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Poprawka 1
Loránt Vincze

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. podkreśla, że stała współpraca 
strukturalna (PESCO) znacząco 
przyczynia się do konwergencji działań 
państw członkowskich w obszarze 
wspólnej polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa oraz stanowi ważny krok 
w kierunku osiągnięcia zapisanego w 
traktacie celu wspólnej obrony;

Or. en

Poprawka 2
Laura Huhtasaari, Gerolf Annemans, Gilles Lebreton

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
zainteresowanie państw członkowskich 
stałą współpracą strukturalną (PESCO) 
po jej ustanowieniu na mocy decyzji Rady 
(WPZiB) 2017/2315 z dnia 11 grudnia 
2017 r., na co wskazuje znaczna liczba 
projektów ustanowionych do tej pory 
przez Radę w ramach PESCO; zachęca 
uczestniczące państwa członkowskie do 
kontynuowania tych prac i skupienia się 
na szybkim i skutecznym wdrażaniu tych 
projektów;

1. odnotowuje uczestnictwo państw 
członkowskich w stałej współpracy 
strukturalnej (PESCO) po jej 
ustanowieniu na mocy decyzji Rady 
(WPZiB) 2017/2315 z dnia 11 grudnia 
2017 r., na co wskazują projekty 
ustanowione do tej pory przez Radę w 
ramach PESCO;

Or. en

Poprawka 3
Fabio Massimo Castaldo
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
zainteresowanie państw członkowskich 
stałą współpracą strukturalną (PESCO) po 
jej ustanowieniu na mocy decyzji Rady 
(WPZiB) 2017/2315 z dnia 11 grudnia 
2017 r., na co wskazuje znaczna liczba 
projektów ustanowionych do tej pory przez 
Radę w ramach PESCO; zachęca 
uczestniczące państwa członkowskie do 
kontynuowania tych prac i skupienia się na 
szybkim i skutecznym wdrażaniu tych 
projektów;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
zainteresowanie państw członkowskich 
stałą współpracą strukturalną (PESCO) po 
jej ustanowieniu na mocy decyzji Rady 
(WPZiB) 2017/2315 z dnia 11 grudnia 
2017 r., na co wskazuje znaczna liczba 
projektów ustanowionych do tej pory przez 
Radę w ramach PESCO; zachęca 
uczestniczące państwa członkowskie do 
kontynuowania tych prac i skupienia się na 
szybkim i skutecznym wdrażaniu tych 
projektów; przypomina jednakże, że 
PESCO pociąga za sobą również 20 
wiążących zobowiązań, którym 
poświęcono znacznie mniej uwagi;

Or. en

Poprawka 4
Victor Negrescu

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
zainteresowanie państw członkowskich 
stałą współpracą strukturalną (PESCO) po 
jej ustanowieniu na mocy decyzji Rady 
(WPZiB) 2017/2315 z dnia 11 grudnia 
2017 r., na co wskazuje znaczna liczba 
projektów ustanowionych do tej pory przez 
Radę w ramach PESCO; zachęca 
uczestniczące państwa członkowskie do 
kontynuowania tych prac i skupienia się na 
szybkim i skutecznym wdrażaniu tych 
projektów;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
zainteresowanie państw członkowskich 
stałą współpracą strukturalną (PESCO) po 
jej ustanowieniu na mocy decyzji Rady 
(WPZiB) 2017/2315 z dnia 11 grudnia 
2017 r., na co wskazuje znaczna liczba 
projektów ustanowionych do tej pory przez 
Radę w ramach PESCO; zachęca 
uczestniczące państwa członkowskie do 
kontynuowania tych prac i skupienia się na 
szybkim i skutecznym wdrażaniu tych 
projektów przy jednoczesnym zapewnieniu 
uczestnictwa wszystkich państw 
członkowskich;
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Or. en

Poprawka 5
Loránt Vincze

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
PESCO sprzyja włączeniu wszystkich 
państw członkowskich, co znajduje 
odbicie w wysokiej liczbie uczestników 
projektów; jest zdania, że kryteria 
przystąpienia do PESCO powinny być 
niewygórowane i możliwe do spełnienia 
przez mniejsze państwa członkowskie i 
państwa członkowskie o niewielkim 
budżecie na obronę;

Or. en

Poprawka 6
Brando Benifei

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że w celu stopniowego 
ulepszenia zarządzania i zdolności 
operacyjnych PESCO należałoby 
powierzyć EUMS bezpośrednią 
odpowiedzialność za wszelkie misje 
PESCO bez mandatu wykonawczego i z 
mandatem wykonawczym;

Or. en

Poprawka 7
Brando Benifei
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Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że utworzenie PESCO 
było przewidziane w Traktacie z Lizbony 
jako ustanowienie awangardy państw 
członkowskich gotowych do połączenia 
zasobów i zdolności w celu osiągnięcia 
ambitnych wspólnych celów w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obrony; uważa, że aby 
stworzyć fundament prawdziwej 
europejskiej obronności, Unia musi 
stopniowo wypracować wspólne ramy pod 
nadzorem wysokiego przedstawiciela, w 
których państwa członkowskie będą 
prowadzić przegląd swojej krajowej 
polityki obronnej oraz dzielić się 
wynikami i danymi wywiadowczymi;

