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 למדיניות חוץ ובטחון האסטרטגיה הגלובלית של האיחוד האירופי 

 תקציר מנהלים

 לכך.  צפהמהעולם שאר ואנחנו זקוקים לאירופה חזקה יותר. אזרחינו ראויים לכך, 

האיחוד שלנו מאוים. אנחנו חיים בזמנים של משבר קיומי, הן בתוך האיחוד האירופי והן מחוצה לו. 

שהביא עמו שלום, שגשוג ודמוקרטיה חסרי תקדים, עומד בסימן שאלה. זה האירופי שלנו,  המפעל

בצפון אפריקה ובמזרח התיכון,  מכיםממזרח, הופר הסדר הביטחוני האירופי, בשעה שטרור ואלימות 

באירופה עצמה. הצמיחה הכלכלית טרם הדביקה את קצב גידול האוכלוסין בחלקים מסוימים  כמו גם

שיבושים נוספים.  גורר אחריושינוי האקלים  ואילוחוניים באסיה גוברים, של אפריקה, מתחים ביט

לצד  –ן. צמיחה גלובלית, ניידות וקדמה טכנולוגית פמצד שני, זוהי גם תקופה של הזדמנות יוצאת דו

 מעגלומאפשרות ליותר ויותר אנשים לצאת מ מאפשרות לנו לשגשג –השותפויות המעמיקות שלנו 

מסוכסך יותר הקשה, המחובר יותר, ה –הזה עולם בתוך הארוכים וחופשיים יותר.  העוני ולחיות חיים

 בהסתמך עללאור האינטרסים, העקרונות והעדיפויות המשותפים שלנו. אנחנו ננווט  –והמורכב יותר 

וההישגים ההיסטוריים שלנו, נעמוד מאוחדים  על שלל נקודות החוזקהואמנות ַ רכים המעוגנים ּבהע

 בבניית איחוד חזק יותר, שימלא את תפקידו הקולקטיבי בעולם. 

 האינטרסים והעקרונות המשותפים שלנו. 1

ושטחו. ביטחון פנים וחוץ כרוכים יחדיו יותר  אזרחיוביטחון ויערוב ל שלוםהאיחוד האירופי יקדם 

 מחוץ לגבולותינו.שלום : ביטחוננו מבית תלוי בויותר

 ּבַּמטרותעמידה ומחייב אזרחיו. השגשוג חייב להיות משותף  שגשוגהאיחוד האירופי יקדם את 

אירופה. שגשוג באיחוד מותנה גם במערכת ב, ובכלל זה העולם ( בכלSDGs) אקיימר פיתוח בל

 (. global commonsעולמיים )-כלכלית בינלאומית פתוחה והוגנת ובגישה בת קיימא למשאבים הכלל

בערכים שלנו תקבע את  עקביתשלו. עמידה  הדמוקרטיות את עמידּותהאיחוד האירופי יטפח 

 האמינות וההשפעה שלנו בחוץ. 

לנו עניין לקדם כללים מוסכמים שיבטיחו  . ישמבוסס על כלליםהסדר עולמי האיחוד האירופי יקדם 

שלום ובר קיימא. האיחוד האירופי יקדם  אספקה של מוצרים ציבוריים גלובליים ויתרמו לעולם שוחר

 צדדיות. -עקרון המפתח המנחה אותו הוא רבשבלבו האומות המאוחדות וכללים -סדר עולמי מבוסס

באותה מידה מתוך הערכה מציאותית של הסביבה . הללו נובעים בדרכנו עקרונות ברורים ינחו אותנו

ם עולם טוב יותר. פרגמטיזם עקרוני ינחה ודימתוך שאיפה אידיאליסטית לקוהאסטרטגית העכשווית 

 . עתידאת מדיניות החוץ שלנו ב

 לספקמסוגל . רק המשקל המשולב של איחוד אמתי מאוחדיםבעולם מורכב יותר, עלינו לעמוד 

 שינוי חיובי בעולם.  ולחוללביטחון, שגשוג ודמוקרטיה לאזרחיו 
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כדי  להתכנס בתוך עצמואינו יכול  האיחודאחרים.  מולפעל יהאיחוד האירופי בעולם מחובר יותר, 

קיים הדמוקרטיות שלנו, נ ולהגן עללהדוף איומים מחוץ. כדי לקדם את ביטחונם ושגשוגם של אזרחינו 

העולם  עם קשריםבאמצעות  –על כל ההזדמנויות, האתגרים והפחדים הכרוכים בכך  –יחסי גומלין 

 הרחב. 

