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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony – sprawozdanie roczne
(2019/2135(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej (TUE),

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 20 grudnia 2013 r., z dnia 26 czerwca 2015 r., z 
dnia 15 grudnia 2016 r., z dnia 22 czerwca 2017 r., z dnia 28 czerwca 2018 r., z dnia 14 
grudnia 2018 r. oraz z dnia 20 czerwca 2019 r.,

– uwzględniając konkluzje Rady w sprawie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony z 
dnia 25 listopada 2013 r., z dnia 18 listopada 2014 r., z dnia 18 maja 2015 r., z dnia 27 
czerwca 2016 r., z dnia 14 listopada 2016 r., z dnia 18 maja 2017 r., z dnia 17 lipca 
2017 r., z dnia 25 czerwca 2018 r. oraz z dnia 17 czerwca 2019 r.,

– uwzględniając dokument pt. „Wspólna wizja, wspólne działanie Silniejsza Europa: 
globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej”, 
przedstawiony przez wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa/wiceprzewodniczącą Komisji w dniu 28 czerwca 2016 r.,

– uwzględniając wspólne oświadczenia przewodniczących Rady Europejskiej i Komisji 
oraz sekretarza generalnego NATO z dnia 8 lipca 2016 r. i 10 lipca 2018 r.,

– uwzględniając wspólny zestaw 42 wniosków zatwierdzony przez Radę Unii 
Europejskiej i Radę Północnoatlantycką w dniu 6 grudnia 2016 r. oraz sprawozdania z 
postępów z dnia 14 czerwca i 5 grudnia 2017 r. dotyczące jego wdrażania, a także nowy 
zestaw 32 wniosków zatwierdzony przez obie rady w dniu 5 grudnia 2017 r.,

– uwzględniając dokument otwierający debatę na temat przyszłości europejskiej 
obronności z dnia 7 czerwca 2017 r.,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 września 2013 r. w sprawie struktur 
wojskowych UE: stan obecny i przyszłe perspektywy1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 września 2017 r. w sprawie strategii 
kosmicznej dla Europy2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie Europejskiej Unii 
Obrony3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie skutków 
konstytucyjnych, prawnych i instytucjonalnych wspólnej polityki bezpieczeństwa i 

1 Dz.U. C 93 z 9.3.2016, s. 144.
2 Dz.U. C 337 z 20.9.2018, s. 11.
3 Dz.U. C 224 z 27.6.2018, s. 18.
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obrony – możliwości oferowane przez Traktat z Lizbony4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie mandatu do rozmów 
trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 20185,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie mobilności 
wojskowej6,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1092 z dnia 
18 lipca 2018 r. ustanawiające Europejski program rozwoju przemysłu obronnego 
mający na celu wspieranie konkurencyjności i zdolności innowacyjnych przemysłu 
obronnego Unii7,

– uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie 
wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego Europejski Fundusz Obronny8,

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wdrażania 
wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (na podstawie sprawozdania rocznego Rady 
dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa)9, z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego w 
sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony10 oraz z dnia 12 grudnia 
2018 r. w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony11,

– uwzględniając dokument pt. „Plan realizacji globalnej strategii w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obrony”, przedstawiony przez wysoką przedstawiciel Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa/wiceprzewodniczącą Komisji w dniu 14 
listopada 2016 r.,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie stosunków między 
UE a NATO12,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 30 listopada 2016 r. Europejski plan działań w 
sektorze obrony (COM(2016)0950),

– uwzględniając nowy pakiet dotyczący obronności, zaprezentowany przez Komisję w 
dniu 7 czerwca 2017 r. w komunikacie prasowym pt. „Europa, która broni: Komisja 
rozpoczyna debatę na temat tworzenia Unii bezpieczeństwa i obrony”,

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie realizacji wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa13, z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie 

4 Dz.U. C 263 z 25.7.2018, s. 125.
5 Dz.U. C 334 z 19.9.2018, s. 253.
6 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0498.
7 Dz.U. L 200 z 7.8.2018, s. 30–43.
8 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0430.
9 Dz.U. C 224 z 27.6.2018, s. 50.
10 Dz.U. C 369 z 11.10.2018, s. 36.
11 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0514.
12 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0257.
13 Dz.U. C 238 z 6.7.2018, s. 89.
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sprawozdania rocznego w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa14 oraz z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie realizacji wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa15,

– uwzględniając Plan działania na rzecz mobilności wojskowej UE opublikowany w dniu 
28 marca 2018 r.,

– uwzględniając konkluzje Rady w sprawie wzmocnienia strategicznego partnerstwa 
ONZ–UE w zakresie operacji pokojowych i zarządzania kryzysowego: priorytety na 
lata 2019–2021, przyjęte w dniu 18 września 2018 r.,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A9-0000/2019),

Długotrwale niepewna i nieprzewidywalna sytuacja w zakresie bezpieczeństwa

1. odnotowuje trwałe pogarszanie się środowiska strategicznego Unii Europejskiej, która 
stoi w obliczu wielu wyzwań mających bezpośredni lub pośredni wpływ na 
bezpieczeństwo państw członkowskich i ich obywateli: konflikty zbrojne na 
wschodnich i południowych granicach kontynentu europejskiego, terroryzm 
dżihadystów, cyberataki, niekontrolowane przepływy migracyjne, rosnące zagrożenia 
dla zasobów naturalnych, zmiana klimatu itp.;

2. uważa, że brak stabilności i nieprzewidywalność na granicach UE i w jej bezpośrednim 
sąsiedztwie (Afryka Północna, Bliski Wschód, Ukraina, Kaukaz, Bałkany itp.) stanowią 
bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa kontynentu; podkreśla nierozerwalny 
związek między bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym;

