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Dotyczy: Reakcja UE na sytuacje niestabilności 

- konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych 
w Radzie 

Na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2007 r. Rada ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych, w skład 

której weszli ministrowie rozwoju, i przedstawiciele rządów państw członkowskich zebrani

w Radzie przyjęli konkluzje zamieszczone w załączniku do niniejszej noty.

_____________________
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ZAŁĄCZNIK

KONKLUZJE RADY I PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

ZEBRANYCH W RADZIE

w sprawie

reakcji UE na sytuacje niestabilności

1. Rada podkreśla, że sytuacje niestabilności stanowią poważne wyzwanie dla trwałego rozwoju 

i pokoju. Niestabilność może zwiększyć ryzyko porażki w osiąganiu milenijnych celów 

rozwoju, a także może wiązać się z zagrożeniami dla bezpieczeństwa regionalnego 

i ogólnoświatowego. Jest zatem niezwykle istotne, by UE opracowała sposób reagowania na 

sytuacje niestabilności w ramach Konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju.

2. Rada uznaje, że niestabilność związana jest z rozpadaniem się struktur oraz sytuacjami, 

w których nie jest realizowana umowa społeczna w związku z brakiem możliwości lub 

brakiem woli do wypełniania przez państwo jego podstawowych funkcji, obowiązków 

i kompetencji w odniesieniu do praworządności, ochrony praw człowieka i podstawowych 

swobód, bezpieczeństwa i ochrony ludności, ograniczania ubóstwa, świadczenia usług, 

przejrzystego i sprawiedliwego gospodarowania zasobami i dostępu do władzy. Rada 

przyznaje, że sytuacje niestabilności – w tym na szczeblu państwowym – różnią się między 

sobą i prezentują szczególne cechy, które wymagają odpowiednich zmian strategii działania.

3. W kontekście zaradzania sytuacjom niestabilności Rada podkreśla znaczenie 

demokratycznego sposobu sprawowania rządów,1 praworządności, poszanowania praw 

człowieka i podstawowych swobód oraz eliminacji ubóstwa, a także kwestii zmian klimatu 

i migracji.

  
1 Odniesienie dotyczy w szczególności konkluzji Rady w sprawie sposobu sprawowania 

rządów (dok. 14024/06). 
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4. Rada z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji „Strategie reagowania UE na sytuacje 

niestabilności – podejmowanie działań w trudnych warunkach na rzecz zrównoważonego 

rozwoju, stabilności i pokoju”2, w którym uwzględniono prowadzoną obecnie debatę 

międzynarodową, określono najważniejsze zagadnienia i zaproponowano kierunki działań.

5. W imieniu UE Rada zatwierdza zasady dotyczące podejmowania działań międzynarodowych 

w niestabilnych państwach i sytuacjach niestabilności3, podkreśla potrzebę, by problemem 

niestabilności zajęła się cała administracja rządowa i zachęca Wspólnotę oraz jej państwa 

członkowskie do dostosowania i koordynacji swoich działań zgodnie z tymi zasadami.

6. Rada wyraża swoje uznanie dla działań w sytuacjach niestabilności podejmowanych przez 

Organizację Narodów Zjednoczonych, zwłaszcza przez Komisję Budowania Pokoju, Bank 

Światowy i Afrykański Bank Rozwoju, podkreślając, że UE będzie się starać o dalsze 

wzmocnienie partnerstwa strategicznego z ONZ i innymi wielostronnymi podmiotami 

zajmującymi się problemem niestabilności.

7. Rada przyznaje, że UE powinna skuteczniej wykorzystywać pełny wachlarz narzędzi 

politycznych i instrumentów działań zewnętrznych, którymi dysponuje, by w sposób spójny 

i szybki zajmować się sytuacjami niestabilności w państwach partnerskich. Reakcja UE 

powinna zatem łączyć narzędzia polityczne, dyplomatyczne, rozwojowe oraz związane 

z bezpieczeństwem i pomocą humanitarną. 4

8. W odniesieniu do tych cech sytuacji niestabilności, które wiążą się z pomocą humanitarną 

i bezpieczeństwem humanitarnym, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, 

Rada odsyła w szczególności do Konsensusu europejskiego w sprawie pomocy humanitarnej5

oraz do konkluzji w sprawie bezpieczeństwa i rozwoju. 6

  
2 Dok. 14356/07 + ADD 1.
3 Zatwierdzone przez ministrów ds. rozwoju zebranych w Komitecie Pomocy Rozwojowej 

OECD podczas posiedzenia tego komitetu na wysokim szczeblu w 2007 r.
4 Obejmują one Konsensus europejski w sprawie rozwoju, europejską strategię bezpieczeństwa, 

Konsensus europejski w sprawie pomocy humanitarnej oraz inne instrumenty i polityki 
(partnerstwo z Kotonu, instrumenty finansowania zewnętrznego).

