
PR\1052611PL.doc PE551.756v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2014 - 2019

Komisja Spraw Zagranicznych

2015/2037(INI)

5.3.2015

PROJEKT SPRAWOZDANIA

w sprawie wpływu zmian na europejskich rynkach obrony na bezpieczeństwo i 
zdolności obronne w Europie
(2015/2037(INI))

Komisja Spraw Zagranicznych

Sprawozdawczyni: Ana Gomes

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej(*):
Ildikó Gáll-Pelcz, Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

(*) Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu



PE551.756v01-00 2/8 PR\1052611PL.doc

PL

PR_INI

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ..............................................3



PR\1052611PL.doc 3/8 PE551.756v01-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wpływu zmian na europejskich rynkach obrony na bezpieczeństwo i zdolności 
obronne w Europie
(2015/2037(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając tytuł V Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dni 19-20 grudnia 2013 r. w sprawie 
wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 24 lipca 2013 r. zatytułowany „W kierunku 
bardziej konkurencyjnego i wydajnego sektora obronności i bezpieczeństwa” 
(COM(2013)0542) i powiązany plan działania z dnia 24 czerwca 2014 r. 
(COM(2014)0387),

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE z dnia 6 maja 
2009 r. w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych 
z obronnością we Wspólnocie1,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/81/WE z dnia 
13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na 
roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w 
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającą dyrektywy 2004/17/WE i 
2004/18/WE2,

– uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. 
określające wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu 
wojskowego,

– uwzględniając ramy polityczne systematycznej i długoterminowej współpracy w 
zakresie obronności przyjęte przez Radę dnia 18 listopada 2014 r.,

– uwzględniając uaktualnione porozumienie ramowe w sprawie bezpieczeństwa dostaw 
zawarte między uczestniczącymi państwami członkowskimi i przyjęte przez Radę 
Sterującą Europejskiej Agencji Obrony w listopadzie 2013 r. oraz powiązany kodeks 
postępowania dotyczący priorytetów przyjęty przez Radę Sterującą EDA w maju 
2014 r.,

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie europejskiej bazy 

                                               
1  Dz.U. L 146 z 10.6.2009, s. 1.
2  Dz.U. L 216 z 20.8.2009, s. 76.
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technologiczno-przemysłowej sektora obronnego1 oraz z dnia 14 grudnia 2011 r. w 
sprawie wpływu kryzysu finansowego na sektor obrony w państwach członkowskich 
UE2,

– uwzględniając art. 52 i 54 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz opinię Komisji Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A8-0000/2015),

A. mając na uwadze, że nowe prawodawstwo dotyczące europejskiego rynku obrony 
zostało wprowadzone w ramach pakietu dotyczącego obronności z 2009 r. i że 
wszystkie 28 państw członkowskich przetransponowało nowe przepisy do swoich 
krajowych porządków prawnych; mając na uwadze, że kluczowym elementem tego 
nowego prawodawstwa jest wprowadzenie ram ustawodawczych opartych na 
przejrzystości, braku dyskryminacji i konkurencji z uwzględnieniem specyfiki sektora 
obronności;

B. mając na uwadze, że państwa członkowskie zgodziły się co do tego, iż należy rozwinąć 
europejski rynek sprzętu i usług w zakresie obrony; mając na uwadze, że Rada 
Europejska wezwała nawet do ustanowienia ogólnounijnego systemu bezpieczeństwa 
dostaw; mając na uwadze, że odpowiednie możliwości i dostawa sprzętu oraz 
strategiczna autonomia UE mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Unii i jej 
sąsiedztwa;

C. mając na uwadze, że brak konsolidacji europejskich rynków obrony oznacza, iż 
zależność od podmiotów zewnętrznych w europejskim sektorze obronności zwiększa 
się w niebezpiecznym tempie w czasach wielu bezpośrednich zagrożeń dla 
europejskiego bezpieczeństwa, co jest sytuacją bezprecedensową od czasu zakończenia 
zimnej wojny;

