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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wpływu pandemii COVID-19 na politykę zagraniczną
(2020/2111(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej (TUE),

– uwzględniając wspólny komunikat Komisji i Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 8 kwietnia 2020 r. w sprawie światowej 
reakcji UE na COVID-19,

– uwzględniając komunikat Komisji z 29 kwietnia 2020 r. zatytułowany „Wsparcie dla 
regionu Bałkanów Zachodnich w zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz ożywienie 
gospodarcze po pandemii. Wkład Komisji przed spotkaniem przywódców UE-
Bałkanów Zachodnich w dniu 6 maja 2020 r.” (COM(2020)0315),

– uwzględniając oświadczenie wysokiego przedstawiciela Josepa Borrella z 5 maja 
2020 r. wydane w imieniu Unii Europejskiej na temat praw człowieka w czasach 
pandemii COVID-19,

– uwzględniając wspólny komunikat Komisji oraz Wysokiego Przedstawiciela Unii do 
Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 10 czerwca 2020 r. pt. 
„Przeciwdziałanie dezinformacji na temat COVID-19 – Ustalenie faktów” [„Tackling 
COVID-19 disinformation – Getting the facts right”],

– uwzględniając konkluzje Rady w sprawie światowej reakcji na COVID-19 „Drużyna 
Europy” z 8 czerwca 2020 r.,

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej w sprawie planu odbudowy i wieloletnich 
ram finansowych na lata 2021–2027 z 17–21 lipca 2020 r.,

– uwzględniając globalną strategię na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii 
Europejskiej opublikowaną 28 czerwca 2016 r.,

– uwzględniając swoją rezolucję z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie skoordynowanych 
działań UE na rzecz walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami1,

– uwzględniając sprawozdania roczne Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat 
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że COVID-19 wywołał światową pandemię, która dotyka miliony 
ludzi, prowadząc do niespotykanego dotąd światowego kryzysu zdrowotnego, 

1 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0054.
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gospodarczego, społecznego i humanitarnego;

B. mając na uwadze, że UE powinna działać jako partner na arenie międzynarodowej i 
dostosować politykę zagraniczną do walki z COVID-19;

1. potwierdza, że światowa pandemia COVID-19 wywołuje zmiany w środowisku 
międzynarodowym i jest katalizatorem przemian zachodzących w porządku 
światowym;

2. wyraża ubolewanie z powodu braku światowego przywództwa i skoordynowanej 
reakcji międzynarodowej w początkowych fazach kryzysu związanego z COVID-19, a 
także z powodu tendencji do wybierania rozwiązań izolacjonistycznych, ukrywania 
ważnych informacji, wzrostu autorytarnego nacjonalizmu, kampanii dezinformacyjnych 
finansowanych przez państwa oraz rozpowszechniania fałszywych narracji, które budzą 
nieufność i osłabiają współpracę międzynarodową;

3. wzywa Wiceprzewodniczącego Komisji/Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (WP), aby przeanalizował globalną strategię 
przyjętą w 2016 r., która powinna uwzględniać zmiany geopolityczne i gwarantować 
udział UE w obronie wielostronnego porządku światowego, który powstał po drugiej 
wojnie światowej;

Zmiana równowagi geopolitycznej po pandemii COVID-19 

4. zwraca uwagę na rywalizację geopolityczną i napięcia spowodowane pandemią 
COVID-19 oraz uznaje, że Unia Europejska powinna znaleźć swoje miejsce w nowym 
ładzie światowym, w którym – obok UE – wiodącą rolę odgrywają USA, Chiny i Rosja;

Stany Zjednoczone

5. wyraża zaniepokojenie brakiem inicjatywy ze strony Stanów Zjednoczonych w walce z 
COVID-19; uważa, że fałszywe informacje podawane przez prezydenta Donalda 
Trumpa w tweetach i podczas konferencji prasowych były bardzo niekorzystne dla 
wspólnej walki z wirusem;

6. wyraża zaniepokojenie decyzją USA o wstrzymaniu finansowania Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) oraz ogólną tendencją amerykańskiego prezydenta do 
wycofywania USA z uczestnictwa w organizacjach wielostronnych, które zostały 
utworzone w celu wprowadzenia porządku światowego opartego na zasadach;

7. dostrzega potrzebę znalezienia nowej formuły współpracy między UE a USA, opartej 
na wzajemnym poszanowaniu i wspólnym programie obrony multilateralizmu, 
praworządności i praw człowieka;

