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16.11.2016 A8-0317/11 

Poprawka  11 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2016/2067(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. z niepokojem zauważa, że Europa na 

niespotykaną dotąd skalę ma do czynienia 

z atakami terrorystycznymi 

przeprowadzanymi przez radykalne 

organizacje islamistyczne i pojedyncze 

jednostki, co jest źródłem presji na 

europejski styl życia; podkreśla, że w 

konsekwencji bezpieczeństwo jednostki 

staje się sprawą najwyższej wagi, co 

podkopuje tradycyjny rozdział między jego 

zewnętrznym a wewnętrznym wymiarem; 

4. z niepokojem zauważa, że Europa ma do 

czynienia z atakami terrorystycznymi 

przeprowadzanymi przez radykalne 

organizacje islamistyczne i pojedyncze 

jednostki; podkreśla, że w konsekwencji 

bezpieczeństwo jednostki staje się sprawą 

najwyższej wagi, co w pewnym stopniu 

podkopuje tradycyjny rozdział między jego 

zewnętrznym a wewnętrznym wymiarem; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/12 

Poprawka  12 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2016/2067(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. jest głęboko przekonany, że z 

powyższego wynika konieczność 

gruntownej i istotnej zmiany WPBiO, aby 

umożliwić UE i jej państwom 

członkowskim przyczynienie się w 

decydujący sposób do bezpieczeństwa 

Unii, udział w zarządzaniu kryzysami 

międzynarodowymi i potwierdzenie jej 

strategicznej autonomii; przypomina, że 

żadne państwo nie jest w stanie 

samodzielnie sprostać obecnym 

wyzwaniom w dziedzinie bezpieczeństwa; 

10. jest głęboko przekonany, że z 

powyższego wynika konieczność 

zwiększenia skuteczności WPBiO, aby 

umożliwić UE i jej państwom 

członkowskim przyczynienie się w 

decydujący sposób do bezpieczeństwa Unii 

i do zarządzania kryzysami 

międzynarodowymi; przypomina, że żadne 

państwo nie jest w stanie samodzielnie 

sprostać obecnym wyzwaniom w 

dziedzinie bezpieczeństwa; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/13 

Poprawka  13 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2016/2067(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  10a. wzywa wiceprzewodniczącą / wysoką 

przedstawiciel i państwa członkowskie do 

wykorzystania potencjału traktatu 

lizbońskiego w zakresie wspólnej polityki 

bezpieczeństwa i obrony (WPBiO); 

ubolewa,  że do tej pory, pomimo wielu 

wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa, 

pokoju i stabilności, państwa 

członkowskie wdrożyły tylko niektóre 

przepisy traktatu lizbońskiego dotyczące 

WPBiO; ubolewa także nad słabym 

wdrożeniem i bardzo ograniczonymi 

operacyjnymi skutkami poprzednich 

decyzji; wzywa wiceprzewodniczącą / 

wysoką przedstawiciel i państwa 

członkowskie do zwiększenia 

efektywności, przejrzystości, operacyjności 

i prewencji w ramach WPBiO dzięki 

rozpoczęciu wdrażania licznych decyzji 

podjętych w tym zakresie od 2010 r.; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/14 

Poprawka  14 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2016/2067(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  10b. podkreśla, że celem WPBiO  jest 

realizacja celów traktatu lizbońskiego 

określonych w art. 21 TUE; odrzuca 

pomysł stosowania środków z zakresu 

WPZiB i WPBiO na terytorium UE i jej 

granicach morskich oraz przypomina, że 

art. 42 ust. 1 TUE stanowi, iż Unia może 

stosować WPBiO, aby prowadzić poza 

Unią misje i operacje w celu utrzymania 

pokoju, zapobiegania konfliktom i 

wzmocnienia międzynarodowego 

bezpieczeństwa, zgodnie z zasadami Karty 

Narodów Zjednoczonych; przypomina też, 

że art. 43 ust. 1 TUE zawiera obszerną 

listę operacji wojskowych, jakie UE może 

prowadzić poza Unią, i wzywa 

wiceprzewodniczącą / wysoką 

przedstawiciel oraz państwa członkowskie 

do przestrzegania postanowień traktatu 

lizbońskiego odnośnie do zasięgu operacji 

prowadzonych w ramach WPBiO; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/15 

Poprawka  15 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2016/2067(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. podkreśla, że ustanowienie stałej 

współpracy strukturalnej (art. 42 ust. 6 

TUE) umożliwi opracowanie środków 

obrony własnej lub utworzenie stałej 

struktury służącej obronie własnej, która 

może wzmocnić operacje zarządzania 

kryzysowego; 