אחריות ברחבי ב נפעל. אחריותשל  ברורהירופי תחושה , תנחה את האיחוד האמסוכסך יותרבעולם 

מן  עוניבסכסוכים ובכדי לטפל . נפעל ברמה הגלובלית םדרוממזרח ומה תסביבשבאירופה ובאזורים 

 , וכדי לקדם זכויות אדם. השורש

. עם אחרים חלקהתל כהאחריות צריעניין גלובלי, אך ה-פן אחראי כבעלהאיחוד האירופי יפעל באו

החיצוניות שלנו. בחתירתנו למימוש  השותפויות בחינה מחודשת שלאחריות הולכת יד ביד עם 

ליבה,  ימטרותינו, נושיט יד למדינות, לגופים אזוריים ולארגונים בינלאומיים. נעבוד יחד עם שותפ

חית אזוריות. נעמיק את השותפויות שלנו עם החברה האזר וישויותמדינות בעלות גישה דומה לשלנו 

 שחקני מפתח בעולם מרושת.  כ מתוקף תפקידםוהמגזר הפרטי 

 העדיפויות של מדיניות החוץ שלנו. 2

האיחוד האירופי שם לו כדי לקדם את האינטרסים המשותפים שלנו, תוך היצמדות לעקרונות ברורים, 

 למטרה חמש עדיפויות. 

בית. האיחוד שלנו מהאסטרטגיה הגלובלית של האיחוד האירופי מתחילה  ביטחון האיחוד שלנו:

אפשר לאזרחים ליהנות מביטחון, דמוקרטיה ושגשוג ללא אח ורע. ואולם כיום, טרור, איומים 

ביטחון אנרגטי מסכנים את האוכלוסייה והטריטוריה -, תנודתיות כלכלית, שינוי אקלים ואימקבילים

חשובה ליכולתה של אירופה לקדם שלום  אסטרטגיתה ואוטונומיה שלנו. רמה נאותה של שאיפ

וביטחון בתוך גבולותיה ומחוצה להם. לפיכך, נגביר את מאמצינו בתחומים של הגנה, סייבר, מלחמה 

את לשפת המעשה החברות לתרגם -בטרור, אנרגיה ותקשורת אסטרטגית. על המדינות

מעוגנות באמנות. האיחוד האירופי יגביר את כפי שהן סולידריות לשלהן לסיוע הדדי ו ההתחייבויות

שלו, ועם נאט"ו  יםבאופן הדוק עם השותפבעניין זה תרומתו לביטחון הקולקטיבי של אירופה ויעבוד 

 תחילה. 

ממזרח  –השקעה בעמידותן של מדינות וחברות  של מדינות וחברות ממזרח ומדרום לנו: עמידותן

מדיניות  במסגרתמשרתת את האינטרסים של אזרחינו.  – אפריקה עד מרכז אסיה, ומדרום עד מרכז

נוכחית של האיחוד האירופי, תהליך הצטרפות אמין המעוגן במכלול תנאים קפדני והוגן ההרחבה ה

תורכיה. במסגרת מדיניות השכנות של של מדינות במערב הבלקן ו חוסנןהוא חיוני להגברת 

שלנו  המתמשךים קרובים יותר עם האיחוד: כוח המשיכה (, רבים רוצים לכונן יחסENPהאירופית )

מדינות האלה. אך חוסן הוא גם עדיפות במדינות אחרות בתוך מרחב שינויים מרחיקי לכת ב לזרזיכול 

 הקשיםבדגש על המקרים  – חוסן ות אליישונ בדרכי הגעהומעבר לו. האיחוד האירופי יתמוך  ENP-ה

ויפתח גם מדיניויות הגירה  – ממשלתית, כלכלית, חברתית ואקלימית/אנרגטית חולשהביותר של 

 . ושותפותיהאפקטיביות יותר עבור אירופה 
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הדבר מאיים על האינטרסים החיוניים פורצים סכסוכים אלימים,  כאשר גישה משולבת לסכסוכים:

ית ויטפח ביטחון אנושי פרקטית ועקרונ בדרךבניית שלום יפעל להמשותפים שלנו. האיחוד האירופי 

באמצעות גישה משולבת. יישום "הגישה המקיפה לסכסוכים ומשברים" על ידי שימוש קוהרנטי בכל 

חיוני. אך המשמעות וההיקף של "הגישה עניין המדיניויות העומדות לרשות האיחוד האירופי הוא 

עם פעולות , סכסוכים מחזור החיים שלמשלבי  המקיפה" יורחבו. האיחוד האירופי יפעל בכל שלב

קות מוקדמת תנתמנע מהירות, תגובה אחראית ונחושה למשברים, השקעה בייצוב, והימנעות מה

: למשברים כמו אלה שבסוריה ולוב . האיחוד האירופי יפעל ברמות ממשל שונותבפרוץ משבר חדש

אין לאל ידינו ישנם היבטים מקומיים, לאומיים, אזוריים וגלובליים המחייבים התייחסות. לבסוף, 

. שלום בר קיימא יוכל להיות מושג אך ורק באמצעות אף לא אחד מבין הסכסוכים הללולפתור לבדנו 

בשותפויות אזוריות ובינלאומיות רחבות, עמוקות ועמידות שהאיחוד  המעוגניםהסכמים כוללים 

 האירופי יטפח ויתמוך בהן. 

