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5.12.2018 A8-0392/23 

Poprawka  23 

Tamás Meszerics 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0392/2018 

David McAllister 

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 

(2018/2097(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. apeluje do ESDZ, Komisji, Rady i 

do poszczególnych państw członkowskich, 

by postępowały w sposób strategiczny, 

stosując zintegrowane podejście i 

korzystając ze wszystkich dostępnych im 

środków, w tym handlowych, 

rozwojowych, dyplomatycznych, 

cywilnych i wojskowych narzędzi WPBiO, 

a także komunikacji strategicznej i 

dyplomacji publicznej, aby umacniać 

geopolityczne wpływy UE i jej ogólny 

wizerunek na świecie oraz chronić jej 

interesy, w tym przez wzmocnienie 

suwerenności gospodarczej i autonomii 

strategicznej UE; podkreśla 

komplementarność, jakie w tym procesie 

mogą mieć dyplomacja na rzecz ochrony 

środowiska, dyplomacja kulturalna, 

dyplomacja akademicka i inne 

„alternatywne” formy dyplomacji; 

8. apeluje do ESDZ, Komisji, Rady i 

do poszczególnych państw członkowskich, 

by postępowały w sposób strategiczny, 

stosując zintegrowane podejście i 

korzystając ze wszystkich dostępnych im 

środków, w tym handlowych, 

rozwojowych, dyplomatycznych, 

cywilnych i wojskowych narzędzi WPBiO, 

a także komunikacji strategicznej i 

dyplomacji publicznej, aby umacniać 

wkład UE w bezpieczeństwo 

międzynarodowe, stabilność i pokój; 

podkreśla komplementarność, jakie w tym 

procesie mogą mieć dyplomacja na rzecz 

ochrony środowiska, dyplomacja 

kulturalna, dyplomacja akademicka i inne 

„alternatywne” formy dyplomacji; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/24 

Poprawka  24 

Tamás Meszerics 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0392/2018 

David McAllister 

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 

(2018/2097(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

24. jest zdania, że chociaż miękka siła i 

tworzenie instytucji są ważne, nie mogą 

same wystarczyć do wywierania wpływu 

na świecie, w którym coraz większe 

znaczenie ma polityka zastraszania i 

twarda siła; uważa, że skuteczność polityki 

zagranicznej UE ostatecznie zależeć 

będzie w dużej mierze od skutecznej 

kombinacji narzędzi miękkiej i twardej 

siły, w tym otwartego dialogu, od jej 

zdolności do dawania przykładu oraz od 

zasobów i zdolności, które ją wspierają, w 

tym od odpowiednich zasobów 

finansowych, skutecznego 

multilateralizmu, połączenia miękkiej siły 

i wiarygodnej twardej siły, łączenia 
potencjału wojskowego oraz gotowości 

państw członkowskich do rezygnacji z 

uprawnień decyzyjnych w tym kontekście i 

do współpracy z NATO i innymi krajami o 

podobnych poglądach; 

24. jest zdania, że dzięki WPBiO Unia 

dysponuje również potencjalnie 

skutecznym instrumentem wojskowym i 

ma możliwość wniesienia znaczącego 

wkładu w bezpieczeństwo i stabilność 

międzynarodową; podkreśla ogromne 

znaczenie opracowania politycznych i 

kompleksowych strategii dotyczących 

trwających konfliktów zbrojnych; uważa, 

że zgodnie z Traktatem oraz 

odpowiednimi koncepcjami i strategiami 

Unii, wojskowy wymiar WPBiO może być 

wykorzystywany jedynie jako część 

szerszej strategii politycznej wobec 

konfliktów; podkreśla potrzebę znacznego 

wzmocnienia wojskowego wymiaru 

WPBiO poprzez zakończenie doraźnych 

struktur i zapewnienie stałej współpracy 

między siłami zbrojnymi państw 

członkowskich tam, gdzie jest to konieczne 

do realizacji zadań wojskowych 

określonych w Traktacie; wzywa również 

do tego, by łączenie i wspólne korzystanie 

z zasobów stało się regułą, a nie 

wyjątkiem w przypadku działań mających 

na celu wzmocnienie potencjału 

wojskowego; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/25 

Poprawka  25 

Tamás Meszerics 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0392/2018 

David McAllister 

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 

(2018/2097(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 24a. uważa, że preferowana reakcja 

polityczna Unii na pojawiające się ryzyko, 

konflikty i zagrożenia powinna mieć 

charakter cywilny; głęboko ubolewa, że w 

porównaniu z bieżącą perspektywą 

finansową w WRF na lata 2021–2027 

znacznie obniżono – o dwie trzecie – 

środki przeznaczone na zapobieganie 

konfliktom cywilnym i budowanie pokoju; 

wzywa ESDZ i Komisję do dokonania 

przeglądu tego stanowiska i do 

podwojenia inwestycji w dziedzinie 

zapobiegania konfliktom cywilnym w 

kolejnych WRF; wzywa również do 

znacznego wzmocnienia cywilnej WPBiO 

pod względem operacyjnym; przypomina, 

że zgodnie z traktatem zadaniem 

cywilnego wymiaru WPBiO jest 

zarządzanie kryzysami i stabilizowanie 

instytucji w niestabilnych krajach 

pokonfliktowych, a nie zarządzanie 

migracją; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/26 

Poprawka  26 

Tamás Meszerics 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0392/2018 

David McAllister 

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 

(2018/2097(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. z zadowoleniem przyjmuje 

