
PA\912571PL.doc PE496.318v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Spraw Konstytucyjnych

2012/2223(INI).

19.9.2012

PROJEKT OPINII
Komisji Spraw Konstytucyjnych

dla Komisji Spraw Zagranicznych

w sprawie klauzul wzajemnej obrony i solidarności UE: wymiaru politycznego 
i operacyjnego
(2012/2223 (INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*): Andrew Duff

(*) Zaangażowana komisja – art. 50 Regulaminu



PE496.318v01-00 2/12 PA\912571PL.doc

PL



PA\912571PL.doc 3/12 PE496.318v01-00

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. Odniesienie 1

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 42 ust. 7 Traktatu o 
Unii Europejskiej (Traktat UE) i art. 222 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE),

– uwzględniając w szczególności art. 42 
ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),
art. 222 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) oraz deklarację nr 37 
odnoszącą się do art. 222 TFUE,

2. Odniesienie 2

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 24 i 42 ust. 2 
Traktatu UE, art. 122 i 196 TFUE oraz 
37. Deklarację odnoszącą się do art. 222 
TFUE,

skreślone

3. Odniesienie 6 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 4 i 5 Traktatu 
Północnoatlantyckiego,
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4. Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że w Traktacie z 
Lizbony wprowadzono art. 42 ust. 7 
Traktatu UE („klauzula wzajemnej
obrony” lub „klauzula wzajemnej
pomocy”1)oraz art. 222 TFUE („klauzula 
solidarności”), dążąc do przeciwdziałania 
takim zagrożeniom, jednak konsekwencje 
praktyczne wspomnianych artykułów są 
wciąż niedoprecyzowane, mimo że Traktat 
wszedł w życie prawie trzy lata temu;
_____________

1 Zwana dalej „klauzulą wzajemnej obrony”; w 
traktacie nie uwzględniono jednak konkretnej 
nazwy. Zob. zwłaszcza zobowiązanie do wzajemnej 
obrony, o którym mowa w art. V zmienionego 
traktatu z Brukseli, o którym jego sygnatariusze 
sądzą, że wchodzi ono w zakres art. 42 ust. 7 
Traktatu UE (oświadczenie przewodnictwa Stałej 
Rady UZE z dnia 31 marca 2010 r.).

E. mając na uwadze, że w Traktacie z 
Lizbony wprowadzono art. 42 ust. 7 
Traktatu UE („klauzula wzajemnej 
pomocy”1) oraz art. 222 TFUE („klauzula 
solidarności”), dążąc do przeciwdziałania 
takim zagrożeniom, jednak konsekwencje 
praktyczne wspomnianych artykułów są 
wciąż niedoprecyzowane, mimo że Traktat 
wszedł w życie prawie trzy lata temu;

_____________

1 Zwana dalej „klauzulą wzajemnej pomocy”; w 
traktacie nie uwzględniono jednak konkretnej 
nazwy. Zob. zwłaszcza zobowiązanie do wzajemnej 
obrony, o którym mowa w art. V zmienionego 
traktatu z Brukseli, o którym jego sygnatariusze 
sądzą, że wchodzi ono w zakres art. 42 ust. 7 
Traktatu UE (oświadczenie przewodnictwa Stałej 
Rady UZE z dnia 31 marca 2010 r.).

5. Punkt F a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że 21 państw 
członkowskich będących również 
członkami NATO może się wzajemnie 
konsultować w razie, gdy zagrożona jest 
ich integralność terytorialna, niezależność 
polityczna lub bezpieczeństwo, oraz mając 
na uwadze, że są one w każdym razie 
zobowiązane do zbiorowej obrony w razie 
ataku zbrojnego;
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6. Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa państwa członkowskie, Komisję 
oraz wiceprzewodniczącą/ wysoką 
przedstawiciel do pełnego 
wykorzystywania potencjału wszystkich 
istotnych postanowień Traktatu, zwłaszcza 
klauzuli wzajemnej obrony i klauzuli 
solidarności, aby zapewnić obywatelom 
Europy solidne zabezpieczenie przeciwko 
poważnym zagrożeniom dla 
bezpieczeństwa, w oparciu o zwiększoną 
efektywność pod względem kosztów oraz 
sprawiedliwy podział obciążenia i 
kosztów;

