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28 czerwca 2016 Rada Europejska przyjęła dokument Globalna strategia UE na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa przedstawiony
przez Federikę Mogherini. Strategia, kierując się „wynikającym z zasad pragmatyzmem”, zdefiniowała wspólne interesy, zasady oraz
priorytety działań UE w tym obszarze.
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I.

WPROWADZENIE

W czerwcu 2015 Rada Europejska powierzyła Wysokiej Przedstawiciel Unii Europejskiej ds. Polityki Zagranicznej i
Bezpieczeństwa zadanie opracowania kompleksowej strategii UE. Obowiązująca dotychczas „Europejska strategia
bezpieczeństwa” z 2003 wymagała pilnej korekty uwzględniającej nowe zagrożenia, przed którymi staje Unia. 28 czerwca
2016 Federica Mogherini przedstawiła Radzie Europejskiej Globalną strategię na rzecz polityki zagranicznej i
bezpieczeństwa Unii Europejskiej.
Nowa strategia zdefiniowała przede wszystkim wspólne – Unii i państw członkowskich – interesy: bezpieczeństwo
obywateli i terytorium, dobrobyt, demokracja, oparty na zasadach ład światowy. Ponadto określiła zasady, którymi
będzie się kierować Unia: europejska jedność, współdziałanie z innymi, odpowiedzialność, pogłębianie partnerstw
zewnętrznych.
Sytuując ww. interesy w kontekście otoczenia międzynarodowego i kierując się „wynikającym z zasad pragmatyzmem”,
nowa strategia identyfikuje 5 priorytetów:
1) Bezpieczeństwo samej Unii – intensyfikacja działań w zakresie obronności, bezpieczeństwa cybernetycznego,
zwalczania terroryzmu oraz w zakresie energii i strategicznej komunikacji
2) Sąsiedztwo – inwestowanie w odporność państw i społeczeństw leżących na wschód i południe od UE –
odporność zdefiniowano jako zdolność państw i społeczeństw do reformowania się, a tym samym do zwalczania
kryzysów
3) Zintegrowane podejście do sytuacji konfliktowych (wojna i kryzys) – bezzwłoczne reagowanie, działania
zapobiegawcze, inwestowanie w stabilizację
4) Wspieranie stabilnych porządków regionalnych opartych na współpracy na całym świecie (regiony jako
kluczowa przestrzeń ładu)
5) Skuteczne globalne rządzenie w XXI wieku – działania na rzecz globalnego ładu opartego na prawie
międzynarodowym, zapewniające poszanowanie praw człowieka, zrównoważony rozwój oraz trwały dostęp do
globalnych wspólnych dóbr
W dokumencie zakłada się przegląd istniejących strategii sektorowych, oraz opracowanie nowych strategii tematycznych lub
geograficznych, zgodnie z politycznymi priorytetami globalnej strategii. Sama globalna strategia UE również będzie
podlegała okresowym przeglądom w porozumieniu z Radą, Komisją i Parlamentem Europejskim.
28 czerwca 2016 Rada Europejska przyjęła dokument przedstawiony przez F. Mogherini i zachęciła wysoką przedstawiciel,
Radę i Komisję Europejską do kontynuowania prac w tym zakresie.
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4 września 2016 – Konferencja Międzyparlamentarna ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej
Polityki Bezpieczeństwa i Obrony zwróciła uwagę, że dla sprawnego wdrożenia Globalnej strategii potrzebne jest
zdecydowane zaangażowanie oraz wsparcie ze strony państw członkowskich oraz przekazanie odpowiednich zasobów.
Należy też podjąć działania następcze oraz rozdzielić cele i priorytety Globalnej strategii na konkretne branżowe i regionalne
podkategorie strategiczne, w szczególności związane z obszarem bezpieczeństwa.

II.

WYBRANE DOKUMENTY

Wszystkie dokumenty – European Union Global Strategy
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4.

5.

6.

7.

Wnioski końcowe Konferencji Międzyparlamentarnej ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz
Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, Bratysława, 4 września 2016.
Wspólna wizja, wspólne działanie: Silniejsza Europa. Globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej i
bezpieczeństwa Unii Europejskiej, 28.06.2016
Wspólny komunikat: Przegląd Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (część szerszych prac prowadzonych nad
globalną strategią UE), JOIN(2015) 40
Konkluzje Rady Europejskiej , 25-26 czerwca 2015, pkt 10 (upoważnienie wysokiej przedstawiciel do
przygotowania globalnej strategii UE w zakresie PZiB we współpracy z państwami członkowskimi - do czerwca
2016)
The European Union in a changing global environment. A more connected, contested and complex world,
Executive Summary, 25.06.2015 (prezentacja przez wysoką przedstawiciel wstępnego raportu Radzie
Europejskiej)
Konkluzje Rady Europejskiej, 19–20 grudnia 2013, s. 1-10 (apel do wysokiej przedstawiciel o przygotowanie,
wspólnie z Komisją raportu nt. wpływu zmian w środowisku globalnym na wyzwania i możliwości stojące przed
UE)
European Security Strategy - A Secure Europe in a Better World (brak wersji PL), 12.12.2003
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What is the future for EU–Russia relations? A survey of European Leadership Network members for the EU’s
Global Strategy on foreign and security policy, May 2016
Biscop S.: The EU Global Strategy: realpolitik with European characteristics, „Security Policy Brief" no. 75,
EGMONT – The Royal Institute for International Relations, June 2016
The EU Global Strategy: going beyond effective multilateralism? (ed. by B. Ujvari), European Policy Centre,
Egmont, 10.06.2016
Info Note on EU Global Strategy on Foreign and Security Policy
European Union Global Strategy - najważniejsze informacje na temat globalnej strategii na rzecz polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa UE
Event reports (raporty podsumowujące konsultacje prowadzone m.in. z Parlamentem Europejskim, państwami
członkowskimi, parlamentami narodowymi, ekspertami a także ze społeczeństwem)
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