wzmożoną współpracę obronną między 

państwami członkowskimi UE oraz kroki 

podjęte w celu zwiększenia autonomii 

wojskowej UE, a mianowicie ustanowienie 

w Brukseli wspólnego centrum 

dowodzenia dla europejskich 

szkoleniowych misji wojskowych i 

zlikwidowanie przeszkód w 

rozmieszczeniu grup bojowych UE; jest 

zdania, że ustanowienie stałej współpracy 

strukturalnej (PESCO) w 

przedsięwzięciach z zakresu obronności 

oraz skoordynowany roczny przegląd w 

zakresie obronności (CARD) pomogą 

państwom członkowskim pogłębić 

współpracę obronną i efektywniej 

wydawać środki z budżetów na obronę; z 

zadowoleniem przyjmuje wniosek 

wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej 

przedstawiciel Unii do spraw 

zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 

dotyczący Europejskiego Instrumentu na 

rzecz Pokoju i nowych ram dla cywilnych 

misji w dziedzinie WPBiO, a także 

zobowiązanie do postępów w dziedzinie 

mobilności wojskowej w celu osiągnięcia 

europejskiej strategicznej autonomii, w 

tym za pośrednictwem Europejskiej 

Inicjatywy Interwencyjnej; uważa, że 

rozwój silnego przemysłu obronnego 

25. z zadowoleniem przyjmuje 

wzmożoną współpracę obronną między 

państwami członkowskimi UE oraz kroki 

podjęte w celu wzmocnienia WPBiO, a 

mianowicie ustanowienie w Brukseli 

wspólnego centrum dowodzenia dla 

europejskich szkoleniowych misji 

wojskowych i zlikwidowanie przeszkód w 

rozmieszczeniu grup bojowych UE; jest 

zdania, że ustanowienie stałej współpracy 

strukturalnej (PESCO) w 

przedsięwzięciach z zakresu obronności 

oraz skoordynowany roczny przegląd w 

zakresie obronności (CARD) pomogą 

państwom członkowskim pogłębić 

współpracę obronną i efektywniej 

wydawać środki z budżetów na obronę; z 

zadowoleniem przyjmuje wniosek 

wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej 

przedstawiciel Unii do spraw 

zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 

dotyczący Europejskiego Instrumentu na 

rzecz Pokoju i nowych ram dla cywilnego 

wymiaru WPBiO; uważa, że rozwój 

efektywnej współpracy w ramach 

europejskiego przemysłu obronnego ma 

potencjał wzmocnienia i wygenerowania 

zdolności potrzebnych do operacji 

wojskowych w ramach WPBiO, w tym 

produktów cyberbezpieczeństwa; 
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wzmacnia niezależność technologiczną 

UE, w tym przez promowanie jednolitego 

rynku produktów cyberbezpieczeństwa, w 

odniesieniu do których potencjał UE 

trzeba rozwinąć; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/27 

Poprawka  27 

Tamás Meszerics 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0392/2018 

David McAllister 

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 

(2018/2097(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

26. uważa, że zdolność wysyłania 

ekspertów cywilnych i sił zbrojnych do 

konfliktów na całym świecie z myślą o 

promowaniu pokoju i stabilności to 

niezbędny warunek wstępny uzyskania 

statusu wiarygodnej potęgi politycznej, 

zdolnej do zorganizowanego zapobiegania 

konfliktom zbrojnym, egzekwowania 

porozumień pokojowych i stabilizowania 

niestabilnych sytuacji po zakończeniu 

konfliktu; wzywa ESDZ i państwa 

członkowskie do rozwijania 

wystarczających zdolności cywilnych i 

wojskowych, obejmujących pełne 

spektrum zdolności lądowych, 

powietrznych, kosmicznych, morskich i 

cybernetycznych, a także do działania na 

rzecz prawnie wiążącego instrumentu 

dotyczącego w pełni autonomicznych 

systemów uzbrojenia, aby bronić celów 

traktatu; podkreśla znaczenie bieżącej 

współpracy między Unią Europejską a 

NATO, co podkreślono w globalnej 

strategii UE i wspólnej deklaracji UE i 

NATO; podkreśla, że dalszy rozwój unii 

obronnej powinien uzupełniać cele 

stosunków zewnętrznych UE; 

26. uważa, że zdolność wysyłania 

ekspertów cywilnych i sił zbrojnych do 

konfliktów na całym świecie z myślą o 

promowaniu pokoju i stabilności to 

niezbędny warunek wstępny uzyskania 

statusu wiarygodnej potęgi politycznej, 

zdolnej do zorganizowanego zapobiegania 

konfliktom zbrojnym, egzekwowania 

porozumień pokojowych i stabilizowania 

niestabilnych sytuacji po zakończeniu 

konfliktu; wzywa ESDZ i państwa 

członkowskie do rozwijania 

wystarczających zdolności cywilnych i 

wojskowych, obejmujących pełne 

spektrum zdolności lądowych, 

powietrznych, kosmicznych, morskich i 

cybernetycznych, a także do działania na 

rzecz prawnie wiążącego instrumentu 

zakazującego w pełni autonomicznych 

systemów uzbrojenia, aby bronić celów 

traktatu; podkreśla znaczenie bieżącej 

współpracy między Unią Europejską a 

NATO, co podkreślono w globalnej 

strategii UE i wspólnej deklaracji UE i 

NATO; podkreśla, że dalszy rozwój unii 

obronnej powinien uzupełniać cele 

stosunków zewnętrznych UE; 

Or. en 
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