12. podkreśla, że ustanowienie stałej 

współpracy strukturalnej (art. 42 ust. 6 

TUE) umożliwi opracowanie stałej 

struktury, która może wzmocnić operacje 

zarządzania kryzysowego; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/16 

Poprawka  16 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2016/2067(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. podkreśla, że ponieważ Europa nie 

kontroluje już w pełni swojej sytuacji w 

zakresie bezpieczeństwa ani nie decyduje 

o wyborze czasu i miejsca działania, 

poprzez misje i operacje w ramach 

WPBiO, jak i przy pomocy innych 

właściwych instrumentów UE powinna 

mieć zdolność do podejmowania działań w 

zakresie całego spektrum środków 

zarządzania kryzysowego, co obejmuje 

również zapobieganie kryzysom i 

rozwiązywanie kryzysów, a więc na 

wszystkich etapach trwania konfliktu i przy 

pełnym zaangażowaniu na rzecz 

bezpieczeństwa w Europie oraz wspólnego 

bezpieczeństwa i wspólnej obrony na 

całym obszarze wolności, bezpieczeństwa i 

sprawiedliwości; zachęca Radę 

Europejską do rozpoczęcia prac nad 

przekształceniem wspólnej polityki 

bezpieczeństwa i obrony we wspólną 

obronę, jak przewidziano w art. 42 ust. 2 

TUE; jest zdania, że jednym z ważnych 

celów WPBiO powinno być wzmocnienie 

odporności UE; 

13. podkreśla, że za pomocą misji i 

operacji w ramach WPBiO, jak i innych 

właściwych instrumentów, UE powinna 

mieć zdolność do podejmowania działań w 

zakresie całego spektrum środków 

zarządzania kryzysowego, co obejmuje 

również zapobieganie kryzysom i 

rozwiązywanie kryzysów, a więc na 

wszystkich etapach trwania konfliktu;  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/17 

Poprawka  17 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2016/2067(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. z zadowoleniem przyjmuje przyszły 

plan działania dotyczący WPBiO, który 

zostanie zaprezentowany przez 

wiceprzewodniczącą / wysoką 

przedstawiciel i będzie obejmował 

konkretny harmonogram i kroki; jest 

zdania, że ten plan działania powinien 

stanowić uzupełnienie europejskiego planu 

działania w dziedzinie obrony; podkreśla 

konieczność wzmocnienia elementu 

wojskowego w ramach WPBiO; 

zdecydowanie popiera koncepcję 

koordynowania przez państwa 

członkowskie inwestycji w dziedzinie 

bezpieczeństwa i obrony, a także 

zwiększenia przez nie wsparcia 

finansowego na rzecz badań w dziedzinie 

obrony na szczeblu UE; 

14. z zadowoleniem przyjmuje przyszły 

plan działania dotyczący WPBiO, który 

zostanie zaprezentowany przez 

wiceprzewodniczącą / wysoką 

przedstawiciel i będzie obejmował 

konkretny harmonogram i kroki; jest 

zdania, że ten plan działania powinien 

stanowić uzupełnienie europejskiego planu 

działania w dziedzinie obrony; podkreśla 

konieczność wzmocnienia elementu 

wojskowego w ramach WPBiO; 

zdecydowanie popiera koncepcję 

koordynowania przez państwa 

członkowskie inwestycji w dziedzinie 

bezpieczeństwa i obrony; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/18 

Poprawka  18 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2016/2067(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. podkreśla również, że WPBiO powinna 

się opierać na silnej zasadzie obrony 

zbiorowej i skutecznym finansowaniu oraz 

że należy ją wdrażać w sposób 

skoordynowany z instytucjami 

międzynarodowymi działającymi w 

dziedzinie bezpieczeństwa i obrony oraz 

rozumieć jako dopełnienie działań NATO; 

jest zdania, że UE powinna zachęcać 

państwa członkowskie do osiągania celów 

NATO w zakresie potencjału, zgodnie z 

którymi minimalny wymagany poziom 

wydatków na obronność wynosi 2 % PKB, 

co ponownie potwierdzono na szczytach w 

Walii i Warszawie; 

15. podkreśla również, że WPBiO powinna 

się opierać na skutecznym finansowaniu 

oraz że należy ją wdrażać w sposób 

skoordynowany z instytucjami 

międzynarodowymi działającymi w 

dziedzinie bezpieczeństwa i obrony oraz 

rozumieć jako dopełnienie działań NATO;  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/19 

Poprawka  19 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2016/2067(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

