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Dokonując oceny dziesięciu lat funkcjonowania Partnerstwa Wschodniego, należy przyjrzeć się jego rzeczywistym 
efektom, które w przypadku skomplikowanego obszaru, jakim jest polityka zagraniczna UE, nie są jednoznaczne. 
Niewątpliwie podstawowy cel Partnerstwa, jakim było pogłębienie i wzmocnienie relacji, a w konsekwencji zbliże-
nie państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego do UE, został osiągnięty.

Beata Piskorska, s. 21

Perspektywa kolejnej „kolorowej rewolucji” w przestrzeni postsowieckiej była nie do zaakceptowania przez rosyj-
skie władze. Partnerstwo Wschodnie zostało więc ocenione jako instrument polityki unijnej służący budowaniu 
strefy wpływów, która w perspektywie może poszerzyć się o Rosję. Aneksja Krymu przez Rosję w marcu 2014 r., 
a następnie wojna w Donbasie miały zatrzymać ten proces lub utrudnić zbliżenie Ukrainy z Unią Europejską.

Agnieszka Legucka, s. 52-53

Zróżnicowanie sytuacji wewnętrznej, ambicji i szybkości reform w państwach Partnerstwa Wschodniego powoduje 
zróżnicowanie ich pozycji w relacjach z Unią Europejską. (...) Choć dla większości państw Partnerstwa Wschodniego 
Unia Europejska jest najważniejszym rynkiem zbytu (poza Białorusią) i zaopatrzenia (poza Białorusią i Armenią), to 
dla Unii Europejskiej jako całości państwa PW pozostają partnerami drugo- i trzeciorzędnymi.

Hanna Dumała, s. 191
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Partnerstwo Wschodnie jako 
kluczowy element polityki 
zagranicznej państw bałtyckich

Eastern Partnership as the Key Issue of the Baltic States’ Foreign 
Policy

Abstract: One of the foreign policy priorities of Lithuania, Latvia and Estonia is 
to support the Eastern Partnership (EaP) programme as a strategic dimension 
of the European Neighbourhood Policy and a key element of stability and 
economic progress in Eastern Europe. The Baltic States are of the opinion that 
relations with the EaP states should remain one of the priorities of the East-
ern Dimension of the EU’s foreign policy. The cooperation of the Baltic States 
with the Eastern partners results both from the ambitions and willingness to 
strengthen international prestige and role, as well as the need to ensure secu-
rity and stability of the region in the context of Russia’s aggressive policy. The 
10th anniversary of EaP is an opportunity to assess the contribution of Lithu-
ania, Latvia and Estonia to the development of the programme and to discuss 
the future of cooperation.
Keywords: Eastern Partnership, the Baltic States, foreign policy

Wprowadzenie
Przystąpienie Litwy, Łotwy i Estonii do Unii Europejskiej było kamie-
niem milowym dla tych państw, które do 1991 r. stanowiły część Związ-
ku Radzieckiego. Kierunek europejski został określony w początkach 
lat 90., kiedy ministrowie spraw zagranicznych państw bałtyckich 
wspólnie wystosowali prośbę do UE o członkostwo. W 1995 r., cztery 
lata później niż Węgry i Polska, podpisano umowę akcesyjną. Proces 
akcesyjny był ułatwiony, gdyż za opcją proeuropejską opowiadały się 
wszystkie najważniejsze frakcje polityczne Litwy, Łotwy i Estonii oraz 
społeczeństwo (odpowiednio 66% Estończyków, 67% Łotyszy i 91% Li-
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twinów). Projekt ten popierała również UE. Ukoronowaniem wysiłków 
integracyjnych było przystąpienie do struktur europejskich wszystkich 
trzech państw w 2004 r., co umożliwiło zwłaszcza intensyfikację sto-
sunków gospodarczych w ramach UE. Estonia jako pierwsze państwo 
bałtyckie przyjęła walutę euro w 2011 r., przed Łotwą (2014) i Litwą 
(2015). Pomimo znacznych kosztów gospodarczych i społecznych to-
warzyszących procesowi transformacji w okresie przedakcesyjnym 
oraz poważnym skutkom kryzysu finansowego w latach 2008-20101, 
które wymagały podjęcia rygorystycznych programów oszczędnoś-
ciowych, członkostwo w UE jest oceniane pozytywnie, a instytucje 
unijne cieszą się stałym zaufaniem opinii publicznej. W 2018 r. Litwini 
wyrażali największe zaufanie do UE (65%) spośród wszystkich państw 
UE, przed Estończykami (53%) i Łotyszami (49%)2.

Do podstawowych obszarów współpracy państw bałtyckich w ra-
mach UE należą: zwiększenie funduszy strukturalnych, wspólna po-
lityka energetyczna, pomoc dla rolnictwa oraz rozwój infrastruktury 
(komunikacyjnej i energetycznej). Jednym z priorytetów polityki za-
granicznej Litwy, Łotwy i Estonii w ramach UE jest również wsparcie 
programu Partnerstwa Wschodniego (PW) jako strategicznego wymia-
ru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i kluczowego elementu stabilności 
i postępu gospodarczego w Europie Wschodniej. Państwa bałtyckie na 
długo przed zainicjowaniem programu PW utrzymywały bliskie rela-
cje ze wschodnimi partnerami. M.in. prezydent Litwy Valdas Adam-
kus wraz z prezydentem Polski Aleksandrem Kwaśniewskim pełnił 
rolę mediatora pomiędzy władzą a grupami protestującymi w czasie 
pomarańczowej rewolucji w Kijowie w 2004 r. W sierpniu 2008 r. pre-
zydenci Estonii i Litwy, Toomas Hendrik Ilves i Valdas Adamkus, oraz 
premier Łotwy Ivars Godmanis towarzyszyli prezydentowi Lechowi 
Kaczyńskiemu podczas wizyty w Gruzji, związanej z trwającym kon-
fliktem rosyjsko-gruzińskim. Wydali również wspólne oświadczenie 
o potrzebie zawieszenia broni oraz zakończenia agresji i dalszej oku-

1 W 2009 r. największy spadek PKB w stosunku do roku poprzedniego odnotowano na Łotwie 
(25%), mniejszy – w Estonii (19%) i na Litwie (15%), Countryeconomy.com, „Latvia: Demographic 
and economy”, https://countryeconomy.com/ [27.06.2019].