1. wzywa państwa członkowskie, Komisję 
oraz wiceprzewodniczącą/ wysoką 
przedstawiciel do pełnego 
wykorzystywania potencjału wszystkich 
istotnych postanowień Traktatu, zwłaszcza 
klauzuli wzajemnej pomocy i klauzuli 
solidarności, aby zapewnić obywatelom 
Europy solidne zabezpieczenie przeciwko 
poważnym zagrożeniom dla 
bezpieczeństwa, w oparciu o zwiększoną 
efektywność pod względem kosztów oraz 
sprawiedliwy podział obciążenia i 
kosztów;

7. Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. odnotowuje nową koncepcję 
strategiczną NATO, w ramach której w 
uzupełnieniu swojej roli jako sojuszu 
wojskowego w czasie wojny zamierza ona 
zbudować zdolność do działania jako 
wspólnota polityczna i bezpieczeństwa, 
współpracując na zasadzie partnerstwa z 
UE; stwierdza bliskie podobieństwo 
między celami NATO a celami 
ustanowionymi w art. 43 TUE (dawniej 
zwanymi zadaniami petersberskimi); 
ostrzega w związku z tym przed 
kosztownym dublowaniem wysiłków przez 
obie organizacje i przed marnotrawieniem 
zasobów oraz nalega na o wiele ściślejszą i 
bardziej systematyczną współpracę między 
wysoką przedstawiciel Unii i sekretarzem 
generalnym NATO w celach oceny 
ryzyka, zarządzania zasobami, planowania 
polityki oraz prowadzenia zarówno 
cywilnych, jak i wojskowych operacji w 
ramach WPBiO;



PE496.318v01-00 6/12 PA\912571PL.doc

PL

8. Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. nalega na Radę, by nie pozostawała 
uwikłana w ostatecznie błahe spory 
dotyczące terytorialności, lecz by 
naśladowała podejście NATO, które 
przewiduje nieuniknione okoliczności, w 
których niezbędne są czasami działania 
poza obszarem Północnego Atlantyku w 
celu wsparcia interesów bezpieczeństwa 
sojuszników; 

9. Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wskazuje na szeroki wachlarz 
instrumentów, jakimi dysponuje Unia i 
państwa członkowskie, w zakresie 
przeciwdziałania nadzwyczajnym 
wydarzeniom, w duchu solidarności, do 
których należą m.in. mechanizm ochrony 
ludności, Fundusz Solidarności oraz 
możliwość przyznawania wsparcia 
gospodarczego i finansowego w sytuacji 
poważnych trudności na podstawie
art. 122 TFUE; przypomina również o 
zobowiązaniu do rozwijania wzajemnej 
solidarności politycznej w zakresie polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa zgodnie z 
art. 24 Traktatu UE; podkreśla, że celem 
klauzul wzajemnej obrony i solidarności 
nie jest zastąpienie któregokolwiek z tych 
instrumentów, lecz ich uzupełnienie pod 
kątem sytuacji, w których występują 
nadzwyczajne zagrożenia lub straty, 
zwłaszcza, jeśli reagowanie na nie będzie 
wymagało koordynacji politycznej na 
wysokim szczeblu oraz zaangażowania sił 
zbrojnych;