Zmiany na rynkach obrony zagrażają europejskiej autonomii

1. pozostaje zaniepokojony rozpowszechnionymi i w większości przypadków 
nieskoordynowanymi cięciami w budżecie na obronność większości państw 
członkowskich; jest zdania, że ten brak koordynacji zagraża Unii ze względu na 
rezygnację ze strategicznych atutów i możliwości oraz na utratę szans, które mogłaby 
przynieść koordynacja polityk obrony i wspólne zmobilizowanie aktywów obronnych 
oraz dzielenie się nimi w odniesieniu do osiągnięcia strategicznej autonomii UE, jej 
bezpieczeństwa dostaw oraz obrony jej obywateli i interesów;

2. jest poważnie zaniepokojony gwałtownym zwiększeniem się liczby konfliktów 
zbrojnych, wojen hybrydowych i niestabilności oraz rozpowszechnionym łamaniem 
praw człowieka w najbliższym sąsiedztwie UE, a także zagrożeniem terroryzmem 
wewnątrz UE; uważa, że obecne zagrożenia dla bezpieczeństwa dotyczą całej UE i 
powinno się im przeciwdziałać wspólnie i w skoordynowany sposób poprzez wspólną 
mobilizację zasobów cywilnych i wojskowych oraz dzielenie się nimi; w tym 

                                               
1  Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0514.
2  Dz.U. C 168 E z 14.6.2013, s. 9.
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kontekście jest przekonany, że nie można marnować zasobów i że konieczne jest lepsze 
wykorzystanie pieniędzy podatników oraz dokonywanie postępów w zakresie tworzenia 
europejskiego rynku sprzętu wojskowego, a także rozwój europejskiej bazy 
technologiczno-przemysłowej sektora obronnego (EDTIB);

3. dlatego jest zaniepokojony powolnym i niespójnym wdrażaniem przez państwa 
członkowskie dyrektyw z pakietu dotyczącego obronności z 2009 r. i podkreśla 
znaczenie roli monitorującej, którą powinna odgrywać Komisja; uznaje, że 
wprowadzanie nowych przepisów jest długotrwałym procesem, ale ostrzega, że 
nieprawidłowe i zróżnicowane ich stosowanie grozi stworzeniem złych praktyk, co 
zagrozi osiągnięciu celów określonych we wspomnianych dyrektywach, a czatem 
przekreśli szanse na stworzenie europejskiego rynku sprzętu wojskowego i ograniczy 
rozwój EDTIB;

4. ostrzega przed niepokojącymi zmianami na europejskim rynku obrony, które powodują 
zwiększenie zależności od podmiotów zewnętrznych w europejskim sektorze 
obronności w czasie, gdy sytuacja w zakresie bezpieczeństwa staje się coraz trudniejsza; 
ostrzega w szczególności przed połączeniem zmniejszania przez państwa członkowskie 
budżetów na obronę, utrzymującego się rozdrobnienia rynku mimo nowych zasad 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, coraz większej zależności przemysłu obronnego 
od wywozu poza UE i zwiększonej liczby zagranicznych inwestycji w europejskim 
sektorze obronności, co powoduje utratę kontroli nad strategicznymi krajowymi i 
europejskimi branżami przemysłu obronnego, aktywami i technologiami;

5. zauważa, że chociaż Rada Europejska w grudniu 2013 r. nie zdołała adekwatnie 
zareagować na tę sytuację, to nakreśliła kilka sposobów postępowania i zobowiązała się 
do sprawdzenia postępów w czerwcu 2015 r.; podkreśla, że mimo ograniczonych 
ambicji i dalszego pogarszania się sytuacji w zakresie bezpieczeństwa zarówno 
wewnątrz UE, jak i na wschód i na południe od jej granic, nie poczyniono żadnych 
rzeczywistych postępów w mierzeniu się z bieżącymi wyzwaniami i zagrożeniami 
dotyczącymi bezpieczeństwa;

6. wzywa Radę Europejską do wyciągnięcia niezbędnych wniosków i przyjęcia 
konkretnych środków w celu rozwiązania problemu rozdrobnienia europejskiego rynku 
obrony w celu zagwarantowania dostępności zdolności obronnych niezbędnych do 
zapewnienia bezpieczeństwa w Europie i osiągnięcia celów WPBiO;

Zmniejszający się popyt w Europie z uwagi na cięcia budżetowe: potrzeba dalszej 
współpracy

