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Ustęp 2
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2. promuje i broni roli UE jako 
wiarygodnego partnera na całym świecie, 
preferowanego „partnera z wyboru” dla 
stron trzecich, uczciwego brokera 
opartego na zasadach, ale nie 
dogmatycznie, podmiotu odniesienia w 
rozwiązywaniu konfliktów i mediacji, 
który promuje dyplomację i dialog jako 
preferowany sposób odgrywania 
konstruktywnej roli w konfliktach 
globalnych, jako wiodącego promotora 
zrównoważonego rozwoju i głównego 
współtwórcy ram wielostronnych, ale 
także jako globalnego podmiotu, który jest 
gotowy do autonomicznego i 
zdecydowanego działania w razie 
potrzeby, w celu obrony własnych 
wartości i interesów UE, który bierze 
odpowiedzialność, zapewniając własne 
bezpieczeństwo oraz promując 
międzynarodowy pokój i stabilność, w 
oparciu o zasady i wartości Karty 
Narodów Zjednoczonych oraz zgodnie z 
prawem międzynarodowym, z 
poszanowaniem międzynarodowego 
porządku opartego na zasadach; jest 
zdania, że kreatywność, bardziej 
proaktywna postawa oraz większa jedność 
i solidarność między państwami 
członkowskimi, a także zaangażowanie i 
zasoby państw członkowskich są 
potrzebne, aby zwiększyć wpływ UE w 

2. przypomina, że kompetencje UE 
nie obejmują zapewnienia 
międzynarodowego pokoju i stabilności, 
lecz są to raczej kompetencje, które 
poszczególne państwa powierzyły ONZ 
zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych; 
jest zdania, że nie istnieją podstawy 
prawne dla zwiększenia wpływu UE 
w ujęciu globalnym ani propagowania jej 
„pozytywnego” modelu władzy; 
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skali globalnej oraz promować jej 
pozytywny model władzy i odpowiedzialną 
rolę w globalnym zarządzaniu oraz w celu 
umożliwienia Unii przyjęcia strategicznej 
odpowiedzialności w swoim bezpośrednim 
sąsiedztwie;

Or. en



AM\1222230PL.docx PE662.814v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

13.1.2021 A9-0266/23

Poprawka 23
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0266/2020
David McAllister
Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – sprawozdanie roczne za 2020 r.
(2020/2206(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że rosnąca niestabilność 
na świecie, coraz bardziej konfrontacyjne 
otoczenie, erozja multilateralizmu i wzrost 
autorytaryzmu, a także 
wielopłaszczyznowe wyzwania globalne, 
zwłaszcza narastający klimat konfliktu, 
który przekłada się na kontynuację, a 
czasem wznowienie konfliktów zbrojnych, 
w tym na wschodnich i południowych 
granicach kontynentu europejskiego, 
terroryzm, zmiana klimatu i narastające 
zagrożenia dla zasobów naturalnych, 
niekontrolowane przepływy migracyjne, 
zagrożenia zdrowotne, zagrożenia 
hybrydowe, takie jak m.in. kampanie 
dezinformacyjne, aktywne środki i 
cyberataki, powinny skłonić UE do 
rozwijania jej strategicznej autonomii przy 
jednoczesnym wzmocnieniu współpracy z 
jej sojusznikami; Podkreśla w tym 
kontekście znaczenie, jakie dla Unii ma 
nawiązanie bardziej strategicznej 
współpracy z państwami trzecimi, opartej 
na zaufaniu i wzajemnych korzyściach, 
oraz budowanie sojuszy z podobnie 
myślącymi demokracjami, w tym z półkuli 
południowej, a także w razie potrzeby 
koalicje ad hoc z innymi partnerami o 
podobnych poglądach; 

