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PL Zjednoczona w różnorodności PL

14.10.2020 A9-0165/1

Poprawka 1
Clare Daly, Mick Wallace
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Zalecenie dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie wdrażania stałej współpracy 
strukturalnej (PESCO) oraz zarządzania nią
(2020/2080(INI))

Projekt zalecenia
Umocowanie 12 a (nowe)

Projekt zalecenia Poprawka

 – uwzględniając przegląd 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego nr 09/2019 z września 
2019 r. w sprawie obronności 
europejskiej,

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/2

Poprawka 2
Clare Daly, Mick Wallace
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Zalecenie dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie wdrażania stałej współpracy 
strukturalnej (PESCO) oraz zarządzania nią
(2020/2080(INI))

Projekt zalecenia
Motyw A

Projekt zalecenia Poprawka

A. mając na uwadze, że zgodnie z art. 
42 ust. 2 TUE wspólna polityka 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) 
obejmuje stopniowe określanie wspólnej 
polityki obronnej Unii, co oznacza, że aby 
wspólna obrona zaistniała, konieczna jest 
jednomyślna decyzja Rady Europejskiej; 
mając na uwadze, że PESCO stanowi 
ważny krok w kierunku osiągnięcia tego 
celu;

A. mając na uwadze, że zgodnie z art. 
42 ust. 2 TUE wspólna polityka 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) 
obejmuje stopniowe określanie wspólnej 
polityki obronnej Unii, co mogłoby 
doprowadzić do stworzenia wspólnej 
obrony, ale nie wymaga przyjęcia takiej 
wspólnej polityki obronnej UE;
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14.10.2020 A9-0165/3

Poprawka 3
Clare Daly, Mick Wallace
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Zalecenie dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie wdrażania stałej współpracy 
strukturalnej (PESCO) oraz zarządzania nią
(2020/2080(INI))

Projekt zalecenia
Motyw B a  (nowy)

Projekt zalecenia Poprawka

 Ba. mając na uwadze art. 41 ust. 2 
TUE, w którym zakazuje się 
wykorzystywania budżetu UE na operacje 
wojskowe lub obronne;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/4

Poprawka 4
Clare Daly, Mick Wallace
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Zalecenie dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie wdrażania stałej współpracy 
strukturalnej (PESCO) oraz zarządzania nią
(2020/2080(INI))

Projekt zalecenia
Motyw B b  (nowy)

Projekt zalecenia Poprawka

 Bb. mając na uwadze, że PESCO jest 
niezgodna z polityką państwa w zakresie 
neutralności, jak ma to miejsce w 
przypadku Irlandii;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/5

Poprawka 5
Clare Daly, Mick Wallace
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Zalecenie dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie wdrażania stałej współpracy 
strukturalnej (PESCO) oraz zarządzania nią
(2020/2080(INI))

Projekt zalecenia
Motyw C

Projekt zalecenia Poprawka

C. mając na uwadze, że zgodnie z art. 
1 lit. a) Protokołu (nr 10) w sprawie stałej 
współpracy strukturalnej ustanowionej na 
mocy artykułu 42 Traktatu o Unii 
Europejskiej jednym z celów PESCO jest 
szybsze zwiększanie przez państwa 
członkowskie ich potencjału obronnego 
poprzez rozwój swoich wkładów 
krajowych i udział, w stosownym 
przypadku, w siłach wielonarodowych, w 
głównych europejskich programach 
wyposażenia wojskowego oraz w 
działalności Europejskiej Agencji Obrony;

C. mając na uwadze, że zgodnie z art. 
1 lit. a) Protokołu (nr 10) w sprawie stałej 
współpracy strukturalnej ustanowionej na 
mocy artykułu 42 Traktatu o Unii 
Europejskiej jednym z celów PESCO jest 
szybsze zwiększanie przez państwa 
członkowskie ich potencjału obronnego 
poprzez rozwój swoich wkładów 
krajowych i udział, w stosownym 
przypadku, w siłach wielonarodowych, w 
głównych europejskich programach 
wyposażenia wojskowego oraz w 
działalności Europejskiej Agencji Obrony; 
mając na uwadze, że takie militarystyczne 
cele są bardzo problematyczne i należy się 
im przeciwstawić;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/6