Chiny

8. zwraca uwagę na wzmożone wysiłki dyplomatyczne na skalę światową, które Chińska 
Republika Ludowa podejmuje w związku z pandemią COVID-19, dążąc do osiągnięcia 
pozycji podmiotu dominującego na arenie międzynarodowej;



PR\1212082PL.docx 5/7 PE653.845v04-00

PL

9. docenia nadzwyczajny wkład Chin w walkę z wirusem; dostrzega również wyraźny 
wymiar geopolityczny i geoekonomiczny, wzmocniony przez „maseczkową i wilczą 
dyplomację” oraz upolitycznienie pomocy humanitarnej;

10. wyraża zaniepokojenie brakiem przejrzystości, który charakteryzował reakcję Chin na 
światową pandemię, przejawiającym się w zatajaniu informacji, cenzurze, represjach 
wobec informatorów i działaczy na rzecz praw człowieka, a także demonstrowaniu siły 
w regionie;

11. wyraża zaniepokojenie potencjalną pułapką zadłużenia, w którą mogą wpaść kraje 
afrykańskie w wyniku pandemii COVID-19, ponieważ pogorszenie koniunktury 
gospodarczej utrudni im spłatę chińskich pożyczek stanowiących część inicjatywy 
„Jeden pas i jeden szlak”;

12. apeluje do chińskiego reżimu o pełną współpracę w ramach niezależnego śledztwa 
prowadzonego w sprawie przyczyn pandemii COVID-19 i wzywa państwa 
członkowskie do utworzenia spójnego frontu wobec rosnącej potęgi Chin, które tłumią 
ruch prodemokratyczny w Hongkongu i grożą aneksją Tajwanu; wzywa państwa 
członkowskie do poparcia członkostwa Tajwanu w WHO;

13. wzywa WP do uznania tych obaw i jednocześnie do budowania atmosfery dialogu, 
zaangażowania i prawdziwej współpracy w oparciu o nową, bardziej stanowczą 
strategię, w ramach której UE będzie dążyć, w razie konieczności, do obrony wartości 
europejskich; wyraża pogląd, że w tej nowej strategii UE powinna dążyć do ściślejszej 
współpracy z krajami tego regionu i innymi demokracjami;

Rosja

14. wyraża zaniepokojenie podejmowanymi przez Federację Rosyjską formalnymi próbami 
podważenia jedności UE poprzez nasilenie kampanii dezinformacyjnych;

Bardziej zdecydowana polityka zagraniczna UE w obronie interesów Europy, jej wartości i 
wielostronnego porządku światowego

15. dostrzega globalne zagrożenia bezpieczeństwa, społeczno-gospodarcze i polityczne, 
które mogą być wywołane skutkami pandemii COVID-19, i jest zaniepokojony faktem, 
że główni partnerzy międzynarodowi UE byli gotowi wykorzystać kryzys do rozbicia 
światowego porządku opartego na zasadach, wspieranego przez organizacje 
wielostronne;

16. podkreśla, że wielostronny porządek światowy oparty na zasadach ma kluczowe 
znaczenie dla pokoju na świecie, rządów prawa i demokracji; uważa, że w geopolityce 
UE musi odgrywać większą rolę w obronie tego porządku i szukać sposobów na 
rozładowanie napięć między mocarstwami;

17. podkreśla, że tylko bardziej zjednoczona UE, wsparta wystarczającym i wiarygodnym 
potencjałem wojskowym, będzie mogła prowadzić twardą politykę zagraniczną, i 
uważa, że WP powinien otrzymać silniejszy mandat do wypowiadania się w imieniu 
UE;
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18. uważa, że zniesienie zasady jednomyślności w polityce zagranicznej pomogłoby UE 
prowadzić ją z większą skutecznością i dynamiką;