3. stwierdza, że gracze globalni (Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja), ale także coraz 
liczniejsi gracze regionalni (Turcja, Iran, Arabia Saudyjska i itd.), wybierają 
przemawianie językiem siły, zajmując jednostronne stanowiska dyplomatyczne i 
rozwijając jednocześnie potencjał militarny;

4. ubolewa nad faktem, że w tym kontekście gracze ci celowo omijają lub nawet próbują 
zniszczyć wielostronne mechanizmy niezbędne do utrzymania pokoju;

5. stwierdza, że Unia z opóźnieniem reaguje i dostosowuje się politycznie, 
dyplomatycznie i militarnie do nowych kryzysów i tego nowego kontekstu 
międzynarodowego; uważa, że w tej szczególnej dziedzinie, jaką jest obronność, 
niewystarczające inwestycje, dysproporcje w zakresie zdolności i brak 
interoperacyjności, a także i przede wszystkim polityczna niechęć do wdrożenia 
solidnych postanowień przewidzianych przecież w traktatach europejskich oraz w 
rozlicznych formach współpracy między państwami członkowskimi osłabiły zdolność 
Unii do odgrywania decydującej roli w kryzysach zewnętrznych; uznaje ponadto, że 
żaden kraj nie jest w stanie samodzielnie stawić czoła wyzwaniom w zakresie 

14 Dz.U. C  369 z 11.10.2018, s. 47.
15 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0513.



PE641.445v02-00 6/16 PR\1191038PL.docx

PL

bezpieczeństwa, przed którymi stoi kontynent europejski i jego najbliższe otoczenie;

6. z zadowoleniem przyjmuje, w tym pogorszonym i niestabilnym kontekście, późne, lecz 
rzeczywiste uświadomienie sobie wspólnych interesów w zakresie bezpieczeństwa oraz 
rosnącą wolę polityczną krajów i instytucji europejskich wspólnego działania na rzecz 
bezpieczeństwa przez dysponowanie większą liczbą autonomicznych środków 
działania;

7. jest przekonany, że reakcja Unii na wyzwania związane z bezpieczeństwem opiera się 
przede wszystkim na wzmocnieniu jej autonomii strategicznej;

Potrzeba wzmocnienia europejskiej autonomii strategicznej

8. odnotowuje, że ambitny cel uzyskania europejskiej autonomii strategicznej został po raz 
pierwszy uznany w czerwcu 2016 r. przez 28 szefów państw i rządów w globalnej 
strategii na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej 
przedstawionej przez wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa oraz wiceprzewodniczącą Komisji w dniu 28 czerwca 2016 r.,

9. uważa, że zasada europejskiej autonomii strategicznej opiera się na zdolności Unii do 
wzmocnienia swojej swobody w zakresie oceny, podejmowania decyzji i działania, gdy 
wymagają tego okoliczności, w celu obrony interesów i wartości;

10. uważa bowiem, że europejska autonomia strategiczna opiera się w pierwszej kolejności 
na zdolności Unii do oceny sytuacji kryzysowej i podejmowania autonomicznych 
decyzji, co z kolei zakłada bezwzględną konieczność istnienia niezależnego procesu 
decyzyjnego, środków oceny oraz swobody analizy i działania; uważa również, że 
europejska autonomia strategiczna opiera się na zdolności Unii do działania 
samodzielnie, gdy w grę wchodzą jej interesy (w teatrach działań operacyjnych 
nieuznawanych za priorytetowe przez jej europejskich partnerów), lub w kontekście 
istniejących form współpracy; uważa ponadto, że europejska autonomia strategiczna 
wpisuje się w wielostronne ramy uwzględniające zobowiązania w ramach ONZ i 
należycie uzupełniające istniejące sojusze (NATO) i partnerstwa, do których należy 
większość państw członkowskich; z naciskiem podkreśla, że autonomia strategiczna nie 
predysponuje Unii do systematycznego działania samodzielnie, w każdym miejscu i w 
każdym czasie;

11. jest zdania, że potwierdzenie europejskiej autonomii strategicznej zależy od 
ustanowienia form europejskiej współpracy obronnej w dziedzinie technologii, 
zdolności, przemysłu i działalności operacyjnej; uważa, że tylko konkretne i elastyczne 
formy współpracy oparte na pragmatycznych inicjatywach pozwolą na stopniowe 
przezwyciężanie trudności, stworzenie prawdziwej wspólnej kultury strategicznej i 
kształtowanie wspólnych odpowiedzi dostosowanych do głównych wyzwań w zakresie 
bezpieczeństwa i obrony kontynentu;

12. podkreśla, że osiągnięcie autonomii strategicznej jest realne tylko wtedy, gdy państwa 
członkowskie wykażą solidarność, której wyrazem jest w szczególności konieczność 
nadania priorytetowego znaczenia uzyskaniu europejskiego potencjału opartego na 
rzeczywiście dostępnym i konkurencyjnym sprzęcie;
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13. uważa, że zasada europejskiej autonomii strategicznej jest ambicją uzasadnioną i 
konieczną, która musi pozostać priorytetowym celem europejskiej polityki obronnej; 
podkreśla, że jej wdrażanie w wymiarze praktycznym i operacyjnym jest wspólnym 
obowiązkiem Europejczyków;

Rzeczywiste postępy wymagające ugruntowania w celu wzmocnienia europejskiej autonomii 
strategicznej