5 Dok. 15099/07.
6 Dok. 15097/07.
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9. W odniesieniu do innych cech sytuacji niestabilności Rada jest przekonana, że zarówno 

instrumenty rozwojowe, jak i polityczne są równie ważne dla zapewnienia skutecznych 

działań zapobiegawczych i skutecznego reagowania na sytuacje niestabilności. UE powinna 

nadal angażować się w te działania, wykorzystując odpowiednią kombinację instrumentów 

UE i z poszanowaniem zasady odpowiedzialności.

10. W sytuacjach niestabilności szczególnie ważny jest dialog polityczny, należy go zatem nadal 

rozwijać i wzmacniać. Jeżeli brak jest takiego dialogu, należy rozważyć środki budowy 

zaufania. Rada jest również przekonana, że należy starać się o nawiązanie dialogu 

ze społeczeństwem obywatelskim i władzami lokalnymi.

11. Rada potwierdza, że zagadnienia związane z niestabilnością powinny stanowić element 

dialogu z nowymi darczyńcami, w tym w ramach dialogu UE i rozmów dwustronnych z tymi 

państwami, dialogu z tymi podmiotami na szczeblu regionalnym i subregionalnym, które 

mogą wywrzeć pozytywny wpływ, oraz z innymi podmiotami międzynarodowymi.

Zapobieganie sytuacjom niestabilności i reagowanie na nie

12. Rada podkreśla, że należy wykorzystywać instrumenty rozwojowe Wspólnoty i państw 

członkowskich w sposób powszechny i proaktywny, aby osiągać postępy w dążeniu do 

realizacji milenijnych celów rozwoju oraz do zapobiegania i zaradzania sytuacjom 

niestabilności, a w szczególności: 

o traktować demokratyczny sposób sprawowania rządów jako kluczowy element 

zapobiegania niestabilności i przezwyciężania jej;

o wspierać zwiększenie potencjału państw, by były w stanie spełniać swe podstawowe 

funkcje, oraz wzmocnienie konstruktywnych związków między instytucjami 

państwowymi a społeczeństwem, w tym podmiotami niepublicznymi, w celu budowy 

systemów politycznych, które działają skutecznie i mają stosowne umocowanie;
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o ulepszać istniejące narzędzia służące diagnozie i ocenie, zwłaszcza przeprowadzając 
wspólne analizy (na przykład na podstawie wspólnotowego profilu sposobu 
sprawowania rządów, wspólnotowego wykazu podstawowych przyczyn konfliktów 
i innych narzędzi) i wymiany informacji między państwami członkowskimi, Komisją 
i Sekretariatem Generalnym Rady (SGR);

o uznać podstawową rolę kobiet i promować równouprawnienie kobiet i mężczyzn, 
zwłaszcza przez promowanie włączania kobiet w procesy decyzyjne, by poprawić ich 
równouprawnienie polityczne, społeczne i ekonomiczne;7

o reagować na przemoc na tle płci i na tle seksualnym, zwłaszcza przez zwracanie ciągłej 
uwagi na naruszanie praw kobiet i dzieci w sytuacjach konfliktowych, oraz wspierać 
zapobieganie związanym z nią przestępstwom i ścigać te przestępstwa;

o reagować na zmiany klimatu i kwestie migracji;
o brać pod uwagę szczególne potrzeby słabszych grup społecznych i reagować na nie;8

o opracowywać mechanizmy wczesnego ostrzegania na podstawie informacji związanych 
z demokratycznym sposobem sprawowania rządów, praworządnością, prawami 
człowieka i stopniami ubóstwa oraz stosować podejścia uwzględniające sytuację 
konfliktu. W tym kontekście istotny jest wkład społeczeństwa obywatelskiego;

o wzmacniać rolę krajowych dokumentów strategicznych – w zgodzie z krajowymi 
strategiami rozwoju – jako preferowanych ram zapobiegania niestabilności i reagowania 
na nią;

o pełniej wykorzystywać EFR oraz wspólnotowe instrumenty finansowe (instrument 
finansowania współpracy na rzecz rozwoju, europejski instrument sąsiedztwa 
i partnerstwa, instrument stabilności, europejska inicjatywa na rzecz demokracji i praw 
człowieka) zwłaszcza przez: 
§ stosowanie szczegółowych (lepiej uwzględniających potrzeby) kryteriów 

przydzielania środków krajom i regionom oraz upewnianie się co do możliwości 
właściwej reakcji na nieprzewidziane potrzeby;

§ włączenie kwestii niestabilności do przeglądu inicjatywy dotyczącej ładu 
administracyjno-regulacyjnego dla krajów AKP oraz opracowanie podobnych 
narzędzi dla krajów korzystających z instrumentu finansowania współpracy na 
rzecz rozwoju; 

§ zwiększanie elastyczności narzędzi i procedur finansowych oraz możliwości 
szybkiego reagowania;

  
7 Odniesienie dotyczy rezolucji nr 1325 RB ONZ na temat kobiet, pokoju i bezpieczeństwa.
8 Odniesienie dotyczy zwłaszcza wytycznych UE w sprawie dzieci w konfliktach zbrojnych 