23. podkreśla znaczenia utworzenia stałej 

unijnej kwatery głównej dla cywilnych i 

wojskowych misji i operacji w ramach 

WPBiO, w której zintegrowany personel 

operacyjny obsługiwałby cały cykl 
planowania, począwszy od wstępnej 

koncepcji politycznej, a skończywszy na 

szczegółowych planach; podkreśla, że nie 

byłoby to powielaniem struktur NATO, 

lecz stanowiłoby niezbędną strukturę 

instytucjonalną z myślą o usprawnieniu 

planowania misji i operacji w ramach 

WPBiO oraz wzmocnieniu zdolności w 

zakresie realizacji; 

23. z zadowoleniem odnosi się do pomysłu 

przekształcenia obecnych struktur ad hoc 

w skromnych rozmiarów komórkę 

planowania i prowadzenia operacji 

wojskowych  na szczeblu UE, podobnej do 

istniejącej już Komórki Planowania i 

Prowadzenia Operacji Cywilnych (CPCC); 

apeluje do wiceprzewodniczącej / wysokiej 

przedstawiciel i państw członkowskich o 

niełączenie struktur planowania i 

prowadzenia operacji wojskowych i 

cywilnych, ponieważ wojskowe i cywilne 

misje i operacje w ramach WPBiO mają 

różne struktury, inny personel i inne cele; 

przypomina, że ogromna większość 

cywilnych misji w ramach WPBiO polega 

na szkoleniach w zakresie 

praworządności, udzielaniu pomocy i 

doradztwa, że są one finansowane z 

budżetu UE i mają niewiele wspólnego z 

międzyrządową strukturą wojskowych 

operacji w ramach WPBiO, które polegają 

na działaniach przeciwko piratom lub 

przemytnikom czy też szkoleniach dla 

wojsk państw trzecich; wzywa 

wiceprzewodniczącą / wysoką 

przedstawiciel i Komisję do zachowania 

odrębnego charakteru misji cywilnych w 

ramach WPBiO oraz do niełączenia 

cywilnych i wojskowych struktur w 

zintegrowanej cywilno-wojskowej 



 

AM\1109907PL.docx  PE593.663v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

strukturze strategicznego planowania; 

Or. en 



 

AM\1109907PL.docx  PE593.663v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

16.11.2016 A8-0317/20 

Poprawka  20 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2016/2067(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

26. w związku z tym zwraca uwagę na 

poziom ambicji politycznych określonych 

w globalnej strategii na rzecz polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa Unii 

Europejskiej, które dotyczą 

zintegrowanego podejścia do konfliktów i 

kryzysów w odniesieniu do zaangażowania 

Unii na wszystkich etapach cyklu konfliktu 

poprzez zapobieganie, rozwiązywanie i 

stabilizowanie, a także odnotowuje 

zobowiązanie, by unikać przedwczesnego 

ograniczania zaangażowania; uważa, że 

UE powinna w spójny sposób wspierać 

państwa członkowskie biorące udział w 

koalicji przeciwko samozwańczemu 

Państwu Islamskiemu poprzez 

uruchomienie w Iraku w ramach WPBiO 

operacji skoncentrowanej na szkoleniu; 

26. w związku z tym zwraca uwagę na 

poziom ambicji politycznych określonych 

w globalnej strategii na rzecz polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa Unii 

Europejskiej, które dotyczą 

zintegrowanego podejścia do konfliktów i 

kryzysów w odniesieniu do zaangażowania 

Unii na wszystkich etapach cyklu konfliktu 

poprzez zapobieganie, rozwiązywanie i 

stabilizowanie, a także odnotowuje 

zobowiązanie, by unikać przedwczesnego 

ograniczania zaangażowania;  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/21 

Poprawka  21 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2016/2067(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  26a. przypomina, że globalna strategia UE 

wzywa do inwestowania w zapobieganie 

konfliktom, lecz w rzeczywistości zarówno 

Komisja jak i Rada zaproponowały daleko 

idące cięcia w budżecie przeznaczonym w 

2017 r. na jedyny instrument unijny, 

którego celem jest zapobieganie 

konfliktom (Instrument na rzecz 

przyczyniania się do Stabilności i Pokoju); 

podkreśla, że należy zdwoić wysiłki w 

dziedzinie zapobiegania konfliktom, 

mediacji i pojednania ze względu na 

liczne wyzwania w zakresie 

bezpieczeństwa, jakie istnieją w 

sąsiedztwie Europy i na innych 

obszarach;  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/22 

Poprawka  22 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2016/2067(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

