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WSPÓLNA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) wyznacza ramy politycznych
i wojskowych struktur UE, a także operacji wojskowych i misji cywilnych za granicą.
W globalnej strategii UE z 2016 r. określono strategię w zakresie WPBiO, a w traktacie
lizbońskim doprecyzowano aspekty instytucjonalne i zadbano o wzmocnienie roli Parlamentu
Europejskiego. WPBiO została ostatnio gruntownie zmieniona z perspektywy strategicznej
i operacyjnej. Wciąż ewoluuje ona w obliczu wyzwań w zakresie bezpieczeństwa
i społecznego zapotrzebowania na wzmożoną reaktywność ze strony UE.

PODSTAWA PRAWNA

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony stanowi integralną część wspólnej polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB)[1]. WPBiO została zdefiniowana w Traktacie o Unii
Europejskiej (TUE). W art. 41 określono sposób finansowania WPZiB i WPBiO, a sama
polityka została szczegółowo opisana w art. 42–46, w rozdziale 2 sekcja 2 tytuł V
(„Postanowienia dotyczące wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony”), a także w protokołach
1, 10 i 11 oraz deklaracjach 13 i 14. Szczególną rolę Parlamentu Europejskiego w zakresie
WPZiB i WPBiO opisano w art. 36 TUE.

POSTANOWIENIA TRAKTATOWE DOTYCZĄCE WPBIO

Decyzje dotyczące WPBiO są podejmowane przez Radę Europejską i Radę Unii
Europejskiej (art. 42 TUE). Są one podejmowane jednomyślnie, z pewnymi istotnymi
wyjątkami odnoszącymi się do Europejskiej Agencji Obrony (EAO, art. 45 TUE)
i stałej współpracy strukturalnej (PESCO, art. 46 TUE), do których zastosowanie ma
głosowanie większością głosów. Projekty decyzji są zwykle przedkładane przez wysokiego
przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, który pełni również
funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej (obecnie Wiceprzewodnicząca / Wysoka
Przedstawiciel Federica Mogherini).
W traktacie z Lizbony wprowadzono pojęcie europejskiej polityki w zakresie zdolności
i uzbrojenia (art. 42 ust. 3 TUE), choć nie nadano jej jeszcze ram. Ponadto ustalono
związek między WPBiO a innymi strategiami politycznymi Unii, postanawiając, że Europejska
Agencja Obrony i Komisja pracują w porozumieniu, gdy jest to konieczne (art. 45 ust. 2
TUE). Dotyczy to w szczególności polityki Unii w zakresie badań naukowych, przemysłu
i przestrzeni kosmicznej, w związku z którą Parlament został uprawniony do podejmowania
prób kształtowania WPBiO w stopniu znacznie większym, niż miało to miejsce w przeszłości.

[1]Patrz tytuł V [„Postanowienia ogólne o działaniach zewnętrznych Unii i postanowienia szczególne dotyczące
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB)”] Traktatu o Unii Europejskiej (TUE); patrz również 6.1.1
na temat polityki zagranicznej UE.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_6.1.1.pdf
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ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Parlament ma prawo do kontroli WPBiO oraz podjęcia inicjatywy zwrócenia się do
wysokiego przedstawiciela / wiceprzewodniczącego i Rady w tym zakresie (art. 36 TUE).
Ponadto sprawuje on kontrolę nad budżetem tej polityki (art. 41 TUE). Dwa razy do roku
Parlament przeprowadza debatę na temat postępów w realizacji WPZiB i WPBiO, a następnie
przyjmuje sprawozdania: jedno dotyczy WPZiB, jest przygotowywane przez Komisję Spraw
Zagranicznych i w razie potrzeby obejmuje elementy związane z WPBiO; drugie zaś dotyczy
WPBiO i jest opracowywane przez Podkomisję Bezpieczeństwa i Obrony.
Od 2012 r. Parlament Europejski i parlamenty narodowe państw członkowskich organizują dwa
razy w roku międzyparlamentarne konferencje w celu omówienia zagadnień z zakresu WPZiB.
Międzyparlamentarna współpraca w tych obszarach została przewidziana w protokole 1 do
traktatu z Lizbony, w którym opisano rolę parlamentów narodowych w UE.
Zmiany w traktacie lizbońskim stały się okazją do poprawy politycznej spójności WPBiO.
Wysoki przedstawiciel / wiceprzewodniczący odgrywa centralną rolę instytucjonalną,
przewodniczy Radzie do Spraw Zagranicznych obradującej „w składzie ministrów
obrony” (organ UE podejmujący decyzje w sprawach WPBiO) i kieruje EAO. Ramy
polityczne konsultacji i dialogu z Parlamentem ewoluują, co umożliwia pełny udział
Parlamentu w kształtowaniu WPBiO. Na mocy traktatu z Lizbony Parlament stał się
partnerem w kształtowaniu stosunków zewnętrznych Unii i podejmowaniu wyzwania opisanego
w sprawozdaniu z 2008 r. dotyczącym wdrażania europejskiej strategii bezpieczeństwa.
W sprawozdaniu tym stwierdza się: „Utrzymywanie wsparcia publicznego ma podstawowe
znaczenie dla naszego zaangażowania na świecie. W nowoczesnych demokracjach, w których
media i opinia publiczna odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu polityki, poparcie społeczne
jest niezbędne dla utrzymania naszego zaangażowania za granicą. Rozmieszczamy policję,
ekspertów prawnych i żołnierzy w strefach niestabilnych na całym świecie. Na rządach,
parlamentach i instytucjach UE ciąży obowiązek przekazywania informacji na temat tego, jak
działania te przyczyniają się do bezpieczeństwa w kraju”.