Or. en

Poprawka 8
Laura Huhtasaari, Gerolf Annemans, Gilles Lebreton

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Radę i państwa 
członkowskie do dalszego wzmacniania 
spójności wszystkich instrumentów i 
inicjatyw w ramach wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) w celu 
osiągnięcia wymaganego poziomu 
skuteczności w zapewnianiu autonomii 
strategicznej, a także wymaganego 
poziomu ambicji w stopniowym 
kształtowaniu wspólnej polityki obronnej 
Unii zgodnie z Traktatem o Unii 
Europejskiej;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 9
Jorge Buxadé Villalba

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Radę i państwa 
członkowskie do dalszego wzmacniania 
spójności wszystkich instrumentów i 
inicjatyw w ramach wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) w celu 
osiągnięcia wymaganego poziomu 
skuteczności w zapewnianiu autonomii 
strategicznej, a także wymaganego 
poziomu ambicji w stopniowym 
kształtowaniu wspólnej polityki obronnej 
Unii zgodnie z Traktatem o Unii 
Europejskiej;

2. wzywa Radę i państwa 
członkowskie do dalszego wzmacniania 
spójności wszystkich instrumentów i 
inicjatyw w ramach wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) w celu 
osiągnięcia wymaganego poziomu 
skuteczności w zapewnianiu autonomii 
strategicznej dla lepszej obrony interesów 
państw członkowskich;

Or. es

Poprawka 10
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Radę i państwa 
członkowskie do dalszego wzmacniania 
spójności wszystkich instrumentów i 
inicjatyw w ramach wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) w celu 
osiągnięcia wymaganego poziomu 
skuteczności w zapewnianiu autonomii 
strategicznej, a także wymaganego 
poziomu ambicji w stopniowym 
kształtowaniu wspólnej polityki obronnej 
Unii zgodnie z Traktatem o Unii 
Europejskiej;

2. wzywa Radę i państwa 
członkowskie do dalszego wzmacniania 
spójności wszystkich instrumentów i 
inicjatyw w ramach wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) w celu 
osiągnięcia wymaganego poziomu 
skuteczności w zapewnianiu suwerenności 
w podejmowaniu decyzji i autonomii 
operacyjnej; przypomina, że stopniowe 
kształtowanie wspólnej polityki obronnej 
Unii zgodnie z Traktatem o Unii 
Europejskiej doprowadzi do wspólnej 
obronności, kiedy jednomyślnie postanowi 
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tak Rada Europejska; stwierdza, że 
według Rady decyzja taka nie została 
podjęta ani nie jest przygotowywana;

Or. en

Poprawka 11
Cristian Ghinea, Gilles Boyer, Sandro Gozi

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Radę i państwa 
członkowskie do dalszego wzmacniania 
spójności wszystkich instrumentów i 
inicjatyw w ramach wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) w celu 
osiągnięcia wymaganego poziomu 
skuteczności w zapewnianiu autonomii 
strategicznej, a także wymaganego 
poziomu ambicji w stopniowym 
kształtowaniu wspólnej polityki obronnej 
Unii zgodnie z Traktatem o Unii 
Europejskiej;

2. wzywa Radę i państwa 
członkowskie do dalszego wzmacniania 
spójności wszystkich instrumentów i 
inicjatyw w ramach wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) w celu 
osiągnięcia wymaganego poziomu 
skuteczności w zapewnianiu autonomii 
strategicznej, a także wymaganego 
poziomu ambicji w stopniowym 
kształtowaniu wspólnej polityki obronnej 
Unii zgodnie z Traktatem o Unii 
Europejskiej; uważa, że aby stawić czoła 
obecnym zagrożeniom, PESCO potrzebuje 
ambitnych projektów w synergii z CARD, 
krajowymi planami wdrażania i CDP;

Or. en

Poprawka 12
Mairead McGuinness

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Radę i państwa 
członkowskie do dalszego wzmacniania 
spójności wszystkich instrumentów i 
inicjatyw w ramach wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) w celu 

2. wzywa Radę i państwa 
członkowskie do dalszego wzmacniania 
spójności wszystkich instrumentów i 
inicjatyw w ramach wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) w celu 
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osiągnięcia wymaganego poziomu 
skuteczności w zapewnianiu autonomii 
strategicznej, a także wymaganego 
poziomu ambicji w stopniowym 
kształtowaniu wspólnej polityki obronnej 
Unii zgodnie z Traktatem o Unii 
Europejskiej;

osiągnięcia wymaganego poziomu 
skuteczności w zapewnianiu autonomii 
strategicznej, a także wymaganego 
poziomu ambicji w stopniowym 
kształtowaniu wspólnej polityki obronnej 
Unii zgodnie z Traktatem o Unii 
Europejskiej; podkreśla silne tradycje 
neutralności wojskowej w wielu 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 13
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Radę i państwa 
członkowskie do dalszego wzmacniania 
spójności wszystkich instrumentów i 
inicjatyw w ramach wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) w celu 
osiągnięcia wymaganego poziomu 
skuteczności w zapewnianiu autonomii 
strategicznej, a także wymaganego 
poziomu ambicji w stopniowym 
kształtowaniu wspólnej polityki obronnej 
Unii zgodnie z Traktatem o Unii 
Europejskiej;