28. podkreśla, że wszystkie decyzje Rady 

dotyczące przyszłych misji i operacji 

powinny na pierwszym miejscu stawiać 

zaangażowanie w konflikty bezpośrednio 

wpływające na bezpieczeństwo UE lub 

bezpieczeństwo partnerów bądź regionów, 

wobec których UE pełni funkcję podmiotu 

zapewniającego bezpieczeństwo; jest 

zdania, że decyzja o zaangażowaniu 

powinna być oparta na wspólnej analizie i 

zrozumieniu sytuacji strategicznej i na 

wspólnych interesach strategicznych 

państw członkowskich oraz że powinna 

ona uwzględniać działania innych 

sojuszników i organizacji, takich jak ONZ i 

NATO; jest zdania, że misje w dziedzinie 

WPBiO w zakresie budowania zdolności 

muszą być koordynowane z pracami 

Komisji dotyczącymi reform sektora 

bezpieczeństwa i praworządności; 

28. jest zdania, że decyzja o 

zaangażowaniu powinna być oparta na 

wspólnej analizie i zrozumieniu sytuacji 

strategicznej oraz że powinna ona 

uwzględniać działania innych sojuszników 

i organizacji, takich jak ONZ i NATO; jest 

zdania, że misje w dziedzinie WPBiO w 

zakresie budowania zdolności muszą być 

koordynowane z pracami Komisji 

dotyczącymi reform sektora 

bezpieczeństwa i praworządności; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/23 

Poprawka  23 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2016/2067(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

29. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 

Komisji dotyczący zmiany rozporządzenia 

(UE) nr 230/2014 (ustanawiającego 

instrument na rzecz przyczyniania się do 

stabilności i pokoju) w celu rozszerzenia 

pomocy Unii na kwestie związane z 

wyposażeniem podmiotów wojskowych w 

krajach partnerskich, co uważa za 

niezbędny wkład w odporność tych 

krajów, zmniejszający 

prawdopodobieństwo, że staną się one 

ponownie obszarem konfliktu i ostoją 

wrogich działań wymierzonych przeciwko 

UE; podkreśla, że działania takie należy 

podejmować w wyjątkowych sytuacjach, 

jak określono w art. 3a wzmiankowanego 

wniosku dotyczącego zmiany 

rozporządzenia (UE) nr 230/2014, aby 

przyczynić się do zrównoważonego 

rozwoju, dobrego zarządzania i 

praworządności; w tym kontekście 

zachęca ESDZ i Komisję do 

przyspieszenia wdrażania inicjatywy na 

rzecz budowania zdolności w zakresie 

wspierania bezpieczeństwa i rozwoju, 

mającej na celu poprawę skuteczności i 

uwydatnienie zrównoważonego 

charakteru misji w ramach WPBiO; 

29. odrzuca wniosek ustawodawczy 

Komisji z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie 

budowania zdolności podmiotów 

wojskowych za pomocą Instrumentu na 

rzecz przyczyniania się do Stabilności i 

Pokoju; popiera opinie służb prawnych 

Komisji, Rady i Parlamentu w tej sprawie; 

zdecydowanie zaleca, aby wybrać 

instrument taki jak mechanizm ATHENA, 

który nie osłabiłby ani nie podważył 

systemu prawnego UE, unijnych 

przepisów budżetowych ani odpowiednich 

orzeczeń ETS; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/24 

Poprawka  24 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2016/2067(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 30 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

30. podkreśla także konieczność określenia 

innych instrumentów finansowych 

potrzebnych do wzmocnienia przez 

partnerów zdolności w dziedzinie 

bezpieczeństwa i obrony; wzywa ESDZ i 

Komisję do zadbania o pełną spójność i 

koordynację, by można było osiągać 

najlepsze rezultaty i uniknąć powielania 

działań w terenie; 

30. podkreśla także konieczność określenia 

innych instrumentów potrzebnych do 

wzmocnienia przez partnerów zdolności w 

dziedzinie bezpieczeństwa i obrony; 

wzywa ESDZ do zadbania o pełną 

spójność i koordynację, by można było 

osiągać najlepsze rezultaty i uniknąć 

powielania działań w terenie; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/25 

Poprawka  25 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2016/2067(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

31. zauważa w związku z tym, że zadania 

petersberskie należy poddać przeglądowi 

oraz że grupy bojowe jak najszybciej 

powinny stać się użytecznym 

instrumentem wojskowym dzięki 

zwiększonej modułowości i bardziej 

funkcjonalnemu finansowaniu; zauważa, 

że brak konstruktywnego podejścia państw 

członkowskich nadal stanowi przeszkodę 

polityczną i operacyjną uniemożliwiającą 

wykorzystanie grup bojowych; apeluje do 

Rady o zainicjowanie procesu tworzenia 

funduszu początkowego (przewidzianego 

w art. 41 ust. 3 TUE) z myślą o pilnym 

finansowaniu początkowych etapów 

operacji wojskowych; 