(dok. 15634/03) oraz strategii wdrażania tych wytycznych (dok. 11521/04).
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o usprawnić ramy strategiczne powiązań między pomocą doraźną, odbudową i rozwojem 

(LRRD), szczególnie przez włączenie do nich postępów w zakresie demokratycznego 

sposobu sprawowania rządów i działania instytucji;

o stosować unijny kodeks postępowania w sprawie komplementarności i podziału pracy, 

zwłaszcza w odniesieniu do: 

§ uzgadniania najodpowiedniejszych opcji przekazywania dodatkowych funduszy 

państwom niestabilnym, a zwłaszcza tym, do których nie dociera pomoc (ang. aid 

orphans);

§ rozpoznawania istotnych przypadków wzajemnego nakładania się funduszy i luk 

pomiędzy nimi na szczeblu krajowym, by lepiej gospodarować istniejącymi 

i dodatkowymi funduszami;

§ zapewniania przewidywalnego i stałego finansowania;

§ zwalczania ubóstwa oraz nierówności społecznych i związanych z płcią przez 

dostosowanie aktualnych instrumentów, co miałoby wspomóc osiągnięcie 

milenijnych celów rozwoju w sytuacjach niestabilności (np. zapewnić 

zaangażowanie darczyńców w sektorach socjalnych);

§ sprawdzania reakcji UE na sytuacje niestabilności w przypadkach pilotażowych.

Kwestie organizacyjne

13. UE jako całość musi zagwarantować odpowiedniejsze, szybsze i elastyczniejsze wsparcie dla 

wysiłków swoich partnerów w ramach reagowania na sytuacje niestabilności. Jej podejście 

powinno być dostosowane do każdego przypadku, wyraźne i całościowe, i łączyć działania 

dyplomatyczne z pomocą humanitarną, współpracą na rzecz rozwoju i bezpieczeństwem.

Wymaga to następujących działań:

o regularnej i pełniejszej koordynacji działań między Komisją, SGR i państwami 

członkowskimi w głównej siedzibie i w terenie;
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o regularnej wymiany analiz ryzyka i odpowiednich środków UE na miejscu na 

posiedzeniach szefów misji UE i w głównej siedzibie poprzez dialog na poziomie 

roboczym między instytucjami i państwami członkowskimi oraz w grupach roboczych 

Rady;

o lepszych ram wspólnej analizy i wymiany informacji, zarówno w głównej siedzibie, jak 

i w terenie;

o analizy przewagi komparatywnej poszczególnych darczyńców prowadzonej w ramach 

unijnego kodeksu postępowania w sprawie komplementarności i podziału pracy;

o dostosowania zarządzania personelem, zwłaszcza przez wspólne szkolenia i właściwe 

zachęty do pracy w sytuacjach niestabilności.

14. Ponadto powyższe działania powinny obejmować tworzenie krajowych i tematycznych grup 

ad hoc, z uczestnictwem Komisji, państw członkowskich i SGR, w których Komisja 

odgrywałaby rolę moderatora. Takie grupy mogłyby niezwłocznie rozpocząć pewną liczbę 

przypadków pilotażowych i zająć się konkretnymi sytuacjami niestabilności w celu:

o wypracowania bardziej spójnych i skoordynowanych działań na szczeblu krajowym, 

zwłaszcza przez wykorzystanie wszystkich możliwości wspólnej analizy i wspólnego 

programowania przewidzianych we wspólnych ramach dla krajowych dokumentów 

strategicznych; 

o zapewniania regularnego przeglądu krajowych dokumentów strategicznych 

i dostosowywania ich do rozwoju sytuacji;

o określenia sposobów wsparcia budżetowego w sytuacjach niestabilności;

o zajęcia się odbudową po zakończeniu kryzysu, skupiając się na strategicznych ramach 

dla łączenia pomocy, odbudowy i rozwoju;

o stosowania profili sposobu sprawowania rządów;

o zbadania możliwości zwiększenia środków finansowych na krajowe dokumenty 

strategiczne, w tym z rezerwy motywacyjnej powiązanej ze sposobem sprawowania 

rządów. 
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Dalsze działania

15. Rada wzywa Komisję, w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i SGR, do zebrania 

danych na temat wspólnotowych i dwustronnych instrumentów finansowych oraz możliwości 

interwencji ze strony państw członkowskich.

16. Rada zobowiązuje Komisję do przedstawienia – do roku 2009 – planu realizacji opartego na 

powyższych konkluzjach w sprawie reakcji UE na sytuacje niestabilności oraz na 

doświadczeniach zdobytych przez krajowe i tematyczne grupy ad hoc, a także na podstawie 

przypadków „pilotażowych”. Plan ten należy opracować w ścisłej współpracy z państwami 

członkowskimi i SGR, z uwzględnieniem prac w dziedzinie niestabilności prowadzonych 

przez organizacje międzynarodowe oraz w ramach dialogu ze społeczeństwem obywatelskim 

i innymi zainteresowanymi stronami.

______________________