14. uważa, że europejska autonomia strategiczna musi koncentrować się na przemyśle, 
budowaniu potencjału (wspólne programy, inwestycje w technologie obronne) i 
działaniach operacyjnych (finansowanie operacji, wzmacnianie potencjału partnerów, 
zdolność planowania i prowadzenia misji);

Misje i operacje w dziedzinie WPBiO

15. uważa, że obrona Europy opiera się w dużej mierze na zdolności Unii do wiarygodnej 
interwencji wojskowej w zewnętrznych teatrach działań operacyjnych;

16. zauważa, że UE jest aktualnie obecna na trzech kontynentach, na których 
rozmieszczonych jest szesnaście misji cywilnych lub wojskowych (dziesięć misji 
cywilnych i sześć wojskowych, w tym trzy misje z mandatem wykonawczym i trzy 
misje bez mandatu wykonawczego); uznaje wkład tych misji na rzecz 
międzynarodowego pokoju, bezpieczeństwa i stabilności; podkreśla, że ich realizacji 
musi towarzyszyć transformacja instrumentów zapisanych w traktacie lizbońskim i 
wprowadzonych w ostatnich latach w celu zwiększenia skuteczności misji;

17. zachęca państwa członkowskie i struktury europejskie do utrzymania wysokiego 
poziomu i priorytetowego charakteru zaangażowania w Afryce; z zadowoleniem 
przyjmuje zatem decyzję Rady z lipca 2018 r. o przedłużeniu o dwa lata mandatu 
wojskowej misji szkoleniowej EUTM RCA oraz gotowość Rady do rozpoczęcia misji 
cywilnej mającej uzupełnić komponent wojskowy; zauważa, że te ostatnie działania są 
pozytywną oznaką ponownego zaangażowania ze strony państw członkowskich;

18. podkreśla ogólne zaangażowanie Unii na rzecz Sahelu i Rogu Afryki za pośrednictwem 
sześciu misji cywilnych (EUCAP Mali, EUCAP Niger, EUCAP Somalia) i wojskowych 
(EUTM Mali, EUTM Somalia, Atalanta); z zadowoleniem przyjmuje i popiera starania 
na rzecz regionalizacji funkcjonowania misji cywilnych w regionie Sahelu podjęte w 
obliczu wyzwań w zakresie bezpieczeństwa wykraczających poza ramy państw, w 
których rozmieszczone są misje europejskie;

19. jest zaniepokojony pogarszającą się sytuacją w Burkina Faso; zastanawia się nad 
zasadnością rozmieszczenia misji cywilnej lub wojskowej w celu wzmocnienia 
zarządzania sektorem bezpieczeństwa, poszanowania praw człowieka i przywrócenia 
zaufania publicznego do sił bezpieczeństwa;

20. wzywa do szybkiego wdrożenia paktu o misjach cywilnych, przyjętego w listopadzie 
2018 r. przez Radę i państwa członkowskie, mającego na celu wzmocnienie zdolności 
cywilnych misji w ramach WPBiO, tak by misje stały się bardziej elastyczne i 
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operacyjne, co zapewni skuteczność i wiarygodność działań Unii w terenie;

21. stwierdza jednak, że skuteczność misji i operacji w ramach WPBiO wystawiana jest 
zwykle na próbę w związku z rosnącą niechęcią państw członkowskich i instytucji 
europejskich do wzmocnienia tych misji i operacji, zarówno pod względem zasobów 
ludzkich, jak i mandatu; zauważa również, że operacje wojskowe WPBiO w coraz 
większym stopniu koncentrują się na szkoleniu sił zbrojnych (EUTM), bez wymiaru 
wykonawczego;

22. z zaniepokojeniem stwierdza, że skuteczność ostatnich operacji cywilnych i 
wojskowych w ramach WPBiO utrudniają utrzymujące się słabości strukturalne;

23. ubolewa nad długimi procesami decyzyjnymi i wdrożeniowymi; przypomina, że bardzo 
niewiele operacji wojskowych mogło ostatnio uzyskać mandat wykonawczy ze względu 
na różnicę w szybkości podejmowania decyzji o zaangażowaniu, i w związku z tym 
wzywa do dostosowania struktur i procedur WPBiO w celu szybszego, bardziej 
elastycznego i spójniejszego rozmieszczania misji; odnotowuje wykorzystanie nowego 
instrumentu zarządzania kryzysowego, tj. uruchomienie mini-misji na mocy art. 28 
TUE w celu szybszego i bardziej elastycznego reagowania na sytuacje kryzysowe;

24. podkreśla brak elastyczności w procedurach administracyjnych i budżetowych, co 
poważnie utrudnia pracę personelu wysłanego w teren;

25. podkreśla potrzebę regularnej oceny misji i operacji w celu poprawy ich skuteczności; 
zachęca ESDZ i Komisję do tworzenia mandatów i budżetów odpowiadających 
potrzebom operacji oraz do zaplanowania strategii wyjścia; wzywa w związku z tym do 
bardziej regularnych konsultacji z właściwymi komisjami parlamentarnymi i zachęca te 
ostatnie do skoncentrowania swoich misji i delegacji na obszarach, w których 
prowadzone są misje i operacje WPBiO;

26. podkreśla znaczenie organizowania wspólnych szkoleń i ćwiczeń dla europejskich sił 
zbrojnych, a tym samym promowania interoperacyjności, aby jak najlepiej przygotować 
poszczególne misje i stawić czoła wielu zagrożeniom, zarówno konwencjonalnym, jak i 
niekonwencjonalnym;

