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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie finansowania wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony
(2014/2258(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając tytuł V Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), w szczególności art. 21, 24, 
41, 42, 43, 44 i 46,

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

– uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 
2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–20201,

– uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy 
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, 
współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami2,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, 
Euratom) nr 1605/20023 z późniejszymi zmianami, 

– uwzględniając sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 18/2012 
pt. „Pomoc Unii Europejskiej dla Kosowa w zakresie praworządności”,

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 18 grudnia 2013 r.,

– uwzględniając konkluzje Rady w sprawie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony z 
dnia 25 listopada 2013 r. i z 18 listopada 2014 r.,

– uwzględniając sprawozdanie z postępów we wdrażaniu konkluzji Rady Europejskiej z 
grudnia 2013 r., przedstawione w dniu 7 lipca 2014 r. przez 
wiceprzewodniczącą / wysoką przedstawiciel i szefową Europejskiej Agencji Obrony,

– uwzględniając wspólny komunikat wiceprzewodniczącej / wysokiej przedstawiciel i 
Komisji w sprawie kompleksowego podejścia UE do konfliktów i kryzysów 
zewnętrznych oraz powiązane z nim konkluzje Rady z dnia 12 maja 2014 r.,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie kompleksowego 
podejścia UE i jego skutków dla spójności działań zewnętrznych UE4,

– uwzględniając konkluzje prezydencji przyjęte przez Radę Europejską w Helsinkach w 

                                               
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
2  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
3  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
4  Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0286.
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dniu 11 grudnia 1999 r. (cel podstawowy na rok 2003) oraz cel podstawowy na 
rok 2010, zatwierdzony przez Radę w dniu 17 maja 2004 r.,

– uwzględniając cywilny cel podstawowy na rok 2010, zatwierdzony podczas konferencji 
ministerialnej dotyczącej poprawy zdolności cywilnych i odnotowany przez Radę 
ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych w dniu 19 listopada 2007 r.,

– uwzględniając art. 52 Regulaminu,

– uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji 
Budżetowej zgodnie z art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Budżetowej (A8-
0000/2015),

A. mając na uwadze coraz bardziej niestabilne środowisko bezpieczeństwa, wzywa do 
wzmocnienia WPBiO, aby stała się bardziej skutecznym instrumentem politycznym,

B. mając na uwadze, że konsekwencją cięć budżetowych w wydatkach na obronę i 
aktualnego powielania działań jest konieczność ponownego rozważenia sposobu 
finansowania misji i operacji w ramach WPBiO z wykorzystaniem przydziałów 
środków budżetowych w sposób skuteczniejszy i bardziej racjonalny pod względem 
kosztów,

C. mając na uwadze, że Rada Europejska na posiedzeniu w grudniu 2013 r. podjęła 
decyzję o zbadaniu finansowych aspektów misji i operacji UE, w tym o przeglądzie 
mechanizmu ATHENA, w celu dopilnowania, aby procedury i zasady umożliwiały Unii 
elastyczniejsze i skuteczniejsze rozmieszczanie europejskich misji cywilnych i operacji 
wojskowych,

1. zauważa, że Unia Europejska i państwa członkowskie są zdecydowanie głównymi 
podmiotami finansującymi operacje pokojowe, podczas gdy na operacje i misje w 
ramach WPBiO przeznaczana jest jedynie niewielka część całej puli środków 
finansowych; wyraża ubolewanie z powodu bardzo skromnego charakteru interwencji w 
ramach WPBiO, zwłaszcza interwencji wojskowych, polegających głównie na 
szkoleniowych misjach wojskowych niskiego szczebla, a nie na wnoszeniu istotnego 
wkładu europejskiego w utrzymywanie i wymuszanie pokoju; 

2. wzywa wiceprzewodniczącą / wysoką przedstawiciel i państwa członkowskie do 
uwolnienia pełnego potencjału Traktatu z Lizbony w zakresie szybszego i 
elastyczniejszego wykorzystywania misji i operacji w ramach WPBiO;

3. zauważa z niepokojem, że pomimo połączonego rocznego budżetu na obronę na 
poziomie ok. 190 mld EUR państwa członkowskie w dalszym ciągu nie są w stanie 
zrealizować wojskowych celów podstawowych z 1999 r.; przypomina o ambitnych 
cywilnych celach podstawowych wyznaczonych przez Unię Europejską; wzywa do 
wzmocnienia roli Unii Europejskiej jako podmiotu działającego w sprawach obrony i 
wyraża ubolewanie z powodu braku wyraźnej doktryny wojskowej, na podstawie której 
realizowano by działania i misje określone w art. 43 TUE (poszerzony zakres „zadań 
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petersberskich”); stanowczo opowiada się za ściślejszą koordynacją i współpracą w 
dziedzinie obrony pomiędzy państwami członkowskimi i na szczeblu UE, w 
szczególności w zakresie łączenia zasobów, zdolności i aktywów oraz dzielenia się 
nimi;