2. wzywa Radę i państwa 
członkowskie do dalszego wzmacniania 
spójności wszystkich instrumentów i 
inicjatyw w ramach wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) w celu 
osiągnięcia wymaganego poziomu 
skuteczności w zapewnianiu autonomii 
strategicznej, a także wymaganego 
poziomu ambicji w stopniowym 
kształtowaniu wspólnej polityki obronnej 
Unii zgodnie z Traktatem o Unii 
Europejskiej; podkreśla w związku z tym 
znaczenie utrzymania odpowiedniego 
poziomu finansowania EFO i Mobilności 
wojskowej;

Or. en

Poprawka 14
Brando Benifei

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję do przygotowania 
białej księgi w sprawie obronności i 
bezpieczeństwa UE, również w celu 
lepszego dostosowania szczegółowych 
celów projektów PESCO do 
zaktualizowanej, spójnej i kompleksowej 
strategii bezpieczeństwa i obrony UE; w 
związku z tym podkreśla znaczenie 
przeglądu strategicznego PESCO w 2020 
r. i jednocześnie popiera utworzenie 
Europejskiego Kompasu Strategicznego w 
celu poprawy możliwości szybszej i 
skuteczniejszej koordynacji inicjatyw 
państw członkowskich dotyczących 
obronności, ukierunkowanych na wspólne 
cele Unii;

Or. en

Poprawka 15
Cristian Ghinea, Gilles Boyer, Sandro Gozi

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zauważa, że pandemia COVID-19 
wykazała brak wystarczających 
kompetencji UE w zakresie opieki 
zdrowotnej; uważa, że analogicznie w 
dziedzinie obronności należy stworzyć 
wspólną strategię obronną UE 
pozwalającą reagować w przypadku ataku 
na granice i terytoria UE oraz że PESCO 
stanowi właściwy krok w kierunku 
osiągnięcia tego celu;

Or. en

Poprawka 16
Jorge Buxadé Villalba
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje w 
związku z tym polityczne wytyczne Komisji 
dotyczące polityki obrony, a w 
szczególności potrzeby podjęcia 
odważnych działań na rzecz prawdziwej 
Europejskiej Unii Obrony, a także 
przyjęcia zintegrowanego i 
kompleksowego podejścia do 
bezpieczeństwa UE; wyraża nadzieję, że 
utworzenie nowej Dyrekcji Generalnej ds. 
Przemysłu Obronnego i Przestrzeni 
Kosmicznej w Komisji pozwoli zapewnić 
większą spójność przy tworzeniu zdolności 
obronnych;

skreśla się

Or. es

Poprawka 17
Laura Huhtasaari, Gerolf Annemans, Gilles Lebreton

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje w 
związku z tym polityczne wytyczne 
Komisji dotyczące polityki obrony, a w 
szczególności potrzeby podjęcia 
odważnych działań na rzecz prawdziwej 
Europejskiej Unii Obrony, a także 
przyjęcia zintegrowanego i 
kompleksowego podejścia do 
bezpieczeństwa UE; wyraża nadzieję, że 
utworzenie nowej Dyrekcji Generalnej ds. 
Przemysłu Obronnego i Przestrzeni 
Kosmicznej w Komisji pozwoli zapewnić 
większą spójność przy tworzeniu zdolności 
obronnych;

3. potępia polityczne wytyczne 
Komisji dotyczące polityki obrony, a w 
szczególności utopijne marzenia o 
prawdziwej Europejskiej Unii Obrony, a 
także o przyjęciu zintegrowanego i 
kompleksowego podejścia do 
bezpieczeństwa UE; potępia również 
utworzenie nowej Dyrekcji Generalnej ds. 
Przemysłu Obronnego i Przestrzeni 
Kosmicznej w Komisji, które wymaga 
środków pilnie potrzebnych państwom 
członkowskim, aby poradzić sobie ze 
społeczno-gospodarczymi skutkami 
kryzysu związanego z COVID-19;

Or. en
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Poprawka 18
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje w 
związku z tym polityczne wytyczne 
Komisji dotyczące polityki obrony, a w 
szczególności potrzeby podjęcia 
odważnych działań na rzecz prawdziwej 
Europejskiej Unii Obrony, a także 
przyjęcia zintegrowanego i 
kompleksowego podejścia do 
bezpieczeństwa UE; wyraża nadzieję, że 
utworzenie nowej Dyrekcji Generalnej ds. 
Przemysłu Obronnego i Przestrzeni 
Kosmicznej w Komisji pozwoli zapewnić 
większą spójność przy tworzeniu zdolności 
obronnych;

3. z zadowoleniem przyjmuje w 
związku z tym polityczne wytyczne 
Komisji dotyczące polityki obrony, a w 
szczególności potrzeby podjęcia 
odważnych działań na rzecz bardziej 
skutecznej wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), a także 
przyjęcia zintegrowanego i 
kompleksowego podejścia do 
bezpieczeństwa UE; stwierdza, że 
utworzenie nowej Dyrekcji Generalnej ds. 
Przemysłu Obronnego i Przestrzeni 
Kosmicznej w Komisji może zapewnić 
większą spójność przy tworzeniu zdolności 
obronnych;

Or. en

Poprawka 19
Cristian Ghinea, Gilles Boyer, Sandro Gozi

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje w 
związku z tym polityczne wytyczne 
Komisji dotyczące polityki obrony, a w 
szczególności potrzeby podjęcia 
odważnych działań na rzecz prawdziwej 
Europejskiej Unii Obrony, a także 
przyjęcia zintegrowanego i 
kompleksowego podejścia do 
bezpieczeństwa UE; wyraża nadzieję, że 
utworzenie nowej Dyrekcji Generalnej ds. 

