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Ustęp 70 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

70. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 

Komisji dotyczący przeglądu instrumentu 

na rzecz przyczyniania się do stabilności i 

pokoju z myślą o wspieraniu działań 

podejmowanych w ramach inicjatywy w 

zakresie budowania zdolności na rzecz 

bezpieczeństwa i rozwoju, która umożliwi 

UE finansowanie budowania zdolności i 

odporności w krajach partnerskich oraz 

wzmocnienie zdolności tych krajów; 

zachęca ESDZ i Komisję do 

niezwłocznego wdrożenia inicjatywy w 

zakresie budowania zdolności na rzecz 

bezpieczeństwa i rozwoju, do poprawy 

skuteczności i zrównoważoności misji w 

ramach WPBiO oraz do postępowania w 

oparciu o elastyczniejsze i bardziej 

zintegrowane podejście umożliwiające UE 

wykorzystanie efektów synergii 

współdziałania cywilno‑ wojskowego; 

70. z zadowoleniem przyjmuje 

konkluzje Rady Europejskiej zawierające 

postulat przyjęcia przez Radę do czerwca 

2018 r. zalecenia w sprawie nowego 

instrumentu uwzględniającego wszystkie 

wymogi w zakresie budowania zdolności 

na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju po roku 

2020, co stanowi odpowiedź na wniosek 

Parlamentu przedstawiony w ust. 47 jego 

rezolucji z dnia 22 listopada 2016 r. w 

sprawie europejskiej unii obrony; apeluje 

do Rady o ustanowienie tego instrumentu 

w 2018 r.; w związku z tym głęboko 

ubolewa z powodu wniosku Komisji 

dotyczącego zmiany rozporządzenia (UE) 

nr 230/2014, ustanawiającego instrument 
na rzecz przyczyniania się do stabilności i 

pokoju, jak i z powodu porozumienia 

międzyinstytucjonalnego osiągniętego w 

tej sprawie; uważa, że stosowanie 

rozporządzenia w sprawie instrumentu na 

rzecz przyczyniania się do stabilności i 

pokoju jest niezgodne z prawem UE, 

zwłaszcza z orzecznictwem Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej; jest 

zdania, że kiedy Rada ustanowi specjalny 

instrument, należy zmienić rozporządzenie 

w sprawie instrumentu na rzecz 

przyczyniania się do stabilności i pokoju 

oraz usunąć zeń wszelkie elementy 

dotyczące kwestii budowania zdolności na 

rzecz bezpieczeństwa i rozwoju; 
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