4. zauważa, że poziom finansowania misji cywilnych w ramach WPBiO na podstawie 
rozdziału budżetu unijnego dotyczącego WPZiB w ciągu ostatnich lat spadł, przy czym 
oczekuje się, że pozostanie na stabilnym poziomie w kontekście wieloletnich ram 
finansowych na lata 2014–2020; wyraża ubolewanie z powodu wpływu ogólnych 
braków w środkach na płatności na misje cywilne, przez które Komisja, jako środek 
łagodzący, zmuszona była przełożyć wypłatę 22 mln EUR na rok 2015 r.; z 
zadowoleniem przyjmuje jednak fakt, że znaleziono potencjalne oszczędności na 
poziomie 16 mln EUR, dzięki którym możliwe będzie finansowanie dalszych misji, 
jeżeli w najbliższej przyszłości zajdzie taka potrzeba;

Inicjatywy na rzecz oszczędności kosztów / zwiększania oszczędności kosztowych

5. z zadowoleniem przyjmuje konkretne środki i pragmatyczne rozwiązania, jakie Komisja 
wprowadziła w ostatnim czasie w obrębie ram zasad finansowych w celu skrócenia 
procedur finansowych; ubolewa jednak nad wciąż znacznymi opóźnieniami w realizacji 
zamówień dotyczących istotnego sprzętu i usług dla misji w ramach WPBiO, które po 
części spowodowane są często wolnym procesem podejmowania decyzji przez Radę, 
ale również pewnym brakiem elastyczności zasad finansowych i wynikającym z niego 
negatywnym wpływem na funkcjonowanie misji; przypomina, że Trybunał 
Obrachunkowy skrytykował tę sytuację już w sprawozdaniu specjalnym z 2012 r. 
pt. „Pomoc Unii Europejskiej dla Kosowa w zakresie praworządności”;

6. wzywa, aby Komisja ograniczyła wspomniane braki i zaproponowała niezbędne zmiany 
zasad finansowych w odniesieniu do misji cywilnych w ramach WPBiO w celu 
umożliwienia szybkiego i elastycznego przebiegu misji przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu rozsądnego zarządzania środkami finansowymi UE oraz 
odpowiedniej ochrony interesów finansowych Unii; jest zdania, że uprawnienia 
budżetowe powinno się przekazać dowódcy operacji cywilnej, tak jak miało to miejsce 
w przypadku szefów delegatur Unii;

7. gorąco zachęca do utworzenia centrum usług wspólnych (SSC) wraz ze zintegrowanym 
systemem zarządzania zasobami (IRMS) jako sposobu na przyśpieszenie 
rozmieszczania misji cywilnych oraz zwiększenie oszczędności kosztowej takich misji; 
ubolewa nad faktem, że inicjatywa ta utknęła jak na razie w martwym punkcie; 
zauważa, że obecnie rozważa się uruchomienie platformy wspierania misji, wzywa 
jednak, aby Komisja i ESDZ poczyniły dalsze kroki w kierunku utworzenia 
rzeczywistego centrum usług wspólnych;

8. wierzy, że powinno się znieść ciągle utrzymujące się ograniczenia budżetu 
administracyjnego ESDZ / Komórki Planowania i Prowadzenia Operacji Cywilnych, 
ponieważ roczny przydział środków budżetowych jest zbyt mały, aby uwzględnić 
wszystkie działania związane z planowaniem, przebiegiem i wsparciem misji, w 
szczególności gdy jednocześnie rozpoczyna się większą liczbę misji;
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9. jest zdania, że stały magazyn WPBiO, służący obecnie wyłącznie nowym misjom 
cywilnym w ramach WPBiO, powinien w trybie pilnym zostać zmodernizowany 
poprzez rozszerzenie jego zakresu, tak aby obejmował też istniejące misje, oraz 
zwiększenie dostępności przechowywanego sprzętu, a także że magazynem tym 
powinno zarządzać przyszłe centrum usług wspólnych;

10. podkreśla potrzebę zapewnienia odpowiedniego personelu dla misji zgodnie z różnymi 
zobowiązaniami poczynionymi w tym względzie przez państwa członkowskie 
(np. cywilnym celem podstawowym na rok 2010, wieloletnim planem rozwoju 
zdolności cywilnych); ubolewa jednak nad trudnościami związanymi z rekrutacją i 
utrzymaniem odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pracowników dla misji w 
ramach WPBiO; zachęca do powszechnego wykorzystywania gotowych do szybkiego 
działania zespołów reakcji cywilnej (ZRC), dzięki którym możliwe jest podniesienie 
zdolności UE do szybkiego reagowania, wsparcie sprawnej organizacji misji oraz 
podniesienie skuteczności reagowania w sytuacjach kryzysowych;