31. zauważa, że grupy bojowe jak 

najszybciej powinny stać się użytecznym 

instrumentem wojskowym dzięki 

zwiększonej modułowości i bardziej 

funkcjonalnemu finansowaniu; zauważa, 

że brak konstruktywnego podejścia państw 

członkowskich nadal stanowi przeszkodę 

polityczną i operacyjną uniemożliwiającą 

wykorzystanie grup bojowych; apeluje do 

Rady o zainicjowanie procesu tworzenia 

funduszu początkowego (przewidzianego 

w art. 41 ust. 3 TUE) z myślą o pilnym 

finansowaniu początkowych etapów 

operacji wojskowych; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/26 

Poprawka  26 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2016/2067(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

33. przypomina, że NATO i UE mają te 

same strategiczne interesy i stoją przed 

takimi samymi wyzwaniami na wschodzie 

i południu; zwraca uwagę na znaczenie 

klauzuli wzajemnej obrony (art. 42 ust. 7) 

dla państw członkowskich UE, zarówno 

dla tych, które są członkami NATO, jak i 

dla państw nienależących do sojuszu; 

zauważa, że przy użyciu środków 

własnych UE powinna być w stanie w 

takim samym stopniu chronić państwa 

członkowskie UE niebędące członkami 

NATO; zwraca uwagę na zakreślony w 

globalnej strategii na rzecz polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa Unii 

Europejskiej cel polegający na 

odpowiednim poziomie autonomii 

strategicznej UE oraz podkreśla, że te 

dwie organizacje muszą wykazać się 

komplementarnością środków; jest zdania, 

że tzw. strategiczna autonomia UE 

powinna zwiększyć zdolność Europy do 

promowania bezpieczeństwa w jej 

granicach oraz poza nimi, a także 

wzmocnić partnerstwo z NATO i stosunki 

transatlantyckie; 

33. przypomina, że przed NATO i UE stoją 

wyzwania na wschodzie i południu; 

podkreśla, że te dwie organizacje muszą 

wykazać się komplementarnością środków; 

jest zdania, że UE powinna zwiększyć 

swoją zdolność do promowania 

bezpieczeństwa w jej granicach oraz poza 

nimi, a także wzmocnić partnerstwo z 

NATO i stosunki transatlantyckie; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/27 

Poprawka  27 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2016/2067(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

34. jest zdania, że fundamentem bliskiej i 

efektywnej współpracy między UE a 

NATO jest komplementarność i 

kompatybilność ich misji, a przez to 

instrumentów, jakimi dysponują; 

podkreśla, że stosunki między tymi 

dwiema organizacjami muszą się nadal 

opierać na współpracy, a nie konkurencji; 

jest zdania, że UE powinna zachęcać 

państwa członkowskie do osiągania celów 

NATO w zakresie potencjału, zgodnie z 

którymi minimalny wymagany poziom 

wydatków na obronność wynosi 2 % PKB; 

34. jest zdania, że fundamentem bliskiej i 

efektywnej współpracy między UE a 

NATO jest komplementarność i 

kompatybilność ich misji, a przez to 

instrumentów, jakimi dysponują; 

podkreśla, że stosunki między tymi 

dwiema organizacjami muszą się nadal 

opierać na współpracy, a nie konkurencji;  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/28 

Poprawka  28 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2016/2067(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

35. podkreśla, że NATO ma doskonałe 

możliwości odstraszania i obrony oraz że 

jest gotowe do uruchomienia mechanizmu 

obrony zbiorowej (art. V traktatu 

waszyngtońskiego) w przypadku agresji na 

jednego z jego członków, natomiast 

WPBiO koncentruje się obecnie na 

utrzymaniu pokoju, zapobieganiu 

konfliktom i wzmacnianiu bezpieczeństwa 

międzynarodowego (art. 42 TUE), a UE 

dysponuje dodatkowymi środkami 

radzenia sobie z wyzwaniami w zakresie 

bezpieczeństwa wewnętrznego państw 

członkowskich, w tym działalności 

przewrotowej, których nie dotyczy art. V; 

ponownie podkreśla, że celem klauzuli 

solidarności ujętej w art. 222 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest 

zagwarantowanie ochrony instytucji 

demokratycznych i ludności cywilnej w 

przypadku ataku terrorystycznego; 

35. podkreśla, że NATO ma doskonałe 

możliwości odstraszania i obrony oraz że 

jest gotowe do uruchomienia mechanizmu 

obrony zbiorowej (art. V traktatu 

waszyngtońskiego) w przypadku agresji na 

jednego z jego członków, natomiast 

WPBiO koncentruje się na utrzymaniu 

pokoju, zapobieganiu konfliktom i 

wzmacnianiu bezpieczeństwa 

międzynarodowego (art. 42 TUE); 

ponownie podkreśla, że celem klauzuli 

solidarności ujętej w art. 222 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest 

zagwarantowanie ochrony instytucji 

demokratycznych i ludności cywilnej w 

przypadku ataku terrorystycznego; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/29 