2 European Commission, Standard Eurobarometer 90 – Autumn 2018. Public opinion in the Eu-
ropean Union, November 2018, https://ec.europa.eu/finland/sites/finland/files/eb90_fir_
en.pdf, s. 6 [19.09.2019].
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pacji Gruzji, a także o poparciu dla integralności terytorialnej Gruzji3. 
Doświadczenia transformacji i reform stwarzają państwom bałtyckim 
możliwość budowania dobrosąsiedzkich relacji ze wschodnimi part-
nerami poprzez dzielenie się wiedzą z zakresu zintegrowanego za-
rządzania granicami (IBM)4, administracji publicznej, współpracy 
regionalnej, transportu i innych. Państwa bałtyckie wspierają ściślej-
sze powiązania gospodarcze i procesy liberalizacji reżimu wizowego, 
które zbliżają państwa PW do standardów UE.

Dziesiąta rocznica powstania PW była okazją do podsumowania  
osiągnięć programu jako „wydajnego, odpornego, adekwatnego i dyna-
micznego systemu”, który „umożliwił rozwój, dostosowanie do nowych 
wyzwań – m.in. związanych ze stabilnością i odpornością – a osta-
tecznie do wzmocnienia wzajemnie korzystnych stosunków” między 
UE a wschodnimi partnerami5. Nietrudno jednak o bardziej sceptycz-
ne oceny. Niewątpliwie brak entuzjazmu wobec programu można za-
uważyć zarówno po stronie UE, jak i państw PW. Wynika on z jednej 
strony z braku spójnego podejścia UE do Europy Wschodniej i Rosji, 
z drugiej zaś – ze zniechęcenia i frustracji państw PW długotrwałymi 
i kosztownymi reformami w sferze politycznej, społecznej i gospodar-
czej6. Jedną z barier intensyfikacji współpracy, która nie pozwala na 
pogłębienie relacji na poziomie politycznym i instytucjonalnym, po-
zostaje zróżnicowany stosunek państw UE do Rosji. Chociaż krytyka 
wobec Rosji w kontekście agresji na Ukrainę była silnie wyartykuło-
wana podczas szczytu PW w Rydze (21-22 maja 2015 r.), w kolejnych 

3 Prezydent.pl, Deklaracja prezydentów Estonii, Litwy i Polski oraz premiera Łotwy w sprawie sytuacji 
w Gruzji, 13.08.2008, https://www.prezydent.pl/archiwum-lecha-kaczynskiego/aktualnosci/rok-
2008/art,148,719,deklaracja-prezydentow-estonii-litwy-i-polski-oraz-premiera-lotwy-w-sprawie-
-sytuacji-w-gruzji.html [3.07.2019].

4 Jej celem jest skuteczne zarządzanie przekraczaniem granic zewnętrznych oraz przeciwdziałanie 
potencjalnym zagrożeniom w obrębie tych granic, co ma przyczynić się do bardziej efektywne-
go zwalczania poważnych przestępstw o charakterze transgranicznym.

5 Council of the EU, Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych Partnerstwa Wschodniego: konklu-
zje przewodniczącej z okazji 10 rocznicy Partnerstwa Wschodniego, Komunikat Prasowy 353/19, 
13.05.2019, https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2019/05/13/eastern-part-
nership-foreign-ministers-meeting-chair-s-conclusions-on-the-occasion-of-the-eastern-part-
nership-10th-anniversary/ [3.07.2019].

6 L. Kasčiūnas, D. Šukytė, The future of the EU’s Eastern Partnership – challenges and opportunities 
for Lithuania’s foreign policy, „Eastern Pulse” 2013, no. 3(48), http://www.eesc.lt/uploads/news/
id660/Eastern%20Pulse%203%20(48).pdf [4.07.2019]; I. Bloma, Latvia’s interests in the European 
Union: Between Clarity and Uncertainty, „Latvian Foreign and Security Policy” 2017, s. 99-111.
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latach, mimo ciągłego deklaratywnego poparcia dla Ukrainy, UE uni-
kała ostrego tonu w relacjach z Rosją7.

