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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. podkreśla, że w aktualnych warunkach bezpieczeństwa światowego, kiedy niektóre 
narody odwracają się od multilateralizmu, integralną częścią strategicznej autonomii 
UE powinna być niezależna zdolność do gwarantowania ochrony własnych obywateli 
przed rosnącą liczbą zagrożeń, w tym przed konfliktami zbrojnymi w sąsiedztwie, 
cyberatakami i kampaniami dezinformacyjnymi, a także aktywne promowanie pokoju, 
stabilności, praw człowieka i demokracji w sąsiedztwie i poza nim oraz propagowanie 
wartości Unii;

2. podkreśla, że kluczowe znaczenie ma zapewnienie poparcia obywateli UE dla ambicji 
politycznych unijnej polityki obronnej, choć należy oczywiście 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 %;

3. stwierdza, że Unia późno reaguje na nowe kryzysy i ten nowy kontekst 
międzynarodowy oraz późno dostosowuje się do nich na poziomie politycznym, 
dyplomatycznym i wojskowym; uważa, że w dziedzinie obronności polityczna niechęć 
do pełnego wdrażania solidnych postanowień przewidzianych w traktatach europejskich 
oraz w różnych ustaleniach dotyczących współpracy między państwami członkowskimi 
osłabia zdolność Unii do odgrywania decydującej roli w kryzysach zewnętrznych;

4. wzywa do podjęcia stopniowych kroków w kierunku wspólnej polityki obrony (art. 42 
ust. 2 TUE) i ostatecznie w kierunku wspólnej obrony, przy jednoczesnym 
wzmocnieniu podejścia do zapobiegania konfliktom i rozwiązywania konfliktów, w tym 
poprzez zwiększenie zasobów finansowych, administracyjnych i kadrowych 
przeznaczonych na mediacje, dialog, pojednanie, budowanie pokoju i natychmiastowe 
reagowanie kryzysowe;

5. w związku z tym wzywa Radę Europejską do podjęcia zdecydowanego zobowiązania 
do długoterminowego rozwoju Europejskiej Unii Obrony wraz z jasnym planem 
działania; ponadto wzywa Radę Europejską do przejścia od jednomyślności do 
głosowania większością kwalifikowaną w dziedzinie WPZiB i WPBiO, jeżeli pozwala 
na to Traktat o Unii Europejskiej, w tym w przypadku decyzji dotyczących cywilnych 
misji w dziedzinie WPBiO; uznaje ponadto, że żaden kraj nie jest w stanie samodzielnie 
stawić czoła wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa, przed którymi stoi kontynent 
europejski i jego najbliższe otoczenie;

6. z zadowoleniem przyjmuje wdrożenie stałej współpracy strukturalnej (PESCO) 
przewidzianej w art. 42 ust. 6 i art. 46 TUE, ponieważ jest to pierwszy istotny krok w 
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tym kierunku i w stronę bliższej współpracy między państwami członkowskimi w 
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony; podkreśla, że państwa członkowskie mają 
możliwość angażowania Komisji w prace nad projektami dotyczącymi PESCO zgodnie 
z zasadami zarządzania wewnętrznego;

7. z zadowoleniem przyjmuje wytyczne polityczne nowo wybranej przewodniczącej 
Komisji U. von der Leyen, które wpisują się w wymiar geopolityczny i w których 
podkreślono potrzebę podjęcia w ciągu najbliższych pięciu lat dalszych śmiałych 
kroków w kierunku prawdziwej Europejskiej Unii Obrony; ponadto z zadowoleniem 
przyjmuje dalsze zobowiązania do uwzględnienia zgłaszanego od dawna przez 
Parlament wniosku o nadanie większej wagi instytucjonalnej kwestiom obrony oraz o 
utworzenie w tym celu specjalnej dyrekcji generalnej;

8. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że kilka państw członkowskich wezwało ostatnio do 
utworzenia unijnej rady bezpieczeństwa w celu koordynacji polityki obronnej państw 
członkowskich, w szczególności w odniesieniu do cyberbezpieczeństwa i zwalczania 
terroryzmu, oraz wspólnego opracowania strategii obrony UE; uważa, że należy 
doprecyzować zwłaszcza instytucjonalny wymiar tej koncepcji, a także dokonać 
odpowiedniej oceny jej wartości dodanej;

