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Instrument na rzecz Przyczyniania się do
Stabilności i Pokoju: dostosowanie dla
podmiotów wojskowych
Komisja Europejska proponuje zmianę rozporządzenia (UE) nr 230/2014 ustanawiającego Instrument
na rzecz Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju w celu stworzenia warunków umożliwiających UE
wsparcie budżetowe systematycznej i długofalowej pomocy dla sektora bezpieczeństwa w
państwach trzecich, m.in. za pomocą programów budowania zdolności, dostarczania
nieśmiercionośnego sprzętu oraz modernizacji infrastruktury. Parlament ma przeprowadzić głosowanie
nad wnioskiem podczas drugiego listopadowego posiedzenia plenarnego.

Kontekst
We wspólnym komunikacie Komisji Europejskiej i wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i
polityki bezpieczeństwa (HR/VP) z 2015 r. dotyczącym budowania zdolności na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju
stwierdzono, że brak systematycznego i długofalowego wsparcia ze strony UE w dziedzinie budowania
potencjału sektora obrony i bezpieczeństwa wojskowego wpłynął negatywnie na ogólną skuteczność wsparcia
UE i nadal szkodzi zdolności UE do kompleksowego radzenia sobie z pogarszającą się sytuacją pod względem
bezpieczeństwa. W dniu 18 maja 2015 r. Rada UE zwróciła się do HR/VP i Komisji o opracowanie do połowy
2016 r. w porozumieniu z państwami członkowskimi ogólnounijnych ram strategicznych reformy sektora
bezpieczeństwa. W 2016 r. przeprowadzono konsultacje publiczne dotyczące sposobów wzmocnienia roli UE
w budowaniu zdolności.

Wniosek Komisji Europejskiej
W lipcu 2016 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (UE)
nr 230/2014 ustanawiające Instrument na rzecz Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju. Celem wniosku jest
dostosowanie obowiązujących przepisów do zmienionych obowiązków sprawozdawczych w zakresie oficjalnej
pomocy rozwojowej (ODA) w dziedzinie pokoju i bezpieczeństwa, a także umocnienie roli UE jako podmiotu
zapewniającego bezpieczeństwo dzięki wprowadzeniu nowych możliwości finansowania budowania zdolności
wojskowych w państwach trzecich.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Komisja Spraw Zagranicznych (AFET) przyjęła sprawozdanie w dniu 11 lipca 2017 r. Odniesiono się w nim do
wniosku Komisji z aprobatą, ponieważ wzmocni powiązanie między bezpieczeństwem a rozwojem zapisane od
2003 r. w europejskiej strategii bezpieczeństwa i wyraźnie podkreślane od tego czasu w każdym dokumencie
strategicznym, globalnym i tematycznym instytucji UE. Parlament nalegał jednak, by finansowanie tego
nowego rodzaju pomocy nie pochodziło ze środków przydzielonych na pomoc rozwojową.
Rozmowy trójstronne przeprowadzone w dniach 27 września i 18 października 2017 r. doprowadziły do
osiągnięcia wstępnego porozumienia w sprawie wniosku, zatwierdzonego następnie przez Komitet Stałych
Przedstawicieli Rady (Coreper) w dniu 27 października 2017 r. Zgodnie z projektem deklaracji załączonym do
uzgodnionego tekstu nowe środki będą finansowane głównie w drodze przegrupowania istniejących zasobów
w ramach budżetu ogólnego Unii (dział IV); na okres 2018–2020 przyznano 100 mln EUR. W dniu 6 listopada
2017 r. komisja AFET zatwierdziła wstępne porozumienie. Tekst ma zostać poddany pod głosowanie w

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=celex:52015JC0017
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/23907/public-consultation-about-eus-external-financing-instruments_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2016:0447:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014R0230
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014R0230
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0261+0+DOC+XML+V0//PL
http://www2.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2017/10/27/contributing-to-global-stability-and-peace-council-confirms-deal-with-the-ep-on-improvements-to-the-eus-assistance-instrument/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/afet/inag/2017/11-20/AFET_AG(2017)613542_EN.pdf
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://epthinktank.eu/


Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego październik II 2017 r.
PE 614.590 2

pierwszym czytaniu podczas drugiego listopadowego posiedzenia plenarnego, aby umożliwić jego wejście w
życie do końca roku.

Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2016/0207(COD);
Komisja przedmiotowo właściwa: AFET; Sprawozdawca:
Arnaud Danjean (PPE, Francja). Więcej informacji
można znaleźć w briefingu pt. „Opracowywanie prawa
UE”.
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