27. podkreśla powtarzający się brak sprzętu w siłach zbrojnych stanowiący przeszkodę dla 
powodzenia misji szkoleniowych; zauważa trudności związane z terminowym 
zapewnieniem odpowiedniego sprzętu (przestrzeganie wiążących procedur udzielania 
zamówień publicznych itp.); jest zdania, że osiągnięcie pozytywnych wyników w 
wymiarze szkolenia i doradztwa dla armii państw trzecich jest niezwykle trudne w 
dłuższej perspektywie czasowej, jeżeli brak jest możliwości wspierania tych starań za 
pomocą użytecznych i skoordynowanych programów dotyczących sprzętu; z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywę „Budowanie zdolności na rzecz bezpieczeństwa i 
rozwoju” (CBSD), w wyniku której w 2017 r. dokonano przeglądu Instrumentu na rzecz 
Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju (ICSP+), umożliwiającego 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 Burkina Faso; podkreśla duże 
zapotrzebowanie lokalnej ludności na wsparcie w dziedzinie szkoleń i zaopatrzenia w 
sprzęt;
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28. ubolewa nad problemem formowania sił zbrojnych, zwłaszcza przy uruchamianiu misji 
wojskowych; podkreśla, że misja EUTM Somalia ma trudności ze zgromadzeniem 
niezbędnych sił; zwraca uwagę, że na ostatniej konferencji generalnej w sprawie 
formowania sił zbrojnych w dniu 4 czerwca 2019 r. wspomniano o możliwym 
niepowodzeniu misji z powodu braku kadr; zauważa, że w trwające operacje wojskowe 
Unii angażuje się średnio jedynie około dziesięciu państw członkowskich; podkreśla, że 
kompetencje, profesjonalizm i zaangażowanie kadr w terenie mają kluczowe znaczenie 
dla powodzenia misji; wzywa państwa członkowskie do większego zaangażowania na 
rzecz jakości kadr wysyłanych na misje, a ESDZ i Komisję do zwiększenia wskaźnika 
obsadzenia stanowisk przydzielonych na misje;

29. poddaje w wątpliwość zasadność utrzymywania niektórych misji; jest zdania, że Unia 
powinna skoncentrować starania na tych misjach, w których ma największą wartość 
dodaną;

30. przyjmuje do wiadomości decyzję z dnia 26 września 2019 r. o przedłużeniu o sześć 
miesięcy, do dnia 31 marca 2020 r., operacji morskiej Unii Europejskiej na Morzu 
Śródziemnym (operacji EUNAVFOR MED SOPHIA); głęboko ubolewa nad 
tymczasowym wstrzymaniem obecności marynarki wojennej; podkreśla pilną potrzebę 
osiągnięcia porozumienia między państwami członkowskimi i wzywa do przywrócenia 
działań marynarki wojennej i pełnego wykonania mandatu;

31. uważa, że kwestia finansowania misji i operacji WPBiO ma zasadnicze znaczenie dla 
trwałości tej polityki; podkreśla znaczenie dokonania przeglądu mechanizmu 
ATHENA, tak aby pokrywał on pełne koszty operacji wojskowych i misji 
realizowanych w ramach WPBiO; w związku z tym popiera wspieraną przez Komisję 
propozycję wysokiej przedstawiciel / wiceprzewodniczącej Komisji dotyczącą 
utworzenia Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju, który częściowo pokrywałby 
koszty działań obronnych Unii, w szczególności wspólne koszty operacji wojskowych 
w ramach WPBiO oraz operacji związanych ze wzmacnianiem zdolności wojskowych 
partnerów; wyraża nadzieję, że państwa członkowskie szybko osiągną porozumienie w 
celu wdrożenia tego narzędzia; podkreśla znaczenie większej elastyczności przepisów 
finansowych UE, by wesprzeć jej zdolność do reagowania na kryzysy i wdrożyć 
obowiązujące postanowienia traktatu lizbońskiego; apeluje do państw członkowskich i 
Komisji o rozważenie możliwości wprowadzenia elastycznego mechanizmu mającego 
pomóc państwom członkowskim pragnącym uczestniczyć w danej misji WPBiO w 
pokrywaniu kosztów, co ułatwi im podjęcie decyzji o rozpoczęciu lub wzmocnieniu 
misji; zauważa, że narzędzie to stanowiłoby doskonałe wsparcie w osiąganiu celów 
autonomii strategicznej Unii w dziedzinie działań operacyjnych;

32. popiera utworzenie Komórki Planowania i Prowadzenia Operacji Wojskowych (MPCC) 
dla misji wykonawczych, umożliwiającej prowadzenie wszystkich operacji wojskowych 
w ramach WPBiO; wzywa do ściślejszej współpracy między MPCC a cywilnym 
potencjałem planowania i prowadzenia operacji; podnosi kwestię rekrutacji i 
zapewnienia zasobów, aby MPCC była w pełni skuteczna; zwraca się do ESDZ, aby 
MPCC przestała być jednostką wirtualną z wielozadaniowymi stanowiskami i stała się 
solidną jednostką cywilno-wojskową odpowiedzialną za planowanie i działania 
operacyjne;
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33. stwierdza fiasko inicjatywy dotyczącej grup bojowych UE, które od czasu ich 
utworzenia w 2007 r. nie zostały jeszcze wykorzystane w praktyce, w szczególności z 
powodu braku konstruktywnego podejścia ze strony wszystkich państw członkowskich 
oraz złożonego charakteru ich wdrażania i finansowania, co stoi w sprzeczności z 
początkowym celem szybkości i skuteczności;

34. zauważa, że klauzula wzajemnej pomocy (art. 42 ust. 7 TUE), na którą dotąd powołano 
się tylko jeden raz, świadczy o solidarności między państwami członkowskimi we 
wspólnej walce z terroryzmem; odnotowuje jednak, że warunki uruchomienia tego 
artykułu oraz zasady udzielania niezbędnej pomocy nigdy nie zostały jasno określone; 
wzywa do bardziej operacyjnego wykorzystania tego narzędzia;