9. uważa, że biała księga UE w sprawie bezpieczeństwa i obrony stanowiłaby istotne 
narzędzie strategiczne umożliwiające usprawnienie zarządzania polityką obronną UE i 
że, stopniowo określając ramy Europejskiej Unii Obrony, zapewniłaby strategiczne, 
długoterminowe planowanie i umożliwiłaby stopniową synchronizację cyklów 
obronnych w państwach członkowskich; wzywa Radę i Wiceprzewodniczącego 
Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa do opracowania takiego narzędzia i do uwzględnienia w nim m.in. 
planowania wieloletnich ram finansowych (WRF), mając także na celu zapewnienie 
spójności między planem wdrażania globalnej strategii Unii Europejskiej na rzecz 
bezpieczeństwa i obrony, skoordynowanym rocznym przeglądem w zakresie obronności 
(CARD) i PESCO;

10. podkreśla, że w białej księdze UE należy również opisać możliwe scenariusze 
ewentualnych przyszłych operacji wojskowych i poruszyć kwestię tego, w jaki sposób i 
w jakich okolicznościach istnieją odpowiednie i uzasadnione podstawy do 
rozmieszczenia misji WPBiO w celu zaradzenia sytuacjom kryzysowym, kryzysom 
humanitarnym i konfliktom;

11. uważa, że należy zreformować narzędzie CARD, aby zapewnić bardziej strategiczne 
działania zgodnie ze zaktualizowaną globalną strategią UE; podkreśla, że dalszy rozwój 
strategicznej autonomii UE przewidzianej w PESCO będzie wymagał dyskusji na temat 
skali projektów opracowywanych w ramach tej współpracy; podkreśla, że trzeba 
wyjaśnić, jakie są zależności między różnymi inicjatywami podejmowanymi przez 
państwa członkowskie a PESCO, w szczególności w odniesieniu do takich projektów, 
jak europejskie siły interwencyjne, państwo ramowe, wspólne siły przemieszczania lub 
Eurokorpus, ponieważ opierają się one na różnym stopniu współpracy instytucjonalnej;

12. podkreśla, że głębsza integracja w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony powinna również 
oznaczać bardziej demokratyczną kontrolę w drodze kontroli parlamentarnej; podkreśla 
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zatem potrzebę wzmocnienia roli Parlamentu w tej dziedzinie, mianowicie poprzez 
utworzenie pełnoprawnej Komisji Bezpieczeństwa i Obrony, której prace uzupełniałyby 
wspólne posiedzenia międzyparlamentarne przedstawicieli parlamentów narodowych i 
posłów do PE; wzywa rządy państw członkowskich do angażowania parlamentów 
narodowych w decyzje podejmowane w dziedzinie WPBiO;

13. przypomina o istnieniu art. 44 TUE przewidującego dodatkową elastyczność i 
wprowadzającego możliwość powierzenia realizacji zadań związanych z zarządzaniem 
kryzysowym grupie państw członkowskich, które wykonywałyby te zadania w imieniu 
UE i pod kontrolą polityczną oraz nadzorem strategicznym Komitetu Politycznego i 
Bezpieczeństwa, a także Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych;

14. podkreśla potrzebę usunięcia przeszkód utrudniających rozmieszczenie grup bojowych 
UE i uważa, że wymóg jednomyślności w Radzie utrudnia realizację zasadniczego celu 
tych grup, jakim jest zapewnienie wojskowej zdolności szybkiego reagowania w 
odpowiedzi na kryzysy i konflikty występujące na całym świecie; uważa, że istnieje 
potrzeba przekształcenia tych grup w stałe jednostki wielonarodowe, i wzywa do 
włączenia istniejących europejskich struktur wojskowych do ram instytucjonalnych UE;

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

16. ostrzega przed mnożeniem podmiotów instytucjonalnych i pokrywaniem się unijnych 
działań w dziedzinie obrony; wzywa wszystkie zainteresowane strony, by zastanowiły 
się nad tym, jak usprawnić te działania, aby były bardziej zrozumiałe dla obywateli, 
bardziej logiczne i spójne z perspektywy instytucjonalnej, a także skuteczniej 
realizowane;

17. w związku z perspektywą wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE wzywa Radę do 
przyjęcia pilnych ustaleń w sprawie udziału stron trzecich w PESCO;

18. potwierdza zaangażowanie Unii na rzecz NATO, pozostające główną podstawą naszego 
wspólnego bezpieczeństwa; zauważa jednak, że ścisła współpraca między UE a jej 
najbliższymi sojusznikami nie powinna utrudniać utworzenia Europejskiej Unii 
Obrony;

