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6.12.2017 A8-0350/1 

Poprawka  1 

Tamás Meszerics 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0350/2017 

David McAllister 

w sprawie sprawozdania rocznego w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa 

2017/2121(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 42 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

42. uważa, że rozwój silnego 

przemysłu obronnego wzmacnia 

niezależność technologiczną UE; apeluje o 

rozbudowę zasobów przemysłowych i 

technologicznych niezbędnych do poprawy 

cyberbezpieczeństwa, na przykład przez 

wspieranie jednolitego rynku związanych z 

nim produktów; apeluje o znaczne 

zwiększenie zasobów finansowych i 

ludzkich w instytucjach UE, tak by 

podnieść jej zdolności w dziedzinie 

cyberbezpieczeństwa i cyberobrony; 

podkreśla potrzebę włączenia cyberobrony 

do głównego nurtu działań zewnętrznych i 

wspólnej polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa oraz konieczność lepszego 

wykrywania cyberprzestępczości;  

42. uważa, że rozwój wydajnego 

przemysłu obronnego wzmacnia 

niezależność technologiczną UE; apeluje o 

rozbudowę zasobów przemysłowych i 

technologicznych niezbędnych do poprawy 

cyberbezpieczeństwa, na przykład przez 

wspieranie jednolitego rynku związanych z 

nim produktów oraz rygorystyczne 

przepisy kontroli eksportu; apeluje o 

znaczne zwiększenie zasobów finansowych 

i ludzkich w instytucjach UE, tak by 

podnieść jej zdolności w dziedzinie 

cyberbezpieczeństwa i zwiększyć 

odporność na cyberataki; podkreśla 

potrzebę włączenia cyberobrony do 

głównego nurtu działań zewnętrznych i 

wspólnej polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa oraz konieczność lepszego 

wykrywania cyberprzestępczości;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0350/2 

Poprawka  2 

Tamás Meszerics 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0350/2017 

David McAllister 

w sprawie sprawozdania rocznego w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa 

2017/2121(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 45 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

45. uważa, że Europa powinna nadal 

wzmacniać współpracę w zakresie 

wspólnej obrony, tak aby chronić swoich 

wspólnych wartości i zasad oraz 

autonomii strategicznej; podkreśla 

znaczenie związku między 

bezpieczeństwem zewnętrznym i 

wewnętrznym, lepszego wykorzystania 

zasobów i kontroli ryzyka na obrzeżach 

Europy; przypomina, że powiązanie 

bezpieczeństwa z rozwojem stanowi 

kluczową zasadę podejścia Unii do 

konfliktów i kryzysów zewnętrznych; 

wzywa państwa członkowskie, by w pełni 

wykorzystały możliwości Traktatu z 

Lizbony w zakresie wspólnej polityki 

bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), oraz w 

tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje 

Plan realizacji globalnej strategii w 

dziedzinie bezpieczeństwa i obrony; 

zachęca do przeglądu podejścia UE do 

misji cywilnych w ramach WPBiO, aby 

zadbać o ich odpowiednie opracowanie i 

wdrażanie oraz zapewnić im wsparcie; 

uważa, że należy w pełni wykorzystywać 

potencjał Europejskiej Agencji Obrony 

(EDA), stałej współpracy strukturalnej i 

grup bojowych UE; wzywa państwa 

członkowskie do zapewnienia na ten cel 

dodatkowych środków; 

45. uważa, że Europa powinna nadal 

wzmacniać współpracę w zakresie 

wspólnej obrony, tak aby chronić swoje 

wspólne wartości i zasady; podkreśla 

znaczenie związku między 

bezpieczeństwem zewnętrznym i 

wewnętrznym, lepszego wykorzystania 

zasobów i kontroli ryzyka na obrzeżach 

Europy; przypomina, że powiązanie 

bezpieczeństwa z rozwojem stanowi 

kluczową zasadę podejścia Unii do 

konfliktów i kryzysów zewnętrznych; 