W ostatnich latach obserwuje się zmianę podejścia UE wobec 
państw PW w zakresie wypracowywania bliższych, zindywidualizo-
wanych i zróżnicowanych stosunków ze wschodnimi partnerami8, 
czego zasługą jest osobiste zaangażowanie państw bałtyckich. Pod-
czas szczytu w Rydze uznano, że zakres i intensywność współpracy 
między UE a państwami PW będą zależały od ambicji i potrzeb UE 
oraz wschodnich partnerów, jak również od tempa ich reform9. Pań-
stwa bałtyckie poparły elastyczność i strategiczną komunikację między 
UE a państwami PW jako podstawowe zasady przyszłej współpracy. 
Były minister spraw zagranicznych Estonii Sven Mikser tłumaczył, że 
„wszystkie kraje partnerskie są wyjątkowe i mają różne ambicje, jeśli 
chodzi o integrację z UE, [dlatego] musimy mieć indywidualne podej-
ście do każdego z nich”10. Gruzja, Mołdawia i Ukraina utrzymują bliskie 
relacje z UE, podpisały umowy stowarzyszeniowe i rozpoczęły proces 
ich wdrażania. Mołdawia również liberalizuje swój system wizowy, 
podczas gdy Armenia, Azerbejdżan i Białoruś obrały kierunek mniej 
intensywnej współpracy z UE. UE współpracuje z państwami PW w ta-
kich dziedzinach, jak: cyberbezpieczeństwo, ochrona infrastruktury 
krytycznej, wsparcie niezależnych mediów i walka z dezinformacją, 
współpraca ekonomiczna, inwestycje, pomoc małym i średnim przed-
siębiorstwom (MŚP), walka z korupcją, reforma systemu sądowni-
ctwa, ochrona środowiska oraz klimat. W okresie prezydencji Estonii 
w Radzie UE wzmocniono także współpracę w zakresie bezpieczeń-
stwa energetycznego, transportu oraz w sektorze cyfrowym. Dodat-
kowo w ramach 20 oczekiwanych do roku 2020 rezultatów, przyjętych 
na szczycie PW w Tallinie w 2017 r., szczególny nacisk położono na 
praktyczną współpracę, służącą promowaniu rozwoju gospodarczego 

7 I. Bruģe, The Eastern Partnership – Still a Priority for Latvia, „Latvian Foreign and Security Policy” 
2018, s. 148-162.

8 Council of the EU, Szczyt Partnerstwa Wschodniego, Ryga, 21-22.05.2015, Posiedzenia, https://www.
consilium.europa.eu/pl/meetings/international-summit/2015/05/21-22/ [27.06.2019].

9 D. Potjomkina, „Estonian Presidency of the EU Council and the Eastern Partnership”, Latvian In-
stitute of International Affairs, 18.07.2017, http://www.liia.lv/en/opinions/estonian-presidency-of-
-the-eu-council-and-the-eastern-partnership-623 [4.07.2019].

10 Ministry of Foreign Affairs of Estonia, „Foreign Minister Mikser welcomes Eastern Partnership co-
untries’ reform progress”, 16.10.2018, https://vm.ee/en/news/foreign-minister-mikser-welcomes-
-eastern-partnership-countries-reform-progress [4.07.2019].
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i możliwości rynkowych, wzmocnieniu instytucji demokratycznych, 
dobrych rządów i praworządności, propagowaniu konektywności, 
efektywności energetycznej, ochrony środowiska i łagodzenia zmiany 
klimatu, a także wspieraniu mobilności i kontaktów międzyludzkich11.

Celem artykułu będzie szersze spojrzenie na znaczenie programu 
Partnerstwa Wschodniego dla Litwy, Łotwy i Estonii z punktu widzenia 
ich stosunków bilateralnych, jak i współpracy w ramach UE. Podstawę 
analizy stanowi stwierdzenie, że państwa te stoją na stanowisku, zgodnie 
z którym relacje z państwami PW powinny pozostać jednym z priory-
tetów wschodniego wymiaru polityki zagranicznej UE, gdyż kierunek 
ten zapewnia państwom bałtyckim realizację ich narodowych interesów 
politycznych (zwiększenie roli międzynarodowej, zapewnienie bezpie-
czeństwa w regionie) i gospodarczych (dostęp do rynków wschodnich). 
Dziesiąta rocznica PW jest okazją do oceny wkładu Litwy, Łotwy i Estonii 
w rozwój programu oraz do dyskusji na temat przyszłości współpracy.

1. Współpraca bilateralna i wielostronna państw  
bałtyckich z państwami Partnerstwa Wschodniego

1.1. Litwa
Program PW był jednym z kluczowych dla litewskiej prezydencji 
w Radzie UE w 2013 r., obok 1) bezpieczeństwa energetycznego, 2) 
wzmocnienia Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego oraz 3) efek-
tywnego zarządzania granicami zewnętrznymi UE12. Temat ten jest 
w dalszym ciągu obecny w polityce zagranicznej Litwy, co oznacza, że 
ten kierunek jest wspierany przez ponadpartyjny konsensus na Litwie. 
Litwa była partnerem wielu projektów politycznych i społecznych, 
których celem było pogłębienie integracji państw PW ze struktura-
mi europejskimi, takich jak: Oś Morze Bałtyckie – Morze Czarne czy 

11 A. Pikulicka-Wilczewska, J. Hahn, „Eastern Partnership: 20 deliverables for 2020”, New Eastern Euro-
pe, 17.10.2017, http://neweasterneurope.eu/2017/10/17/eastern-partnership-20-deliverables-2020/ 
[4.07.2019].

12 R. Vilpišauskas, B. Vandecasteele, A. Vaznonytė, The Lithuanian Presidency of the Council of the Eu-
ropean Union Advancing Energy Policy and Eastern Partnership Goals: Conditions for Exerting Influ-
ence, „Lithuanian Foreign Policy Review” 2013, vol. 29, s. 11-37; B. Vandecasteele, Influence of the 
Lithuanian Presidency of the EU Council on EU Relations with Countries of the Eastern Partnership, 
„Lithuanian Foreign Policy Review” 2014, vol. 31, s. 37-66; M. Milta, Lithuania’s Foreign Policy Under 
the Eastern Partnership Programme in 2009-2014: From Small State Policy To Smart State Strategy, 
„Lithuanian Foreign Policy Review” 2015, vol. 33, s. 27-47.
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Wspólnota Demokratycznego Wyboru13. Dobrym przykładem dialogu 
międzyparlamentarnego, który może stać się inspiracją na przyszłość, 
jest trójstronna współpraca w ramach wspólnych sesji Zgromadzenia 
Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Re-
publiki Litewskiej oraz Rady Najwyższej Ukrainy. W czasie ostatnich 
spotkań podnoszono tematy przeciwdziałania zagrożeniom hybrydo-
wym, bezpieczeństwa energetycznego oraz wsparcia Ukrainy na dro-
dze do UE. Członkowie Seimasu Litwy są również inicjatorami „planu 
Marshalla dla Ukrainy” (2017), którego celem jest pomoc finansowa 
UE w wysokości 50 mld euro dla MŚP na Ukrainie.

