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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – sprawozdanie 
roczne za 2019 r.
(2020/2206(INI))

Parlament Europejski,

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

– uwzględniając tytuł V Traktatu o Unii Europejskiej (Traktatu UE),

– uwzględniając Kartę Narodów Zjednoczonych oraz Akt końcowy Konferencji 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z Helsinek z 1975 r., opublikowany przez 
Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE),

– uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego 
przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie 
odpowiedzialności politycznej1,

– uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych z dnia 25 
września 2015 r. zatytułowaną „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030”,

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

– uwzględniając wspólny komunikat Komisji oraz wysokiego przedstawiciela Unii do 
spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z 8 kwietnia 2020 r. w sprawie 
światowej reakcji UE na COVID-19 (JOIN(2020)0011),

– uwzględniając wspólny komunikat Komisji oraz wysokiego przedstawiciela Unii do 
spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 10 czerwca 2020 r. zatytułowany 
„Walka z dezinformacją wokół COVID-19 – dajemy dojść do głosu faktom” 
(JOIN(2020)0008),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie skoordynowanych 
działań UE na rzecz walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami2,

– uwzględniając konkluzje Rady w sprawie bezpieczeństwa i obrony z dnia 17 czerwca 
2020 r.,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 9 września 2020 r. zatytułowany 
„Sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej z 2020 r. – Prognoza strategiczna – 

1 Dz.U. C 210 z 3.8.2010, s. 1.
2 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0054.
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w kierunku bardziej odpornej Europy”,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A9-0000/2020),

A. mając na uwadze, że Parlament ma obowiązek sprawowania nadzoru demokratycznego 
nad wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz wspólną polityką 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) i powinien uzyskać niezbędne skuteczne środki 
umożliwiające pełnienie tej roli;

B. mając na uwadze, że w kontekście pandemii COVID-19 w wielu regionach świata 
pogorszyła się sytuacja pod względem demokracji, praw człowieka i podstawowych 
wolności, a nasiliły się kampanie dezinformacyjne i cyberataki, jak również tendencje 
izolacjonistyczne i rywalizacja zamiast wielostronnej współpracy;

C. mając na uwadze, że takie wyzwania, jak odrodzenie się populizmu i autorytaryzmu, 
ataki na liberalną demokrację i multilateralizm, w połączeniu z konkurencją między 
wielkimi mocarstwami, która przekształciła się w rywalizację, zwłaszcza między 
Stanami Zjednoczonymi a Chinami, stanowią realne zagrożenie dla interesów 
i wpływów UE;

D. mając na uwadze, że pandemia COVID-19 może prowadzić do pogorszenia się 
środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego; mając na uwadze, że obecnie 
urzeczywistniło się wiele zagrożeń, które pojawiały się w ubiegłych latach, w tym 
zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa i pandemie;

Pozycja UE jako „partnera z wyboru” w zmieniającym się porządku geopolitycznym

1. podkreśla, że pandemia COVID-19 jest sygnałem ostrzegawczym świadczącym 
o potrzebie silniejszej, bardziej jednolitej i asertywnej polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa UE, tak aby Unia była w stanie przyjąć ważną rolę przewodnią na 
arenie międzynarodowej oraz propagować swoje wartości i interesy na całym świecie 
w bardziej zdecydowany sposób;

2. broni roli UE jako wiarygodnego partnera na całym świecie, preferowanego „partnera 
z wyboru” dla osób trzecich, pryncypialnego, lecz nie dogmatycznego, uczciwego 
pośrednika, podmiotu i mediatora w rozwiązywaniu konfliktów, przodującego 
promotora i głównego twórcy ram wielostronnych, ale w razie konieczności gotowego 
do samodzielnego działania w obronie interesów UE oraz międzynarodowego pokoju 
i stabilności w oparciu o zasady i wartości określone w Karcie Narodów 
Zjednoczonych; jest zdania, że potrzebne są kreatywne sposoby zwiększenia wpływu 
UE w ujęciu globalnym i propagowania jej pozytywnego modelu władzy na całym 
świecie;

3. podkreśla, że rosnąca niestabilność na świecie i pojawienie się bezprecedensowych 
wyzwań globalnych, w szczególności zmiany klimatu, zagrożeń związanych ze 
zdrowiem i cyberataków, powinny skłonić UE do zawierania bardziej strategicznych 
sojuszy z demokracjami o podobnych zapatrywaniach i do tworzenia w razie potrzeby 
doraźnych koalicji z innymi partnerami;
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4. w tym względzie podkreśla znaczenie wzmocnienia partnerstwa UE z ONZ i NATO, 
a także pogłębienia współpracy z takimi organizacjami, jak: Rada Europy, OBWE, 
Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), Unia Afrykańska 
i Mercosur;