3. podkreśla, że rosnąca niestabilność 
na świecie i pojawienie się 
bezprecedensowych wyzwań globalnych, 
w tym konfliktów zbrojnych podsycanych 
przez kraje takie jak Turcja, terroryzm, 
niekontrolowane przepływy migracyjne, 
zagrożenia zdrowotne, zagrożenia 
hybrydowe i cyberataki, nie powinny 
skłaniać UE do rozwijania jej strategicznej 
autonomii, lecz powinny skłonić państwa 
członkowskie UE do zawierania bardziej 
strategicznych sojuszy z demokracjami 
o podobnych zapatrywaniach i do 
tworzenia w razie potrzeby doraźnych 
koalicji z innymi partnerami; 
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5. Wyraża zaniepokojenie 
bezprecedensową skalą sponsorowanych 
przez państwo i niepaństwowych kampanii 
dezinformacyjnych i propagandowych, 
które mają niszczycielski wpływ na 
społeczeństwa, w tym w sąsiedztwie 
Europy, a zwłaszcza na Bałkanach 
Zachodnich; potępia manipulowanie 
informacjami i ich wykorzystywanie, w 
tym przez podmioty państwowe, 
subpaństwowe i niepaństwowe o złych 
zamiarach, a także platformy i 
organizacje wykorzystywane przez 
autorytarne państwa trzecie do 
bezpośredniego i pośredniego 
finansowania i wywierania wpływu na 
europejskie partie polityczne i podmioty; z 
zadowoleniem przyjmuje bardzo potrzebną 
reakcję instytucji UE na to nowe 
wyzwanie, taką jak powołanie w 
Parlamencie nowej komisji specjalnej 
zajmującej się zagraniczną ingerencją w 
procesy demokratyczne w UE, w tym 
dezinformacją, oraz przyjęcie przez Radę 
decyzji w sprawie restrykcyjnej środki 
przeciwko cyberatakom zagrażającym 
Unii lub jej państwom członkowskim5; 
podkreśla potrzebę reakcji 
nieograniczającej podstawowych praw i 
wolności; zwraca uwagę na znaczenie 
skutecznej komunikacji strategicznej UE i 

5. wyraża zaniepokojenie z powodu 
podejścia przyjętego w celu zwalczania 
domniemanej obcej ingerencji i 
dezinformacji; uważa, że należy 
przestrzegać wolności wypowiedzi i 
ostrzega, że podczas zwalczania 
domniemanej dezinformacji UE powinna 
uważać, aby nie stać się machiną 
kontrpropagandy lub samozwańczym 
Ministerstwem Prawdy;
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pochwala wzmocnienie Stratcom w 
ramach Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych (ESDZ) oraz jego wysiłki 
na rzecz identyfikacji i stłumienia 
kampanii dezinformacyjnych; podkreśla 
potrzebę dalszego wzmacniania przez UE 
swoich zdolności do aktywnego 
zwalczania fałszywych wiadomości i 
dezinformacji jako zagrożenia dla 
demokracji, a także do poprawy kultury 
bezpieczeństwa w celu lepszej ochrony jej 
sieci informacyjnych i komunikacyjnych; 
wzywa UE, aby stała się liderem w 
propagowaniu ram zbiorowej samoobrony 
i współpracy przeciwko zagrożeniom 
hybrydowym i złośliwemu wpływowi 
reżimów autorytarnych, w szczególności 
na demokratyczne rządy i prywatne 
przedsiębiorstwa na świecie; w związku z 
tym podkreśla potrzebę wzmocnienia przez 
UE sojuszy z innymi światowymi 
podmiotami demokratycznymi, aby stawić 
czoła takim zagrożeniom na całym 
świecie, w tym za pośrednictwem 
zreformowanych, odporniejszych 
instytucji wielostronnych;
___________________
5 Decyzja Rady (WPZiB) 2019/797 z dnia 
17 maja 2019 r. w sprawie środków 
ograniczających w celu zwalczania 
cyberataków zagrażających Unii lub jej 
państwom członkowskim. Dz.U. L 129I z 
17.5.2019, s. 13.
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13. wyraża ubolewanie z powodu 
braku postępów w ulepszaniu procesu 
decyzyjnego w kwestiach dotyczących 
WPZiB, co wpływa na skuteczność, 
szybkość, a także na wiarygodność działań 
UE oraz podejmowanie decyzji na arenie 
międzynarodowej; apeluje do państw 
członkowskich o pilne rozpoczęcie debaty 
na temat możliwości przejścia od 
jednomyślności do głosowania większością 
kwalifikowaną przynajmniej w wybranych 
obszarach WPZiB, takich jak decyzje w 
kwestiach praw człowieka i sankcje, jako 
konkretnego środka wzmocnienia wpływu 
UE na scenie światowej;