Dla Litwy współpraca z państwami PW ma podwójny charakter. 
Z jednej strony to „geopolityczna misja”, oparta na promocji wartości 
demokratycznych (te działania mają swoje podstawy w prezydencji 
Valdasa Adamkusa, dla którego litewska polityka wschodnia była od-
powiedzią na zmianę sytuacji geopolitycznej Litwy i przyjęcie roli „li-
dera regionalnego”14), z drugiej – pragmatyczne podejście w wymiarze 
bilateralnym, jak i w ramach regionalnej strategii UE, które pozwala 
na racjonalizowanie interesów międzynarodowych Litwy w nawiąza-
niu do obecnych wyzwań, zwłaszcza w kontekście agresji Rosji i sta-
bilizacji sytuacji gospodarczej.

Według Litwy konieczne jest wyznaczenie konkretnego celu w ra-
mach wschodniego wymiaru polityki zagranicznej UE, który będzie 
wyraźnym sygnałem dla państw PW, motywującym je do wdrażania 
złożonych reform. Minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linke-
vičius wskazał na możliwość pogłębienia integracji sektorowej państw 
PW z UE oraz większej integracji Ukrainy, Gruzji i Mołdawii z ryn-
kiem wewnętrznym UE. Podkreślił potrzebę zapewnienia dodatkowej 
pomocy finansowej i eksperckiej.

W najbliższym czasie Litwa wesprze Ukrainę kwotą 0,5 mln euro 
w ramach nowego programu wsparcia UE na rzecz wzmocnienia sy-
stemu zarządzania finansami publicznymi (PFM)15. Nowym ambitnym 

13 R. Vilpišauskas, B. Vandecasteele, A. Vaznonytė, op.cit., s. 30.
14 L. Kojala, V. Ivanauskas, Lithuanian Eastern Policy 2004-2014: The Role Theory Approach, „Lithua-

nian Foreign Policy Review” 2014, vol. 32, s. 49-72.
15 European External Action Service, EU and Ukraine sign EUR 55.5 mln programme to facilitate reform 

of Public Financial Management, 19.01.2019, https://eeas.europa.eu/election-observation-mis-
sions/eom-ghana-2016/56321/eu-and-ukraine-sign-eur-555-mln-programme-facilitate-reform-
-public-financial-management_en [23.07.2019].
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planem Litwy, przedstawionym podczas dziewiątej sesji wspólnego 
posiedzenia parlamentarnego Litwy, Polski i Ukrainy (2018), jest też 
projekt „Ukraina 2027” (nawiązujący do daty prezydencji Litwy w UE), 
zainicjowany przez Andriusa Kubiliusa (byłego premiera Litwy, 1999-
2000 i 2008-2012, obecnego członka PE) i Gediminasa Kirkilasa (byłe-
go premiera Litwy 2006-2008). Jego celem jest nie tylko wzmocnienie 
pozycji Ukrainy na drodze do integracji z UE poprzez wykorzystanie 
dodatkowych instrumentów politycznych, ekonomicznych (współ-
praca sektora państwowego i prywatnego), instytucjonalnych, eks-
perckich (utworzenie Litewskiego Domu Ukrainy zarówno w Wilnie, 
jak i w Kijowie), ale także wsparcie ruchów demokratycznych w Rosji.

1.2. Łotwa
Partnerstwo Wschodnie od początku swego istnienia jest istotne 
z punktu widzenia narodowych interesów Łotwy, a podczas prezyden-
cji Łotwy w Radzie UE (pierwsza połowa 2015 r.) zostało włączone do 
jej priorytetów16. Partnerstwo Wschodnie – a zwłaszcza wzmacnianie 
odporności i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz komunikacja 
strategiczna w państwach programu – znalazło się również w priory-
tetach polityki zagranicznej Łotwy przedstawionych przez ministra 
polityki zagranicznej Edgarsa Rinkēvičsa w styczniu 2017 r.17

W relacjach dwustronnych najważniejszym partnerem Łotwy 
jest Białoruś ze względu na bliskość geograficzną i uwarunkowa-
nia historyczne. Łotwa wspiera ułatwienia wizowe dla Białorusinów 
podróżujących do UE, a także procesy demokratyczne na Białorusi 
poprzez przygotowanie ekspertyz i obserwację wyborów, korzysta 
także ze współpracy handlowej (tranzyt, transport). Stanowisko Ło-
twy wobec budowy Białoruskiej Elektrowni Jądrowej w Ostrowcu od 
początku było ambiwalentne18, czym osłabia jedność państw bałtyc-
kich w tej kwestii.

16 W ramach przewodnictwa w UE w dniach 21-22.05.2015 r. w Rydze odbył się 4. Szczyt Partnerstwa 
Wschodniego, podczas którego Łotwa apelowała, by program PW został poszerzony o współ-
pracę euroatlantycką z USA. Latvian Presidency of the Council of the European Union, The pro-
gramme of the Latvian Presidency of the Council of the European Union, 1 January – 30 June 2015, 
http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/archiwum_dokumentow/lv.PDF [23.07.2019].

