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       Europejska Strategia Globalna 

 

Dla kształtu oraz sposobu realizacji polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE istotnym było 

przyjęcie przez Radę Europejską w czerwcu 2016 r. Globalnej strategii na rzecz polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej (EUGS), opracowanej przez wysoką 

przedstawiciel ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Federicę Mogherini.  

W dokumencie określono cele i ambicje UE w zakresie wspólnej polityki zagranicznej  

i bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę obecną sytuację geopolityczną na świecie.  

 

Wspólne interesy  

W interesie wszystkich obywateli UE jest promowanie naszych wartości w świecie. 

Jednocześnie nasze podstawowe wartości są zakorzenione w naszych interesach. Podstawowe 

interesy leżące u podstaw działań zewnętrznych UE to pokój i bezpieczeństwo, dobrobyt, 

demokracja i ład światowy.  
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Unia Europejska chce promować pokój i gwarantować bezpieczeństwo swoich obywateli  

i swojego terytorium. Europejczycy powinni więc posiadać niezbędne zdolności, by się 

bronić i respektować swoje zobowiązania w zakresie wzajemnej pomocy. Bezpieczeństwo 

wewnętrzne i zewnętrzne są ze sobą powiązane. Bezpieczeństwo wewnętrzne łączy się  

z zachowaniem bezpieczeństwo w otaczających regionach. Dlatego też UE dba nie tylko  

o pokój na swoim terytorium, ale także podejmuje działania w celu zapobiegania konfliktom 

czy promowania bezpieczeństwa ludzkiego. UE wspiera także wzrost gospodarczy oraz  

zatrudnienie, aby zwiększać dobrobyt swoich obywateli. Jakkolwiek dobrze prosperująca 

Unia stanowi podstawę silniejszej Europy na świecie, to dobrobyt musi być powszechny  

i wymaga realizacji celów zrównoważonego rozwoju na całym świecie, w tym w Europie. 

Znaczenie UE na świecie zależy w dużej mierze od silnego rynku wewnętrznego i otwartego 

międzynarodowego systemu gospodarczego. W naszym interesie są sprawiedliwe i otwarte 

rynki Biorąc pod uwagę rewolucję cyfrową, nasz dobrobyt zależy także od swobodnego 

przepływu informacji. UE pozostaje wierna wartościom, które były inspiracją do jej 

stworzenia. U podstaw rozwoju UE leżą m.in. poszanowanie i upowszechnianie praw 

człowieka, podstawowych wolności i praworządności. Są wśród nich również: 

sprawiedliwość, równość, brak dyskryminacji, pluralizm i poszanowanie różnorodności.  

W celu zapewnienia jakości naszych demokracji będziemy przestrzegać prawa krajowego, 

europejskiego i międzynarodowego we wszystkich dziedzinach.      

UE będzie promować oparty na zasadach ład światowy. W jego centrum ma znajdować się 

Organizacja Narodów Zjednoczonych. Dzięki wspólnym działaniom państwa UE mogą  

przyczyniać się do pokojowego i sprawiedliwego świata. 

 

 

Zasady kierujące działaniami zewnętrznymi  

Zgodnie z zapisami Europejskiej Strategii Globalnej UE będzie się kierować jasnymi 

zasadami. Są one wynikiem z jednej strony realistycznej oceny otoczenia, a z drugiej 

idealistycznego dążenia do budowy lepszego świata.   

W dokumencie dużą wagę przykłada się do jedności. W globalnym rozproszeniu sił UE 

powinna być zjednoczona. Podkreśla się , że nie ma sprzeczności między interesami 

krajowymi a europejskimi. Teraz, jak nigdy wcześniej, jedność państw jest kwestionowana, 

dlatego tylko zjednoczenie i wspólne działanie może doprowadzić do zaspokojenia naszych 

wspólnych interesów. Jedynie zjednoczenie ma potencjał zapewnienia bezpieczeństwa, 

dobrobytu i demokracji obywatelom UE oraz dokonania pozytywnej zmiany na świecie.  

W ramach Europejskiej Strategii Globalnej akcentuje się znaczenie zaangażowania  

i współpracy z innymi.  W obliczu problemów takich jak: degradacja środowiska i niedobór 

zasobów, przestępczość międzynarodowa i terroryzm, konieczna jest pogłębiona współpraca.  

Jedynie odpowiedzialne zaangażowanie może przynieść pozytywne zmiany. W dokumencie 

ESG UE deklaruje działanie bezzwłoczne, aby zapobiegać konfliktom siłowym, być zdolnym  
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i gotowym do odpowiedzialnego, acz zdecydowanego reagowania na kryzysy, ułatwiać 

lokalne porozumienia i podejmować długoterminowe zobowiązania. Podkreśla się poczucie 

odpowiedzialności przede wszystkim w Europie, ale także w sąsiednich regionach.  

 

 

             
 

 

UE, by być odpowiedzialnym globalnym podmiotem powinna tę odpowiedzialność podzielić. 