3. z zadowoleniem przyjmuje w 
związku z tym polityczne wytyczne 
Komisji dotyczące polityki obrony, a w 
szczególności potrzeby podjęcia 
odważnych działań na rzecz prawdziwej 
Europejskiej Unii Obrony, a także 
przyjęcia zintegrowanego i 
kompleksowego podejścia do 
bezpieczeństwa UE; wyraża nadzieję, że 
utworzenie nowej Dyrekcji Generalnej ds. 
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Przemysłu Obronnego i Przestrzeni 
Kosmicznej w Komisji pozwoli zapewnić 
większą spójność przy tworzeniu zdolności 
obronnych;

Przemysłu Obronnego i Przestrzeni 
Kosmicznej w Komisji pozwoli zapewnić 
większą spójność przy tworzeniu zdolności 
obronnych; uznaje, że rozwijanie 
infrastruktury wojskowej jest niezbędne 
do osiągnięcia autonomii przemysłowej 
UE;

Or. en

Poprawka 20
Victor Negrescu

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje w 
związku z tym polityczne wytyczne 
Komisji dotyczące polityki obrony, a w 
szczególności potrzeby podjęcia 
odważnych działań na rzecz prawdziwej 
Europejskiej Unii Obrony, a także 
przyjęcia zintegrowanego i 
kompleksowego podejścia do 
bezpieczeństwa UE; wyraża nadzieję, że 
utworzenie nowej Dyrekcji Generalnej ds. 
Przemysłu Obronnego i Przestrzeni 
Kosmicznej w Komisji pozwoli zapewnić 
większą spójność przy tworzeniu zdolności 
obronnych;

3. z zadowoleniem przyjmuje w 
związku z tym polityczne wytyczne 
Komisji dotyczące polityki obrony, a w 
szczególności potrzeby podjęcia 
odważnych działań na rzecz prawdziwej 
Europejskiej Unii Obrony, a także 
przyjęcia zintegrowanego i 
kompleksowego podejścia do 
bezpieczeństwa UE; wyraża nadzieję, że 
utworzenie nowej Dyrekcji Generalnej ds. 
Przemysłu Obronnego i Przestrzeni 
Kosmicznej w Komisji pozwoli zapewnić 
większą spójność, uczciwą konkurencję i 
zintegrowaną koordynację przy tworzeniu 
zdolności obronnych we wszystkich 
państwach członkowskich UE;

Or. en

Poprawka 21
Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka
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3. z zadowoleniem przyjmuje w 
związku z tym polityczne wytyczne 
Komisji dotyczące polityki obrony, a w 
szczególności potrzeby podjęcia 
odważnych działań na rzecz prawdziwej 
Europejskiej Unii Obrony, a także 
przyjęcia zintegrowanego i 
kompleksowego podejścia do 
bezpieczeństwa UE; wyraża nadzieję, że 
utworzenie nowej Dyrekcji Generalnej ds. 
Przemysłu Obronnego i Przestrzeni 
Kosmicznej w Komisji pozwoli zapewnić 
większą spójność przy tworzeniu zdolności 
obronnych;

3. z zadowoleniem przyjmuje w 
związku z tym polityczne wytyczne 
Komisji dotyczące polityki obrony, a w 
szczególności potrzeby podjęcia 
odważnych działań na rzecz prawdziwej 
Europejskiej Unii Obrony, a także 
przyjęcia zintegrowanego i 
kompleksowego podejścia do 
bezpieczeństwa UE; wyraża nadzieję, że 
utworzenie nowej Dyrekcji Generalnej ds. 
Przemysłu Obronnego i Przestrzeni 
Kosmicznej w Komisji pozwoli zapewnić 
większą spójność przy tworzeniu zdolności 
obronnych oraz wzmocnić nasz przemysł i 
rynek wewnętrzny w tym obszarze;

Or. en

Poprawka 22
Brando Benifei

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. przypomina swoje stanowisko w 
sprawie konferencji o przyszłości Europy, 
wyrażone w rezolucji z 15 stycznia 2020 r., 
zgodnie z którym bezpieczeństwo i rola 
UE na świecie powinny znaleźć się na 
niewyczerpującej liście zdefiniowanych 
priorytetów polityki;

Or. en

Poprawka 23
Laura Huhtasaari, Gerolf Annemans, Gilles Lebreton

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że konieczne jest 4. uważa, że konieczne jest wdrażanie 
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zwiększenie rzeczywistego wkładu 
projektów PESCO w realizację ambicji UE 
w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony 
poprzez skuteczne dopilnowanie, by 
uczestniczące państwa członkowskie 
pogłębiały współpracę dotyczącą 
znacznego i ambitnego rozwijania 
zdolności oraz by UE i NATO zgadzały się 
co do priorytetów;

projektów PESCO zgodnie z interesami 
krajowymi państw członkowskich, mając 
na uwadze ich suwerenność oraz fakt, że 
polityka bezpieczeństwa i obrony w Unii 
Europejskiej należy do kompetencji 
państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 24
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że konieczne jest 
zwiększenie rzeczywistego wkładu 
projektów PESCO w realizację ambicji UE 
w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony 
poprzez skuteczne dopilnowanie, by 
uczestniczące państwa członkowskie 
pogłębiały współpracę dotyczącą 
znacznego i ambitnego rozwijania 
zdolności oraz by UE i NATO zgadzały się 
co do priorytetów;