7. uważa, że należy skompensować lata niedostatecznego finansowania budżetów na 
obronę w Europie poprzez zwiększoną współpracę między państwami członkowskimi, 
w tym poprzez formułowanie polityk w zakresie budżetu na obronę i koordynację 
strategicznych wyborów dotyczących nabywania sprzętu wojskowego i sprzętu 
podwójnego zastosowania; ponawia swoje wezwanie o konsolidację popytu w całej UE, 
co jest jedynym sposobem na osiągnięcie masy krytycznej w celu utrzymania 
konkurencyjnej i niezależnej EDTIB; podkreśla, że utrzymanie silnej i autonomicznej 
EDTIB jest kluczowym elementem europejskiej zdolności do ochrony swoich 
obywateli, interesów i wartości zgodnie z celami Traktatu i do wypełnienia swoich 
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zobowiązań jako ogólnoświatowego gwaranta bezpieczeństwa, jak podkreśliła
wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa (WP);

8. przypomina o konieczności zapewnienia większej zbieżności między krajowymi 
procesami planowania obronnego i w tym kontekście z zadowoleniem odnotowuje 
przyjęcie ram polityki w zakresie systematycznej i długoterminowej współpracy w 
dziedzinie obronności; ubolewa jednak nad ich niewiążącym charakterem i tym, że nie 
określono w nich jasnego i ustrukturyzowanego procesu; 

9. oczekuje, że współpracy oraz łączeniu inicjatyw i dzieleniu się nimi nadany zostanie 
priorytet oraz że w tym celu zostaną stworzone zachęty, w szczególności zachęty 
podatkowe; z zadowoleniem przyjmuje prace Europejskiej Agencji Obrony (EDA) 
dotyczące mechanizmu wspólnych zamówień i oczekuje, że zostaną w nim 
uwzględnione środki zachęcające do współpracy przy nabywaniu sprzętu wojskowego i 
wsparcie w tym zakresie; 

10. przypomina, że w ramach programu „Horyzont 2020”, COSME oraz europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych przedsiębiorstwa z sektora obronności, w 
szczególności MŚP, mogą składać wnioski o unijne finansowanie projektów 
podwójnego zastosowania i innych projektów; wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do pomagania przedsiębiorstwom, w szczególności MŚP, w odpowiednim
wykorzystywaniu szans na finansowanie z funduszy europejskich projektów 
związanych z obronnością;

Coraz większe uzależnienie od podmiotów zewnętrznych: konieczność zapewnienia 
wspólnego podejścia

11. ostrzega, że europejskie przedsiębiorstwa z sektora obronności w coraz większym 
stopniu kompensują sobie zmniejszone obroty w Europie przez wywóz poza UE 
kosztem wyniszczającego współzawodnictwa, przekazując technologie wrażliwe i 
prawa własności intelektualnej przyszłym konkurentom i przenosząc produkcję poza
UE, co powoduje zmniejszenie bezpieczeństwa dostaw w Europie i zwiększenie ryzyka 
naruszenia wspólnego stanowiska w sprawie wywozu broni oraz sprzyjanie przemocy z 
użyciem broni i konfliktom zbrojnym w innych regionach; uważa, że narażenie UE na 
ryzyko uzależnienia EDTIB od klientów z silnych państw trzecich o odmiennych 
interesach strategicznych to poważny błąd strategiczny;

12. uważa, że polityki UE dotyczące kontroli wywozu należy znacząco zmienić w celu 
stworzenia bardziej zintegrowanego systemu UE oraz równych warunków działania, 
upewniając się, że nadrzędne cele polityki zagranicznej i bezpieczeństwa są ważniejsze 
niż krótkoterminowe interesy finansowe, gospodarcze i handlowe; zauważa, że Radzie 
nie udało się zapewnić jednolitego stosowania wspólnego stanowiska w sprawie 
kontroli wywozu sprzętu wojskowego; jest zaniepokojony tym, że nawet w 
przypadkach rażącego niespełnienia przez kraj kupujący kilku spośród ośmiu kryteriów, 
w tym kryteriów dotyczących utrzymania pokoju, bezpieczeństwa i stabilności w 
regionie oraz postępowania kraju kupującego wobec społeczności międzynarodowej i 
poszanowania przez ten kraj prawa międzynarodowego, wspólne stanowisko jest prawie 
całkowicie pomijane w sferze podejmowania decyzji politycznych i w dyskursie 
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publicznym; 

