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Poprawka  2 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

WdraŜanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony  

2014/2220(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. podkreśla, Ŝe o sile i wadze Unii 

Europejskiej świadczy jej zdolność do 

mobilizowania zasobów i jednoczesnego 

uruchamiania szerokiego wachlarza 

instrumentów dyplomatycznych, 

bezpieczeństwa, obrony, gospodarczych, 

handlu, rozwojowych i humanitarnych 

przy pełnym poszanowaniu postanowień 

Karty Narodów Zjednoczonych; podkreśla, 

Ŝe wojskowe i cywilne instrumenty 

WPBiO stanowią integralną część tego 

kompleksowego podejścia; 

4. podkreśla, Ŝe o sile i wadze Unii 

Europejskiej świadczy jej zdolność do 

mobilizowania zasobów i jednoczesnego 

uruchamiania szerokiego wachlarza 

instrumentów oraz pomocy 

dyplomatycznej, gospodarczej, handlowej, 

rozwojowej i humanitarnej przy pełnym 

poszanowaniu postanowień Karty 

Narodów Zjednoczonych; podkreśla, Ŝe te 

wojskowe i cywilne instrumenty stanowią 

integralną część tego kompleksowego 

podejścia; zdecydowanie ubolewa nad 

faktem, Ŝe realizowane obecnie 

kompleksowe podejście polega de facto na 

podporządkowaniu wszystkich odnośnych 

obszarów polityki wspólnej polityce 

zagranicznej i bezpieczeństwa oraz 

wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony, 

a zatem czysto geostrategicznym i 

ekonomicznym interesom UE, i odrzuca 

ten fakt; 

Or. en 
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Poprawka  3 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

WdraŜanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony  

2014/2220(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. uwaŜa, Ŝe kwestia finansowania misji i 

operacji WPBiO ma podstawowe 

znaczenie dla zapewnienia przyszłości tej 

polityki; wyraŜa ubolewanie w związku z 

tym, Ŝe debata na ten temat, rozpoczęta na 

posiedzeniu Rady w grudniu 2013 r., nie 

przyniosła jak na razie Ŝadnej konkretnej 

propozycji; apeluje o to, by w ramach 

mechanizmu ATHENA systematycznie 

finansowano wydatki związane z 

realizacją operacji i misji WPBiO, 

zwłaszcza jeśli chodzi o uŜycie grup 

bojowych UE, infrastrukturę potrzebną do 

zakwaterowania sił, wydatki związane z 

uruchomieniem punktów, przez które 

oddziały wkraczają na teatr działań, a 

takŜe – o ile to konieczne – rezerwy 

Ŝywności i paliwa; apeluje równieŜ o to, by 

wykorzystywać ten sam mechanizm do 

zarządzania środkami finansowymi 

przekazanymi przez państwa członkowskie 

w ramach stosunków dwustronnych, 

państwa trzecie czy organizacje 

międzynarodowe, co umoŜliwi im 

finansowy udział w danej operacji, oraz, w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

wspierać udział państw trzecich w 

operacjach i misjach reagowania 

kryzysowego UE; 

11. odrzuca finansowanie, w 

szczególności z budŜetu UE, misji i 

operacji WPBiO, zwłaszcza tych mających 

charakter wojskowy; przypomina, Ŝe 

zgodnie z art. 41 ust. 2 Traktatu o Unii 

Europejskiej wydatki przypadające na 

działania mające wpływ na kwestie 

wojskowe i polityczno-obronne nie mogą 

być pokrywane z budŜetu Unii; odrzuca 

mechanizm ATHENA i proponowane 

rozszerzenie zakresu kosztów 

kwalifikujących się do zwrotu w ramach 

tego mechanizmu, np. kosztów uŜycia grup 

bojowych UE, poniewaŜ zwiększyłoby to 

automatyczne zaangaŜowanie finansowe 

kaŜdego państwa członkowskiego w kaŜdej 

misji wojskowej UE; 
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Poprawka  4 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

WdraŜanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony  

2014/2220(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. zachęca do dalszych działań na rzecz 

sprawniejszego udostępniania środków 

finansowych na misje cywilne oraz do 

uproszczenia procedur decyzyjnych i 

uzgodnień wykonawczych; w tym 

kontekście jest zdania, Ŝe Komisja 

powinna wprowadzić w drodze aktów 

delegowanych, zgodnie z art. 210 

rozporządzenia finansowego, specjalne 

przepisy o zamówieniach dotyczące 

środków zarządzania kryzysowego w 

ramach WPBiO umoŜliwiające szybkie i 

elastyczne przeprowadzanie działań; 

12. kwestionuje propozycję, by czynić 

dalsze działania na rzecz sprawniejszego 

udostępniania środków finansowych na 

misje cywilne oraz uproszczenia procedur 

decyzyjnych i uzgodnień wykonawczych, 

poniewaŜ naleŜy w wielu przypadkach 

zakwestionować czysto cywilny charakter 

takich misji, gdyŜ aspekty cywilne i 

militarne są w rzeczywistości coraz 

bardziej niejasne i połączone za sobą, 

zwłaszcza w ramach reformy sektora 

bezpieczeństwa i misji szkoleniowych, co 

jest zatem sprzeczne z postanowieniami 

art. 41 ust. 2 Traktatu o Unii 

Europejskiej; 

 

Or. en 
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Poprawka  5 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

WdraŜanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony  

2014/2220(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. wzywa do stworzenia mechanizmu 

finansowania wstępnego umoŜliwiającego 

wsparcie państw członkowskich 

wyraŜających wolę uczestniczenia w misji 

WPBiO i ponoszenia związanych z tym 

kosztów, za sprawą którego podjęcie 

decyzji o rozpoczęciu misji zostałoby 

ułatwione; 

skreślony 

Or. en 



 