17 I. Bruģe, op.cit., s. 151.
18 J. Murphy, Latvia Will Not Join Lithuania In Blocking Astravyets NPP Electricity, 4.08.2017, https://

newsbase.com/topstories/latvia-will-not-join-lithuania-blocking-astravyets-npp-electricity 
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Po aneksji Krymu przez Rosję to współpraca z Ukrainą zyskała na 
znaczeniu. Łotwa opowiada się za integralnością terytorialną Ukrai-
ny i jej współpracą z NATO, bierze udział we wspólnych ćwiczeniach 
wojskowych. Ponadto promuje walkę z korupcją na Ukrainie, reformy 
w administracji i sektorze rolnictwa oraz rozwój niezależnych mediów. 
Kontynuacja reform, szczególnie w dziedzinie walki z korupcją, uła-
twi ekspansję łotewskich przedsiębiorstw na rynku ukraińskim. Ło-
twa wspierała Ukrainę politycznie (potępiając uproszczoną procedurę 
przyznawania rosyjskiego obywatelstwa), finansowo (m.in. w latach 
2014-2017 przeznaczyła 540,7 tys. euro na pomoc medyczną, żywność 
i wypoczynek dla dzieci i młodzieży z terenów objętych konfliktem) 
oraz uczestnicząc w misjach obserwacyjnych i eksperckich. Ponadto 
Łotwa promuje współpracę biznesową z Azerbejdżanem i Armenią 
oraz innymi państwami w regionie Azji Centralnej, do których kie-
ruje swoją pomoc rozwojową. Ten kierunek w polityce zagranicznej 
Łotwy należy widzieć w kontekście jej zainteresowań współpracą go-
spodarczą z państwami Azji Centralnej i Chinami19.

1.3. Estonia
Podobnie jak w przypadku Litwy i Łotwy, PW jest jednym z priory-
tetów polityki zagranicznej Estonii, zarówno w wymiarze bilateral-
nym, jak i w ramach UE20. Celem jest nie tylko prestiż i zwiększenie 
roli międzynarodowej, ale przede wszystkim zapewnienie stabilizacji 
i bezpieczeństwa w regionie. Estonia wspiera reformy demokratyczne 
w państwach PW i ich przyszłe członkostwo w UE. Dała temu szcze-
gólny wyraz podczas swojej prezydencji w Radzie UE (2017), kiedy 
wskazała, że jej celem jest utrzymanie PW jako jednego z priorytetów 
UE. Jednakże, według Estonii, udział w programie nie powoduje auto-

[9.07.2019]; Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania, Statement by the Ministry of 
Foreign Affairs on Astravets Nuclear Power Plant under construction in Belarus, 13.04.2018, https://
www.urm.lt/default/en/news/statement-by-the-ministry-of-foreign-affairs-on-astravets-nuclear-
-power-plant-under-construction-in-belarus- [9.07.2019]; D. Istrate, „Latvia eyes electricity from 
Belarus nuclear plant”, Emerging Europe, 15.08.2019, https://emerging-europe.com/news/latvia-
-eyes-electricity-from-belarus-nuclear-plant/ [19.09.2019].

19 G. Pastore, Positive Dynamics in Central Asia – Opportunities for Latvia?, „Latvian Foreign and Se-
curity Policy” 2019, s. 158-168.

20 Ministry of Foreign Affairs of Estonia, Mikser to his EU counterparts: we must maintain the Eastern 
Partnership as a high priority, 9.04.2019, https://vm.ee/en/news/mikser-his-eu-counterparts-we-
-must-maintain-eastern-partnership-high-priority [4.07.2019].
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matycznej akcesji w przyszłości. Oznacza to, że członkostwo państw 
PW w strukturach europejskich uzależnione jest od postępów i efek-
tywności przeprowadzanych reform21. Biorąc pod uwagę sceptycyzm 
niektórych państw wobec rozszerzenia UE, nie należy spodziewać się 
w tym kierunku znacznego postępu.

Od 2011 r. w Estonii działa również Estońskie Centrum Partner-
stwa Wschodniego (ECPW), wspierane przez Estońską Akademię Dy-
plomacji i MSZ. ECPW jest ośrodkiem szkoleniowym i badawczym, 
mającym na celu rozwijanie stosunków z państwami PW, i jedno-
cześnie przyczyniającym się do rozwoju ogólnych celów polityki UE 
w regionie. Współpracę dwustronną wspierają wielostronne działania 
prowadzone na przykład w zakresie reformy administracji publicznej 
i harmonizacji rynków cyfrowych. W praktyce ECPW zajmuje się do-
radztwem w kwestiach rozwoju struktur państwowych w państwach 
PW, przyznaje stypendia, organizuje szkolenia, wykłady, konferen-
cje oraz opracowuje raporty i analizy na temat PW22. Estonia przede 
wszystkim dzieli się swoimi doświadczeniami w zakresie technologii, 
nowoczesnych systemów informatycznych oraz z zakresu wdrażania 
e-administracji. W ciągu ostatnich kilku lat w Estonii zostało przeszko-
lonych wielu pracowników służby cywilnej i administracji z państw 
PW w zakresie reform gospodarczych i społecznych.