13. wzywa państwa członkowskie do przestrzegania zasad zawartych we wspólnym 
stanowisku i do regularnego przedstawiania pełnych sprawozdań na temat sprzętu 
wojskowego wywożonego do państw trzecich; wzywa Radę i WP do zidentyfikowania 
przyczyn niepełnego wywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego przez państwa 
członkowskie oraz wdrożenia nowego mechanizmu, którzy może wypełnić tę lukę; 
przypomina, że postępowanie zgodnie ze wspólnym stanowiskiem ma podstawowe 
znaczenie w kontekście przestrzegania zasad i wartości UE, w szczególności w zakresie 
międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka i międzynarodowego prawa 
humanitarnego oraz obowiązków UE w zakresie globalnego bezpieczeństwa; 

14. zauważa komunikat Komisji dotyczący przeglądu polityki kontroli wywozu produktów 
podwójnego zastosowania i podkreśla w tym kontekście konieczność zapewnienia 
mechanizmów kontroli, które nie utrudniają swobodnego przepływu towarów i 
technologii w ramach rynku wewnętrznego i zapobiegają rozbieżnym interpretacjom 
przepisów UE; 

15. zauważa, że chociaż coraz większe znaczenie technologii podwójnego zastosowania 
umożliwia osiągnięcie korzyści rozumianych jako synergie między sektorem 
obronności a produkcją handlową, powoduje to również uzależnienie od cywilnych 
łańcuchów dostaw, w ramach których produkcja często odbywa się poza Europą; 
ostrzega również przed coraz większym umiędzynarodowieniem przemysłowych 
łańcuchów dostaw oraz wpływem, jaki może mieć zmiana właściciela przedsiębiorstwa 
w sektorze obronności na bezpieczeństwo dostaw w UE, a także ostrzega przed 
zwiększonymi zagrożeniami dla europejskiego i krajowego bezpieczeństwa;

16. z zadowoleniem przyjmuje prace EDA i Komisji dotyczące ogólnounijnego systemu 
bezpieczeństwa dostaw zgodnie z mandatem nadanym przez Radę Europejską i 
oczekuje przedstawienia planu działania z określonymi krokami w celu jego 
zatwierdzenia w czerwcu 2015 r.; 

17. jest zdania, że system bezpieczeństwa dostaw powinien obejmować efektywny 
ogólnounijny system monitorowania w celu identyfikacji istniejących i potencjalnych 
słabych punktów w zakresie zagranicznej kontroli nad strategicznymi zasobami i 
dostawami z państw trzecich; wzywa Komisję do sporządzenia mapy istniejących 
struktur i zdolności strategicznych posiadanych przez państwa członkowskie w celu
oceny ich roli w zapewnianiu bezpieczeństwa UE i jej sąsiedztwu oraz dalej położonym 
regionom w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz 
WPBiO, w tym w odniesieniu do ich wymiaru morskiego, kosmicznego i 
cybernetycznego;

18. uważa wzajemne zapewnienia państw członkowskich o bezpieczeństwie dostaw za 
podstawowy element budowania zintegrowanego europejskiego rynku obrony; z 
zadowoleniem przyjmuje uaktualnione porozumienie ramowe EDA dotyczące 
bezpieczeństwa dostaw jako instrument, który umacnia wzajemne zaufanie, ale 
zauważa, że nie tworzy on żadnych obowiązków prawnych; jest zdania, że 
ogólnounijny system bezpieczeństwa dostaw musi być oparty na prawodawstwie, w 
szczególności na pełnym wdrożeniu dyrektywy w sprawie transferów wewnątrz UE, w 
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celu wyeliminowania przeszkód dla przepływu produktów wojskowych wewnątrz UE;

19. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji 
przewodniczącemu Rady Europejskiej, wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej 
przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, 
parlamentom państw członkowskich, Zgromadzeniu Parlamentarnemu NATO oraz 
Sekretarzowi Generalnemu NATO.