Poprawka  29 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2016/2067(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 38 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

38. uważa, że rozwój silniejszego 

przemysłu obronnego wzmocniłby 

strategiczną autonomię i niezależność 

technologiczną UE; jest przekonany, że 

wzmocnienie pozycji UE jako podmiotu 

zapewniającego bezpieczeństwo w 

sąsiedztwie Europy wymaga odpowiednich 

i wystarczających zdolności, a także 

konkurencyjnego, wydajnego i 

przejrzystego przemysłu obronnego 

gwarantującego zrównoważony łańcuch 

dostaw; zauważa, że europejski sektor 

obronny charakteryzuje rozdrobnienie i 

powielanie, co należy stopniowo 

eliminować w ramach procesu 

przewidującego zachęty i nagrody dla 

wszystkich elementów krajowych oraz 
przy uwzględnieniu długoterminowej 

perspektywy zintegrowanego rynku 

obronnego; 

38. uważa, że rozwój przemysłu obronnego 

wzmocniłby niezależność technologiczną 

UE; jest przekonany, że Europa potrzebuje 

odpowiednich i wystarczających zdolności, 

a także wydajnego i przejrzystego 

przemysłu obronnego gwarantującego 

zrównoważony łańcuch dostaw; zauważa, 

że europejski sektor obronny 

charakteryzuje rozdrobnienie i powielanie, 

co należy stopniowo eliminować przy 

uwzględnieniu długoterminowej 

perspektywy zintegrowanego rynku 

obronnego; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/30 

Poprawka  30 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2016/2067(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 41 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

41. zauważa, że wszystkie państwa 

członkowskie mają problemy z 

utrzymaniem szerokiego zakresu pełnych 

zdolności operacyjnych w dziedzinie 

obrony, zwykle z powodu ograniczeń 

finansowych; w związku z tym wzywa do 

większej koordynacji i dokonywania 

jaśniejszych wyborów co do zdolności, 

jakie państwa członkowskie będą 

utrzymywać, by mogły one specjalizować 

się w określonych zdolnościach; 

41. zauważa, że wszystkie państwa 

członkowskie mają problemy z 

utrzymaniem szerokiego zakresu pełnych 

zdolności operacyjnych; w związku z tym 

wzywa do większej koordynacji i 

dokonywania jaśniejszych wyborów co do 

zdolności, jakie państwa członkowskie 

będą utrzymywać, by mogły one 

specjalizować się w określonych 

zdolnościach; 

Or. en 



 

AM\1109907PL.docx  PE593.663v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

16.11.2016 A8-0317/31 

Poprawka  31 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2016/2067(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 41 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 41a. przypomina, że 28 państw 

członkowskich UE nadal zajmuje drugie 

miejsce na świecie jeżeli chodzi o wydatki 

na obronność i wywóz broni; uważa, że 

połączone roczne wydatki na obronność w 

wysokości ok. 200 mld EUR stanowią 

ogromną kwotę pieniędzy pochodzącą od 

podatników; przypomina też o licznych 

niedawnych badaniach, które pokazują, że 

główną przeszkodą na drodze do 

prawdziwego europejskiego rynku 

obronności i rozwinięcia wysokich 

jakościowo zdolności jest fakt, że w wielu 

z 28 państw członkowskich budżety na 

obronę są wykorzystywane bardzo 

nieskutecznie; podkreśla, że potrzebna jest 

głęboka restrukturyzacja stosunków 

między krajowymi organami administracji 

ds. obronności a przemysłem obronnym 

oraz że należy wprowadzić ścisłe kryteria 

jakościowe odnośnie do wyników 

projektów zamówień publicznych oraz 

ścisłe kryteria przejrzystości, skuteczności, 

przeciwdziałania korupcji i zgodności z 

międzynarodowymi zasadami rynkowymi; 

podkreśla, że proces tworzenia unijnego 

rynku obronności powinien iść w parze ze 

wzmocnieniem bardziej rygorystycznego 

systemu wywozu broni w skali UE; jest 

przekonany, że obecne skupienie na 

zwiększeniu budżetów na obronę 
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doprowadzi tylko do dalszego marnowania 

pieniędzy podatników bez znaczącego 

wzmocnienia sił zbrojnych; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/32 

Poprawka  32 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2016/2067(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 43 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