4. wnosi, by zwiększyć rzeczywisty 
wkład projektów PESCO w realizację 
ambicji UE w dziedzinie bezpieczeństwa i 
obrony poprzez skuteczne dopilnowanie, 
by uczestniczące państwa członkowskie 
pogłębiały współpracę dotyczącą 
znacznego i ambitnego rozwijania i 
łączenia zdolności oraz dzielenia się nimi;

Or. en

Poprawka 25
Cristian Ghinea, Gilles Boyer

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że konieczne jest 
zwiększenie rzeczywistego wkładu 
projektów PESCO w realizację ambicji UE 

4. uważa, że konieczne jest 
zwiększenie rzeczywistego wkładu 
projektów PESCO w realizację ambicji UE 
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w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony 
poprzez skuteczne dopilnowanie, by 
uczestniczące państwa członkowskie 
pogłębiały współpracę dotyczącą 
znacznego i ambitnego rozwijania 
zdolności oraz by UE i NATO zgadzały się 
co do priorytetów;

w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony 
poprzez skuteczne dopilnowanie, by 
uczestniczące państwa członkowskie 
pogłębiały współpracę dotyczącą 
znacznego i ambitnego rozwijania 
zdolności oraz zapewnienie spójności 
między UE i NATO;

Or. en

Poprawka 26
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że konieczne jest 
zwiększenie rzeczywistego wkładu 
projektów PESCO w realizację ambicji UE 
w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony 
poprzez skuteczne dopilnowanie, by 
uczestniczące państwa członkowskie 
pogłębiały współpracę dotyczącą 
znacznego i ambitnego rozwijania 
zdolności oraz by UE i NATO zgadzały się 
co do priorytetów;

4. uważa, że konieczne jest 
zwiększenie rzeczywistego wkładu 
projektów PESCO w realizację ambicji UE 
w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony 
poprzez skuteczne dopilnowanie, by 
uczestniczące państwa członkowskie 
pogłębiały współpracę dotyczącą 
znacznego i ambitnego rozwijania 
zdolności oraz by UE i NATO zgadzały się 
co do priorytetów i zwiększenia 
interoperacyjności;

Or. en

Poprawka 27
Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że konieczne jest 
zwiększenie rzeczywistego wkładu 
projektów PESCO w realizację ambicji UE 
w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony 
poprzez skuteczne dopilnowanie, by 

4. uważa, że konieczne jest 
zwiększenie rzeczywistego wkładu 
projektów PESCO w realizację ambicji UE 
w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony 
poprzez skuteczne dopilnowanie, by 
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uczestniczące państwa członkowskie 
pogłębiały współpracę dotyczącą 
znacznego i ambitnego rozwijania 
zdolności oraz by UE i NATO zgadzały się 
co do priorytetów;

uczestniczące państwa członkowskie 
pogłębiały współpracę i koordynację 
dotyczącą znacznego i ambitnego 
rozwijania zdolności oraz by UE i NATO 
zgadzały się co do priorytetów;

Or. en

Poprawka 28
Victor Negrescu

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że konieczne jest 
zwiększenie rzeczywistego wkładu 
projektów PESCO w realizację ambicji UE 
w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony 
poprzez skuteczne dopilnowanie, by 
uczestniczące państwa członkowskie 
pogłębiały współpracę dotyczącą 
znacznego i ambitnego rozwijania 
zdolności oraz by UE i NATO zgadzały się 
co do priorytetów;

4. uważa, że konieczne jest 
zwiększenie rzeczywistego wkładu 
projektów PESCO w realizację ambicji UE 
w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony 
poprzez skuteczne dopilnowanie, by 
uczestniczące państwa członkowskie 
pogłębiały współpracę dotyczącą 
znacznego i ambitnego rozwijania 
zdolności oraz by UE i NATO zgadzały się 
co do priorytetów i synergii;

Or. en

Poprawka 29
Brando Benifei

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. odnotowuje zasadniczą rolę, jaką 
odgrywają europejskie siły zbrojne w 
stawianiu czoła wyzwaniom związanym z 
pandemią COVID-19, zarówno w 
zarządzaniu stanem zagrożenia zdrowia, 
jak i we wspieraniu misji i operacji 
cywilnych, również ze względu na swój 
transgraniczny wymiar i solidarny 



PE655.648v01-00 18/28 AM\1209972PL.docx

PL

charakter; podkreśla potencjalne korzyści 
z nowych ambitnych projektów PESCO 
dla rozwoju wspólnych europejskich 
zdolności w tej dziedzinie, w oparciu o 
osiągnięcia poprzednich projektów, 
zwłaszcza Pakietu dotyczącego mobilnych 
wojskowych zdolności reagowania na 
katastrofy i Europejskiego dowództwa 
medycznego;