35. wyraża przekonanie, że wdrażaniu misji i operacji w ramach WPBiO muszą 
towarzyszyć elastyczne instrumenty, aby w ten sposób zwiększać zdolność Unii i jej 
państw członkowskich do podejmowania zobowiązań mających zagwarantować 
europejską autonomię strategiczną służącą stabilności kontynentu europejskiego; 
podkreśla w tym kontekście skuteczność modułowych, wszechstronnych i prawdziwie 
operacyjnych struktur dowodzenia, takich jak Korpus Europejski – Eurokorpus; 
zauważa, że misje tego dowództwa z powodzeniem rozszerzyły i zróżnicowały swój 
zakres: w latach 2015–2018 Korpus Europejski został rozmieszczony czterokrotnie w 
ramach unijnych misji szkoleniowych w Mali i Republice Środkowoafrykańskiej 
(EUTM Mali i EUTM RCA); zachęca państwa członkowskie i Komisję do pójścia za 
tym przykładem elastycznej współpracy operacyjnej, która już dowiodła swojej 
przydatności i skuteczności;

36. oczekuje, że Unia będzie skutecznie wykorzystywać wszystkie istniejące instrumenty 
polityki WPBiO w dziedzinie dyplomacji, współpracy, rozwoju, zarządzania 
konfliktami i utrzymywania pokoju; przypomina, że instrumenty wojskowe i cywilne 
WPBiO w żadnym wypadku nie mogą być jedynym rozwiązaniem problemów 
związanych z bezpieczeństwem i że zawsze należy stosować kompleksowe podejście; 
uważa, że jedynie wykorzystanie wszystkich tych instrumentów w oparciu o to 
kompleksowe podejście zapewni elastyczność niezbędną do skutecznego osiągnięcia 
najbardziej ambitnych celów w dziedzinie bezpieczeństwa;

Dziedzina zdolności i przemysłu

37. podkreśla, że wzmocnienie europejskiej autonomii strategicznej bezwzględnie zależy od 
zwiększenia potencjału państw członkowskich i ich budżetów przeznaczonych na 
obronność, a także od wzmocnienia bazy przemysłowej i technologicznej w dziedzinie 
obronności europejskiej;

38. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w odniesieniu do budżetów obronnych nastąpiło 
znaczące odwrócenie tendencji na rzecz sił zbrojnych; uważa, że należy wspierać tę 
tendencję i zachęcać do niej na szczeblu UE;

39. z zadowoleniem przyjmuje niedawne starania podjęte przez instytucje europejskie i 
państwa członkowskie w związku z opublikowaniem globalnej strategii UE, mające na 
celu nadanie nowego impetu dotychczas wirtualnym instrumentom WPBiO i pełne 
wdrożenie postanowień traktatu lizbońskiego; podkreśla, że te obiecujące i ambitne 
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plany muszą teraz zostać skonsolidowane, a następnie należy podjąć konkretne 
działania, aby skutecznie przyczynić się do bezpieczeństwa kontynentu europejskiego;

40. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji z dnia 2 maja 2018 r., aby w ramach 
polityki przemysłowej w kolejnych wieloletnich ramach finansowych (WRF) utworzyć 
linię budżetową w wysokości 13 mld EUR przeznaczoną na obronność; zwraca uwagę, 
że wniosek ten, stanowiący wyraz bezprecedensowego zaangażowania Komisji, nadal 
wymaga jednomyślnej zgody państw członkowskich w następnych wieloletnich ramach 
finansowych;

41. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji z czerwca 2017 r. dotyczący utworzenia 
Europejskiego Funduszu Obronnego (EFO), który to fundusz miałby zachęcać do 
współpracy między państwami członkowskimi i do wspierania europejskiego przemysłu 
obronnego; zauważa, że wniosek ten jest pierwszą inicjatywą, w ramach której fundusze 
wspólnotowe są wykorzystywane do bezpośredniego wspierania projektów obronnych; 
uznaje, że inicjatywa ta stanowi istotny krok naprzód w budowaniu tzw. „Europy 
obrony” zarówno pod względem politycznym, jak i przemysłowym; zauważa, że 
Europejski Fundusz Obronny mógłby finansować projekty strukturalne, takie jak 
europejski myśliwiec przyszłości, europejski czołg przyszłości czy europejska obrona 
przeciwrakietowa; zauważa, że program prac w ramach działania przygotowawczego na 
rok 2019 będzie koncentrować się na dominacji widmowej i przyszłych przełomowych 
technologiach w dziedzinie obronności, czyli na dwóch obszarach, które są niezbędne 
do utrzymania niezależności technologicznej Europy w perspektywie długoterminowej; 
z zadowoleniem odnosi się również do przyjęcia przez Komisję w marcu 2019 r. 
pierwszego programu EDIDP (Europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego) 
oraz opublikowania dziewięciu zaproszeń do składania wniosków na rok 2019, w tym 
odnośnie do systemu Eurodrone, który stanowi niezbędny element strategicznej 
autonomii Europy; podkreśla, że po 2020 r. ogłoszonych zostanie dwanaście innych 
zaproszeń do składania wniosków obejmujących tematy priorytetowe we wszystkich 
dziedzinach (powietrze, ląd, morze, cyberprzestrzeń i przestrzeń kosmiczna); 
odnotowuje związek między decyzjami o zakupie podejmowanymi obecnie przez 
państwa członkowskie a perspektywami współpracy przemysłowej i technologicznej w 
ramach EFO;

