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Izbruh pandemije covida-19 je dodobra pretresel svet in povzročil opazne strukturne
spremembe. Trenutno obdobje lahko razumemo kot priložnost za vzpostavitev novih
oblik sodelovanja in pravočasnega prepoznavanja ter učinkovitega soočanja s skupnimi
izzivi tako v soseščini kot tudi na globalni ravni. Evropska unija mora zato na vseh ravneh
delovati odgovorno in povezovalno. Prispevati mora k okrevanju evropskega prostora ter
aktivno sodelovati pri oblikovanju globalnih strategij in odzivov na krizne razmere. S tem
ko Evropska unija sooblikuje mednarodne norme in standarde, hkrati tudi krepi svojo
odpornost, promovira in neguje svoje vrednote, interese ter evropski način življenja.
Koncept odpornosti, ki ga Evropska unija prepoznava kot enega od svojih petih
prednostnih strateških nalog, ostaja relevanten, saj vključuje vprašanja humanitarne
pomoči, trajnostnega razvoja, varnosti, obrambe, diplomacije in izzive preprečevanja kriz
ter krepitve zmogljivosti.
Izhajajoč iz temeljnih vrednot ima Evropska unija odgovornost in interes, da se odzove
tudi na globalni ravni in ob spoštovanju mednarodnega prava aktivno deluje v smeri
revitalizacije multilateralizma. Ena od prednostnih nalog zunanjepolitičnega delovanja
Evropske unije je, da oceni svoje odzivanje na aktualne krizne razmere, opredeli vrzeli,
izzive in prepozna najboljše prakse ter ugotovi, kako bi lahko izboljšali medsebojno
sodelovanje in usklajevanje na multilateralni ravni. V tem kontekstu je treba z namenom
krepitve vloge Evropske unije in njenega delovanja v multilaterali utrditi tudi vlogo, pomen
in doprinos Evropske službe za zunanje delovanje.
Zapleten geopolitični položaj in številne varnostne grožnje v svetu terjajo hiter, usklajen
in premišljen odziv Evropske unije. Ključno je, da Evropska unija z namenom utrjevanja
svoje vloge poglobi in prouči svoja politična in gospodarska strateška partnerstva in
aktivno sooblikuje mednarodno politiko.
Možne točke za razpravo:
•
•
•
•
•

krepitev vloge Evropske unije kot zanesljivega strateškega partnerja;
spodbujanje delovanja Evropske unije v smeri revitalizacije multilateralizma;
razvijanje zmogljivost Evropske unije za odzivanje na krize in za nudenje
učinkovite pomoči za stabilnost v mednarodnem prostoru;
vključevanje razvojne, krizne in humanitarne politike z namenom krepitve vloge
Evropske unije na globalni ravni;
geopolitična vloga Evropske unije pri naslavljanju aktualnih varnostnih vprašanj.
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