Or. en

Poprawka 30
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. z zadowoleniem przyjmuje 
interakcję między różnymi unijnymi 
narzędziami w dziedzinie obronności i 
podkreśla konieczność zapewnienia ich 
spójności; podkreśla pozytywny efekt 
przewidzenia przez EFO specjalnej premii 
dla projektów PESCO, co stanowi zachętę 
do współpracy w rozwijaniu zdolności;

Or. en

Poprawka 31
Laura Huhtasaari, Gerolf Annemans, Gilles Lebreton

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa uczestniczące państwa 
członkowskie do dalszego udostępniania 
zasobów na projekty PESCO, przy 
jednoczesnym zapewnieniu rzeczywistego 
zaangażowania na rzecz procesów 
koordynacji i łączenia zdolności w ramach 

5. wzywa uczestniczące państwa 
członkowskie do dalszego udziału w 
projektach PESCO, pod warunkiem że 
wspiera to ich interesy krajowe, bez presji 
ze strony instytucji unijnych lub innych 
państw członkowskich;
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PESCO oraz odpowiedzialności za te 
procesy;

Or. en

Poprawka 32
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa uczestniczące państwa 
członkowskie do dalszego udostępniania 
zasobów na projekty PESCO, przy 
jednoczesnym zapewnieniu rzeczywistego 
zaangażowania na rzecz procesów 
koordynacji i łączenia zdolności w ramach 
PESCO oraz odpowiedzialności za te 
procesy;

5. wzywa uczestniczące państwa 
członkowskie do udostępniania 
odpowiedniej ilości zasobów na projekty 
PESCO, przy jednoczesnym zapewnieniu 
rzeczywistego zaangażowania na rzecz 
procesów koordynacji i łączenia zdolności 
w ramach PESCO oraz odpowiedzialności 
za te procesy;

Or. en

Poprawka 33
Brando Benifei

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa uczestniczące państwa 
członkowskie do dalszego udostępniania 
zasobów na projekty PESCO, przy 
jednoczesnym zapewnieniu rzeczywistego 
zaangażowania na rzecz procesów 
koordynacji i łączenia zdolności w ramach 
PESCO oraz odpowiedzialności za te 
procesy;

5. wzywa uczestniczące państwa 
członkowskie do dalszego udostępniania 
zasobów na projekty PESCO, przy 
jednoczesnym zapewnieniu rzeczywistego 
zaangażowania na rzecz procesów 
koordynacji i łączenia zdolności w ramach 
PESCO oraz odpowiedzialności za te 
procesy; w kontekście negocjacji WRF 
podkreśla potrzebę zapewnienia 
odpowiednich zasobów na kluczowe 
programy takie jak Europejski Fundusz 
Obronny czy Program mobilności 
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wojskowej, które powinny otrzymać 
finansowanie co najmniej na poziomie 
zaproponowanym we wniosku Komisji z 
2018 r.; wskazuje na konieczność 
wypracowania systemu prawdziwych 
własnych zasobów Unii, będącego 
sposobem na dostosowanie celów 
strategicznych Unii w dziedzinie 
obronności, w szczególności unijnej 
autonomii strategicznej, do finansowania 
programów i działań prowadzonych w 
terenie, szczególnie projektu PESCO;

Or. en

Poprawka 34
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa uczestniczące państwa 
członkowskie do dalszego udostępniania 
zasobów na projekty PESCO, przy 
jednoczesnym zapewnieniu rzeczywistego 
zaangażowania na rzecz procesów 
koordynacji i łączenia zdolności w ramach 
PESCO oraz odpowiedzialności za te 
procesy;

5. wzywa uczestniczące państwa 
członkowskie do dalszego udostępniania 
zasobów na projekty PESCO, przy 
jednoczesnym zapewnieniu rzeczywistego 
zaangażowania na rzecz procesów 
koordynacji i łączenia zdolności w ramach 
PESCO oraz odpowiedzialności za te 
procesy; podkreśla, że PESCO powinno 
stworzyć ramy pozwalające wykroczyć 
poza współpracę dwustronną i wspierać 
wysiłki na prawdziwie europejską skalę 
przez znaczące uczestnictwo wielu państw 
członkowskich we wspólnych projektach;

Or. en

Poprawka 35
Cristian Ghinea, Gilles Boyer, Sandro Gozi

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. wzywa uczestniczące państwa 
członkowskie do dalszego udostępniania 
zasobów na projekty PESCO, przy 
jednoczesnym zapewnieniu rzeczywistego 
zaangażowania na rzecz procesów 
koordynacji i łączenia zdolności w ramach 
PESCO oraz odpowiedzialności za te 
procesy;

5. wzywa uczestniczące państwa 
członkowskie do dalszego udostępniania 
zasobów na projekty PESCO, przy 
jednoczesnym zapewnieniu rzeczywistego 
zaangażowania na rzecz procesów 
koordynacji i łączenia zdolności w ramach 
PESCO oraz odpowiedzialności za te 
procesy, zwłaszcza że nie ustanowiono dla 
PESCO żadnego skutecznego 
mechanizmu kontroli wypełniania 
zobowiązań;

