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Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego otwarta
i bezpieczna Europa
Bezpieczeństwo i obrona obywateli mają ogromne znaczenie w UE. Jednak unijna polityka
bezpieczeństwa musi również obejmować wartości, na których opiera się UE, takie jak
poszanowanie praw podstawowych. Strategię bezpieczeństwa wewnętrznego (SBW) UE na okres
2010–2014 opracowano tak, aby sprostać tym różnym potrzebom. Sporządzono trzy sprawozdania
z jej wdrażania. W ostatnim z nich, opublikowanym w roku bieżącym, dokonano nie tylko analizy
wdrażania SBW, ale wskazano również potencjalne wyzwania, z jakimi trzeba będzie się zmierzyć w
strategii bezpieczeństwa wewnętrznego przygotowywanej na okres 2015–2020.

Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego na lata 2010–2014
SBW nie obejmuje tworzenia nowych kompetencji, ale integruje istniejące już podejścia do bezpieczeństwa,
a także uwzględnia program sztokholmski. Wzięto w niej pod uwagę główne wyzwania w dziedzinie
bezpieczeństwa wewnętrznego (np. terroryzm, poważną i zorganizowaną przestępczość, cyberprzestępczość,
przestępczość transgraniczną, przemoc oraz klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka). Jej
celem jest stworzenie europejskiego modelu bezpieczeństwa obejmującego zobowiązanie do wzajemnie
wzmacniającej się relacji pomiędzy bezpieczeństwem, wolnością i prywatnością oraz opierającego się na
zapobieganiu, współpracy i solidarności państw członkowskich zaangażowaniu wszystkich instytucji UE, a
także większej współzależności pomiędzy bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym. W strategii
określono również wytyczne dotyczące działania oraz podkreślono znaczenie kompleksowego i aktywnego
podejścia, zapobiegania, współpracy, innowacji i elastyczności.
W komunikacie Komisji z 2010 r. określono bardziej konkretne cele w dziedzinie bezpieczeństwa
wewnętrznego na okres 2010–2014: likwidowanie międzynarodowych sieci przestępczych, zapobieganie
terroryzmowi oraz walka z radykalizacją postaw i werbowaniem terrorystów, podniesienie poziomu ochrony
obywateli i przedsiębiorstw w cyberprzestrzeni, poprawa bezpieczeństwa poprzez zarządzanie granicami
oraz zwiększenie odporności Europy na kryzysy i katastrofy.
Po opublikowaniu SBW została skrytykowana za zbyt ogólny charakter, krytyka dotyczyła jednak w
szczególności braku zaangażowania Komisji i Parlamentu w jej opracowywanie. W odpowiedzi na drugie
sprawozdanie w sprawie wdrażania SBW Parlament przyjął rezolucję (2013/2636(RSP)), w której ponownie
wezwał do aktywniejszego angażowania Parlamentu w formułowanie polityki bezpieczeństwa
wewnętrznego, a także skrytykował sprawozdanie za nieuwzględnienie w nim w odpowiednim stopniu praw
podstawowych przy ocenie wdrażania SBW.

Sprawozdanie z 2014 r. na temat strategii bezpieczeństwa wewnętrznego w okresie
2010–2014
Ostatnie sprawozdanie w sprawie wdrażania SBW w okresie 2010–2014 zawiera pozytywną ogólną ocenę
strategii. Poczyniono znaczące postępy w zakresie wszystkich jej celów, pomimo konieczności zmierzenia się
z poważnymi wyzwaniami, takimi jak brak zasobów wynikający z kryzysu gospodarczego, a także rosnące
zagrożenie cyberprzestępczością. Przy realizacji strategii nadano specjalne znaczenie działaniom mającym na
celu przestrzeganie praw podstawowych.
W sprawozdaniu zasugerowano, aby strategiczne cele z okresu 2010–2014 odnowiono na przyszłość.
Podkreślono również znaczenie pełnej współpracy pomiędzy Komisją, państwami członkowskimi oraz
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Parlamentem Europejskim, w szczególności na etapie opracowywania nowej strategii na okres 2015–2020.
W związku z tym w sprawozdaniu zwraca się uwagę na trzy dokumenty mające kluczowe znaczenie dla
opracowywania nowej strategii: komunikat Komisji „Otwarta i bezpieczna Europa: realizacja założeń”
(COM(2014)0154), ww. rezolucję Parlamentu Europejskiego 2013/2636(RSP) oraz wytyczne strategiczne
Rady Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego. Ogłoszono również organizację konferencji
dla wszystkich zainteresowanych stron, która odbyła się w dniu 29 września 2014 r. Oczekuje się, że na
początku 2015 r. Komisja przedstawi komunikat w sprawie nowej SBW.
Sprawozdania pokazują rozwój wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa oraz zaznaczają konieczność ich
uwzględnienia w nowej SBW. Jednym z najważniejszych wyzwań jest coraz wyraźniej zaznaczające się wśród
młodych Europejczyków zjawisko walki w grupach powiązanych z terroryzmem poza granicami UE,
dywersyfikacja przestępczości zorganizowanej oraz rosnące ryzyko cyberataków na wielką skalę. Duże
znaczenie ma również poprawa związków pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną polityką bezpieczeństwa UE.
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