AM\1061531PL.doc  PE555.233v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

13.5.2015 A8-0054/6 

Poprawka  6 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

WdraŜanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony  

2014/2220(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

23. stwierdza, Ŝe operacje wojskowe w 

ramach WPBiO to coraz częściej misje 

skoncentrowane na szkoleniu sił zbrojnych 

(EUTM Mali i EUTM Somalia); z 

zadowoleniem przyjmuje decyzję w 

sprawie przeprowadzenia tych operacji, ale 

wymaga dostosowania ich mandatu do 

okoliczności kaŜdej konkretnej sytuacji; 

uwaŜa, Ŝe formowane jednostki muszą być 

całkowicie operacyjne, tj. ze zdolnością do 

podejmowania działań ofensywnych; 

wyraŜa ubolewanie w związku z tym, Ŝe 

teraz rzadko rozwaŜa się misje z 

mandatem wykonawczym; uwaŜa, Ŝe z 

uwagi na stałe zagroŜenie w sąsiedztwie 

Unii nie moŜe sobie ona pozwolić na 

koncentrowanie się wyłącznie na 

instrumentach ukierunkowanych na 

sytuacje pokryzysowe czy na wspieranie 

wychodzenia z kryzysu, ale raczej musi 

móc działać na wszystkich etapach 

zarządzania kryzysowego, zgodnie z Kartą 

Narodów Zjednoczonych; 

23. stwierdza z zaniepokojeniem, Ŝe 

operacje wojskowe w ramach WPBiO to 

coraz częściej misje skoncentrowane na 

szkoleniu sił zbrojnych (EUTM Mali i 

EUTM Somalia); odrzuca decyzję w 

sprawie przeprowadzenia tych operacji i 

ubolewa nad nią; jest zdania, Ŝe 

priorytetowymi zadaniami polityki 

zagranicznej UE są:  

– utrzymanie pokoju i stabilności 

oraz przestrzegania praw 

podstawowych i praw człowieka za 

pośrednictwem pokojowej polityki 

zagranicznej o charakterze 

cywilnym, zgodnie z prawem 

międzynarodowym i w sposób 

niedyskryminacyjny, a takŜe 

odgrywanie wiodącej roli w 

dyplomatycznym i pokojowym 

rozwiązywaniu konfliktów, w tym 

w inicjatywach w zakresie 

mediacji oraz w programach na 

rzecz rozbrojenia, demobilizacji i 

reintegracji, zgodnie z Kartą 

Narodów Zjednoczonych;  

– udoskonalenie i wzmocnienie 

międzynarodowego (Traktat o 

handlu bronią) i unijnego 

systemu kontroli eksportu broni, 
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wspierającego system 

ustanowiony Układem o 

nierozprzestrzenianiu broni 

jądrowej oraz rozbrojenie 

jądrowe; 

−−−−    wspieranie eliminacji ubóstwa, 

pomocy humanitarnej, 

zrównowaŜonego rozwoju 

gospodarczego i społecznego oraz 

milenijnych celów rozwoju, przy 

jednoczesnym sprzyjaniu 

zrównowaŜonym stosunkom 

gospodarczym, sprawiedliwemu 

handlowi i sprawiedliwemu 

podziałowi zasobów i bogactw w 

sąsiedztwie UE i na świecie; 
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13.5.2015 A8-0054/7 

Poprawka  7 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 

Pablo Iglesias, Rina Ronja Kari, Martina Anderson 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

WdraŜanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony  

2014/2220(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 41 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

41. z zadowoleniem przyjmuje wyraŜoną 

przez Radę wolę rozwijania projektów na 

rzecz poprawy zdolności UE, w tym 

między innymi projektów dotyczących 

zdalnie kierowanych bezzałogowych 

systemów powietrznych (BSP) i rządowej 

łączności satelitarnej; zauwaŜa, Ŝe trzeba 

ustanowić ramy prawne, aby włączyć BSP 

wstępnie do europejskiego systemu 

powietrznego do 2016 r., przy 

uwzględnieniu wymogów cywilnych i 

wojskowych oraz potrzeby zachowania 

zgodności z prawem międzynarodowym; 

wzywa Komisję, aby wskazała, jak moŜna 

wykorzystywać środki z programu 

„Horyzont 2020” na rzecz cywilnych i 

wojskowych badań naukowych w celu 

wprowadzenia BSP do europejskiej 

przestrzeni powietrznej; 

41. z zaniepokojeniem odnotowuje 

wyraŜoną przez Radę wolę rozwijania 

projektów na rzecz poprawy zdolności UE, 

w tym między innymi projektów 

dotyczących zdalnie kierowanych 

bezzałogowych systemów powietrznych 

(BSP) i rządowej łączności satelitarnej; 

podkreśla, Ŝe trzeba ustanowić ramy 

prawne dotyczące ogólnie BSP, przy 

uwzględnieniu wymogów cywilnych i 

wojskowych oraz potrzeby zachowania 

zgodności z prawem międzynarodowym; 

odrzuca stosowanie i rozwój uzbrojonych 

dronów oraz nielegalną praktykę 

celowych pozasądowych egzekucji; 

zdecydowanie odrzuca ogólnie wszelkie 

zaangaŜowanie środków z programu 

„Horyzont 2020” oraz finansowanie z tego 

programu na rzecz wojskowych i cywilno-

wojskowych badań naukowych oraz badań 

naukowych w dziedzinie bezpieczeństwa, a 

w szczególności rozwijanie i 

wprowadzenie BSP do europejskiej 

przestrzeni powietrznej; 

Or. en 

 

 