4. wskazuje na szeroki wachlarz 
instrumentów, jakimi dysponuje Unia i 
państwa członkowskie, w zakresie 
przeciwdziałania nadzwyczajnym 
wydarzeniom, w duchu solidarności; 
zwraca uwagę na przydatne podstawy 
prawne, jakimi są: art. 122 TFUE w 
odniesieniu do pomocy finansowej w 
sytuacjach wyjątkowych oraz art. 196 
TFUE w odniesieniu do środków w
zakresie ochrony ludności; 
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10. Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. przypomina o zobowiązaniu do 
systematycznego rozwijania wzajemnej 
solidarności politycznej w zakresie polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa zgodnie z 
art. 24 TUE; zauważa możliwości 
stworzone przez Traktat z Lizbony 
dotyczące ściślejszej współpracy w 
zakresie WPZiB, w tym przypisywanie 
konkretnych zadań i misji grupom 
państw, jak również koncepcję stałej 
współpracy strukturalnej w kwestiach 
wojskowych; podkreśla, że celem klauzul 
wzajemnej pomocy i solidarności nie jest 
zastąpienie któregokolwiek z tych 
instrumentów, lecz ich uzupełnienie w 
razie wystąpienia nadzwyczajnego 
zagrożenia lub szkód, zwłaszcza w 
przypadku gdy reakcja na nie będzie 
wymagała koordynacji politycznej na 
wysokim szczeblu oraz zaangażowania sił 
zbrojnych;

11. Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję i wiceprzewodniczącą/ 
wysoką przedstawiciel, w kontekście 
prowadzonych przez nie prac nad 
wspólnym wnioskiem dotyczącym decyzji 
Rady w sprawie realizacji klauzuli 
solidarności zgodnie z wymogami 
ustanowionymi w Traktacie, by należycie 
uwzględniły polityczny i operacyjny 
wymiar obu klauzul oraz by zastosowały 
się do zaleceń zawartych w niniejszej 
rezolucji;

5. nalega, by przed końcem 2012 r. 
Komisja i wysoka przedstawiciel 
przedstawiły zgodnie z przepisami art. 222 
ust. 3 TFUE wspólny wniosek dotyczący 
decyzji Rady określającej warunki 
zastosowania klauzuli solidarności; 
wzywa, w trosce o spójność, Komitet 
Polityczny i Bezpieczeństwa oraz Stały 
Komitet Współpracy Operacyjnej w
zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
do przedstawienia wspólnej opinii w
sprawie zastosowania klauzuli solidarności
oraz zasad działania klauzuli wzajemnej 
pomocy, w tym związku z NATO;
odnotowuje, że Rada będzie decydować 
większością kwalifikowaną w kwestii 
innych niż militarne aspektów wzajemnej 
pomocy i wsparcia; podkreśla w związku z 
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tym konieczność pełnego informowania 
Parlamentu;



PA\912571PL.doc 9/12 PE496.318v01-00

PL

12. Śródtytuł

Projekt rezolucji Poprawka

Klauzula wzajemnej obrony Klauzula wzajemnej pomocy

13. Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. przypomina państwom członkowskim o 
ich jednoznacznym obowiązku do 
udzielania pomocy i wsparcia przy 
zastosowaniu wszelkich środków, jakie są 
w ich dyspozycji, w sytuacji, gdy któreś z 
terytoriów państw członkowskich padnie 
ofiarą napaści zbrojnej; podkreśla, że choć 
w najbliższej przyszłości ewentualność 
napaści na dużą skalę na któreś z państw 
członkowskich wydaje się mało 
prawdopodobna, zarówno tradycyjna 
obrona terytorialna, jak i obrona 
przeciwko nowym zagrożeniom nie mogą 
utracić swojego istotnego znaczenia w 
programach politycznych; przypomina 
również, że w Traktacie ustanowiono, iż 
dla państw UE będących członkami 
Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego 
NATO pozostaje podstawą ich zbiorowej
obrony i forum dla jej wykonywania, oraz 
że zobowiązania i współpraca w zakresie 
wzajemnej obrony muszą być zgodne ze 
zobowiązaniami wynikającymi z 
przynależności do NATO;