Or. en

Poprawka 36
Jorge Buxadé Villalba

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa uczestniczące państwa 
członkowskie do dalszego udostępniania 
zasobów na projekty PESCO, przy 
jednoczesnym zapewnieniu rzeczywistego 
zaangażowania na rzecz procesów 
koordynacji i łączenia zdolności w ramach 
PESCO oraz odpowiedzialności za te 
procesy;

5. wzywa uczestniczące państwa 
członkowskie do dalszego udostępniania 
zasobów na projekty PESCO przynoszące 
wartość dodaną, przy jednoczesnym 
zapewnieniu rzeczywistego zaangażowania 
na rzecz procesów koordynacji i łączenia 
zdolności w ramach PESCO oraz 
odpowiedzialności za te procesy;

Or. es

Poprawka 37
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla znaczenie niewielkiej 
liczby projektów strategicznych, w 
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szczególności w obszarach kluczowych dla 
strategii (dowodzenie i kontrola, 
transport, wywiad); wzywa Radę i 
sekretariat PESCO, by rozważyły 
grupowanie projektów PESCO w klastry 
w celu zapewnienia jak najwyższego 
poziomu synergii między różnymi 
projektami;

Or. en

Poprawka 38
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Radę do określenia 
rygorystycznych warunków udziału państw 
trzecich w projektach PESCO, zgodnie z 
art. 9 decyzji Rady (WPZiB) 2017/2315; 
uważa, że żaden taki udział nie powinien 
przysłaniać podstawowych celów PESCO 
jako instrumentu unijnej WPBiO, przy 
czym należy jednocześnie zapewnić 
poszanowanie zobowiązań wynikających z 
Traktatu Północnoatlantyckiego;

6. wzywa Radę do określenia 
rygorystycznych warunków udziału państw 
trzecich w projektach PESCO, zgodnie z 
art. 9 decyzji Rady (WPZiB) 2017/2315; 
uważa, że żaden taki udział nie powinien 
przysłaniać podstawowych celów PESCO 
jako instrumentu unijnej WPBiO;

Or. en

Poprawka 39
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Radę do określenia 
rygorystycznych warunków udziału państw 
trzecich w projektach PESCO, zgodnie z 
art. 9 decyzji Rady (WPZiB) 2017/2315; 

6. wzywa Radę do jak najszybszego 
określenia warunków udziału państw 
trzecich w projektach PESCO, zgodnie z 
art. 9 decyzji Rady (WPZiB) 2017/2315, 
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uważa, że żaden taki udział nie powinien 
przysłaniać podstawowych celów PESCO 
jako instrumentu unijnej WPBiO, przy 
czym należy jednocześnie zapewnić 
poszanowanie zobowiązań wynikających z 
Traktatu Północnoatlantyckiego;

oraz do włączenia Parlamentu w dyskusję 
na ten temat; uważa, że żaden taki udział 
nie powinien przysłaniać podstawowych 
celów PESCO jako instrumentu unijnej 
WPBiO, przy czym należy jednocześnie 
zapewnić poszanowanie zobowiązań 
wynikających z Traktatu 
Północnoatlantyckiego;

Or. en

Poprawka 40
Brando Benifei

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. przestrzega jednakże przed 
ryzykiem obcej ingerencji w dziedzinę 
unijnego bezpieczeństwa i obrony, która 
często przybiera formę zagrożeń 
cybernetycznych i innych form wojny 
hybrydowej; proponuje, by nowo 
utworzona parlamentarna Komisja 
Specjalna ds. Obcych Ingerencji we 
Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii 
Europejskiej współpracowała z Komisją i 
Radą przy analizowaniu, jak projekty 
PESCO mogłyby wzmocnić odporność 
Unii na tego rodzaju zagrożenia;

Or. en

Poprawka 41
Loránt Vincze

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że udział Zjednoczonego 
Królestwa w projektach PESCO, jeśli 
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Zjednoczone Królestwo zostałoby do nich 
zaproszone i zapewniono by efektywną 
wzajemność, leżałby w interesie 
strategicznym Unii; wyraża nadzieję, że 
obszar obronności będzie jednym z 
tematów negocjacji między Unią 
Europejską a Zjednoczonym Królestwem 
w sprawie ich przyszłych stosunków, 
zgodnie z deklaracją polityczną;

Or. en

Poprawka 42
Jorge Buxadé Villalba

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, jak ważne jest, aby 
zgodnie z art. 46 Traktatu o Unii 
Europejskiej wszystkie decyzje 
niezwiązane z uczestnictwem państw 
członkowskich w stałej współpracy 
strukturalnej były przyjmowane w Radzie 
jednomyślnie głosami przedstawicieli 
uczestniczących państw członkowskich;

Or. es

Poprawka 43
Laura Huhtasaari, Gerolf Annemans, Gilles Lebreton

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. powtarza, że Parlament powinien 
odgrywać wiodącą rolę w nadzorowaniu 
wdrażania WPBiO oraz w procesie jej 
oceny; oczekuje w związku z tym, że 
Wiceprzewodniczący Komisji / Wysoki 
Przedstawiciel Unii do Spraw 

skreśla się



AM\1209972PL.docx 25/28 PE655.648v01-00

PL

Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
będzie dokładnie informował Parlament i 
konsultował się z nim w kontekście 
obecnego przeglądu strategicznego 
pierwszego etapu PESCO, który to 
przegląd kończy się w 2020 r.

