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8.1.2020 A9-0052/28

Poprawka 28
Lars Patrick Berg
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Realizacja wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony – sprawozdanie roczne za 2018 r.
(2019/2135(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że partnerstwo 
strategiczne między UE i NATO ma 
zasadnicze znaczenie dla podejmowania 
wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa 
stojących przed UE i jej sąsiedztwem; 
zaznacza, że strategiczna autonomia UE 
nie stanowi wyzwania dla NATO i nie 
podważa obecnej architektury 
bezpieczeństwa w Europie; podkreśla, że 
silniejsza Europa wzmacnia NATO i 
umożliwia UE podjęcie wraz z NATO 
większej liczby globalnych wyzwań;

16. podkreśla, że partnerstwo 
strategiczne między UE i NATO ma 
zasadnicze znaczenie dla podejmowania 
wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa 
stojących przed UE i jej sąsiedztwem; 
zaznacza, że strategiczna autonomia UE 
potencjalnie stanowi wyzwanie dla NATO; 
podkreśla, że silna Europa wzmacnia 
NATO;
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8.1.2020 A9-0052/29

Poprawka 29
Lars Patrick Berg
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Realizacja wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony – sprawozdanie roczne za 2018 r.
(2019/2135(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. z zadowoleniem przyjmuje 
osiągnięcia ostatnich pięciu lat we 
wzmacnianiu WPBiO oraz wzywa Radę i 
Komisję, by dalej rozwijały zdolności Unii 
do działania w charakterze globalnego 
partnera, który reprezentuje interesy 
obywateli europejskich i działa jako 
pozytywna siła w stosunkach 
międzynarodowych;

skreśla się

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/30

Poprawka 30
Lars Patrick Berg
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Realizacja wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony – sprawozdanie roczne za 2018 r.
(2019/2135(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. uważa, że europejska autonomia 
strategiczna opiera się na zdolności Unii 
do zwiększenia jej swobody oceny 
niezależnej zdolności operacyjnej złożonej 
z sił zbrojnych, na których można polegać, 
zdolności jej przemysłu do produkowania 
sprzętu niezbędnego jej oddziałom oraz 
politycznej zdolności do podejmowania 
decyzji, gdy wymagają tego okoliczności, i 
że odzwierciedla ona cel, jakim jest 
przyjęcie większej odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo europejskie w celu obrony 
wspólnych interesów i wartości – z 
partnerami, gdy jest to możliwe, i 
samodzielnie, gdy jest to konieczne; 
podkreśla, że bezpieczeństwo energetyczne 
jest ważnym elementem autonomii 
strategicznej; jest głęboko przekonany, że 
europejska autonomia strategiczna 
powinna obejmować zdolność do 
rozmieszczenia sił wojskowych na 
peryferiach UE;

21. uważa, że europejska autonomia 
strategiczna opiera się na zdolności państw 
członkowskich do zwiększenia ich 
swobody oceny niezależnej zdolności 
operacyjnej;
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8.1.2020 A9-0052/31

Poprawka 31
Lars Patrick Berg
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Realizacja wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony – sprawozdanie roczne za 2018 r.
(2019/2135(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla, że aby poprawić 
autonomię strategiczną UE, państwa 
członkowskie muszą zwiększyć swoje 
wydatki na obronę, które powinny 
docelowo osiągnąć 2 % PKB; uważa, że 
zwiększenie inwestycji w bezpieczeństwo i 
obronę to pilna sprawa dla państw 
członkowskich i UE, a solidarność i 
współpraca w dziedzinie obronności 
powinna stać się normą;

24. podkreśla, że aby poprawić 
autonomię strategiczną, państwa 
członkowskie muszą zwiększyć swoje 
wydatki na obronę, które powinny 
docelowo osiągnąć 2 % PKB; uważa, że 
zwiększenie inwestycji w bezpieczeństwo i 
obronę to pilna sprawa dla państw 
członkowskich, a solidarność i współpraca 
w dziedzinie obronności powinna stać się 
normą;

Or. en



AM\1196052PL.docx PE643.452v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

8.1.2020 A9-0052/32

Poprawka 32
Lars Patrick Berg
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Realizacja wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony – sprawozdanie roczne za 2018 r.
(2019/2135(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 48