Poprawka 6
Clare Daly, Mick Wallace
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Zalecenie dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie wdrażania stałej współpracy 
strukturalnej (PESCO) oraz zarządzania nią
(2020/2080(INI))

Projekt zalecenia
Motyw D

Projekt zalecenia Poprawka

D. mając na uwadze, że art. 1 lit. b) 
protokołu nr 10 stanowi, iż państwa 
członkowskie mają „posiadać możliwość 
zapewnienia, najpóźniej do 2010 roku, na 
poziomie krajowym albo jako część 
wielonarodowych sił zbrojnych, 
wyspecjalizowanych jednostek zbrojnych 
przeznaczonych do udziału w planowanych 
misjach, których strukturę określono na 
poziomie planu taktycznego jako 
zgrupowanie taktyczne wraz z elementami 
wsparcia, w tym transportem i logistyką, 
zdolnych do podjęcia misji, o których 
mowa w artykule 43 Traktatu o Unii 
Europejskiej, w terminie od 5 do 30 dni, w 
szczególności w odpowiedzi na żądanie 
Organizacji Narodów Zjednoczonych i 
które mogą prowadzić operacje w 
początkowym okresie przez 30 dni, z 
możliwością przedłużenia tego okresu do 
co najmniej 120 dni”; mając na uwadze, że 
należy dokonać zmiany art. 1 lit. b) w celu 
odpowiedniego zareagowania na trudne 
środowisko geopolityczne; mając na 
uwadze, że państwa członkowskie są nadal 
dalekie od osiągnięcia tego celu;

D. mając na uwadze, że art. 1 lit. b) 
protokołu nr 10 stanowi, iż państwa 
członkowskie mają „posiadać możliwość 
zapewnienia, najpóźniej do 2010 roku, na 
poziomie krajowym albo jako część 
wielonarodowych sił zbrojnych, 
wyspecjalizowanych jednostek zbrojnych 
przeznaczonych do udziału w planowanych 
misjach, których strukturę określono na 
poziomie planu taktycznego jako 
zgrupowanie taktyczne wraz z elementami 
wsparcia, w tym transportem i logistyką, 
zdolnych do podjęcia misji, o których 
mowa w artykule 43 Traktatu o Unii 
Europejskiej, w terminie od 5 do 30 dni, w 
szczególności w odpowiedzi na żądanie 
Organizacji Narodów Zjednoczonych i 
które mogą prowadzić operacje w 
początkowym okresie przez 30 dni, z 
możliwością przedłużenia tego okresu do 
co najmniej 120 dni”; mając na uwadze, że 
państwa członkowskie są nadal dalekie od 
osiągnięcia tego celu; mając na uwadze, że 
niepowodzenie to świadczy o braku 
entuzjazmu dla projektu grup bojowych 
UE ze strony wielu państw członkowskich;
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14.10.2020 A9-0165/7

Poprawka 7
Clare Daly, Mick Wallace
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Zalecenie dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie wdrażania stałej współpracy 
strukturalnej (PESCO) oraz zarządzania nią
(2020/2080(INI))

Projekt zalecenia
Motyw E

Projekt zalecenia Poprawka

E. mając na uwadze, że ustanowienie 
wspólnej strategii obrony UE jest teraz 
potrzebne bardziej niż kiedykolwiek w 
kontekście wielu rosnących zagrożeń;

E. mając na uwadze, że największych 
zagrożeń dla UE, takich jak zmiana 
klimatu, nie da się zwalczyć 
rozwiązaniami wojskowymi; mając na 
uwadze, że ciągłe koncentrowanie się na 
zwiększaniu zdolności obronnych UE jest 
odwracaniem uwagi od rzeczywistych 
wyzwań stojących przed blokiem państw i 
zmniejsza możliwości podjęcia 
faktycznych wysiłków w celu rozwiązania 
tych problemów;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/8

Poprawka 8
Clare Daly, Mick Wallace
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Zalecenie dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie wdrażania stałej współpracy 
strukturalnej (PESCO) oraz zarządzania nią
(2020/2080(INI))

