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PROJEKT ZALECENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

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))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej (TUE), w szczególności jego art. 36, art. 42 
ust. 6, art. 46, a także jego Protokół (nr 10) w sprawie stałej współpracy strukturalnej,

– uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2017/2315 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie 
ustanowienia stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz ustalenia listy 
uczestniczących w niej państw członkowskich1,

– uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2018/340 z dnia 6 marca 2018 r. ustanawiającą 
listę projektów do zrealizowania w ramach PESCO2,

– uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2018/909 z dnia 25 czerwca 2018 r. 
ustanawiającą wspólny zbiór przepisów dotyczących zarządzania projektami PESCO3,

– uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2018/1797 z dnia 19 listopada 2018 r. 
zmieniającą i aktualizującą decyzję (WPZiB) 2018/340 ustanawiającą listę projektów 
do zrealizowania w ramach PESCO4,

– uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2019/1909 z dnia 12 listopada 2019 r. 
zmieniającą i aktualizującą decyzję (WPZiB) 2018/340 ustanawiającą listę projektów 
do zrealizowania w ramach PESCO5,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
obrony w kontekście globalnej strategii UE - Konkluzje Rady

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
obrony w kontekście globalnej strategii UE - Konkluzje Rady

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
obrony w kontekście globalnej strategii UE - Konkluzje Rady

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustalenia 
kolejności wypełniania dalej idących zobowiązań podjętych w ramach stałej współpracy 
strukturalnej (PESCO) oraz precyzujące bardziej szczegółowe cele (2018/C374/01)6,

1 Dz.U. L 331 z 14.12.2017, s. 57.
2 Dz.U. L 65 z 8.3.2018, s. 24.
3 Dz.U. L 161 z 26.6.2018, s. 37.
4 Dz.U. L 294 z 21.11.2018, s. 18.
5 Dz.U. L 293 z 14.11.2019, s. 113.
6 Dz.U. C 374 z 16.10.2018, s. 1.
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– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie skutków 
konstytucyjnych, prawnych i instytucjonalnych wspólnej polityki bezpieczeństwa i 
obrony – możliwości oferowane przez Traktat z Lizbony7,

– uwzględniając art. 118 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A9-0000/2020),

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 
może doprowadzić do stworzenia wspólnej obrony;

B. 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 intensywniejsze zwiększanie przez państwa 
członkowskie ich zdolności obronnych 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 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 zareagowania na trudne środowisko geopolityczne; 
mając na uwadze, że państwa członkowskie są nadal dalekie od osiągnięcia tego celu;

D. mając na uwadze, że trzy poziomy ambicji w ramach globalnej strategii UE w 
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony obejmują zabezpieczenie granic zewnętrznych, 
przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym i zwalczanie terroryzmu; mając na uwadze, 
że żadne państwo członkowskie nie może ochronić się samo, ponieważ zagrożenia dla 
bezpieczeństwa i obrony, z którymi boryka się UE, a które są skierowane przeciwko jej 
obywatelom i terytorium, stanowią wspólne zagrożenie i jedno państwo członkowskie 
nie może stawić im czoła we własnym zakresie; mając na uwadze, że skuteczny unijny 
system podziału obciążeń miałby korzystny wpływ na ogólny poziom bezpieczeństwa i 
obrony UE;

E. mając na uwadze, że głównymi podmiotami PESCO są uczestniczące państwa 
członkowskie, które zapewniają zdolności służące realizacji wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (art. 42 ust. 1 i art. 42 ust. 3 TUE) i wykorzystują je podczas 
zagranicznych misji, których wykonanie powierza im Rada (art. 42 ust. 1–4 i ust. 5, art. 
43 oraz art. 44 TUE), oraz które rozwijają swoje zdolności obronne w ramach 

7 Dz.U. C 263 z 25.7.2018, s. 125.
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Europejskiej Agencji Obrony (art. 42 ust. 3 i art. 45 TUE);

F. mając na uwadze, że długoterminowa wizja PESCO polega na wypracowaniu 
dostępnego dla państw członkowskich spójnego pakietu sił o pełnym spektrum; mając 
na uwadze, że PESCO powinna zwiększać zdolność UE do działania jako 
międzynarodowy gwarant bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę obywateli Unii i 
maksymalizację efektywności wydatków na obronę; mając na uwadze, że według 
szacunków koszt braku działań na poziomie europejskim w dziedzinie bezpieczeństwa i 
obrony wynosi ponad 100 mld EUR rocznie;

G. mając na uwadze, że pandemia COVID-19 ukazała konsekwencje braku 
wystarczających kompetencji UE w zakresie opieki zdrowotnej; mając na uwadze, że – 
analogicznie – zasadne byłoby opracowanie wspólnej unijnej strategii obrony, aby móc 
zareagować na atak na granice i terytoria UE; mając na uwadze, że PESCO stanowi 
ważny krok w kierunku osiągnięcia celu, jakim jest wspólna obrona;

H. mając na uwadze, że zgodnie z decyzją Rady 2017/2315 zwiększone – dzięki 
ustanowieniu PESCO – zdolności obronne państw członkowskich przyniosą również 
korzyści NATO, jednocześnie wzmacniając europejski filar w ramach sojuszu i 
stanowiąc odpowiedź na wielokrotne wezwania do wyraźniejszego podziału obciążeń 
transatlantyckich;