Projekt rezolucji Poprawka

48. podkreśla, że brak sprzętu jest 
powtarzającym się problemem 
napotykanym przez siły zbrojne w 
państwach, w których prowadzone są misje 
UE, co stanowi przeszkodę dla powodzenia 
misji szkoleniowych; zauważa trudności 
związane z zapewnieniem odpowiedniego 
sprzętu w rozsądnych ramach czasowych, 
zwłaszcza z powodu uciążliwości procedur 
zamówień publicznych; jest zdania, że 
osiągnięcie pozytywnych wyników w 
wymiarze szkolenia i doradztwa dla armii 
państw trzecich nie będzie w ostatecznym 
rozrachunku możliwe bez wsparcia tych 
starań za pomocą użytecznych i 
skoordynowanych programów 
dostarczania sprzętu; z zadowoleniem 
przyjmuje inicjatywę „Budowanie 
zdolności na rzecz bezpieczeństwa i 
rozwoju” (CBSD), która przyniosła w 
2017 r. przegląd Instrumentu na rzecz 
Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju 
(ICSP+) umożliwiający finansowanie 
działań szkoleniowych oraz zapewnianie 
siłom zbrojnym państw trzecich 
nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego; 
odnotowuje, że do tej pory przyjęto trzy 
takie projekty w Mali, Republice 
Środkowoafrykańskiej i Burkinie Faso; 
podkreśla duże zapotrzebowanie lokalnej 
ludności na wsparcie w dziedzinie szkoleń 
i zaopatrzenia w sprzęt;

48. podkreśla, że brak sprzętu jest 
powtarzającym się problemem 
napotykanym przez siły zbrojne w 
państwach, w których prowadzone są misje 
UE, co stanowi przeszkodę dla powodzenia 
misji szkoleniowych; zauważa trudności 
związane z zapewnieniem odpowiedniego 
sprzętu w rozsądnych ramach czasowych, 
zwłaszcza z powodu uciążliwości procedur 
zamówień publicznych, i w związku z tym 
podaje w wątpliwość zasadność 
podejmowania takich misji;
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8.1.2020 A9-0052/33

Poprawka 33
Lars Patrick Berg
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Realizacja wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony – sprawozdanie roczne za 2018 r.
(2019/2135(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 65

Projekt rezolucji Poprawka

65. zauważa, że przemysł obronny i 
kosmiczny stoi w obliczu 
bezprecedensowej konkurencji światowej i 
poważnych wyzwań technologicznych 
związanych z pojawieniem się 
zaawansowanych technologii (robotyka, 
sztuczna inteligencja, technologie 
cybernetyczne itp.);

65. zauważa, że przemysł obronny i 
kosmiczny stoi w obliczu 
bezprecedensowej konkurencji światowej i 
poważnych wyzwań technologicznych 
związanych z pojawieniem się 
zaawansowanych technologii (robotyka, 
sztuczna inteligencja, technologie 
cybernetyczne itp.); ubolewa nad faktem, 
że konkurencyjne przedsiębiorstwa spoza 
UE są finansowane bezpośrednio i 
pośrednio ze środków unijnych 
programów prac badawczo-rozwojowych; 
domaga się restrykcyjnych kryteriów, aby 
zarezerwować dostęp do tych funduszy 
wyłącznie dla przedsiębiorstw w UE;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/34

Poprawka 34
Lars Patrick Berg
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Realizacja wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony – sprawozdanie roczne za 2018 r.
(2019/2135(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 68

Projekt rezolucji Poprawka

68. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji z 2 maja 2018 r., aby w kolejnych 
wieloletnich ramach finansowych (WRF) 
utworzyć linię budżetową w wysokości 13 
mld EUR przeznaczoną na współpracę w 
dziedzinie obronności, wspierającą 
wspólne badania w dziedzinie obrony i 
budowanie potencjału; zwraca uwagę, że 
wniosek ten, stanowiący wyraz 
bezprecedensowego zaangażowania 
Komisji, nadal wymaga jednomyślnej 
zgody państw członkowskich w 
następnych wieloletnich ramach 
finansowych, a następnie Parlamentu 
Europejskiego;

68. odnotowuje wniosek Komisji z 2 
maja 2018 r., aby w kolejnych wieloletnich 
ramach finansowych (WRF) utworzyć linię 
budżetową w wysokości 13 mld EUR 
przeznaczoną na współpracę w dziedzinie 
obronności, mimo że fundusze te powinny 
zostać przydzielone na inne obszary, takie 
jak walka z masową i niekontrolowaną 
migracją;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/35