Projekt zalecenia
Motyw G

Projekt zalecenia Poprawka

G. mając na uwadze, że głównymi 
podmiotami PESCO są uczestniczące 
państwa członkowskie, które zapewniają 
zdolności do realizacji WPBiO (art. 42 
ust. 1 i art. 42 ust. 3 TUE) i wykorzystują 
je podczas unijnych operacji i misji, 
których wykonanie powierza im Rada w 
ramach UE (art. 42 ust. 1, 4 i 5, art. 43 
oraz art. 44 TUE), oraz które rozwijają w 
stosownych przypadkach swoje zdolności 
obronne w ramach Europejskiej Agencji 
Obrony (art. 42 ust. 3 i art. 45 TUE);

G. mając na uwadze, że głównymi 
podmiotami PESCO są uczestniczące 
państwa członkowskie; mając na uwadze, 
że każde państwo członkowskie na swój 
sposób postrzega kluczowe problemy, 
ryzyko i zagrożenia, przed którymi stoi; 
mając na uwadze, że koncepcja, zgodnie z 
którą Unia stoi w obliczu wspólnych 
zagrożeń obronnych, które wymagają 
zbrojnego działania, nie ma żadnej 
podstawy w rzeczywistości;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/9

Poprawka 9
Clare Daly, Mick Wallace
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Zalecenie dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie wdrażania stałej współpracy 
strukturalnej (PESCO) oraz zarządzania nią
(2020/2080(INI))

Projekt zalecenia
Motyw H

Projekt zalecenia Poprawka

H. mając na uwadze, że 
długoterminowa wizja PESCO polega na 
zapewnieniu Unii zdolności operacyjnej w 
oparciu o zasoby wojskowe, które są 
uzupełniane środkami cywilnymi, aby 
osiągnąć spójny i pakiet sił o pełnym 
spektrum udostępniany państwom 
członkowskim na potrzeby wojskowej 
WPBiO; mając na uwadze, że PESCO 
powinna zwiększać zdolność UE do 
działania jako międzynarodowy gwarant 
bezpieczeństwa, tak aby mogła ona 
skutecznie i wiarygodnie przyczyniać się 
do międzynarodowego, regionalnego i 
europejskiego bezpieczeństwa, również 
poprzez zapobieganie wpływom konfliktów 
z zewnątrz na bezpieczeństwo wewnętrzne 
Unii, a także aby zwiększyć 
interoperacyjność na rzecz poprawy 
ochrony obywateli Unii i 
zmaksymalizować efektywność wydatków 
na obronę dzięki ograniczeniu powielania 
działań, nadmiernej zdolności i 
nieskoordynowanych zamówień;

H. mając na uwadze, że 
długoterminowa wizja PESCO polega na 
zapewnieniu Unii zdolności operacyjnej w 
oparciu o zasoby wojskowe, które są 
uzupełniane środkami cywilnymi, aby 
osiągnąć spójny i pakiet sił o pełnym 
spektrum udostępniany państwom 
członkowskim na potrzeby wojskowej 
WPBiO; mając na uwadze, że ta 
długoterminowa wizja świadczy o bardzo 
niepokojącym zwrocie polityki Unii 
Europejskiej i – jeżeli zostanie ona 
wdrożona – doprowadzi do większej 
niestabilności i braku bezpieczeństwa na 
świecie;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/10

Poprawka 10
Clare Daly, Mick Wallace
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Zalecenie dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie wdrażania stałej współpracy 
strukturalnej (PESCO) oraz zarządzania nią
(2020/2080(INI))

Projekt zalecenia
Motyw H a  (nowy)

Projekt zalecenia Poprawka

 Ha. mając na uwadze, że Europejski 
Fundusz Obronny tworzy 
samonapełniającą się i nieprzerwaną pętlę 
pomiędzy podażą i popytem na sprzęt 
związany z bezpieczeństwem i 
obronnością, finansowaną ze środków 
publicznych; mając na uwadze, że 
prowadzi to do widma nieustającej wojny 
ekonomicznej w Europie i utrwalonych 
kompleksów wojskowo-przemysłowych;

Or. en


