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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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 



PE653.752v01-00 4/4 PA\1207078PL.docx

PL

przegląd kończy się w 2020 r.