43. przypomina, że solidna europejska baza 

technologiczno-przemysłowa sektora 

obronnego, która obejmuje instrumenty dla 

MŚP, stanowi główny filar WPBiO oraz 

niezbędny warunek wstępny dla stworzenia 

wspólnego rynku, który pozwoli UE 

budować jej strategiczną autonomię; 

43. przypomina, że solidna europejska baza 

technologiczno-przemysłowa sektora 

obronnego, która obejmuje instrumenty dla 

MŚP, stanowi główny filar WPBiO oraz 

niezbędny warunek wstępny dla stworzenia 

wspólnego rynku; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/33 

Poprawka  33 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2016/2067(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 44 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  44a. ubolewa nad pogorszeniem 

warunków bezpieczeństwa i rozszerzaniem 

konfliktów zbrojnych, niestabilnością 

regionalną, wewnętrznymi represjami, 

łamaniem prawa humanitarnego i 

nadużyciami w zakresie praw człowieka; 

wzywa państwa członkowskie do 

gruntownej zmiany swojej polityki 

wywozu broni oraz do ścisłego stosowania 

wszystkich ośmiu kryteriów wspólnego 

stanowiska 2008/944/WPZiB w sprawie 

wywozu broni i odpowiednich 

postanowień ogólnoświatowego traktatu o 

handlu bronią (ATT); uważa, że państwa 

członkowskie są prawnie zobowiązane do 

natychmiastowego wstrzymania wywozu 

broni do miejsc, w których istnieje 

poważne ryzyko, że może ona zostać użyta 

do popełnienia poważnych naruszeń praw 

człowieka lub do łamania prawa 

humanitarnego, może przyczynić się do 

wewnętrznych represji lub niestabilności 

regionalnej czy też zagrozić 

bezpieczeństwu państwa członkowskiego 

lub pokojowi i stabilności na świecie; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/34 

Poprawka  34 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2016/2067(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 45 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

45. wyraża zaniepokojenie stałym 

spadkiem nakładów na badania w 

dziedzinie obronności w państwach 

członkowskich, co stanowi zagrożenie dla 

bazy przemysłowo-technologicznej, a tym 

samym dla strategicznej autonomii 

Europy; wzywa państwa członkowskie do 

wyposażania swoich armii w sprzęt 

produkowany przez europejski przemysł 

obronny, a nie przez konkurentów z 

branży; 

45. wyraża zaniepokojenie stałym 

spadkiem nakładów na badania w 

dziedzinie obronności w państwach 

członkowskich, co stanowi zagrożenie dla 

bazy przemysłowo-technologicznej; 

wzywa przede wszystkim państwa 

członkowskie do wyposażania swoich 

armii w sprzęt produkowany przez 

europejski przemysł obronny; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/35 

Poprawka  35 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2016/2067(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 46 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

46. jest przekonany, że wzmocnienie roli 

Europejskiej Agencji Obrony w zakresie 

koordynowania programów, projektów i 

działań opartych na zdolnościach 

przyczyniłoby się do poprawy skuteczności 

WPBiO; uważa, że Europejska Agencja 

Obrony powinna otrzymać wsparcie, aby w 

pełni realizować swoje cele, w tym w 

szczególności w kontekście przyszłych 

priorytetów i roli w związku z europejskim 

planem działań w sektorze obrony i 

europejskim programem badań w 

dziedzinie obronności; w związku z tym 

wzywa państwa członkowskie do 

dokonania analizy organizacji, procedur i 

działań agencji, co pozwoli na poszerzenie 

możliwości w zakresie dalszej współpracy 

i integracji; wzywa państwa członkowskie, 

by przekazały agencji wytyczne w zakresie 

koordynacji przeglądu planu rozwoju 

zdolności zgodnie z globalną strategią na 

rzecz polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa Unii Europejskiej i 

strategią sektorową; 

46. jest przekonany, że wzmocnienie roli 

Europejskiej Agencji Obrony w zakresie 

koordynowania programów, projektów i 

działań opartych na zdolnościach 

przyczyniłoby się do poprawy skuteczności 

WPBiO; uważa, że Europejska Agencja 

Obrony powinna otrzymać wsparcie, aby w 

pełni realizować swoje cele, w tym w 

szczególności w kontekście przyszłych 

priorytetów i roli w związku z europejskim 

planem działań w sektorze obrony; w 

związku z tym wzywa państwa 

członkowskie do dokonania analizy 

organizacji, procedur i działań agencji, co 

pozwoli na poszerzenie możliwości w 

zakresie dalszej współpracy i integracji; 

wzywa państwa członkowskie, by 

przekazały agencji wytyczne w zakresie 

koordynacji przeglądu planu rozwoju 

zdolności zgodnie z globalną strategią na 

rzecz polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa Unii Europejskiej i 

strategią sektorową; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/36 

Poprawka  36 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2016/2067(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 47 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