Współodpowiedzialność ma być zasadą przewodnią przy promowaniu ładu światowego 

opartego na zasadach. Realizując cele, UE planuje dotrzeć do państw, organów regionalnych  

i organizacji międzynarodowych. UE planuje współpracować z najważniejszymi partnerami, 

krajami o podobnych zapatrywaniach i grupami regionalnymi. W dokumencie także można 

znaleźć deklarację, że UE będzie pogłębiać partnerstwa ze społeczeństwem obywatelskim  

i sektorem prywatnym jako kluczowymi podmiotami w świecie połączonym siecią powiązań. 

Ma to odbywać się poprzez dialog i wsparcie, ale także za pomocą bardziej innowacyjnych 

form zaangażowania. 

 

Priorytety działań zewnętrznych UE 

Aby promować nasze wspólne interesy, przestrzegając klarownych zasad, UE zamierza 

realizować pięć głównych priorytetów: 

• bezpieczeństwo  

• zintegrowane podejście do sytuacji konfliktowych 

• łady regionalne oparte na współpracy 

• globalne rządzenie w XXI wieku 

• odporność państw na wschód i południe od Europy. 
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Unia umożliwia obywatelom korzystanie z demokracji i dobrobytu. Jednak  terroryzm, 

zagrożenia hybrydowe, niestabilność gospodarcza, zmiana klimatu czy brak bezpieczeństwa 

energetycznego zagrażają obywatelom państw członkowskich. UE zamierza intensyfikować 

działania w zakresie obronności, bezpieczeństwa cybernetycznego, zwalczania terroryzmu,  

a także w zakresie energii i strategicznej komunikacji. Ważną kwestią z punktu widzenia 

interesu obywateli UE jest inwestowanie w odporność państw i społeczeństw na wschód aż 

po Azję Środkową i na południe po Afrykę Środkową. Zgodnie z aktualną unijną polityką 

rozszerzenia wiarygodny proces przystępowania oparty na ścisłych i sprawiedliwych 

warunkach ma wielkie znaczenie dla zwiększania odporności krajów Bałkanów Zachodnich  

i Turcji.  UE będzie wspierać różne ścieżki prowadzące do tworzenia odporności, 

ukierunkowując swoje działania na najpoważniejsze przypadki trudności rządowych, 

gospodarczych, społecznych. Bardzo ważna jest współpraca w ramach europejskiej polityki 

sąsiedztwa. Siła przyciągania państw UE może przyspieszyć proces transformacji w wielu 

krajach.  

Istotnym priorytetem jest także zintegrowanie podejście do sytuacji konfliktowych. gdy 

wybuchają konflikty siłowe, zagrożone są nasze wspólne żywotne interesy. UE chce 

angażować się w sposób praktyczny  w proces budowania pokoju; będzie także wspierać 

bezpieczeństwo ludzkie poprzez zintegrowane podejście. Podstawowe znaczenie ma 

wprowadzanie w życie „kompleksowego podejścia do konfliktów i kryzysów” przez spójne 

stosowanie wszystkich polityk, którymi dysponuje UE. Państwa UE będą działać na 

wszystkich etapach konfliktu, bezzwłocznie podejmując działania zapobiegawcze, reagując 

na kryzysy, inwestując w stabilizację. Trwały pokój można osiągnąć jedynie poprzez 

kompleksowe umowy oparte na trwałym partnerstwie regionalnym i międzynarodowym, 

które UE będzie promować.  
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Warto zauważyć, że możliwość lepszego radzenia sobie problemami istnieje przy 

sprawowaniu rządów na szczeblu regionalnym.  Jest to jedno z podstawowych założeń, na 

których opiera się pokój i rozwój samej UE w XXI wieku. UE chce zatem wspierać łady 

regionalne na całym świecie. różnych regionach UE będzie się kierować konkretnymi celami.  

UE zobowiązuje się działać na rzecz globalnego ładu opartego na prawie międzynarodowym, 

który zapewnia poszanowanie praw człowieka, zrównoważony rozwój oraz trwały dostęp do 

globalnych wspólnych dóbr. UE chce działać na rzecz silnej Organizacji Narodów 

Zjednoczonych jako fundamentu wielostronnego ładu opartego na zasadach. W ramach 

Europejskie Strategii Globalnej podkreśla się, że UE będzie globalnie wypracowywać 

rozwiązania wspólnie z organizacjami międzynarodowymi i regionalnymi, państwami oraz 

podmiotami niepaństwowymi. 

 

Źródła: 

https://pulaski.pl/analiza-strategia-globalna-ue-szanse-i-dalsze-wyzwania-wdrozeniowe/  

Wspólna wizja, wspólne działanie. Silniejsza Europa. Globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej 

i bezpieczeństwa Unii Europejskie 

https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_pl_version.pdfhttp://oide.sejm.gov.pl/oi

de/images/files/pigulki/globalna%20strategia_2016.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-

european-defence-union 
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