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WIELKA 

BRYTANIA –

dotychczasowy 

minimalizator

wspólnotowej 

obronności UE -

… odpływa
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Plan implementacji strategii w dziedzinie 

wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony

Europejski plan działań na rzecz obronności

Wdrożenie wspólnej deklaracji o współpracy UE -
NATO

OBSZARY WDRAŻANIA STRATEGII GLOBALNEJ UE



Praworządny ład 

Dobrobyt

Demokracja

Obywatele i kraje UE

Bezpieczeństwo 

wewnętrzne i zewnętrzne

STRUKTURA STRATEGICZNEJ MISJI UE WG STRATEGII z 2016 r.

międzynarodowy



JEDNOŚĆ DZIAŁANIA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

ZAANGAŻOWANIE

PARTNERSTWO

ZASADY DZIAŁANIA UE



PRIORYTETY DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH UE

bezpieczeństwo

odporność/żywotność państw i społeczeństw na 

flankach wschodniej i południowej

zintegrowane podejście do konfliktów i 

kryzysów 

kooperatywne łady regionalne

zarządzanie globalne dla XXI wieku



ZINTEGROWANE PODEJŚCIE 

UNII EUROPEJSKIEJ („comprehensive +”)

Podejście 
wielowymiarowe: 

różnorodność       
instrumentów

Podejście 
wielofazowe:  

zaangażowanie we 
wszystkich fazach 

konfliktu

Podejście 
wieloszczeblowe: 

zaangażowanie na 
wszystkich 
szczeblach 
konfliktu

Podejście 
wielostronne: 
współpraca ze 

wszystkimi 
podmiotami 

zaangażowanymi 
w konflikt



TRIADA WARUNKÓW STRATEGICZNEJ SKUTECZNOŚCI UE 

SPÓJNOŚĆ



POZIOM AMBICJI UE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA: 

ZADANIA STRATEGICZNE 

REAGOWANIE NA ZEWNĘTRZNE 

KONFLIKTY I KRYZYSY

BUDOWANIE ZDOLNOŚCI PARTNERÓW W 

DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA

OCHRONA UE I JEJ OBYWATELI



Europejski plan działań na rzecz obronności

Wspieranie 

przedsiębiorstw 

sektora 

obronnego

Wspieranie 

jednolitego 

rynku 

obronnego

Europejski Fundusz obronny

Pion badawczy: wspólne prace badawcze 

w sektorze obronnym - finansowane z 

budżetu UE

Pion zdolności: wspólna produkcja i 

zakupy priorytetowego sprzętu obronnego 

– finansowane głównie z wkładów państw 

uczestniczących we wspólnych 

programach



PRIORYTETOWE OBSZARY WSPÓŁPRACY 

NATO-UE

• przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym

• współpraca operacyjna na morzu

• cyberbezpieczeństwo i cyberobrona

• zdolności obronne państw członkowskich 

• przemysł obronny i badania obronne

• ćwiczenia

• zdolności obronne i w zakresie bezpieczeństwa 

oraz odporność/żywotność partnerów na wschodzie 

i południu



PODSUMOWANIE

BREXIT – katalizator czy 

„ostrzegator” co do 

kierunków i tempa rozwijania 

wspólnej polityki 

bezpieczeństwa i obrony UE?