wzywa państwa członkowskie, by w pełni 

wykorzystały możliwości Traktatu z 

Lizbony w zakresie wspólnej polityki 

bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), oraz w 

tym kontekście odnotowuje Plan realizacji 

globalnej strategii w dziedzinie 

bezpieczeństwa i obrony; zachęca do 

przeglądu podejścia UE do misji cywilnych 

w ramach WPBiO, aby zadbać o ich 

odpowiednie opracowanie i wdrażanie oraz 

zapewnić im wsparcie; uważa, że należy w 

pełni wykorzystywać potencjał stałej 

współpracy strukturalnej i grup bojowych 

UE; wzywa państwa członkowskie do 

zapewnienia na ten cel dodatkowych 

środków z krajowych budżetów 

obronnych; 
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6.12.2017 A8-0350/3 

Poprawka  3 

Tamás Meszerics 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0350/2017 

David McAllister 

w sprawie sprawozdania rocznego w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa 

2017/2121(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 46 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

46. jest zdania, że Unia Europejska i jej 

państwa członkowskie muszą opracować 

skuteczną politykę zagraniczną i 

bezpieczeństwa oraz współpracować z 

NATO i innymi partnerami 

międzynarodowymi, ONZ, organizacjami 

pozarządowymi, obrońcami praw 

człowieka i innymi podmiotami w 

rozwiązywaniu wspólnych problemów oraz 

dążeniu do pokoju, dobrobytu i stabilności 

na całym świecie; zwraca uwagę, jak duże 

znaczenie dla pilnego wdrożenia ambitnej, 

skutecznej i uporządkowanej WPBiO ma 

podnoszenie świadomości i zwiększanie 

zaangażowania politycznego; wzywa Radę, 

Komisję i państwa członkowskie do 

rozwiązania problemów komunikacyjnych 

UE przez zwiększenie rozliczalności i 

widoczności działań zewnętrznych UE; 

wzywa państwa członkowskie i instytucje 

UE, by wywiązały się z zadań w zakresie 

obronności, które wynikają z globalnej 

strategii UE i planów Komisji 

zmierzających do usprawnienia unijnego 

programu badań w dziedzinie obronności 

oraz rozwoju zdolności;  

46. jest zdania, że Unia Europejska i jej 

państwa członkowskie muszą opracować 

skuteczną politykę zagraniczną i 

bezpieczeństwa oraz współpracować z 

NATO i innymi partnerami 

międzynarodowymi, ONZ, organizacjami 

pozarządowymi, obrońcami praw 

człowieka i innymi podmiotami w 

rozwiązywaniu wspólnych problemów oraz 

dążeniu do pokoju, dobrobytu i stabilności 

na całym świecie; zwraca uwagę, jak duże 

znaczenie dla pilnego wdrożenia ambitnej, 

skutecznej i uporządkowanej WPBiO ma 

podnoszenie świadomości i zwiększanie 

zaangażowania politycznego; wzywa Radę, 

Komisję i państwa członkowskie do 

rozwiązania problemów komunikacyjnych 

UE przez zwiększenie rozliczalności i 

widoczności działań zewnętrznych UE; 

wzywa państwa członkowskie i instytucje 

UE, by wywiązały się z zadań w zakresie 

obronności, które wynikają z globalnej 

strategii UE i planów Komisji 

zmierzających do usprawnienia unijnego 

programu badań w dziedzinie obronności 

oraz rozwoju zdolności przez jak 

najbardziej kooperacyjne i wydajne 

łączenie właściwych środków z budżetów 

krajowych;  
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6.12.2017 A8-0350/4 

Poprawka  4 

Tamás Meszerics 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0350/2017 

David McAllister 

w sprawie sprawozdania rocznego w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa 

2017/2121(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 47 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

