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6.12.2017 A8-0351/5 

Amendment  5 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2017/2123(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. z zadowoleniem przyjmuje 

widoczne postępy w kształtowaniu bardziej 

zdecydowanej postawy w kwestii 

europejskiej obrony od czasu przyjęcia w 

czerwcu 2016 r. globalnej strategii na 

rzecz polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa Unii Europejskiej; z 

zadowoleniem przyjmuje w szczególności 

uruchomienie Europejskiego Funduszu 

Obronnego, proponowane 

zintensyfikowanie działań 

przygotowawczych w zakresie badań w 

dziedzinie obronności oraz wniosek 

ustawodawczy dotyczący europejskiego 

programu rozwoju przemysłu obronnego; 

apeluje do państw członkowskich o 

zwiększenie przyszłych wkładów 

finansowych do budżetu UE w celu 

pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów 

ponoszonych przez UE z tytułu 

Europejskiego Funduszu Obronnego; 

13. odrzuca bardziej zdecydowaną 

postawę w kwestii europejskiej obrony; w 

szczególności odrzuca uruchomienie 

Europejskiego Funduszu Obronnego, 

proponowane zintensyfikowanie działań 

przygotowawczych w zakresie badań w 

dziedzinie obronności oraz wniosek 

ustawodawczy dotyczący europejskiego 

programu rozwoju przemysłu obronnego; 

przypomina w tym kontekście, że art. 41 

ust. 2 TUE zabrania pokrywania z 

budżetu Unii wydatków operacyjnych 

wynikających z operacji mających wpływ 

na kwestie wojskowe lub obronne; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/6 

Poprawka  6 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Ferreira, João Pimenta Lopes, 

Miguel Viegas, Nikolaos Chountis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2017/2123(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. podkreśla, że Komisja i coraz 

liczniejsze państwa członkowskie 

zobowiązały się do zainicjowania 

Europejskiej Unii Obrony oraz że w 

kwestii tej istnieje silne poparcie ze strony 

obywateli europejskich; podkreśla, że jest 

to zgodne z żądaniem wysuwanym przez 

obywateli UE i przez Parlament, 

szczególnie w licznych apelach 

wyrażonych we wcześniejszych 

rezolucjach Parlamentu; podkreśla, że 

ściślejsza integracja europejska w zakresie 

obrony będzie skutkować większą 

skutecznością, wyeliminowaniem 

powielania oraz obniżeniem kosztów; 

zaznacza jednak, że utworzenie 

prawdziwej Europejskiej Unii Obrony 

wymaga nieustannej woli politycznej i 

determinacji; wzywa państwa 

członkowskie do zobowiązania się do 

realizacji wspólnej i niezależnej 

europejskiej obrony oraz do podniesienia 

środków w krajowych budżetach 

przeznaczanych na obronność do co 

najmniej 2% PKB w ciągu dziesięciu lat; 

skreśla się 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/7 

Poprawka  7 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Ferreira, João Pimenta Lopes, 

Miguel Viegas, Nikolaos Chountis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2017/2123(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. z zadowoleniem przyjmuje 

okazywaną od niedawna polityczną wolę 

poprawy skuteczności WPBiO; popiera 

wszelkie próby zrealizowania pełnego 

potencjału traktatu z Lizbony dzięki 

zadbaniu o sprawną współpracę między 

państwami członkowskimi i udostępnienie 

istotnych pod względem operacyjnym 

zdolności w celu wypełniania zadań 

określonych w art. 43 ust. 1 TUE, a to 

poprzez: 

skreśla się 

a) pilne uruchomienie funduszu 

początkowego, jak przewidziano w 

traktacie, aby umożliwić szybkie 

rozmieszczanie operacji; 

 

b) ustanowienie stałej współpracy 

strukturalnej w odniesieniu do aspektów 

wojskowych niezbędnych do realizacji 

zadań w ramach WPBiO, jak trwale 

połączone jednostki wojskowe; 

 

c) reformę międzyrządowego wspólnego 

mechanizmu finansowania ATHENA w 

celu wdrożenia zasady solidarności 

między państwami członkowskimi, które 

mogą wnieść do operacji prowadzonych w 

ramach WPBiO jedynie wkład finansowy, 
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a państwami, które mogą wnieść tylko 

wkład w postaci oddziałów wojskowych; 

d) uczynienie reguły, a nie wyjątku z 

łączenia i wzajemnego wykorzystywania 

zdolności, a także przejście do realizacji 

większości z 300 wniosków 

przedstawionych przez 28 szefów sztabu w 

2011 r.; 