Spójność i komplementarność

11. uważa, że WPBiO powinno się postrzegać jako część szerszych ram WPZiB i działań 
zewnętrznych Unii jako całości; jest głęboko przekonany, że należy zapewnić spójność i 
komplementarność między różnymi instrumentami, aby osiągnąć korzyści skali i 
zmaksymalizować wpływ wydatków unijnych; jest przekonany, że UE posiada większą 
liczbę narzędzi i większy potencjał w zakresie efektu dźwigni niż jakakolwiek inna 
instytucja o charakterze ponadnarodowym, biorąc pod uwagę, że politykę Unii w 
zakresie bezpieczeństwa i obrony można wesprzeć poprzez przyjęcie kompleksowego 
podejścia wraz z innymi rodzajami instrumentów i mechanizmów finansowania UE; 
uważa zatem, że zasoby WPZiB należy wykorzystywać w sposób bardziej przemyślany, 
łącząc WPBiO z innymi programami, którymi zarządza Komisja;

12. wzywa do zapewnienia, w stosownych przypadkach, większych synergii między 
obszarem wojskowym a cywilnym, w szczególności w dziedzinie logistyki, transportu i 
bezpieczeństwa misji, przy jednoczesnym poszanowaniu różnych struktur dowodzenia i 
odmiennego charakteru misji cywilnych i wojskowych;

13. z zadowoleniem przyjmuje uzgodniony w 2013 r. przegląd procedur zarządzania 
kryzysowego, dzięki któremu usprawniono proces planowania i uruchamiania misji w 
ramach WPBiO; podkreśla jednak potrzebę dalszych działań na rzecz przezwyciężenia 
utrzymujących się „silosów”, oddzielających różne części mechanizmu polityki 
zagranicznej UE;

14. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę „szkolenie i wyposażenie” na rzecz zapewnienia 
budowania zdolności partnerów w ramach strategii przejścia lub wyjścia poprzez 
ułatwienie finansowania sprzętu dla sił bezpieczeństwa państw trzecich; popiera 
systematyczne angażowanie komórek ds. projektów, w których działania wkład mogą 
wnieść zainteresowane państwa członkowskie i państwa trzecie; z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że Komisja rozważa udzielenie trwalszego wsparcia finansowego na 
rzecz tej inicjatywy;

Finansowanie operacji wojskowych



PR\1049165PL.doc 7/8 PE549.126v01-00

PL

15. przyjmuje do wiadomości, że państwa członkowskie finansują operacje wojskowe ze 
środków innych niż pochodzące z budżetu UE, oraz że wspólne koszty pokrywa się w 
ramach mechanizmu ATHENA; podkreśla, że mechanizm ATHENA ma zasadnicze 
znaczenie dla szybkiego rozmieszczania tego rodzaju operacji, oraz że jest 
instrumentem solidarności między państwami członkowskimi jak również dużą zachęta, 
w szczególności dla państw nieposiadających wystarczających środków finansowych, 
aby wnieść wkład w operacje WPBiO; wyraża jednak ubolewanie, że udział wspólnych 
kosztów pozostaje na bardzo niskim poziomie (ok. 10–15% wszystkich kosztów), oraz 
że zasada „samodzielnego finansowania swojego udziału przez poszczególne państwa” 
(ang. „costs lie where they fall”) w dalszym ciągu zniechęca państwa członkowskie do 
aktywnego uczestnictwa; uważa, że należy zagwarantować długoterminowe 
finansowanie misji wojskowych;

16. w tym kontekście ubolewa, że przegląd mechanizmu ATHENA nie przyniósł 
namacalnych wyników, i wzywa Radę, aby pilnie przestawiła sprawozdanie w tej 
sprawie; popiera w szczególności poszerzenie zakresu kosztów kwalifikowalnych w 
ramach mechanizmu ATHENA poprzez uwzględnienie płatności zaliczkowych w 
odniesieniu do niektórych kosztów lub kosztów transportu strategicznego grup 
bojowych UE; oczekuje, że na kolejnym posiedzeniu Rady Europejskiej dotyczącym 
obrony podjęta zostanie ostateczna decyzja odnośnie do tych kwestii;