5. wyraża zaniepokojenie bezprecedensową skalą kampanii dezinformacyjnych 
wspieranych przez państwa, manipulowania informacjami i wykorzystywania ich jako 
broni, w tym przez podmioty państwowe o wrogich zamiarach; z zadowoleniem 
przyjmuje szybką reakcję instytucji UE na to nowe wyzwanie, obejmującą m.in. 
powołanie w Parlamencie nowej komisji specjalnej ds. obcych ingerencji we wszystkie 
procesy demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym dezinformacji;

6. podkreśla, że polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE powinna być oparta na 
propagowaniu demokracji, ochronie praw człowieka i promowaniu podstawowych 
wolności, w tym wolności religii lub przekonań, oraz praw chrześcijan; w związku 
z tym z zadowoleniem przyjmuje niedawną decyzję Komisji o odnowieniu mandatu 
specjalnego wysłannika UE ds. promowania wolności religii lub przekonań poza UE;

Nowy poziom ambicji w dziedzinie WPZiB: strategiczne podejście regionalne oparte na 
silniejszej woli politycznej

7. przypomina, że żadne z państw członkowskich UE nie dysponuje samodzielnie 
wystarczającymi zdolnościami i zasobami, by skutecznie stawić czoła obecnym 
wyzwaniom międzynarodowym; uważa, że w tym kontekście UE potrzebuje przede 
wszystkim silniejszej i prawdziwej woli politycznej ze strony państw członkowskich 
UE, aby wspólnie forsować cele polityki zagranicznej UE i przeciwdziałać próbom 
podzielenia UE podejmowanym przez państwa trzecie;

8. ponawia apel o przeprowadzenie przeglądu globalnej strategii UE, aby wyciągnąć 
wnioski z nowej dynamiki geopolitycznej, obecnych zagrożeń i oczekiwanych 
przyszłych wyzwań, a także ponownie ocenić cele i środki WPZiB; podkreśla, jak 
istotne jest, aby UE wzmocniła swoją strategiczną autonomię na potrzeby obrony 
swoich interesów i wartości w świecie po pandemii, wykraczając poza kwestie 
gospodarcze i handlowe, by uwzględnić również bezpieczeństwo i obronę;

9. jest zdania, że nadal istnieje duży niewykorzystany potencjał pod względem łączenia 
i integrowania wszystkich aspektów twardej i miękkiej siły w ramach działań 
zewnętrznych UE, aby osiągnąć cele WPZiB; przypomina w związku z tym, że ważnym 
filarem polityki zagranicznej UE jest dyplomacja Parlamentu Europejskiego, 
posiadająca własne odrębne i uzupełniające się instrumenty i kanały; uważa zatem, że 
należy uznać Parlament Europejski za integralny element podejścia „Drużyna Europy” 
promowanego przez Komisję i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ);

10. podkreśla, że postanowienia Traktatu UE dotyczące konsultacji z Parlamentem 
i udzielania mu informacji w dziedzinie WPZiB powinny przekładać się na jasne zasady 
udostępniania odpowiednich dokumentów, w tym projektów strategii; uważa, że 
„oświadczenie w sprawie odpowiedzialności politycznej” z 2010 r. nie stanowi już 
odpowiedniej podstawy stosunków między Parlamentem a wiceprzewodniczącym 
Komisji / wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa i należy je zastąpić porozumieniem międzyinstytucjonalnym; ponadto 
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przypomina, że apelował o przegląd decyzji Rady ustanawiającej ESDZ;

11. wyraża ubolewanie z powodu braku postępów w ulepszaniu procesu decyzyjnego 
w kwestiach dotyczących WPZiB, co wpływa na skuteczność, szybkość i wiarygodność 
działań UE na arenie międzynarodowej; wzywa państwa członkowskie do wyrażenia 
zgody na przejście z zasady jednomyślności na głosowanie większością kwalifikowaną, 
przynajmniej w wybranych obszarach WPZiB;

12. nalega na szybkie przyjęcie i wdrożenie mechanizmu ukierunkowanych sankcji UE za 
naruszenia praw człowieka (unijnej ustawy Magnickiego);

13. popiera pomysł utworzenia Europejskiej Rady Bezpieczeństwa, aby poprawić spójność 
i zwiększyć wpływ polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE;

14. uznaje, że stabilność, bezpieczeństwo i dobrobyt Bałkanów Zachodnich oraz krajów 
wschodniego i południowego sąsiedztwa mają bezpośredni wpływ na stabilność samej 
Unii; apeluje o bardziej aktywną, jednolitą i skuteczną rolę UE w pokojowym 
rozwiązywaniu panujących napięć i konfliktów, w szczególności na Białorusi, Ukrainie, 
w Libanie, Syrii i Libii, oraz w zapobieganiu wszelkim przyszłym konfliktom 
w sąsiedztwie;

15. jest zdania, że UE musi pilnie określić ogólną strategię w odniesieniu do swoich 
średnio- i długoterminowych stosunków z Turcją, w szczególności w świetle 
pogarszającej się sytuacji we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego;