W relacjach dwustronnych szczególną uwagę Estonia poświęca 
Ukrainie, Gruzji i Mołdawii. Ukraina to jeden z największych bene-
ficjentów pomocy finansowej Estonii. W latach 2014-2017 Estonia 
udzieliła jej wsparcia finansowego w wysokości 9 mln euro. Estonia 
angażuje się również na płaszczyźnie instytucjonalnej. Prezydencja 
Estonii w Radzie UE przebiegała pod hasłem innowacyjności, bez-
pieczeństwa, cyfryzacji, inkluzji, promocji transgranicznych stosun-
ków gospodarczych, przejrzystości, rozwoju biznesu, ze szczególnym 
uwzględnieniem MŚP. W 2017 r. wymiana handlowa pomiędzy Estonią 
a Ukrainą wzrosła o 30% w stosunku do roku poprzedniego. Dodat-
kowo Estonia zobowiązała się przeznaczyć w 2020 r. 88 tys. euro na 
rozwój niezależnych mediów na Ukrainie. Szczególne miejsce w poli-

21 Err.ee, Ratas in Brussels: Eastern Partnership not related to EU enlargement, 24.11.2017, https://news.
err.ee/644692/ratas-in-brussels-eastern-partnership-not-related-to-eu-enlargement [9.07.2019].

22 Estonian Center of Eastern Partnership, https://eceap.eu/ [8.07.2019].
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tyce zagranicznej Estonii zajmuje również Gruzja. Estonia wspiera ją 
na arenie międzynarodowej, przypominając o potrzebie zachowania 
jednomyślności w sprawie poszanowania jej integralności terytorial-
nej. Podobnie jak w przypadku Łotwy, współpraca bilateralna Estonii 
z państwami PW ułatwia Estonii dostęp do rynków w państwach by-
łego ZSRR, szczególnie w zakresie dostarczania innowacyjnych roz-
wiązań dla instytucji państwowych i biznesu23.

1.4. Współpraca w ramach Zgromadzenia Bałtyckiego
Zgromadzenie Bałtyckie (ZB), będące przykładem trójstronnej 
współpracy parlamentarnej, powstało 8 listopada 1991 r. w Tallinie 
na podstawie dotychczasowych doświadczeń współpracy regionalnej 
z państwami nordyckimi i państwami Beneluksu24. ZB wspiera Bał-
tycką Radę Ministrów i współpracuje z Radą Nordycką (forum parla-
mentów i rządów państw), Międzyparlamentarną Radą Konsultacyjną 
Beneluksu oraz Zgromadzeniem Parlamentarnym GUAM (Organi-
zacji na rzecz Demokracji i Rozwoju, którą tworzą Gruzja, Ukraina, 
Azerbejdżan i Mołdawia) w zakresie m.in. walki z korupcją, przestęp-
czością, zagrożeniami w cyberprzestrzeni, a także ochrony zdrowia 
czy migracji zarobkowej. W ciągu 28 lat od powołania ZB jego prio-
rytety uwarunkowane były sytuacją geopolityczną i ekonomiczną Li-
twy, Łotwy i Estonii (promocja państw na arenie międzynarodowej, 
integracja z UE i NATO) oraz zmianami środowiska międzynarodo-
wego (aneksja Krymu, kryzys migracyjny), jednak od początku ist-
nienia program PW pozostaje jedną z najistotniejszych płaszczyzn 
współpracy trójstronnej Litwy, Łotwy i Estonii.

Pod auspicjami ZB, we współpracy z przedstawicielami państw 
Beneluksu, państw nordyckich, V4 oraz GUAM odbywają się tak-
że cykliczne konferencje poświęcone PW. Zorganizowana 31 maja 
2019 r. sesja pt. „Can We Deliver? Setting our Course over the next Ten 
Years” poświęcona była ocenie osiągnięć działalności programu PW 

23 Estonian Government, Estonia introduces the e-government as well as transport and logistics op-
portunities to Kazakhstan, 29.03.2018, https://www.valitsus.ee/en/news/estonia-introduces-e-go-
vernment-well-transport-and-logistics-opportunities-kazakhstan [23.07.2019]; Science Business, 
TalTech exports e-government know-how to Kazakhstan, 14.03.2019, https://sciencebusiness.net/
network-news/taltech-exports-e-government-know-how-kazakhstan [23.07.2019].

24 Baltic Assembly, https://www.baltasam.org/en/ [26.06.2019].
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w ostatniej dekadzie, a także poszukiwaniu możliwości dalszej harmoni-
zacji działań państw bałtyckich i intensyfikacji współpracy w regionie25.

2. Znaczenie programu Partnerstwa Wschodniego  
dla państw bałtyckich

Cztery argumenty przemawiają za szczególnym znaczeniem progra-
mu PW dla państw bałtyckich. Po pierwsze, państwa bałtyckie – w ich 
ocenie – pełnią rolę pomostu między Europą Zachodnią a państwa-
mi PW26. Jego zadaniem jest wzmacnianie dialogu poprzez wyjaś-
nianie w państwach Europy Zachodniej i Północnej potrzeb i celów 
wschodnich partnerów. W ten sposób państwa bałtyckie budują swój 
europejski i międzynarodowy wizerunek jako tych, które potrafią sku-
tecznie współpracować z państwami Europy Wschodniej. Doświad-
czenia państw bałtyckich wypracowane w okresie transformacji oraz 
współpraca międzyparlamentarna i międzyresortowa w ramach grup 
Baltic-Benelux i Nordic-Baltic Eight (NB8)27 są pomocą i służą prakty-
ką państwom aspirującym do UE. Państwa bałtyckie dzielą się wiedzą 
w zakresie optymalizacji rozwiązań technicznych, instytucjonalnych 
i finansowych (m.in. Baltic Investment Fund). Po drugie, PW jest rów-
nież nowym kierunkiem polityki zagranicznej państw bałtyckich, wy-
pełniającym lukę powstałą po akcesji do UE. Na przykład na Litwie 
polityka wschodnia, obejmująca relacje głównie z Ukrainą, Gruzją, 
Mołdawią i Białorusią, stała się remedium na „strategiczną pustkę” 
i „nową tożsamością międzynarodową”, zgodną z geopolityczną sytu-
acją, tożsamością i interesami ekonomicznymi Litwy, zaistniałymi po 
2004 r.28 W tym znaczeniu należy rozumieć słowa Kubiliusa wygłoszo-
ne podczas jednego ze spotkań w ramach ZB, w których wskazał na 
ambicje i misję geopolityczną państw bałtyckich oraz potrzebę odpo-
wiedzialności za przyszłość Europy Wschodniej. Po trzecie, w ujęciu 
praktycznym promocja wartości europejskich, reform demokratycz-