Poprawka 35
Lars Patrick Berg
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Realizacja wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony – sprawozdanie roczne za 2018 r.
(2019/2135(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 102

Projekt rezolucji Poprawka

102. zwraca uwagę na zasadniczą rolę 
NATO w obronie zbiorowej, wyraźnie 
uznaną w Traktacie o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej; jest przekonany, że 
partnerstwo strategiczne między UE i 
NATO ma zasadnicze znaczenie dla 
sprostania wyzwaniom w dziedzinie 
bezpieczeństwa, przed którymi stoi Europa 
i jej sąsiedztwo; jest zdania, że współpraca 
między UE a NATO musi mieć charakter 
uzupełniający i przebiegać w duchu 
pełnego poszanowania specyfiki i ról 
każdego z tych podmiotów oraz nadal w 
pełni przestrzegać zasad inkluzywności i 
wzajemności oraz autonomii decyzyjnej 
obu organizacji, zwłaszcza gdy w grę 
wchodzą wspólne interesy lub interesy 
UE; z zadowoleniem przyjmuje 
współpracę między UE a NATO w 
ćwiczeniach Defender-Europe 20 i uważa, 
że jest to prawdziwa okazja do 
przetestowania zdolności Europy do 
reagowania na akt agresji, ale także do 
zbadania rozwoju i usprawnień w zakresie 
przekraczania granic i mobilności 
wojskowej;

102. zwraca uwagę na zasadniczą rolę 
NATO w obronie zbiorowej;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/36

Poprawka 36
Lars Patrick Berg
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Realizacja wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony – sprawozdanie roczne za 2018 r.
(2019/2135(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 114

Projekt rezolucji Poprawka

114. podkreśla, że kluczowe znaczenie 
ma zapewnienie poparcia obywateli UE dla 
ambicji politycznych unijnej polityki 
obronnej, choć należy uszanować tradycję 
neutralności wojskowej charakteryzującą 
niektóre państwa członkowskie; zaznacza, 
że według ostatnich badań opinii 
publicznej trzy czwarte obywateli UE 
opowiada się za zacieśnieniem współpracy 
między państwami członkowskimi w 
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, a tym 
samym popiera wspólną politykę obrony i 
bezpieczeństwa państw członkowskich, 
oraz że odsetek ten od 2004 r. utrzymuje 
się na poziomie powyżej 70 %;

114. podkreśla, że kluczowe znaczenie 
ma zapewnienie poparcia obywateli 
państw członkowskich UE dla ambicji 
politycznych unijnej polityki obronnej, 
choć należy uszanować tradycję 
neutralności wojskowej charakteryzującą 
niektóre państwa członkowskie; zaznacza, 
że według ostatnich badań opinii 
publicznej trzy czwarte obywateli UE 
opowiada się za zacieśnieniem współpracy 
między państwami członkowskimi w 
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, a tym 
samym popiera wspólną politykę obrony i 
bezpieczeństwa państw członkowskich, 
oraz że odsetek ten od 2004 r. utrzymuje 
się na poziomie powyżej 70 %;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/37

Poprawka 37
Lars Patrick Berg
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Realizacja wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony – sprawozdanie roczne za 2018 r.
(2019/2135(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 118

Projekt rezolucji Poprawka

118. podkreśla, że podczas zbliżającej 
się konferencji w sprawie przyszłości 
Europy należy zastanowić się nad przyszłą 
Europejską Unią Obrony, a w 
szczególności nad potrzebą utworzenia 
europejskich sił interwencyjnych mających 
na tyle skuteczne zdolności obronne, aby 
angażować się w utrzymywanie pokoju i 
zapobieganie konfliktom oraz wzmacniać 
bezpieczeństwo międzynarodowe zgodnie z 
Kartą ONZ i zadaniami określonymi w 
art. 43 ust. 1 TUE;

118. podkreśla, że podczas zbliżającej 
się konferencji w sprawie przyszłości 
Europy należy zastanowić się nad przyszłą 
Europejską Unią Obrony, a w 
szczególności nad potrzebą utworzenia 
europejskich sił interwencyjnych;

Or. en