42. z zadowoleniem przyjmuje skuteczne wdrożenie stałej współpracy strukturalnej 
(PESCO) jako istotny krok w stronę bliższej współpracy między państwami 
członkowskimi w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony; podkreśla, że przepis ten, 
wprowadzony w traktacie lizbońskim z 2009 r. (art. 46 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej), jest prawnie wiążący i zawiera szereg ambitnych zobowiązań, 
umożliwiających krajom europejskim, które tego pragną, poczynienie szybszych 
postępów w ramach wspólnych projektów obronnych; uznaje rolę, jaką stała współpraca 
strukturalna może odegrać w kształtowaniu europejskiego popytu; zauważa, że znaczna 
liczba projektów kwalifikujących się do programu EDIDP jest opracowywana w 
ramach PESCO i będzie mogła również skorzystać z wyższych stawek dotacji; wspiera 
pełną spójność między projektami PESCO i EFO;

43. podkreśla ścisłe powiązanie PESCO z rozpoczętym w 2017 r. skoordynowanym 
rocznym przeglądem w zakresie obronności (CARD) oraz z EFO w celu wzmocnienia 
zdolności obronnych państw europejskich; podkreśla, że nowe projekty będą musiały 
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stanowić część planu rozwoju zdolności (CDP), który umożliwi zacieśnienie 
współpracy między państwami członkowskimi w celu zmniejszenia dysproporcji w 
zakresie zdolności w ramach Europejskiej Agencji Obrony; uważa, że CARD powinien 
skutecznie przyczyniać się do harmonizacji inwestycji i zdolności krajowych sił 
zbrojnych, gwarantując tym samym strategiczną i operacyjną autonomię Unii oraz 
umożliwiając państwom członkowskim skuteczniejsze inwestowanie w obronność;

44. przyjmuje do wiadomości propozycję Komisji, by w następnych WRF przeznaczyć 6,5 
mld EUR na projekty dotyczące mobilności wojskowej;

45. wyraża zdziwienie powolnym tempem rozpoczęcia 34 projektów i uruchomieniem 
trzeciej fali 13 projektów, podczas gdy na chwilę obecną żaden z nich nie został 
zrealizowany; zauważa, że tylko cztery projekty osiągną swoją początkową zdolność 
operacyjną w 2019 r.; zwraca uwagę na brak ambicji i rozmachu niektórych projektów, 
które nie pozwalają na zmniejszenie najbardziej widocznych dysproporcji w zakresie 
zdolności, zwłaszcza tych z pierwszej fali, którymi są zasadniczo projekty z zakresu 
zdolności obejmujące jak największą liczbę państw członkowskich; zauważa, że 
pożądany udział w projektach PESCO nie może wpływać negatywnie na wysoki 
poziom ambicji uczestniczących państw członkowskich; uważa, że włączenie państw 
trzecich musi być silnie uwarunkowane i poparte utrwaloną i skuteczną wzajemnością; 
zachęca państwa do przedkładania projektów o strategicznym wymiarze europejskim, a 
przez to wzmacniania europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej sektora 
obronnego (EDTIB), która stanowi istotną część procesu wzmocnienia strategicznej 
autonomii i koncentruje się bardziej na aspektach operacyjnych w celu bezpośredniego 
reagowania na potrzeby europejskich armii w wymiarze działań operacyjnych;

46. podkreśla wciąż jeszcze wirtualny charakter Europejskiego Funduszu Obronnego; 
przypomina, że instrument ten nie został jeszcze ostatecznie zatwierdzony, a w kwietniu 
2019 r. zostało zawarte jedynie częściowe i polityczne porozumienie; podkreśla 
znaczenie podtrzymania stanowiska Parlamentu Europejskiego w sprawie kwoty 
funduszu, otwartości na państwa trzecie oraz ustanowienia odpowiedniej polityki 
własności intelektualnej w kontekście bezpieczeństwa i obrony w celu ochrony 
wyników badań; przypomina w związku z tym wysoce wrażliwy i strategiczny 
charakter badań w dziedzinie obronności, zarówno w odniesieniu do konkurencyjności 
przemysłowej, jak i strategicznej autonomii Unii; wzywa do uwzględnienia pierwszych 
wniosków wyciągniętych z wdrażania EDIDP, w szczególności w odniesieniu do 
stosowania odstępstw dla kwalifikujących się podmiotów, wdrażania projektu 
pilotażowego i realizacji działań przygotowawczych UE z zakresu badań w dziedzinie 
obronności; apeluje o każdorazowe pełne włączanie państw członkowskich do procesu 
decyzyjnego, aby uniknąć problemów biurokratycznych i zagwarantować, by programy 
odpowiadały potrzebom strategicznym WPBiO i państw członkowskich; uważa, że 
sukces Europejskiego Funduszu Obronnego będzie zależał od jego zdolności do 
uwzględnienia szczególnych uwarunkowań obronnych uczestniczących w nim państw i 
zagwarantowania wystarczających środków budżetowych, przy jednoczesnym unikaniu 
powielania kompetencji przemysłowych, wypierania krajowych inwestycji w obronność 
i komplikowania prowadzenia programów współpracy; uważa, że rozwój europejskiego 
przemysłu obronnego dzięki uregulowaniu dostępu podmiotów kontrolowanych przez 
strony trzecie w stosunku do Unii Europejskiej do projektów finansowanych przez 
Fundusz jest w pełni zgodny z europejskimi ambicjami dotyczącymi autonomii 
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strategicznej;

