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Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i
bezpieczeństwa (WPZiB)

Poprzez wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa (WPZiB) Unia Europejska dąży do rozwijania stosunków
i tworzenia partnerstw z państwami trzecimi oraz organizacjami międzynarodowymi, regionalnymi lub
światowymi w oparciu o wspólne zasady z zakresu praw człowieka, demokracji i podstawowych wolności. WPZiB
faworyzuje wielostronne rozwiązania wspólnych problemów oparte na prawie międzynarodowym i na
wartościach uznawanych przez społeczność międzynarodową. Na styczniowej sesji plenarnej Parlament
Europejski ma głosować nad sprawozdaniem rocznym w sprawie WPZiB za 2020 r.

Informacje ogólne
Tytuł V (art. 21–46) Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) zawiera ogólne postanowienia dotyczące działań
zewnętrznych UE oraz szczegółowe postanowienia dotyczące WPZiB. W załączonych do traktatu
deklaracjach 13 i 14 stwierdzono, że postanowienia dotyczące WPZiB nie naruszają „odpowiedzialności
państw członkowskich za kształtowanie i prowadzenie własnej polityki zagranicznej”. Traktat nadaje UE
osobowość prawną, lecz jednomyślność w procesie decyzyjnym i stosunkowo ograniczona rola Komisji
Europejskiej i Parlamentu Europejskiego odzwierciedlają niezmiennie międzyrządowy charakter WPZiB.
Ostatnio poczyniono jednak pewne postępy w kwestii WPZiB. Obecnie znacznie częściej regułą niż
wyjątkiem są wspólne stanowiska UE. Europejska Służba Działań Zewnętrznych w coraz większym stopniu
przewodzi uzgadnianiu reakcji i koordynowaniu dyplomacji UE-27. Ustanowiona Traktatem z Lizbony
funkcja Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa /
Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej (HR/VP) jest bardzo wszechstronna – obejmuje ogólne
kierowanie polityką zagraniczną i bezpieczeństwa w imieniu UE, szukanie konsensusu między stanowiskami
państw członkowskich oraz reprezentowanie UE na forach międzynarodowych. Zwiększono również
budżet WPZiB: całkowity przydział środków w ramach wieloletnich ram finansowych na „Sąsiedztwo i świat”
na lata 2021–2027 w wysokości 98,4 mld EUR robi wrażenie w porównaniu z kwotą 58,7 mld EUR na lata
2014–2020 w dziale „Globalny wymiar Europy”.

Wyzwania w zakresie WPZiB w 2020 r.
W globalnej strategii na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE z 2016 r. stwierdzono, że
„w bardziej złożonym świecie musimy być zjednoczeni”. Apel o jednolitą politykę zagraniczną
i bezpieczeństwa pozostaje dziś głównym wyzwaniem, ponieważ UE stoi w obliczu nowej sytuacji
geopolitycznej we wschodnim i południowym sąsiedztwie, zaczepnej polityki niektórych krajów, takich jak
Turcja, erozji multilateralizmu, zagrożeń hybrydowych, dezinformacji i propagandy, niekontrolowanych
przepływów migracyjnych i terroryzmu międzynarodowego. Pandemia koronawirusa uwypukliła potrzebę
strategicznej autonomii i bardziej jednolitej polityki zagranicznej w celu obrony ładu międzynarodowego
opartego na zasadach i multilateralizmu. Spójne i niewykluczające globalne reakcje na pandemię oraz takie
inicjatywy jak Drużyna Europy zapewniły wymierne wsparcie ze strony UE. Ponadto UE przyjęła nowe
podejście do rozszerzenia, wzmacniając wiarygodność swojej polityki rozszerzenia.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Dnia 3 grudnia 2020 r. Komisja Spraw Zagranicznych Parlamentu (AFET) przyjęła sprawozdanie w sprawie
realizacji WPZiB za 2020 r. Przypomniała w nim, że WPZiB musi opierać się na propagowaniu celów
określonych w art. 21 TUE, takich jak demokracja, godność ludzka, prawa człowieka i podstawowe wolności,
w tym wolność religii lub przekonań, ochrona wszystkich mniejszości i wspólnot religijnych oraz
propagowanie równości płci. Zaapelowała o „nowy poziom ambicji w dziedzinie WPZiB” oraz wezwała do
przeglądu globalnej strategii UE na rzecz WPZiB. Wyraziła ubolewanie z powodu braku postępów
w usprawnianiu procesu decyzyjnego w kwestiach dotyczących WPZiB, co umniejsza skuteczność,
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szybkość oraz wiarygodność działań UE. Ponadto wezwała do rozpoczęcia debaty na temat ewentualności
odejścia od jednomyślności na rzecz głosowania większością kwalifikowaną przynajmniej w wybranych
obszarach WPZiB.

Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2020/2206(INI); komisja przedmiotowo właściwa: AFET; sprawozdawca: David
McAllister (PPE, Niemcy).
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