47. apeluje do Komisji o to, aby we 

wniosku dotyczącym kolejnych 

wieloletnich ram finansowych (WRF) w 

pełni uwzględniła rosnące wyzwania w 

dziedzinie bezpieczeństwa; uważa, że 

zarówno wysokość środków w budżecie 

przeznaczonym na WPZiB, jak i 

elastyczność tego budżetu muszą 

odpowiadać oczekiwaniom obywateli UE 

dotyczącym roli Unii jako gwaranta 

bezpieczeństwa; uważa, że istnieje 

potrzeba globalnej wizji dla polityki UE i 

jej instrumentów w dziedzinie 

bezpieczeństwa, co obejmuje skuteczną 

współpracę z proponowanym Europejskim 

Funduszem Obronnym; apeluje do państw 

członkowskich o dążenie do realizacji celu, 

jakim jest przeznaczanie 2 proc. PKB na 

obronę, a także o wydawanie 20 proc. 

budżetu obronnego na wyposażenie, które 

zdaniem Europejskiej Agencji Obrony jest 

niezbędne; przypomina ponadto, że na 

wszelkie nowe działania polityczne należy 

przeznaczyć środki z nowych źródeł 

finansowania; zauważa, że poszczególne 

państwa członkowskie mają problemy z 

utrzymaniem bardzo szerokiego zakresu 

pełnych zdolności operacyjnych w 

dziedzinie obrony, zwykle z powodu 

ograniczeń finansowych; w związku z tym 

47. uważa, że zarówno wysokość 

środków w budżecie przeznaczonym na 

WPZiB, jak i elastyczność tego budżetu 

muszą odpowiadać oczekiwaniom 

obywateli UE dotyczącym roli Unii jako 

gwaranta bezpieczeństwa; uważa, że 

istnieje potrzeba globalnej wizji dla 

polityki UE i jej instrumentów w 

dziedzinie bezpieczeństwa, co obejmuje 

skuteczną współpracę z proponowanym 

Europejskim Funduszem Obronnym przez 

łączenie właściwych środków z budżetów 

krajowych; apeluje do państw 

członkowskich o dążenie do realizacji celu, 

jakim wydawanie 20 proc. budżetu 

obronnego na wyposażenie, które zdaniem 

Europejskiej Agencji Obrony jest 

niezbędne; przypomina ponadto, że na 

wszelkie nowe działania polityczne należy 

przeznaczyć środki z krajowych budżetów 

obronnych; zauważa, że poszczególne 

państwa członkowskie mają problemy z 

utrzymaniem bardzo szerokiego zakresu 

pełnych zdolności operacyjnych w 

dziedzinie obrony, zwykle z powodu 

ograniczeń finansowych; w związku z tym 

wzywa do znacznego pogłębienia 

współpracy i zwiększenia koordynacji w 

zakresie zdolności, które należy utrzymać, 

tak aby państwa członkowskie mogły 
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wzywa do pogłębienia współpracy i 

zwiększenia koordynacji w zakresie 

zdolności, które należy utrzymać, tak aby 

państwa członkowskie mogły 

specjalizować się w określonych 

zdolnościach i bardziej racjonalnie 

wydatkować środki; jest zdania, że 

kluczem do większej kompatybilności i 

lepszej integracji sił państw członkowskich 

jest interoperacyjność; przypomina, że w 

2016 r. środki na WPZiB stanowiły 3,6 % 

środków na zobowiązania w dziale 4 oraz 

0,2 % całego budżetu UE; wyraża 

ubolewanie, że wysokość środków w 

rozdziale poświęconym WPZiB, ich 

niepełne wykorzystanie oraz 

systematyczne przesunięcia z tego 

rozdziału wskazują na ciągły brak ambicji 

UE do działania jako podmiot globalny; 

specjalizować się w określonych 

zdolnościach i bardziej racjonalnie 

wydatkować środki; jest zdania, że 

kluczem do większej kompatybilności i 

lepszej integracji sił państw członkowskich 

jest interoperacyjność; przypomina, że w 

2016 r. środki na WPZiB stanowiły 3,6% 

środków na zobowiązania w dziale 4 oraz 

0,2 % całego budżetu UE; wyraża 

ubolewanie, że wysokość środków w 

rozdziale poświęconym WPZiB, ich 

niepełne wykorzystanie oraz 

systematyczne przesunięcia z tego 

rozdziału wskazują na ciągły brak ambicji 

UE do działania jako podmiot globalny; 

Or. en 

 

 