6. przypomina państwom członkowskim o 
ich jednoznacznym obowiązku do 
udzielania pomocy i wsparcia przy 
zastosowaniu wszelkich środków, jakie są 
w ich dyspozycji, w sytuacji, gdy któreś z 
terytoriów państw członkowskich padnie 
ofiarą napaści zbrojnej; przypomina 
również, że znaczna większość państw 
członkowskich UE to członkowie NATO i 
że w związku z tym wspólna polityka 
bezpieczeństwa i obrony Unii musi 
odpowiadać zobowiązaniom wynikającym
z przynależności do NATO i być z nimi 
zgodna; przyjmuje do wiadomości 
specyficzny charakter polityki 
bezpieczeństwa i obrony tych państw 
członkowskich, które nie są członkami 
NATO, lecz zauważa, że klauzula 
wzajemnej pomocy UE nigdy nie zostanie 
zastosowana bez uprzedniej konsultacji z 
NATO i bez uprzedniego zwrócenia się do 
niej o zaangażowanie;

14. Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wskazuje jednocześnie, że równie 
istotna jest konieczność przygotowania na 
sytuacje dotyczące państw członkowskich 
UE niebędących członkami NATO bądź 
państw członkowskich UE, których 
terytoria znajdują się poza obszarem 
NATO, które z tego powodu nie są objęte 
Traktatem Waszyngtońskim, bądź na 

7. zwraca jednocześnie uwagę na
konieczność przygotowania na sytuacje, w 
których NATO postanowi, że nie będzie się 
angażować;
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sytuacje, w których nie udało się osiągnąć 
zgody w NATO co do podjęcia działań 
zbiorowych;

15. Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla wagę odstraszania, a co za 
tym idzie, potrzebę posiadania przez 
państwa europejskie wiarygodnych 
zdolności wojskowych; zachęca państwa 
członkowskie do zwiększenia wysiłków na 
rzecz rozwoju współpracy w zakresie 
zdolności wojskowych, zwłaszcza poprzez 
uzupełniające inicjatywy UE i NATO
„łączenia i udostępniania zdolności 
wojskowych” oraz „inteligentnej obrony”
(ang. smart defence), które są istotnym 
krokiem naprzód w czasach zmniejszania 
wydatków na obronność;

9. podkreśla wagę odstraszania, a co za 
tym idzie, potrzebę posiadania przez 
państwa europejskie wiarygodnych 
zdolności wojskowych; zachęca państwa 
członkowskie do zwiększenia wysiłków na 
rzecz rozwoju współpracy w zakresie 
zdolności wojskowych, zwłaszcza poprzez 
uzupełniające inicjatywy UE i NATO
„łączenia i udostępniania zdolności 
wojskowych” oraz „inteligentnej obrony”
(ang. smart defence), które są istotnym 
krokiem naprzód w czasach zmniejszania 
wydatków na obronność; ponawia w 
związku z tym swój apel o większy 
szacunek dla prac Europejskiej Agencji 
Obrony i pełniejsze korzystanie z niej 
przez ministrów obrony państw 
członkowskich;

16. Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. ponownie wzywa do systematycznego 
ujednolicenia wymogów wojskowych oraz 
ujednoliconego planowania obrony UE 
oraz procesu nabywania, dostosowanego 
do poziomu dążeń UE oraz 
skoordynowanego z procesem planowania 
obrony NATO; uwzględniając zwiększony 
poziom gwarancji bezpieczeństwa, który 
zapewnia klauzula wzajemnej obrony, 
zachęca państwa członkowskie do 
rozważenia wielonarodowej współpracy w 
zakresie rozwoju zdolności oraz, w 
stosownych przypadkach, 
wyspecjalizowania, będących 
najważniejszymi zasadami planowania 
obrony;

10. ponownie wzywa do systematycznego 
ujednolicenia wymogów wojskowych oraz 
ujednoliconego planowania obrony UE 
oraz procesu nabywania, dostosowanego 
do poziomu dążeń UE oraz 
skoordynowanego z procesem planowania 
obrony NATO; uwzględniając zwiększony 
poziom gwarancji bezpieczeństwa, który 
zapewnia klauzula wzajemnej pomocy, 
zachęca państwa członkowskie do 
rozważenia wielonarodowej współpracy w 
zakresie rozwoju zdolności oraz, w 
stosownych przypadkach, 
wyspecjalizowania, będących 
najważniejszymi zasadami planowania 
obrony;