13. pilnie wzywa państwa 
członkowskie do sprzeciwiania się 
przechodzeniu od jednomyślności do 
głosowania większością kwalifikowaną w 
którymkolwiek obszarze WPZiB, ponieważ 
spowodowałoby to nieodwracalne i 
nieodwołalne osłabienie suwerenności 
państw członkowskich;

Or. en
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16. popiera ogólnounijną debatę w 
celu rozważenia nowych formatów 
współpracy, takich jak Europejska Rada 
Bezpieczeństwa, ponieważ nadszedł 
najwyższy czas na formalne ustanowienie 
skutecznych formatów i instytucji w celu 
poprawy spójności i wpływu polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa UE; uważa, 
że pomysł ten należy omówić w ramach 
Konferencji w sprawie przyszłości Europy, 
a także ponawia swój apel o powołanie 
Rady Ministrów Obrony; 

skreśla się

Or. en
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17. zwraca uwagę, że Unia 
zobowiązała się do wzmocnienia roli ONZ 
na arenie międzynarodowej, i podkreśla w 
związku z tym potrzebę zreformowania 
systemu ONZ w taki sposób, aby zwiększyć 
spójność działań wszystkich agencji, 
organizacji i programów z myślą o 
zagwarantowaniu osiągnięcia w 
odpowiedni sposób celów 
zrównoważonego rozwoju zawartych w 
Agendzie 2030; ponownie apeluje do 
państw członkowskich o wsparcie reform 
dotyczących składu i działania Rady 
Bezpieczeństwa, aby zwiększyć jej 
wydajność i skuteczność, co ma 
podstawowe znaczenie dla zapewnienia 
pokoju na świecie, przez realizację 
programu wykraczającego poza 
bezpieczeństwo wojskowe i obejmującego 
przepływ uchodźców i wysiedleńców, 
bezpieczeństwo żywnościowe, zmianę 
klimatu i zwalczanie pandemii;

17. zwraca uwagę, że obecny skład i 
działanie Rady Bezpieczeństwa, w 
szczególności jej stałych członków, to 
najlepsza gwarancja stabilności i 
równowagi w ramach tej organizacji 
międzynarodowej; sprzeciwia się 
przyznaniu Unii Europejskiej członkostwa 
w Radzie Bezpieczeństwa;

Or. en
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32. uważa, że UE musi pilnie 
zdefiniować lepszą geopolityczną i ogólną 
strategię swoich krótko-, średnio- i 
długoterminowych stosunków z Turcją, 
szczególnie w świetle ciągłego 
demokratycznego regresu i rosnącej 
asertywności polityki zagranicznej Turcji, 
która przyczynia się do eskalacji napięć i 
wywiera destabilizujący wpływ, który 
zagraża pokojowi i stabilności w regionie 
we wschodniej części Morza 
Śródziemnego, na Bliskim Wschodzie i na 
Kaukazie Południowym, a także jej rolę w 
konfliktach w Syrii, Iraku, Libii i Górskim 
Karabachu;

32. uważa, że UE musi pilnie i 
ostatecznie zakończyć wszystkie 
negocjacje akcesyjne z Turcją oraz że 
powinna niezwłocznie zaprzestać 
przekazywania wszelkich środków 
finansowych Turcji, ponieważ Turcja nie 
jest europejskim państwem i wielokrotnie 
podważyła europejskie zasady i wartości, 
szczególnie w świetle ciągłego 
demokratycznego regresu i rosnącej 
asertywności polityki zagranicznej Turcji, 
która przyczynia się do eskalacji napięć i 
wywiera destabilizujący wpływ, który 
zagraża pokojowi i stabilności w regionie 
we wschodniej części Morza 
Śródziemnego, na Bliskim Wschodzie i na 
Kaukazie Południowym, a także jej rolę w 
konfliktach w Syrii, Iraku, Libii i Górskim 
Karabachu;
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64. podkreśla potrzebę opracowania 
spójnego wymiaru polityki klimatycznej w 
ramach unijnej polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa, ponieważ zmiana klimatu 
odgrywa coraz większą rolę jako czynnik 
destabilizujący pod względem 
gospodarczym, społecznym i politycznym 
oraz czynnik zwielokrotniający ryzyko;

skreśla się
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