19. uważa, że konkurencyjny przemysł obronny ma kluczowe znaczenie dla Europy; 
ostrzega, że pomimo starań poczynionych w ostatnich latach, tak jak w przypadku 
Europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego i Europejskiego Funduszu 
Obronnego (EFO), głównymi przeszkodami na drodze do budowania prawdziwego i 
skutecznego europejskiego przemysłu obronnego pozostają różne przepisy krajowe, 
procedury licencjonowania i wykazy kontroli wywozu, a także brak wymiany 
informacji;

20. podkreśla poparcie dla stworzenia niezależnych zdolności wywiadowczych UE, które 
powinny wesprzeć wspólne działania w zakresie bezpieczeństwa i zapewnić 
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interoperacyjność między krajowymi służbami wywiadowczymi; 

21. wzywa do zastanowienia się nad rolą, jaką Europejska Agencja Obrony powinna 
odgrywać w stopniowym kształtowaniu wspólnej polityki obronnej UE;

22. podkreśla konieczność wzmocnienia Europejskiej Agencji Obrony dzięki zapewnieniu 
jej niezbędnych zasobów i zaplecza politycznego, co umożliwi jej odgrywanie wiodącej 
i koordynującej roli w unijnej WPBiO, w tym w rozwijaniu zdolności, prowadzeniu 
badań i udzielaniu zamówień; ponownie wyraża pogląd, że najlepszym sposobem na to 
jest finansowanie kosztów personelu i kosztów bieżących Agencji z budżetu Unii;

23. zwraca uwagę, że klauzula wzajemnej pomocy (art. 42 ust. 7 TUE) koncentruje się na 
obowiązkach państw członkowskich (a nie samej UE), podczas gdy klauzula 
solidarności (art. 222 TFUE) przewiduje, że Unia i jej państwa członkowskie działają 
wspólnie, ale obie klauzule wprowadzają wiążące zobowiązania między państwami 
członkowskimi oraz określają podstawy wykorzystania w razie potrzeby „wszystkich 
dostępnych środków”; w związku z tym uważa, że w pełni uzasadnione są dalsze 
wyjaśnienia dotyczące sposobu, w jaki obie klauzule są uruchamiane, wdrażane i 
wzajemnie powiązane, zwłaszcza gdy czynnik zagrożenia jest niejasny;

24. przypomina, że art. 42 ust. 7 TUE ustanawia klauzulę wzajemnej pomocy w kontekście 
bezpieczeństwa zbiorowego; podkreśla, że art. 42 ust. 7 TUE, na który powołano się do 
tej pory tylko raz, może stanowić bodziec do dalszego rozwoju polityki bezpieczeństwa 
i obrony UE, prowadząc do zwiększenia zobowiązań ze strony wszystkich państw 
członkowskich; ubolewa, że nigdy nie określono jasno warunków uruchamiania tego 
artykułu oraz zasad udzielania wymaganej pomocy; wzywa do przeprowadzenia analizy 
wdrażania klauzuli wzajemnej pomocy oraz do przygotowania dalszych wytycznych 
dotyczących jej wdrażania w przyszłości;

25. podkreśla, że klauzula solidarności (art. 222 TFUE) daje Unii i państwom 
członkowskim również możliwość udzielenia pomocy państwu członkowskiemu, które 
jest przedmiotem ataku terrorystycznego lub ofiarą klęski żywiołowej bądź katastrofy 
spowodowanej przez człowieka; przypomina, że w strategii Unii Europejskiej w 
zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego z 2013 r. stwierdzono, że „szczególnie 
poważny incydent lub atak w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego może stanowić 
wystarczającą podstawę do tego, by państwo członkowskie powołało się na klauzulę 
solidarności UE”, czyli na art. 222 TFUE; przypomina również, że decyzja Rady 
2014/415/UE z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie uzgodnień dotyczących stosowania 
przez Unię klauzuli solidarności1 stanowi, że klauzula solidarności wzywa Unię do 
mobilizacji wszystkich dostępnych jej instrumentów, w tym struktur opracowanych w 
ramach WPBiO; wzywa państwa członkowskie do zastanowienia się nad 
uruchamianiem klauzuli solidarności w przyszłości.

1 Dz.U. L 192 z 1.7.2014, s. 53
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