17. popiera inicjatywy na rzecz zbadania możliwości pozyskiwania wkładów finansowych 
od państw trzecich i organizacji międzynarodowych oraz zarządzania takimi wkładami 
finansowymi w ramach mechanizmu ATHENA, ostrzega jednak przez pozyskiwaniem 
jakichkolwiek wkładów z budżetu UE, ponieważ może się to wiązać z ryzykiem 
wywierania negatywnego wpływu na finansowanie misji cywilnych; popiera również 
opcję wspólnego finansowania, w ramach której mniejsza liczba krajów 
uczestniczących finansowałaby niektóre koszty operacyjne misji, pod warunkiem że ich 
wkłady będą podlegać zarządzaniu w ramach mechanizmu ATHENA oraz że będą one 
raczej uzupełniać, a nie zastępować koszty wspólne;

18. przypomina, że w Traktacie z Lizbony zapewniono UE nowe postanowienia dotyczące 
WPBiO, których potencjał nie został jeszcze wykorzystany; zachęca, aby Rada 
skorzystała z art. 44 TUE, umożliwiając grupie chętnych państw członkowskich 
rozpoczęcie realizacji misji w ramach WPBiO; jest zdania, że w ramach mechanizmów 
finansowania ad hoc operacji wojskowych powinno się pokrywać nie tylko tradycyjne 
koszty wspólne zwracane na postawie mechanizmu ATHENA;

19. wzywa, aby Rada zainicjowała utworzenie funduszu początkowego (przewidzianego w 
art. 41 ust. 3 TUE) w celu natychmiastowego finansowania początkowych etapów 
operacji wojskowych, który mógłby również służyć jako potężne narzędzie na rzecz 
budowania zdolności; zauważa, że chociaż misje cywilne korzystają z budżetu 
poświęconego działaniom przygotowawczym, rozmieszczanie i skuteczność misji 
wojskowych pozostaną utrudnione pod względem strukturalnym do czasu 
wykorzystania tej możliwości; gorąco zachęca państwa członkowskie do 
zaangażowania się w stałą współpracę strukturalną przewidzianą w art. 46 TUE, która 
znacząco podniosłaby również zdolność UE do szybkiego reagowania;
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Przejrzystość i rozliczalność

20. podkreśla, że przejrzystość i rozliczalność stanowią zasadnicze wymagania nie tylko dla 
demokratycznej kontroli, ale również dla odpowiedniego funkcjonowania, jak również 
wiarygodności misji przeprowadzanych pod banderą UE; z zadowoleniem przyjmuje 
mechanizmy sprawozdawcze przewidziane w porozumieniu międzyinstytucjonalnym z 
dnia 2 grudnia 2013 r., takie jak wspólne spotkania konsultacyjne w sprawie WPZiB i 
kwartalne sprawozdania dotyczące budżetu WPZiB; wzywa, aby Komisja przedstawiła 
szeroką wykładnię art. 49 ust. 1 lit. g) rozporządzenia finansowego i zaproponowała 
szczegółowe linie dla każdej cywilnej misji w ramach WPBiO na podstawie rozdziału 
dotyczącego WPZiB;

21. oczekuje na inicjatywy, które wprowadziłyby przejrzystość i spójność co do zasad 
finansowych i zasad działania mających zastosowanie do misji cywilnych; w świetle 
trwającej dyskusji na temat elastyczności zasad finansowych z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do przygotowania określonego wzoru dla wszystkich misji w 
ramach WPBiO oraz dostosowania istniejących wytycznych to ich potrzeb;

Przejście od słów do czynów

22. zachęca wiceprzewodniczącą / wysoką przedstawiciel, aby przyjęła rolę przywódczą w 
ramach WPBiO i rolę kierowniczą w walce z „silosami” poprzez zapewnienie 
koordynacji działań Rady, Komisji i ESDZ oraz spójności pomiędzy Komisją i ESDZ; 
sugeruje, że specjalni przedstawiciele UE mogliby otrzymać mandat uprawniający do 
pogłębiania dialogu i zacieśniania współpracy pomiędzy różnymi podmiotami UE na 
danym terytorium w celu zwiększenia spójności działań EU i przekształcenia 
wyzwania, jakim jest finansowanie z wielu źródeł, w atut;

23. jest zdania, że na kolejnym posiedzeniu Rady Europejskiej dotyczącym obrony nie 
powinno się zmarnować szansy na przeprowadzenie głębokiej dyskusji i przedstawienie 
konkretnych wniosków w sprawie zreformowania uzgodnień dotyczących finansowania 
misji i operacji w ramach WPBiO; wzywa państwa członkowskie do wypełnienia 
zobowiązań podjętych na posiedzeniu Rady Europejskiej z grudnia 2013 r.;

24. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji 
przewodniczącemu Rady Europejskiej, wysokiej przedstawiciel / wiceprzewodniczącej, 
Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, sekretarzowi 
generalnemu NATO i przewodniczącemu Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.