47. wyraża nadzieję, że decyzje w sprawie udziału stron trzecich w projektach PESCO w 
żadnym wypadku nie będą miały wpływu na warunki uzgodnione w ramach negocjacji 
w sprawie EFO i EDIDP, zważywszy na ściśle europejski charakter finansowania tych 
programów;

48. podkreśla strategiczny wymiar sektora kosmicznego dla Europy i zwraca uwagę na 
potrzebę poczynienia postępów w rozwoju technologii mających zastosowania zarówno 
cywilne, jak i wojskowe, które mogą zagwarantować europejską autonomię 
strategiczną; z zadowoleniem przyjmuje przedstawienie przez Komisję wniosku 
dotyczącego programu kosmicznego o wartości 16 mld EUR, który ma stymulować 
przywództwo Unii w dziedzinie przestrzeni kosmicznej w kolejnych wieloletnich 
ramach finansowych; z zadowoleniem przyjmuje postępy dokonane w wymiarze usług 
satelitarnych UE (Galileo, Copernicus, EGNOS); podkreśla konieczność dysponowania 
odpowiednimi środkami satelitarnymi w dziedzinach obrazowania satelitarnego, 
gromadzenia informacji, łączności i orientacji sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej dla 
zachowania autonomii decyzyjnej i operacyjnej UE; uważa, że usługi kosmiczne muszą 
być w pełni operacyjne, aby wspierać misje i operacje w ramach WPBiO w zakresie 
obrazowania satelitarnego o wysokiej rozdzielczości; podkreśla znaczenie 
finansowania, za pośrednictwem EFO, projektów przemysłowych o wymiarze 
kosmicznym, w których Unia może uzyskać rzeczywistą wartość dodaną;

49. jest przekonany, że w żywotnym interesie Unii leży stworzenie bezpiecznego i 
otwartego środowiska morskiego, które umożliwi swobodną wymianę handlową 
towarów i przepływ osób; zauważa, że większość strategicznych aktywów, krytycznej 
infrastruktury i zdolności znajduje się pod kontrolą państw członkowskich oraz że 
gotowość państw członkowskich do zacieśniania współpracy ma zasadnicze znaczenie 
dla bezpieczeństwa europejskiego; ponownie potwierdza pełnioną przez UE rolę 
gwaranta globalnego bezpieczeństwa morskiego oraz podkreśla znaczenie rozwijania 
odpowiednich zdolności wojskowych i cywilnych; w związku z tym z zadowoleniem 
odnosi się do przyjęcia w czerwcu 2018 r. zmienionego planu działania w ramach 
strategii UE w zakresie bezpieczeństwa morskiego;

50. uważa, że UE i państwa członkowskie stoją w obliczu bezprecedensowego zagrożenia 
w formie ataków cybernetycznych, a także cyberprzestępczości i terroryzmu; jest 
zdania, że charakter ataków cybernetycznych sprawia, że stanowią one zagrożenie 
wymagające reakcji na szczeblu UE; zachęca państwa członkowskie do zapewnienia 
sobie wzajemnej pomocy w przypadku ataku cybernetycznego na którekolwiek z nich;

51. z zadowoleniem przyjmuje starania na rzecz wzmocnienia zdolności UE w zakresie 
zwalczania tzw. zagrożeń hybrydowych, które są kombinacją niejednoznacznych 
postaw, bezpośrednich i pośrednich nacisków oraz połączenia potencjału wojskowego i 
pozamilitarnego oraz stanowią ogniwo przejściowe między wewnętrznymi i 
zewnętrznymi wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa, przed którymi stoi UE; 
odnotowuje toczące się debaty na temat uruchomienia klauzuli o wzajemnej pomocy w 
związku z zagrożeniami hybrydowymi w celu zapewnienia Unii Europejskiej 
skutecznej wspólnej reakcji;

52. dostrzega coraz większą rolę sztucznej inteligencji (SI) w dziedzinie obronności 
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europejskiej; odnotowuje w szczególności liczne zastosowania wojskowe wynikające z 
wykorzystywania sztucznej inteligencji w zarządzaniu środowiskiem operacyjnym i 
stymulowaniu go, wspomaganiu podejmowania decyzji, wykrywaniu zagrożeń i 
gromadzeniu danych wywiadowczych; podkreśla, że rozwój godnej zaufania sztucznej 
inteligencji w dziedzinie obronności jest technologią niezbędną do zapewnienia 
europejskiej autonomii strategicznej w zakresie zdolności i działalności operacyjnej; 
wzywa Unię do wspierania inwestycji w tej dziedzinie, a w szczególności inwestycji w 
technologie przełomowe, za pośrednictwem istniejących instrumentów (Europejski 
Fundusz Obronny, Europejska Rada ds. Innowacji, przyszły program „Horyzont 
Europa”, program „Cyfrowa Europa”);

53. stwierdza, że współpraca w dziedzinie zdolności jest dopiero w początkowym stadium, 
zanim UE i jej państwa członkowskie będą mogły skorzystać z konkretnych rezultatów 
trwałej i pogłębionej współpracy; jest przekonany, że operacyjne wdrażanie ambicji 
europejskich jest zobowiązaniem długofalowym i opiera się na stałej woli politycznej 
państw członkowskich; podkreśla potrzebę elastycznych form współpracy 
realizowanych za pomocą dynamicznych i modułowych instrumentów, które ułatwiają 
zbliżenie kultur strategicznych oraz interoperacyjność między partnerami działającymi 
na zasadzie dobrowolności i dysponującymi odpowiednimi zdolnościami; zachęca do 
spontanicznych form współpracy lub mechanizmów wzajemności, takich jak EATC 
(Europejskie Dowództwo Transportu Lotniczego), które już dowiodło swojej 
skuteczności, i popiera jego rozszerzenie na inne dziedziny (śmigłowce, pomoc 
medyczna);