25 Baltijos Asamblėjos Rytų partnerystės konf., https://www.youtube.com/watch?v=45boTTMkIJw
&fbclid=IwAR1V4Vyo6TjsGvis6oKaJSHC0ne5S2UL7BICxa_7IryvRohTY28EqROyt5g [27.06.2019].

26 To nawiązanie do wypowiedzi prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa podczas przemówienia in-
auguracyjnego 12 lipca 2004, za: L. Kojala, V. Ivanauskas, op.cit., s. 56.

27 PW jest również jedną z płaszczyzn współpracy w ramach NB8, I. Bruģe, op.cit., s. 151.
28 Ibidem, s. 49-50.
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nych, praworządności i rozwoju gospodarki rynkowej u wschodnich 
sąsiadów, a w szczególności na Ukrainie, w Gruzji i Mołdawii, które 
podpisały umowy stowarzyszeniowe, postrzegana jest przez pryzmat 
bezpieczeństwa i stabilności regionu w kontekście agresywnej poli-
tyki Rosji. W tym znaczeniu perspektywa państw bałtyckich zbliża je 
do Polski w odniesieniu do roli PW w ich polityce zagranicznej: 1. ze 
względu na rolę państw, które osiągnęły sukces transformacyjny i mogą 
stać się przykładem do naśladowania dla państw dawnego ZSRR; 2. ze 
względu na przyjęcie postawy orędownika interesów innych państw 
regionu oraz 3. ze względu na usytuowanie państw w sąsiedztwie Ro-
sji i konsekwencji dla ich bezpieczeństwa29. Po czwarte, program PW 
stwarza optymalne możliwości promocji towarów państw bałtyckich 
i ekspansji na rynki Azji Centralnej i Dalekiego Wschodu, zapewnia-
jąc im stabilną sytuację ekonomiczną.

W ocenie państw bałtyckich program PW jest przykładem uda-
nego formatu współpracy UE z partnerami z Europy Wschodniej. 
Pozytywny stosunek wynika z jasnych celów programu i dotychcza-
sowych jego efektów, potrzebne jest jednak wypracowanie strategicz-
nego podejścia w kontekście przyszłych celów politycznych UE po 
2020 r. W najbliższej perspektywie głównym celem będzie dostoso-
wanie programu PW do obecnych wyzwań, w tym możliwości zmian 
jego finansowania. Państwa bałtyckie podkreślają konieczność więk-
szego zaangażowania obywateli państw PW, dlatego kluczową rolę 
w kolejnych projektach odgrywać będzie społeczeństwo obywatel-
skie. W najbliższym czasie państwa regionu będą musiały wypracować 
nowe instrumenty i metody wsparcia w ramach PW. Na lata 2025-
2028 przypada prezydencja Polski (2025), Litwy (2027) i Łotwy (2028) 
w Radzie UE, dlatego już teraz państwa pracują nad sposobami mobi-
lizowania wsparcia międzynarodowego w ciągu następnej dekady, jak 
również pomocy inwestycyjnej dla najlepiej funkcjonujących państw 
PW poprzez współpracę instytucji publicznych i partnerów prywat-
nych. Podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych państw UE 
i PW w Brukseli (13 maja 2019 r.) minister spraw zagranicznych Łotwy 
Edgars Rinkēvičs przedstawił propozycje rozszerzenia współpracy na 
nowe obszary: współpracy handlowej, energetycznej, cyfrowej i tele-

29 P. Kowal, Geneza Partnerstwa Wschodniego, „Herito” 2019, nr 35, s. 10-19.
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komunikacyjnej. Wyraził również nadzieję, że wsparcie ze strony UE 
umożliwi wzmocnienie praworządności, niezależnych mediów oraz 
komunikacji strategicznej, a także osiągnięcie znaczącego postępu 
we wdrażaniu reform wymiaru sprawiedliwości, reform gospodar-
czych i w sektorze administracji publicznej w państwach PW30. Po-
dobnie podczas wspomnianej wyżej konferencji ZB zwrócono uwagę 
na czynniki determinujące efektywność programu PW w przyszłości: 
1. Możliwości rozwiązania zamrożonych konfliktów na obszarze PW; 
2. Wzmocnienie praworządności, wdrożenie reform prawnych i zwal-
czanie korupcji; 3. Zwiększenie odporności społeczeństw na zagro-
żenia wewnętrzne i zewnętrzne, zwalczanie dezinformacji i innych 
zagrożeń hybrydowych; 4. Spójność w ocenie efektywności progra-
mu wśród państw UE31.