19. podkreśla ważną rolę sił zbrojnych w czasie pandemii COVID-19 i uważa, że ściślejsza 
współpraca i koordynacja sił zbrojnych państw członkowskich w istniejących 
strukturach – takich jak Europejskie Dowództwo Medyczne – lub w nowych ramach – 
takich jak wojskowe pociągi szpitalne – mogłaby zwiększyć skuteczność i przyspieszyć 
gotowość UE do walki z pandemiami; dostrzega potrzebę dokonania przeglądu strategii 
bezpieczeństwa i obrony UE, aby rozwijać autonomię strategiczną, lepiej przygotować 
się i zwiększyć odporność na nowe i hybrydowe zagrożenia i technologie, które 
sprawiły, że działania wojenne stały się mniej konwencjonalne i podważają tradycyjną 
rolę wojska, a także mając na uwadze przyszłość i rosnącą asertywność Rosji i Chin; 
podkreśla, że przyszły Strategiczny kompas na rzecz bezpieczeństwa i obrony powinien 
odzwierciedlać te okoliczności i uwzględniać szersze skutki geopolityczne COVID-19; 
uważa, że ze względu na nową równowagę polityczną i potencjalne pogorszenie się 
międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa w następstwie COVID-19 nie można 
ograniczać budżetów obronnych UE;

20. wzywa do rozszerzenia i modernizacji strategii komunikacyjnych UE, tak aby działania 
UE były wystarczająco widoczne zarówno w UE, jak i poza nią; wzywa Europejską 
Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) do dalszego wzmacniania jej potencjału 
przeciwdziałania dezinformacji, w tym do utworzenia specjalnej dalekowschodniej 
grupy zadaniowej StratCom skoncentrowanej na dezinformacji pochodzącej z Chin, 
oraz do obciążania kosztami krajów, które celowo rozpowszechniają dezinformację, aby 
podzielić UE i zaszkodzić jej oraz państwom członkowskim;

21. podkreśla, że największy światowy rynek konsumencki, liczący prawie 500 mln osób, 
daje UE możliwość wywierania wpływu na arenie światowej, i uważa, że Komisja o 
geopolitycznych ambicjach powinna wykorzystywać swą pozycję, kiedy inne kraje nie 
przestrzegają zasad praworządności lub traktatów międzynarodowych;

22. stwierdza, że pandemia COVID-19 uwidoczniła konieczność zmniejszenia zależności 
od państw trzecich w niektórych strategicznych i kluczowych sektorach oraz może 
zachęcić do dywersyfikacji najbardziej krytycznych łańcuchów dostaw;

23. przypomina o apelu o stworzenie solidnego światowego systemu sankcji wobec 
poważnych naruszeń praw człowieka, który to system byłby unijnym odpowiednikiem 
tzw. ustawy Magnickiego;

24. podkreśla strategiczne znaczenie zaangażowania i wsparcia ze strony UE w państwach z 
nią sąsiadujących, zarówno na wschodzie, jak i na południu; podkreśla, że UE musi dać 
krajom Bałkanów Zachodnich, które jeszcze do niej nie należą, uczciwą szansę na 
przystąpienie do UE oraz że UE musi kontynuować wysiłki na rzecz inwestowania w 
tym regionie;

25. podkreśla, że kryzys związany z COVID-19 może doprowadzić do destabilizacji państw 
afrykańskich, które mają często słabą infrastrukturę zdrowotną i wysokie zadłużenie; 
wzywa do wzmocnienia obecności UE w Afryce, do udzielania pomocy finansowej i 
wspierania planów odbudowy oraz do zapewnienia alternatywy dla inwestycji z Chin;
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26. wzywa do wzmocnienia misji w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 
(WPBiO), których zadaniem jest zapobieganie konfliktom lub ich łagodzenie, 
zwłaszcza w państwach bezpośrednio sąsiadujących z UE, aby pomóc w stabilizacji i 
tak słabych struktur oraz zapobiec nawrotowi konfliktów i przemocy na skutek 
dodatkowych napięć spowodowanych przez pandemię COVID-19; wzywa w związku z 
tym do szybkiego przyjęcia Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju;

27. jest zdania, że kryzys związany z COVID-19 uwypuklił pewne słabości Unii i pokazał 
jak pilnie potrzebna jest efektywna i sprawna Unia; uważa, że konferencja w sprawie 
przyszłości Europy będzie dobrą platformą do dalszych postępów w budowaniu 
skuteczniejszego procesu decyzyjnego w zakresie polityki zewnętrznej UE; jest w 
związku z tym zdecydowany jak najszybciej rozpocząć konferencję;

°

° °

28. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji 
Przewodniczącemu Rady Europejskiej, Radzie, Komisji, Wiceprzewodniczącemu 
Komisji/Wysokiemu Przedstawicielowi Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa oraz państwom członkowskim. 