עולה משקלה , ותמקומי נגד-ותגובותגלובליים בין לחצים  הדחוקבעולם  סדרים אזוריים שיתופיים:

עמים הזדמנות לנהל טוב לדינמיקה אזורית. צורות וולונטריות של ממשל אזורי מציעות למדינות ושל 

גלובליזציה, להביא ליד ביטוי מלא יותר היותר ענייני ביטחון, לקצור את הרווחים הכלכליים של 

בענייני העולם. זהו רציונל בסיסי לשלום ולפיתוח של האיחוד  תןהשפעמתרבויות וזהויות, ולהקרין 

האירופי עצמו במאה העשרים ואחת, וזוהי הסיבה שבגללה נתמוך בסדרים אזוריים שיתופיים בכל 

באירופה; באזור הים התיכון, המזרח התיכון ואפריקה; ברחבי  –רחבי העולם. באזורים שונים 

האיחוד האירופי יהיה מונע על ידי  –הארקטי  אזורי; באסיה; ובהאוקיאנוס האטלנטי, הצפוני והדרומ

 מטרות ספציפיות. 

האיחוד האירופי מחויב לסדר עולמי המבוסס על משפט  ממשל גלובלי למאה העשרים ואחת:

עולמיים. המחויבות -בינלאומי, המבטיח זכויות אדם, פיתוח בר קיימא וגישה מתמשכת למשאבים כלל

פה לשנות את המערכת הקיימת ולא רק לשמר אותה. האיחוד האירופי ישאף הזאת מיתרגמת לשאי

כללים, ויגבש תגובות המתואמות ברמה הגלובלית עם -צדדי מבוסס-היסוד לסדר רב כאבןלאו"ם חזק 

 מדינות וגורמים שאינם מדינות. עם ארגונים בינלאומיים ואזוריים, 

 מחזון למעשים. 3

ל ידי ניצול הרשתות הייחודיות שלנו, המשקל הכלכלי שלנו וכל נפעל למימוש העדיפויות שלנו ע

הכלים העומדים לרשותנו בצורה עקבית. להגשמת מטרותינו, עלינו להשקיע באופן קולקטיבי באיחוד 

 .  מתואםו תגובה-גמישאמין, 

יחוד העולם, אמינות היא חיונית. אמינותו של הא מול יםאחראי לקיים יחסי גומליןכדי  איחוד אמין:

ובעקביות שלנו, באפקטיביות  התמידיהאירופי תלויה באחדות שלנו, בהישגינו הרבים, בכוח המשיכה 

בדבקות בערכים שלנו. איחוד חזק יותר מחייב גם השקעה בכל ממדי מדיניות ושל המדיניויות שלנו, 

להיענות כדי  הן תנאי הכרחיהחוץ. השקעה בביטחון ובהגנה היא, בפרט, עניין בוער. יכולות הגנה 

החברות -ביטחונה של אירופה. המדינותולערוב לינו היכולות של שותפ לבנות אתלמשברים חיצוניים, 

נותרות ריבוניות בהחלטות הביטחוניות שלהן: עם זאת, כדי לרכוש ולשמר הרבה מן היכולות הללו, 
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שיתוף פעולה ביטחוני  יעודד בשיטתיותשיתוף פעולה ביטחוני חייב להפוך לנורמה. האיחוד האירופי 

וישאף ליצור תעשייה ביטחונית אירופית איתנה, שהיא חיונית לעצמאות ההחלטה והפעולה של 

 אירופה. 

באמנת ליסבון. מדיניות  כולההפעילות הדיפלומטית שלנו חייבת להיות מעוגנת  :תגובה-גמישאיחוד 

שיתוף פעולה מוגבר בין  יש לבחוןהביטחון וההגנה המשותפת חייבת להיעשות גמישה יותר. 

, העושה שימוש מלא בפוטנציאל של מובנה יותר שיתוף פעולהלהחברות, העשוי גם להוביל -המדינות

היא להפוך להיות גמישה יותר ומתואמת יותר עם  אףצריכה אמנת ליסבון. מדיניות הפיתוח 

 העדיפויות האסטרטגיות שלנו. 

חברות ומוסדות -מדיניויות החוץ שלנו, בין מדינותב יותר רב לתיאוםלדאוג עלינו : מתואםאיחוד 

הדבר רלוונטי במיוחד האיחוד האירופי, ובין ההיבטים הפנימיים והחיצוניים של המדיניויות שלנו. 

בנוסף, ליישום המטרות לפיתוח בר קיימא, להגירה, ולביטחון, בפרט בהקשר של המלחמה בטרור. 

 מוסדות. הכל מדיניות ובהתחומי  בכלבשיטתיות זכויות אדם וסוגיות מגדריות  קבעעלינו ל

 לחוללומסוגל  איחוד שרוצההאסטרטגיה הזאת נתמכת מכוח החזון והשאיפה לאיחוד חזק יותר, 

שינוי חיובי בעולם. האזרחים שלנו ראויים לאיחוד אמתי, המקדם את האינטרסים המשותפים שלנו 

  למעשים.  לתרגם זאת, כעתבידנו הדבר,  .מול אחרים ובשיתוף עמם אחראית עבודהעל ידי 
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