Zakończenie
Partnerstwo Wschodnie jest jednoczącą platformą stosunków UE 
z państwami partnerskimi. Państwa bałtyckie należą do państw najbar-
dziej zaangażowanych w działanie programu32, obok Polski, Słowacji, 
Rumunii, Niemiec, Danii i Szwecji, które również w znaczącym zakre-
sie popierają procesy demograficzne w państwach PW oraz ambicje 
wschodnich partnerów co do dalszej integracji z UE. Przedstawiciele 
tych państw na poziomie wiceministrów i dyrektorów poszczególnych 
departamentów odpowiedzialnych za powyższe kwestie spotykają się 
cyklicznie i uzgadniają wspólne stanowiska33. Zarówno Litwa (2013), 
Łotwa (2015), jak i Estonia (2017) włączały wzmocnienie programu 
PW do listy własnych priorytetów w ramach prezydencji w Radzie UE.

PW ma znaczenie zarówno z punktu widzenia relacji bilateral-
nych między państwami, jak i współpracy w ramach UE. Po pierwsze 
PW jest instrumentem służącym realizacji interesów narodowych 
państw bałtyckich, zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i politycz-

30 LSM, Eastern Partnership still relevant, insists Rinkēvičs, 14.05.2019, https://eng.lsm.lv/article/poli-
tics/diplomacy/eastern-partnership-still-relevant-insists-rinkevics.a318870/ [27.06.2019].

31 Baltijos Asamblėjos.
32 D. Šukytė, The Baltic States and the Eastern Partnership: a Strengthening Factor for Regionalism?, 

„UA: Ukraine Analytica” 2016, no. 4 (6), s. 38-43.
33 R. Vilpišauskas, B. Vandecasteele, A. Vaznonytė, op.cit., s. 26.
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nym. Wpływa na zacieśnianie relacji z państwami Europy Wschodniej 
i Kaukazu oraz umożliwia ekspansję gospodarczą na rynki Azji Cen-
tralnej i Chin. PW jest więc istotne z punktu widzenia wzmacniania 
roli państw PW w kontekście chińskiej inicjatywy Pasa i Szlaku oraz 
Strategii UE dot. łączenia Europy i Azji. Po drugie, PW pozwala pań-
stwom bałtyckim zwiększyć swoją widoczność na arenie międzyna-
rodowej i odgrywać rolę lidera w stosunkach z partnerami w Europie 
Wschodniej. Ponadto stabilizuje sytuację bezpieczeństwa w regionie, 
przynajmniej w wymiarze subiektywnym. W związku z tym działa-
nia państw bałtyckich powinny być skoncentrowane na utrzymaniu 
zainteresowania pozostałych członków UE programem PW, co może 
jednak wymagać dodatkowych wysiłków ze strony Litwy, Łotwy i Esto-
nii, biorąc pod uwagę spadek znaczenia PW dla innych państw UE.

Litwa, Łotwa i Estonia podobnie oceniają rolę PW w polityce za-
granicznej, jednak zbliżona percepcja nie jest wystarczającą moty-
wacją do podjęcia ściślejszej współpracy w wymiarze trójstronnym34. 
Dotychczas mało było wspólnych „bałtyckich” przedsięwzięć, które 
potwierdzałyby działania Litwy, Łotwy i Estonii jako regionu. Poten-
cjalną formą współpracy może być Zgromadzenie Bałtyckie, jednak 
platforma ta jest niedoceniana, a państwa częściej rywalizują między 
sobą, niż podejmują wspólne inicjatywy.

Efektywność programu będzie zależała nie tylko od zaangażowania 
europejskich partnerów oraz progresywności PW (co do czego nie ma 
obecnie konsensusu), ale także od samych państw objętych progra-
mem, czyli od skuteczności wprowadzanych reform oraz stabilności 
ich rządów. Dodatkowo, jak pisze Krzysztof Czyżewski, współpraca 
ekonomiczna i energetyczna z państwami PW jest nadal ważna, jed-
nak nową siłą Europy powinna być integracja kulturowa i kultura so-
lidarności35.

Przewiduje się, że udział państw bałtyckich w programie PW i ich 
poparcie dla przyszłych inicjatyw będą stabilne, ale zależne od indywi-
dualnej determinacji Litwy, Łotwy i Estonii oraz korzyści, jakie państwa 
te będą mogły uzyskać. Np. przyszłość litewskiej inicjatywy „Ukraina 

34 D. Šukytė, op.cit., s. 40, 43.
35 Wschód jako projekt kulturowy. Z Krzysztofem Czyżewskim rozmawia Łukasz Galusek, „Herito” 2019, 

nr 35, s. 21-31.
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2027” będzie zależała od poparcia innych państw regionu. Litwa li-
czy na współpracę w tym zakresie z Polską, tym bardziej że sam pro-
gram PW jest istotny z punktu widzenia polityki zagranicznej Polski. 
Polskie plany reformy PW dotyczą: 1. Intensyfikacji w zakresie walki 
z korupcją i dostosowania ustawodawstwa; 2. Współpracy międzysek-
torowej; 3. Integracji politycznej i instytucjonalnej36. W związku z tym 
należy przewidywać, że Polska pozycja w tej sprawie będzie zbliżona 
do stanowiska Litwy, Łotwy i Estonii i będzie sprzyjać wzmocnieniu 
współpracy w ramach programu PW. Estonia, pomimo znacznej odle-
głości geograficznej, odgrywa znaczącą rolę polityczną, ekonomiczną 
i w kwestii redystrybucji pomocy humanitarnej dla wschodnich part-
nerów. Kształtuje także pozytywny wizerunek państwa sukcesu dzięki 
efektywnym działaniom soft power. W porównaniu z Estonią łotew-
ski potencjał wizerunkowy i finansowy jest nieco mniejszy, jednak 
Łotwa widzi PW w kontekście możliwości intensyfikacji współpracy 
handlowej i ekspansji ekonomicznej w Azji Centralnej i na Dalekim 
Wschodzie.
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