KWESTIE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Parlament bada rozwój WPBiO w zakresie instytucji, zdolności i operacji oraz dopilnowuje, aby
kwestie bezpieczeństwa i obrony stanowiły odpowiedź na obawy wyrażane przez obywateli UE.
Regularnie odbywają się posiedzenia, wysłuchania i warsztaty poświęcone m.in. następującym
tematom: cywilne i wojskowe misje WPBiO, międzynarodowe kryzysy mające konsekwencje
dla bezpieczeństwa i obrony, wielostronne ramy w zakresie bezpieczeństwa, kontrola zbrojeń
i kwestia nierozprzestrzeniania broni, walka z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną,
najlepsze praktyki w celu poprawy skuteczności bezpieczeństwa i obrony, zmiany prawne
i instytucjonalne w UE w tych dziedzinach.
W następstwie przyjęcia w 2010 r. deklaracji wiceprzewodniczącej / wysokiej przedstawiciel
w sprawie odpowiedzialności politycznej Parlament uczestniczy we wspólnych spotkaniach
konsultacyjnych organizowanych regularnie z Radą, ESDZ i Komisją w celu wymiany
informacji. Ze względu na kluczową rolę Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
(NATO) w gwarantowaniu bezpieczeństwa w Europie Parlament Europejski uczestniczy
w Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO, mając na względzie rozwój stosunków UE–NATO
przy poszanowaniu niezależności obu organizacji.
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WPBIO W 2015/2016 R. – SZYBKO EWOLUUJĄCA POLITYKA

Mimo iż WPBiO nie zmieniła się znacząco w pierwszych latach po wejściu w życie
traktatu z Lizbony w 2009 r., ma ona ogromny potencjał rozwoju zarówno politycznego, jak
i instytucjonalnego. Główne osiągnięcia WPBiO do roku 2014 to konsolidacja powiązanych
struktur unijnych pod egidą Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i określenie przez Radę
statutu, siedziby i zasad działania EAO, jak przewidziano w art. 45 ust. 2 TUE.
Parlament podjął inicjatywę w zakresie kontrolowania stopnia zaawansowania WPBiO i analizy
niepowodzeń tej polityki. Parlament wielokrotnie wzywał też Radę i państwa członkowskie do
zwiększenia skuteczności tej polityki.
Uznając potrzebę nadania strategicznego impulsu działaniom szefów państw lub rządów,
w grudniu 2013 r. Rada Europejska wyznaczyła szereg celów wstępnych, które mają
służyć wzmocnieniu WPBiO. Skupiły się one na trzech obszarach: zwiększanie skuteczności
i oddziaływania WPBiO; silniejszy rozwój zdolności obronnych oraz wzmocnienie
europejskiego przemysłu obronnego. Rada zobowiązała też wiceprzewodniczącą / wysoką
przedstawiciel oraz Komisję do przeprowadzenia oceny oddziaływania zmian w globalnym
otoczeniu UE, pragnąc uzyskać sprawozdanie na temat wyzwań stojących przed Unią oraz
możliwości, jakie się przed nią otwierają, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa.
W celu utrzymania tempa prac w tych obszarach Rada Europejska zwróciła się do
wiceprzewodniczącej / wysokiej przedstawiciel o sporządzenie sprawozdania w sprawie stanu
realizacji celów ustalonych w konkluzjach Rady z grudnia 2013 r., a także przedstawienie
wstępnych projektów kontynuacji tych działań. Na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach
25 i 26 czerwca 2015 r. wiceprzewodnicząca / wysoka przedstawiciel została zobowiązana
do opracowania „globalnej strategii UE w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa”
z myślą o posiedzeniu Rady Europejskiej w czerwcu 2016 r. Rada ponownie potwierdziła trzy
główne cele WPBiO wyznaczone w 2013 r. Mimo iż najnowszy rozwój sytuacji wydaje się
wskazywać na podążanie w tym kierunku, w celu podjęcia wymaganych działań rozwijających
WPBiO wymagana jest wola polityczna oraz spójne i trwałe inicjatywy. Ze swojej strony
Parlament wykazał się wolą działania i realizowania inicjatyw politycznych w tej dziedzinie.
Pierwszym praktycznym rezultatem była propozycja Parlamentu dotycząca sfinansowania
z budżetu UE na 2015 r. projektu pilotażowego w zakresie badań w dziedzinie WPBiO, co
oznacza, że po raz pierwszy fundusze UE zostaną przekazane EAO w celu prowadzenia badań
naukowych na potrzeby wojskowe.