Współpraca w dziedzinie obrony i partnerstwa w ramach WPBiO 

54. podkreśla, że ambitny cel dotyczący europejskiej autonomii strategicznej opiera się na 
zdolności Europejczyków do działania w obronie swoich interesów, zarówno 
samodzielnie, jak i w ramach współpracy instytucjonalnej (NATO, Organizacja 
Narodów Zjednoczonych);

55. uważa, że europejska autonomia strategiczna musi opierać się na trwałej współpracy i 
partnerstwach strategicznych z krajami i organizacjami, które podzielają wartości Unii; 
z zadowoleniem przyjmuje również wkład partnerów WPBiO w misje i operacje Unii;

56. uważa za niezbędne utrzymanie silnej, bliskiej i uprzywilejowanej współpracy w 
dziedzinie obrony i bezpieczeństwa między Unią a Zjednoczonym Królestwem po jego 
wystąpieniu z UE; podkreśla, że prowadzenie działań we współpracy ze Zjednoczonym 
Królestwem umożliwi Unii dysponowanie zdolnościami na najwyższym poziomie, 
zarówno w dziedzinie samych zdolności, jak i działalności operacyjnej; uważa, że 
planowanie współpracy w dziedzinie obronności z systematycznym wykluczaniem 
Brytyjczyków nie ma najmniejszego uzasadnienia; proponuje zawarcie ze 
Zjednoczonym Królestwem traktatu o obronności i bezpieczeństwie, który umożliwi 
temu krajowi uczestnictwo, w miarę możliwości, w instrumentach Unii;

57. przypomina zasadniczą rolę NATO w obronie zbiorowej, która to rola została wyraźnie 
uznana w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; jest przekonany, że 
partnerstwo między Unią a NATO ma zasadnicze znaczenie dla sprostania wyzwaniom 
w dziedzinie bezpieczeństwa, przed którymi stoi Europa i jej sąsiedztwo; jest zdania, że 
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współpraca między UE a NATO musi mieć charakter uzupełniający i przebiegać w 
duchu poszanowania specyfiki i ról każdego z tych podmiotów;

58. zwraca uwagę na znaczenie partnerstwa między Unią a ONZ w rozwiązywaniu 
konfliktów międzynarodowych i w działaniach na rzecz budowania pokoju; zachęca 
obydwa podmioty do jeszcze większej koordynacji ich starań na obszarach, na których 
prowadzą one duże misje cywilne i wojskowe, aby unikać powielania działań i 
zoptymalizować synergie;

59. podkreśla znaczenie współpracy między Unią a innymi instytucjami 
międzynarodowymi, w szczególności z Unią Afrykańską i OBWE; uważa, że UE 
powinna poszerzyć dialog i współpracę z państwami trzecimi w regionie oraz z 
organizacjami regionalnymi i subregionalnymi;

60. popiera, równolegle ze współpracą i partnerstwami instytucjonalnymi, łączenie różnych 
form współpracy, które są elastyczne, wieloaspektowe, otwarte, a jednocześnie 
operacyjne, ambitne i wymagające, w ramach struktur UE, NATO i ONZ oraz poza 
nimi, które to formy współpracy mogą ułatwić wspólną realizację zobowiązań w 
ramach prowadzonych operacji, a tym samym wzmocnić strategiczną autonomię 
operacyjną Unii; podkreśla w związku z tym, że przykłady współpracy, takie jak 
europejska inicjatywa interwencyjna, Nordycka Współpraca Obronna (NORDEFCO) 
czy też rosnąca integracja sił zbrojnych Niemiec i Niderlandów wpisują się w to 
podejście zmierzające do intensyfikacji współpracy wojskowej między państwami 
członkowskimi;

Ramy instytucjonalne 

61. uważa, że postępy w dziedzinie obronności europejskiej otwierają drogę do istotnych 
zmian strukturalnych; odnotowuje zapowiedź utworzenia w ramach Komisji 
Europejskiej Dyrekcji Generalnej ds. Obrony i Przestrzeni Kosmicznej działającej pod 
nadzorem komisarza ds. rynku wewnętrznego; zauważa, że ta nowa dyrekcja generalna 
powinna być odpowiedzialna za wspieranie, koordynowanie lub uzupełnianie działań 
państw członkowskich w dziedzinie obronności europejskiej i tym samym 
przyczyniłaby się do wzmocnienia europejskiej autonomii strategicznej; przyjmuje do 
wiadomości opis jej pięciu głównych zadań (wdrożenie i kontrola EFO, stworzenie 
otwartego i konkurencyjnego europejskiego rynku sprzętu obronnego, wdrożenie planu 
działania na rzecz mobilności wojskowej, wzmocnienie silnego i innowacyjnego 
przemysłu kosmicznego, wdrożenie przyszłego programu kosmicznego), wzywa jednak 
Komisję do bardziej szczegółowego wyjaśnienia zakresu zadań nowej DG; zastanawia 
się nad jej współpracą z innymi strukturami działającymi czynnie w dziedzinie polityki 
obronnej i posiadającymi inny zakres obowiązków (EAO, ESDZ itp.);

62. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
Europejskiej, Radzie, oraz komisarz ds. rynku wewnętrznego, wysokiej przedstawiciel 
Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz wiceprzewodniczącej 
Komisji, sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, sekretarzowi 
generalnemu NATO, agencjom Unii Europejskiej działającym w dziedzinie przestrzeni 
kosmicznej, bezpieczeństwa i obrony, a także rządom i parlamentom narodowym 
państw członkowskich.
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