproponowanych 
przez Komisję Europejską. Projekt przewidywałby inwestycje 
infrastrukturalne oraz szkolenia przedstawicieli administracji lokalnych i 
służb granicznych, dzięki czemu czas odpraw granicznych zostałby 
wymiernie skrócony.  

b) Pomoc w reformach sądownictwa. Wspólnym priorytetem Rosji, UE oraz 
państw partnerstwa wschodniego w zakresie programów dobrego rządzenia 
winno być zapewnienie obywatelom i przedsiębiorstwom dostępu do sądu. 
Należy przez to rozumieć prawo do sprawiedliwego i publicznego 
rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny 
sąd. UE mogłaby udzielić wsparcia finansowego dla takich inicjatyw w Rosji i 
krajach Partnerstwa wschodniego. 

c) Walka z korupcją. UE może zapewnić współfinansowanie oraz koordynację 
szkoleń i wspólnych programów badawczych pomiędzy instytucjami 
zwalczającymi korupcję w państwach członkowskich UE, Rosji i państwach 
PW, a także doradzać Rosji w przyjmowaniu oraz implementacji 
antykorupcyjnych mechanizmów prawnych, wypracowywanych głównie 
przez Radę Europy. Może wreszcie przekazywać doświadczenia swych 
państw członkowskich, zwalczających tę plagę. 

d) Pomoc w oczyszczaniu rzek. Inicjatywa koncentrowałaby się na wsparciu 
działań zmierzających do poprawy ochrony środowiska wodnego Dniepru, 
Dźwiny i Niemna, obecnie mocno zanieczyszczonych, a pośrednio również 
Morza Bałtyckiego oraz Czarnego. Z tego względu polepszenie stanu wód 
tych wielkich rzek jest wspólnym zadaniem Rosji oraz krajów Partnerstwa 
wschodniego oraz UE. 

e) Promocja turystyki historycznej. Obwód Kaliningradzki oraz niektóre ziemie 
zachodniej części Rosji leżą na obszarze, który w minionych wiekach miał 
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znacznie żywsze związki z tą częścią Europy, która znajduje się obecnie w 
składzie UE, niż reszta terytoriów wchodzących obecnie w skład Rosji. 
Niemniej istniejące tam zabytki architektury często są jednak zaniedbane i są 
względnie rzadko odwiedzane (z wyjątkiem Kaliningradu) przez turystów z 
Europy Zachodniej. Celem projektu byłaby popularyzacja leżących na tych 
terenach oraz na Białorusi i Ukrainie zabytków i miejsc pamięci oraz 
stworzenie infrastruktury turystycznej odpowiadającej standardom 
współczesnego turysty. 

  

Oczywiście przy dotychczasowym finansowaniu „Partnerstwa 
Wschodniego”, oddziaływanie tych przykładowych projektów na całokształt 
procesów modernizacji Europy Wschodniej będzie niewielkie. Istnieje jednak 
potencjał ich radykalnego wzmocnienia, dzięki zwiększeniu skali finansowania 
przez UE oraz państwa i podmioty trzecie unijnej inicjatywy. Temu zaś wola 
uczestnictwa Rosji jako pełnoprawnego wschodnioeuropejskiego partnera na drodze 
do integracji z UE z pewnością by sprzyjała.  

 
*** 

Realizacja wizji jedności europejskiej jest problemem politycznym, który 
wymaga konstruktywnego myślenia w kategoriach strategicznych, ale także 
determinacji w wykorzystywaniu wszelkich impulsów sprzyjających jej realizacji. 
Odrzucenie logiki konkurencji w relacjach UE – Rosja przyczyniłoby się do 
zwiększenia efektywności wysiłków na rzecz łączenia narodów europejskich w 
jedną, zintegrowaną całość. Strategiczne stowarzyszenie Rosji z Unią Europejską 
powinno być dalekosiężnym celem, a krokiem w stronę jego osiągnięcia mogłoby się 
stać zbliżenie do siebie inicjatyw Partnerstwa Wschodniego i Partnerstwa dla 
Modernizacji i wykorzystanie ich jako katalizatora przemian w stosunkach UE-Rosja.  