Or. en

Poprawka 44
Loránt Vincze

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. powtarza, że Parlament powinien 
odgrywać wiodącą rolę w nadzorowaniu 
wdrażania WPBiO oraz w procesie jej 
oceny; oczekuje w związku z tym, że 
Wiceprzewodniczący Komisji / Wysoki 
Przedstawiciel Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
będzie dokładnie informował Parlament i 
konsultował się z nim w kontekście 
obecnego przeglądu strategicznego 
pierwszego etapu PESCO, który to 
przegląd kończy się w 2020 r.

7. powtarza, że Parlament powinien 
odgrywać wiodącą rolę w nadzorowaniu 
wdrażania WPBiO oraz w procesie jej 
oceny; oczekuje w związku z tym, że 
zgodnie z art. 26 TUE 
Wiceprzewodniczący Komisji / Wysoki 
Przedstawiciel Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
będzie dokładnie informował Parlament i 
konsultował się z nim w kontekście 
obecnego przeglądu strategicznego 
pierwszego etapu PESCO, który to 
przegląd kończy się w 2020 r.

Or. en

Poprawka 45
Cristian Ghinea, Gilles Boyer, Sandro Gozi

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. powtarza, że Parlament powinien 
odgrywać wiodącą rolę w nadzorowaniu 
wdrażania WPBiO oraz w procesie jej 
oceny; oczekuje w związku z tym, że 

7. powtarza, że Parlament powinien 
odgrywać wiodącą rolę w nadzorowaniu 
wdrażania WPBiO oraz w procesie jej 
oceny; oczekuje w związku z tym, że 



PE655.648v01-00 26/28 AM\1209972PL.docx

PL

Wiceprzewodniczący Komisji / Wysoki 
Przedstawiciel Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
będzie dokładnie informował Parlament i 
konsultował się z nim w kontekście 
obecnego przeglądu strategicznego 
pierwszego etapu PESCO, który to 
przegląd kończy się w 2020 r.

Wiceprzewodniczący Komisji / Wysoki 
Przedstawiciel Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
będzie dokładnie informował Parlament i 
konsultował się z nim w kontekście 
obecnego przeglądu strategicznego 
pierwszego etapu PESCO, który to 
przegląd kończy się w 2020 r.; 
przypomina, że pogłębiając współpracę w 
dziedzinie obronności między państwami 
członkowskimi na szczeblu unijnym, 
należy jednocześnie wzmacniać 
uprawnienia kontrolne Parlamentu.

Or. en

Poprawka 46
Jorge Buxadé Villalba

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. powtarza, że Parlament powinien 
odgrywać wiodącą rolę w nadzorowaniu 
wdrażania WPBiO oraz w procesie jej 
oceny; oczekuje w związku z tym, że 
Wiceprzewodniczący Komisji / Wysoki 
Przedstawiciel Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
będzie dokładnie informował Parlament i 
konsultował się z nim w kontekście 
obecnego przeglądu strategicznego 
pierwszego etapu PESCO, który to 
przegląd kończy się w 2020 r.

7. zwraca się o to, aby 
Wiceprzewodniczący Komisji / Wysoki 
Przedstawiciel Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
dokładnie informował Parlament i 
konsultował się z nim w kontekście 
obecnego przeglądu strategicznego 
pierwszego etapu PESCO, który to 
przegląd kończy się w 2020 r.; podkreśla 
w związku z tym, że obronność należy do 
wyłącznych kompetencji państw 
członkowskich, a instytucje europejskie 
mogą jedynie działać na rzecz ułatwiania 
swobodnej współpracy między nimi.

Or. es

Poprawka 47
Laura Huhtasaari, Gerolf Annemans, Gilles Lebreton

Projekt opinii
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Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla, że polityka 
bezpieczeństwa i obrony nadal stanowi 
istotę suwerenności państw 
członkowskich; przypomina, że nie jest 
możliwe określenie wspólnej linii polityki 
bezpieczeństwa i obrony dla UE ze 
względu na różnorodność tła 
historycznego, położenia geograficznego i 
interesów geostrategicznych jej państw 
członkowskich; wzywa Parlament 
Europejski, by miał na uwadze lekcje, 
jakich udzieliła historia odnośnie do 
ograniczeń integracji europejskiej, w 
postaci niepowodzenia projektów 
integracji nawet sześciu członków 
założycielskich projektu integracji 
europejskiej, np. niepowodzenia planu 
Foucheta w latach 60. XX wieku;

Or. en

Poprawka 48
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa Radę i uczestniczące 
państwa członkowskie, by skupiły się na 
odporności cybernetycznej i opracowały 
wspólną strategię i procedury reagowania 
na incydenty cybernetyczne przez projekty 
PESCO w celu stworzenia bardziej 
odpornego środowiska w państwach 
członkowskich;

Or. en
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Poprawka 49
Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. przypomina o możliwości, jaką 
daje konferencja o przyszłości Europy w 
kwestii zaangażowania obywateli w debatę 
na temat wzmocnienia stałej współpracy 
strukturalnej (PESCO) będącej sposobem 
na realizację autonomicznej wspólnej 
polityki bezpieczeństwa i obrony naszej 
Unii.

Or. en