47. podkreśla, że z uwagi na swój charakter 

cyberbezpieczeństwo jest obszarem 

polityki, w którym najważniejsza jest 

współpraca i integracja, nie tylko między 

państwami członkowskimi UE, 

kluczowymi partnerami i NATO, ale także 

między różnymi podmiotami w obrębie 

społeczeństwa, ponieważ 

odpowiedzialność za tę kwestię nie ma 

jedynie charakteru wojskowego; apeluje o 

jaśniejsze wytyczne na temat sposobu 

wykorzystania zdolności defensywnych i 

ofensywnych UE oraz kontekstu takiego 

wykorzystania; przypomina, że Parlament 

Europejski wielokrotnie wzywał do 

gruntownej zmiany rozporządzenia UE 

dotyczącego wywozu produktów 

podwójnego zastosowania, aby zapobiec 

dostaniu się w niewłaściwe ręce 

oprogramowania i innych systemów, które 

mogą zostać użyte przeciwko cyfrowej 

infrastrukturze UE i w celu naruszenia 

praw człowieka; wzywa UE do obrony na 

forach międzynarodowych, w tym także na 

forach zarządzania internetem, ale nie 

tylko, zasady, zgodnie z którą podstawowa 

infrastruktura internetowa powinna 

stanowić strefę neutralną, w którą nie 

wolno ingerować rządom dążącym do 

realizacji swoich krajowych interesów; 

47. podkreśla, że z uwagi na swój charakter 

cyberbezpieczeństwo jest obszarem 

polityki, w którym najważniejsza jest 

współpraca i integracja, nie tylko między 

państwami członkowskimi UE, 

kluczowymi partnerami i NATO, ale także 

między różnymi podmiotami w obrębie 

społeczeństwa, ponieważ 

odpowiedzialność za tę kwestię nie ma 

jedynie charakteru wojskowego; apeluje o 

jaśniejsze wytyczne na temat sposobu 

wykorzystania zdolności UE oraz 

kontekstu takiego wykorzystania; 

przypomina, że Parlament Europejski 

wielokrotnie wzywał do gruntownej 

zmiany rozporządzenia UE dotyczącego 

wywozu produktów podwójnego 

zastosowania, aby zapobiec dostaniu się w 

niewłaściwe ręce oprogramowania i innych 

systemów, które mogą zostać użyte 

przeciwko cyfrowej infrastrukturze UE i w 

celu naruszenia praw człowieka; wzywa 

UE do obrony na forach 

międzynarodowych, w tym także na forach 

zarządzania internetem, ale nie tylko, 

zasady, zgodnie z którą podstawowa 

infrastruktura internetowa powinna 

stanowić strefę neutralną, w którą nie 

wolno ingerować rządom dążącym do 

realizacji swoich krajowych interesów; 
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Poprawka  37 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2016/2067(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 48 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

48. popiera podejmowane przez Komisję 

inicjatywy związane z obronnością, takie 

jak plan działań w sektorze obrony oraz 

polityka przemysłowa w dziedzinie 

obronności, które powinny rozpocząć się 

po zaprezentowaniu unijnej białej księgi w 

sprawie bezpieczeństwa i obrony; popiera 

dalsze zaangażowanie Komisji w 

obronność przez szeroko zakrojone i jasno 

określone badania, planowanie i 

wdrażanie; z zadowoleniem przyjmuje 

działania przygotowawcze dotyczące 

badań związanych z WPBiO i zwraca się o 

zapewnienie wystarczającego 

finansowania na pozostałą część 

obecnych wieloletnich ram finansowych; 

popiera rozwój unijnego programu badań 

w dziedzinie obronności w następnych 

wieloletnich ramach finansowych (na lata 

2021–2027); 

48. popiera podejmowane przez Komisję 

inicjatywy związane z obronnością, takie 

jak plan działań w sektorze obrony oraz 

polityka przemysłowa w dziedzinie 

obronności, które powinny rozpocząć się 

po zaprezentowaniu unijnej białej księgi w 

sprawie bezpieczeństwa i obrony; popiera 

dalsze zaangażowanie Komisji w 

obronność przez szeroko planowanie i 

wdrażanie;  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/38 

Poprawka  38 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2016/2067(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 49 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

49. apeluje o przeprowadzenie reformy 

prawa europejskiego, która umożliwi 

europejskim branżom obronnym 

korzystanie z tych samych form pomocy 

państwa, z których korzystają producenci 

amerykańscy; 

skreśla się 

Or. en 

 

 