GLOBALNA STRATEGIA UE, WPBIO ORAZ PARLAMENT
EUROPEJSKI

W dniu 28 czerwca 2016 r. Wysoka Przedstawiciel / Wiceprzewodnicząca Federica Mogherini
przedstawiła Radzie Europejskiej globalną strategię Unii Europejskiej w dziedzinie polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa. Skupiająca się na bezpieczeństwie, aspirująca do strategicznej
niezależności i charakteryzująca się pryncypialnym, choć pragmatycznym podejściem
do sąsiedztwa Europy globalna strategia UE oznacza istotną zmianę sposobu myślenia
w porównaniu z europejską strategią bezpieczeństwa z 2003 r. W strategii tej określono pięć
priorytetów polityki zagranicznej UE: bezpieczeństwo Unii; odporność państw i społeczeństw
na wschód i na południe od UE; opracowanie zintegrowanego podejścia do konfliktów; łady
regionalne oparte na współpracy oraz globalne rządzenie w XXI wieku.
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Aby nowa strategia mogła osiągnąć zamierzony cel, UE dokona przeglądu istniejących
strategii sektorowych oraz opracuje i wdroży nowe strategie tematyczne lub geograficzne
zgodne z priorytetami globalnej strategii UE. Wśród nich znajdzie się strategia sektorowa
określająca poziom ambicji cywilno-wojskowych UE, zadania, wymogi i priorytety w zakresie
zdolności. Państwa członkowskie z zadowoleniem przyjęły globalną strategię UE i w lipcu
2016 r. wyraziły gotowość do kontynuowania prac na etapie jej wdrażania. W trosce
o zapewnienie solidnego monitorowania realizacji globalnej strategii będzie dokonywany jej
coroczny przegląd w konsultacji z Radą, Komisją i Parlamentem Europejskim.
W dniu 14 listopada 2016 r. przedstawiono Radzie „plan wdrażania działań w zakresie
bezpieczeństwa i obrony”, mający na celu urzeczywistnienie wizji zawartej w globalnej
strategii w odniesieniu do kwestii obrony i bezpieczeństwa. Stosownie do nowego poziomu
ambicji w planie tym przedstawiono 13 propozycji, które obejmują skoordynowany roczny
przegląd wydatków na obronność, sprawniejsze szybkie reagowanie UE, w tym również
przy wykorzystaniu grup bojowych UE, oraz nową jednolitą stałą współpracę strukturalną
z myślą o państwach członkowskich gotowych do podejmowania większych zobowiązań
w zakresie bezpieczeństwa i obrony. W grudniu 2016 r. Rada Europejska zatwierdziła plan
wdrażania i wyraziła zadowolenie z nowego poziomu ambicji. Ponadto w konkluzjach Rady
zaapelowano do wysokiej przedstawiciel / wiceprzewodniczącej o przedstawienie konkretnych
propozycji dotyczących rozwoju zdolności cywilnych i wojskowych, skoordynowanego
rocznego przeglądu w zakresie obronności, utworzenia na poziomie strategicznym stałych
zdolności w zakresie planowania operacyjnego oraz prowadzenia misji i operacji, stałej
współpracy strukturalnej oraz instrumentów UE umożliwiających szybkie reagowanie (np.
grupy bojowe UE). Propozycji tych oczekuje się w pierwszej połowie 2017 r.
W marcu 2017 r. Rada Europejska dokonała przeglądu postępów podczas posiedzenia
Rady do Spraw Zagranicznych i Obrony. W konkluzjach Rady podkreślono utworzenie
Komórki Planowania i Prowadzenia Operacji Wojskowych jako nowej struktury mającej na
celu podniesienie zdolności UE w zakresie szybszego, skuteczniejszego i sprawniejszego
reagowania w związku z planowaniem i prowadzeniem misji wojskowych bez mandatu
wykonawczego. W konkluzjach zwraca się również uwagę na osiągnięcia w innych dziedzinach,
takie jak: możliwość stałej współpracy strukturalnej w ramach inkluzywnego, modułowego
systemu pozwalającego państwom członkowskim ściślej współpracować w dziedzinie
bezpieczeństwa i obrony w oparciu o zasadę dobrowolności; możliwość przeprowadzania
z inicjatywy państw członkowskich skoordynowanego rocznego przeglądu w zakresie
obronności, który stanowiłby proces uzyskiwania lepszego wglądu na szczeblu UE w kwestie
takie jak wydatki na obronność i inwestycje krajowe, a także działania w zakresie badań nad
obronnością, a tym samym umożliwiał sprawniejsze identyfikowanie i usuwanie niedociągnięć;
prace toczące się w innych dziedzinach, takich jak wzmacnianie unijnych instrumentów
szybkiego reagowania, w tym unijnych grup bojowych oraz zdolności cywilnych, budowanie
zdolności na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju, orientacja sytuacyjna oraz rozwój zdolności
obronnych.
Rada zwróciła również uwagę na postępy poczynione w związku z wdrażaniem wspólnych
propozycji dotyczących współpracy między UE a NATO po wspólnej deklaracji UE i NATO
z lipca 2016 r. w sprawie współpracy, a także przyjęła do wiadomości opracowany przez
Komisję europejski plan działań w sektorze obrony. W czerwcu 2017 r. Rada UE przedstawi
dalsze wytyczne strategiczne.
Ze swej strony Parlament Europejski kontynuuje apele o zacieśnienie współpracy w dziedzinie
obrony między państwami członkowskimi UE, a także o pełne wdrożenie traktatu lizbońskiego



Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej - 2017 5

w obszarze bezpieczeństwa i obrony. W swojej rezolucji w sprawie wdrożenia WPBiO
Parlament podkreślił w szczególności „bieżące inicjatywy, które powinny pociągnąć za
sobą konkretne działania do uzgodnienia na grudniowym posiedzeniu Rady Europejskiej
poświęconym obronności.” Wystąpił również z wnioskiem o zapewnienie wystarczających
środków i dokonanie skoordynowanych inwestycji w obszarze bezpieczeństwa i obrony.
Co nie mniej ważne, w rezolucji z listopada 2016 r. w sprawie Europejskiej Unii Obrony
Parlament wezwał też do podjęcia decyzji politycznej odnośnie do realizacji potencjału traktatu
lizbońskiego, uznając stałą współpracę strukturalną oraz zdolności w zakresie zarządzania
kryzysowego za kluczowe i zasadnicze elementy takiego kroku naprzód. Parlament zachęcił
„Radę Europejską do przyjęcia wiodącej roli w stopniowym kształtowaniu wspólnej polityki
obronnej Unii i przeznaczenia dodatkowych zasobów finansowych dla zapewnienia jej
realizacji”.
Parlament będzie kontynuował działania na swoim szczeblu i w ramach swoich uprawnień, aby
w sposób skuteczny i widoczny pomagać UE jako podmiotowi zapewniającemu bezpieczeństwo
osiągać jej cele, zgodnie z oczekiwaniami obywateli UE.
Jérôme Legrand
06/2017


	Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony
	Podstawa prawna
	Postanowienia traktatowe dotyczące WPBiO
	Rola Parlamentu Europejskiego
	Kwestie będące przedmiotem zainteresowania Parlamentu Europejskiego
	WPBiO w 2015/2016 r. – szybko ewoluująca polityka
	Globalna strategia UE, WPBiO oraz Parlament Europejski