 

e) wspólne wykorzystywanie zasobów 

krajowych w odniesieniu do badań 

naukowych, rozwoju, zamówień, 

konserwacji i szkoleń; 

 

f) koordynację krajowego planowania w 

zakresie obronności (CARDS), tak jak jest 

to obecnie planowane; 

 

g) inicjowanie wspólnych zasad 

certyfikacji wojskowej oraz wspólnej 

polityki w zakresie bezpieczeństwa dostaw; 

 

h) egzekwowanie przez Komisję przepisów 

dotyczących rynku wewnętrznego, zgodnie 

z przyjętą w 2009 r. dyrektywą w sprawie 

zamówień publicznych w sektorze obrony, 

w odniesieniu do projektów dotyczących 

zamówień publicznych w zakresie obrony 

narodowej; 

 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/8 

Poprawka  8 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Ferreira, João Pimenta Lopes, 

Miguel Viegas, Nikolaos Chountis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2017/2123(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  31a. zdecydowanie odrzuca 

ustanowienie i wdrożenie stałej 

współpracy strukturalnej, gdyż 

oznaczałoby to de facto utworzenie 

europejskiej unii obrony i dalszą 

militaryzację Unii; ostrzega, że wraz z 

wprowadzeniem stałej współpracy 

strukturalnej zniesiona zostanie 

obowiązująca zasada jednomyślności w 

Radzie w odniesieniu do decyzji 

dotyczących WPZiB oraz WPBiO;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/9 

Poprawka  9 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, Nikolaos Chountis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2017/2123(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 39 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  39a. sprzeciwia się idei utworzenia 

dyrekcji generalnej ds. obrony; sprzeciwia 

się również dalszej militaryzacji Unii 

Europejskiej i jej strategii politycznych; 

podkreśla, że UE powinna dążyć do 

utrzymania pokoju i stabilności, 

promować i chronić prawa podstawowe i 

prawa człowieka w ramach pokojowej 

polityki zagranicznej o charakterze 

cywilnym oraz koncentrować się na 

rozwiązywaniu konfliktów środkami 

dyplomacji i w sposób pokojowy, w tym 

również w ramach inicjatyw 

mediacyjnych; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/10 

Poprawka  10 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2017/2123(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 46 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  46a. odrzuca finansowanie misji i 

operacji wojskowych w ramach WPBiO, 

zwłaszcza z budżetu UE; przypomina, że 

zgodnie z art. 41 ust. 2 TUE z budżetu 

Unii nie można pokrywać wydatków 

wynikających z działań mających 

implikacje wojskowe lub obronne; 

odrzuca mechanizm ATHENA i 

proponowane rozszerzenie zakresu 

kosztów kwalifikujących się do zwrotu w 

ramach tego mechanizmu, np. kosztów 

użycia grup bojowych UE, ponieważ 

zwiększyłoby to automatyczne 

zaangażowanie finansowe każdego z 

państw członkowskich w każdej misji 

wojskowej UE; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/11 

Poprawka  11 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

2017/2123(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 70 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

70. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 

Komisji dotyczący przeglądu instrumentu 

na rzecz przyczyniania się do stabilności i 

pokoju z myślą o wspieraniu działań 

podejmowanych w ramach inicjatywy w 

zakresie budowania zdolności na rzecz 

bezpieczeństwa i rozwoju, która umożliwi 

UE finansowanie budowania zdolności i 

odporności w krajach partnerskich oraz 

wzmocnienie zdolności tych krajów; 

zachęca ESDZ i Komisję do 

niezwłocznego wdrożenia inicjatywy w 

zakresie budowania zdolności na rzecz 

bezpieczeństwa i rozwoju, do poprawy 

skuteczności i zrównoważoności misji w 

ramach WPBiO oraz do postępowania w 

oparciu o elastyczniejsze i bardziej 

zintegrowane podejście umożliwiające UE 

wykorzystanie efektów synergii 

współdziałania cywilno‑ wojskowego;  

70. zdecydowanie odrzuca wniosek 

Komisji dotyczący przeglądu instrumentu 

na rzecz przyczyniania się do stabilności i 

pokoju z myślą o wspieraniu działań 

podejmowanych w ramach inicjatywy w 

zakresie budowania zdolności na rzecz 

bezpieczeństwa i rozwoju, która umożliwi 

UE finansowanie szkoleń i wyposażenia 

dla podmiotów wojskowych w krajach 

partnerskich; uważa, że otworzyłoby to 

drogę do nadużyć związanych z pomocą 

rozwojową i byłoby sprzeczne z art. 208 

TFUE, którego celem jest eliminacja 

ubóstwa;  

Or. en 

 

 


