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Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i 
obrony 

Unia Europejska (UE) przyczynia się do umacniania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa głównie 
poprzez wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony (WPBiO). To na tej polityce, zapisanej w Traktacie z Lizbony, 
opierają się w głównej mierze wspólne działania państw członkowskich UE w zakresie bezpieczeństwa i obrony. 
Parlament Europejski ma głosować nad rocznym sprawozdaniem dotyczącym wdrażania WPBiO w 2020 r. na 
sesji plenarnej w styczniu 2021 r.  

Informacje ogólne 
WPBiO stanowi integralną część wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) UE. Jako obszar 
polityki bezpieczeństwo i obrona opiera się w przeważającej mierze na współpracy międzyrządowej. Traktat 
z Lizbony wzmocnił jednak WPBiO poprzez przepisy dotyczące m.in. wzajemnej pomocy i klauzuli 
solidarności oraz utworzenie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych pod zwierzchnictwem Wysokiego 
Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa / Wiceprzewodniczącego Komisji 
Europejskiej (wysokiego przedstawiciela / wiceprzewodniczącego Komisji). Art. 36 Traktatu o Unii 
Europejskiej daje Parlamentowi Europejskiemu uprawnienia kontrolne w dziedzinie WPBiO. Może on 
kierować pytania do wysokiego przedstawiciela / wiceprzewodniczącego Komisji oraz do Rady, kontroluje 
budżet WPBiO (z wyjątkiem operacji wojskowych), a dwa razy w roku przeprowadza debaty na temat 
wdrażania WPBiO, których uzupełnieniem jest roczne sprawozdanie sporządzane przez Podkomisję 
Bezpieczeństwa i Obrony. W wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027 na dział dotyczący 
bezpieczeństwa i obrony przeznaczono 13,2 mld EUR. 
WPBiO umożliwia zarówno udział UE w zarządzaniu kryzysowym poza jej terytorium, jak i współpracę 
obronną między państwami członkowskimi UE. Ten pierwszy aspekt jest realizowany poprzez operacje 
cywilne i wojskowe związane np. z zapobieganiem konfliktom, ze stabilizacją, z utrzymywaniem pokoju i 
szkoleniami. Obecnie UE prowadzi w ramach WPBiO 11 operacji cywilnych i 6 operacji wojskowych na 
trzech kontynentach.  

Osiągnięcia WPBiO po 2016 r. 
WPBiO zyskała najbardziej na znaczeniu od czasu globalnej strategii UE z 2016 r. dzięki niezliczonym 
inicjatywom unijnym służącym zacieśnieniu współpracy między państwami członkowskimi i wzmocnieniu 
roli UE na arenie światowej. Strategia ta, uwzględniająca ambicje UE dotyczące strategicznej autonomii, 
wywołała emocjonującą debatę europejską. Od 2016 r. w ramach WPBiO dokonano szeregu osiągnięć: stała 
współpraca strukturalna (PESCO); stała struktura dowodzenia i kontroli do celów planowania i prowadzenia 
misji wojskowych o charakterze niewykonawczym; mechanizm mapowania zdolności obronnych; 
Europejski Fundusz Obronny i dwa poprzedzające go programy; poprawa mobilności wojskowej; cywilny 
wymiar WPBiO; pozabudżetowy Europejski Instrument na rzecz Pokoju; solidniejsza polityka 
cybernetyczna; ściślejsza współpraca z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO).  

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
Parlament tradycyjnie wspiera integrację i współpracę UE w dziedzinie obrony. 3 grudnia 2020 r. Komisja 
Spraw Zagranicznych (AFET) Parlamentu przyjęła sprawozdanie w sprawie realizacji WPBiO w 2020 r. 
Odnotowała w nim postępy i z zadowoleniem przyjęła zobowiązanie UE do zwiększenia „swojej obecności 
na arenie międzynarodowej i zdolności do działania”, a jednocześnie wezwała „wiceprzewodniczącego 
Komisji / wysokiego przedstawiciela oraz Radę do przedstawienia wspólnej oficjalnej definicji strategicznej 
autonomii”. Wezwała też do usprawnienia misji WPBiO poprzez m.in. zwiększenie wkładu sił państw 
członkowskich oraz uwzględnianie aspektu płci. Z zadowoleniem przyjęła wymienione powyżej inicjatywy 
w zakresie rozwoju zdolności, zwracając uwagę na potrzebę zapewnienia ich spójności. Podkreśliła 
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znaczenie demokratycznego nadzoru nad WPBiO, wzywając do wzmożenia konsultacji z Parlamentem. 
Poruszyła też kwestie związane z nowymi technologiami, zagrożeniami hybrydowymi, systemami kontroli 
zbrojeń, rozbrojenia i nierozprzestrzeniania broni oraz z współpracą ze strategicznymi partnerami takimi 
jak NATO i ONZ, a także Zjednoczone Królestwo. 
 

Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2020/2207(INI); komisja przedmiotowo właściwa: AFET; sprawozdawca: Sven 
Mikser (S&D, Estonia). 
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