PA\912571PL.doc 11/12 PE496.318v01-00

PL

17. Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zachęca wiceprzewodniczącą/ wysoką 
przedstawiciel do zaproponowania 
praktycznych ustaleń w celu zapewnienia 
efektywnych działań w odpowiedzi na 
wydarzenia w którymkolwiek z państw 
członkowskich, które uruchomią działanie 
klauzuli wzajemnej obrony, a także 
analizy roli, jaką odegrać powinny 
instytucje UE w sytuacji uruchomienia 
działania klauzuli; jest zdania, że 
zobowiązanie do zapewnienia pomocy i 
wsparcia, będące wyrazem solidarności 
politycznej wśród państw członkowskich, 
powinno pozwolić na szybkie podjęcie 
decyzji w Radzie dotyczącej wsparcia 
zaatakowanego państwa członkowskiego;

skreślony

18. Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. jest zdania, że w sytuacji 
wykorzystania działań zbiorowych 
mających na celu obronę zaatakowanego 
państwa członkowskiego, w stosownych 
przypadkach powinno być możliwe 
wykorzystanie istniejących struktur UE w 
zakresie zarządzania w sytuacji 
kryzysowej, a zwłaszcza należy
przewidzieć możliwość uruchomienia
Kwatery Głównej Operacji UE; podkreśla 
potrzebę stworzenia w pełni sprawnej 
Kwatery Głównej Operacji UE, która 
zapewni właściwy poziom gotowości i 
szybkości reakcji, oraz ponownie wzywa 
państwa członkowskie do utworzenia tego 
rodzaju stałej zdolności, bazując na 
uruchomionym niedawno centrum
operacyjnym UE;

12. jest zdania, że działania podejmowane 
na mocy art. 42 ust. 7 TUE powinny jak 
najlepiej wykorzystywać istniejące 
struktury UE w zakresie zarządzania w 
sytuacji kryzysowej, lecz że w dalszej 
perspektywie będzie należało przewidzieć
ustanowienie stałej Kwatery Głównej 
Operacji UE, bazując na uruchomionym 
niedawno centrum operacyjnym UE;

19. Ustęp 32
[przesunięcie ust. 32 i dodanie go po ust. 27] 
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20. Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. przypomina, że z klauzuli solidarności 
wynika, iż Rada Europejska dokonuje 
regularnej oceny zagrożeń, przed którymi 
stoi Unia; jest zdania, że taką ocenę należy 
przeprowadzić przynajmniej na dwóch 
odrębnych poziomach: z perspektywy 
bardziej długoterminowej – w Radzie 
Europejskiej, podczas której należy 
również podjąć refleksję strategiczną, która 
znajdzie odzwierciedlenie w przyszłych 
modyfikacjach europejskiej strategii 
bezpieczeństwa oraz strategii 
bezpieczeństwa wewnętrznego, a także 
poprzez częściej przeprowadzane 
kompleksowe przeglądy bieżących 
zagrożeń;

35. przypomina, że z klauzuli solidarności 
wynika, iż Rada Europejska dokonuje 
regularnej oceny zagrożeń, przed którymi 
stoi Unia, i koordynuje to działanie z 
partnerami z NATO; jest zdania, że taką 
ocenę należy przeprowadzić przynajmniej 
na dwóch odrębnych poziomach: z 
perspektywy bardziej długoterminowej – w 
Radzie Europejskiej, podczas której należy 
również podjąć refleksję strategiczną, która 
znajdzie odzwierciedlenie w przyszłych 
modyfikacjach europejskiej strategii 
bezpieczeństwa oraz strategii 
bezpieczeństwa wewnętrznego, a także 
poprzez częściej przeprowadzane 
kompleksowe przeglądy bieżących 
zagrożeń;