16. podkreśla, że uzgodnienie wspólnych reakcji na wyzwania w zakresie polityki 
zagranicznej oraz polityki bezpieczeństwa i obrony leży we wspólnym interesie UE 
i Zjednoczonego Królestwa, wzmocnionym przez ich geograficzną bliskość;

17. apeluje o silniejsze partnerstwo transatlantyckie pod względem stawiania czoła 
obecnym wyzwaniom i kryzysom w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, 
w szczególności jeżeli chodzi o obecny stan zagrożenia zdrowia oraz wynikające 
z niego wyzwania gospodarcze i polityczne;

18. wzywa do utrzymania silnego, jednolitego stanowiska wobec Federacji Rosyjskiej, 
w tym w kwestii systemu sankcji, zwłaszcza w świetle aktualnych wydarzeń 
związanych z próbą zamachu na Aleksieja Nawalnego;

19. z zadowoleniem przyjmuje obecne wysiłki na rzecz zmiany i znacznego ulepszenia 
strategii UE–Afryka, w tym w zakresie bezpieczeństwa i współpracy; wzywa do 
przyjęcia wspólnego podejścia UE w celu zwiększenia widoczności i zaangażowania 
UE w Afryce;

20. podkreśla, jak istotne jest stosowanie przez UE jednolitego, realistycznego 
i skutecznego podejścia wobec Chin, w którym UE powinna aktywnie i asertywnie 
dążyć do bardziej zrównoważonych stosunków gospodarczych, opartych na większej 
wzajemności oraz na naszych wartościach i interesach;

21. podkreśla, że UE powinna poświęcać więcej uwagi strategicznym regionom, które 
w coraz większym stopniu przyciągają zainteresowanie międzynarodowe, takim jak 
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Arktyka, a także region Pacyfiku i Oceanii, w którym Chiny prowadzą politykę 
ekspansji wymagającą opracowania przez UE spójnej odpowiedzi; z zadowoleniem 
przyjmuje wysiłki mające na celu opracowanie europejskiej strategii na rzecz Indo-
Pacyfiku, ukierunkowanej na zasady i wartości UE;

Wzmocnienie zdolności i środków UE w ramach WPZiB

22. podkreśla swoje poparcie dla stopniowego określania i rozszerzania wspólnej polityki 
obronnej oraz dla ustanowienia w pełni rozwiniętej unii obrony; z zadowoleniem 
przyjmuje w związku z tym cel, jakim jest przyjęcie w 2022 r. ram strategicznych 
(Strategic Compass);

23. podkreśla, że UE musi przyjąć rolę światowego lidera w przeciwdziałaniu skutkom 
pandemii, co wymaga wystarczających zasobów finansowych; podkreśla potrzebę 
ustanowienia bardziej ambitnych wieloletnich ram finansowych (WRF) w dziedzinie 
działań zewnętrznych i obrony, w tym zwiększenia środków na Instrument Sąsiedztwa 
oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR), Europejski Fundusz 
Obronny (EFO), mobilność wojskową oraz Europejski Instrument na rzecz Pokoju; 
podkreśla, że Parlament musi być w konstruktywny sposób zaangażowany 
w strategiczne sterowanie nowymi instrumentami finansowania zewnętrznego i kontrolę 
nad nimi;

24. wzywa do wzmocnienia zdolności obronnych, w szczególności przez wystarczające 
finansowanie stałej współpracy strukturalnej (PESCO), EFO, mobilności wojskowej 
i europejskiego programu kosmicznego; podkreśla potrzebę zwiększenia spójności 
unijnych narzędzi w dziedzinie współpracy obronnej UE; wzywa do zwiększenia 
wsparcia, personelu i odpowiednich środków budżetowych na potrzeby zespołu ds. 
strategicznej komunikacji ESDZ;

25. zwraca uwagę na średnio- i długoterminowe zagrożenia, którym WPZiB będzie musiała 
stawić czoła w przyszłości, w tym zagrożenia dla bezpieczeństwa wynikające ze zmiany 
klimatu, zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa, wyścig kosmiczny i powstające 
technologie;

26. z zadowoleniem przyjmuje analizę zagrożeń z wykorzystaniem danych 
wywiadowczych, którą obecnie prowadzi wiceprzewodniczący Komisji / wysoki 
przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, stanowiącą 
punkt wyjścia dla przyszłych ram strategicznych, i wzywa do debaty w Parlamencie na 
temat wyników tej analizy; z zadowoleniem przyjmuje nowe podejście Komisji 
polegające na uwzględnianiu prognozy strategicznej w kształtowaniu polityki UE, 
w tym w sprawach zagranicznych i w dziedzinie bezpieczeństwa;

°

° °

27. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
Europejskiej, Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu 
przedstawicielowi Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz 
państwom członkowskim.