I. mając na uwadze, że PESCO tworzy wiążące ramy między uczestniczącymi państwami 
członkowskimi, które same zobowiązały się do wspólnego inwestowania, planowania, 
rozwijania i realizowania zdolności obronnych w ramach Unii w sposób stały i 
strukturalny poprzez podjęcie 20 wiążących zobowiązań w pięciu dziedzinach 
określonych w TUE; mając na uwadze, że zobowiązania te powinny stanowić przejście 
od zwykłej współpracy w zakresie obrony do integracji sił obronnych państw 
członkowskich; mając na uwadze, że pomimo tych wiążących zobowiązań nie istnieje 
żaden skuteczny mechanizm zgodności dla PESCO;

J. mając na uwadze, że uczestniczące państwa członkowskie nie przywiązują 
wystarczającej wagi do 20 wiążących zobowiązań, które podjęły, oraz że nie osiągnięto 
wystarczających postępów w zakresie szerokiego włączenia PESCO do krajowych 
procesów planowania obrony;

K. mając na uwadze, że w pierwotnym zamyśle PESCO była koncepcją awangardową, 
obejmującą państwa członkowskie, które chcą i są w stanie wznieść współpracę w 
dziedzinie obrony na nowy poziom ambicji;  mając na uwadze, że obecność 25 
uczestniczących państw członkowskich oznacza, iż PESCO jest narażona na 
ograniczenie przez podejście „najniższego wspólnego mianownika”;

L. mając na uwadze, że efektem prac w ramach pierwszych trzech serii projektów PESCO 
było zgłoszenie 47 projektów przez uczestniczące państwa członkowskie; mając na 
uwadze, że obecnej liście projektów brakuje spójności, ambicji strategicznych i nie 
uwzględnia ona w wystarczającym stopniu priorytetowych braków zidentyfikowanych 
przez uczestniczące państwa członkowskie; mając na uwadze, że realizacja jednego z 
tych projektów została wstrzymana, aby uniknąć niepotrzebnego powielenia; mając na 
uwadze, że w realizacji innych projektów nie poczyniono wystarczających postępów 
lub istnieje ryzyko, że projekty te zostaną wstrzymane, a około 30 projektów jest nadal 
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na etapie tworzenia koncepcji i przygotowania;

M. mając na uwadze, że tylko najbardziej strategiczne projekty PESCO takie jak Centrum 
EUFOR ds. operacji reagowania kryzysowego (EUFOR CROC) mogą w decydujący 
sposób przyczynić się do wypracowania spójnego pakietu sił o pełnym spektrum;

N. mając na uwadze, że europejskie projekty z dziedziny obronności, takie jak FCAS 
(Future Air Combat System) oraz MGCS (Main Ground Combat System), pozostają 
obecnie poza zakresem PESCO; mając na uwadze, że ich włączenie w zakres 
kompetencji PESCO zapewniłoby wystarczające ukierunkowanie strategiczne;

O. mając na uwadze, że kluczowe znaczenie ma uzupełnienie braków w zakresie zdolności 
stwierdzonych w planie rozwoju zdolności (CDP) i w skoordynowanym rocznym 
przeglądzie w zakresie obronności (CARD);

P. mając na uwadze, że tylko niektóre z obecnych projektów PESCO w wystarczającym 
stopniu odnoszą się do najbardziej oczywistych braków w zakresie zdolności lub już 
teraz w wystarczającym stopniu uwzględniają cele zdolnościowe o dużym 
oddziaływaniu (HICG) wynikające z planu rozwoju zdolności (CDP) i powinny być 
traktowane jako priorytet;

Q. mając na uwadze, że należy zwiększyć spójność między PESCO, CARD, krajowymi 
planami wdrażania i CDP;

R. mając na uwadze, że w większości przypadków krajowe procesy planowania obrony 
przebiegają zgodnie z procesem planowania obrony NATO (NDPP);

S. mając na uwadze, że przy najbliższej dogodnej okazji należy zsynchronizować 
wzajemne oddziaływanie krajowych priorytetów państw członkowskich, priorytetów 
UE i priorytetów NATO; mając na uwadze, że PESCO może stanowić skuteczne 
narzędzie umożliwiające równoczesne osiągnięcie celów UE i NATO;

T. mając na uwadze, że w związku z globalną strategią UE konkretna strategia na rzecz 
obrony i bezpieczeństwa – taka jak strategia sformułowana w białej księdze UE na 
temat bezpieczeństwa i obrony proponowanej w wielu sprawozdaniach Parlamentu – 
mogłaby ułatwić wspólne pojmowanie istniejących i przyszłych wyzwań i zapewniać 
wytyczne pod kątem PESCO i CDP dzięki zrozumieniu strategicznych ambicji i działań 
podejmowanych w perspektywie długoterminowej;

U. mając na uwadze, że obecnie realizacja projektów PESCO zależy od wkładów 
finansowych zapewnianych przez 25 uczestniczących państw członkowskich; mając na 
uwadze, że oczekuje się, iż w wyniku pandemii COVID-19 dojdzie do cięć krajowych 
budżetów na obronność; mając na uwadze, że paradoksalnie kilka spośród obecnie 
realizowanych 47 projektów PESCO, może – pod warunkiem odpowiedniego ich 
sfinansowania – zwiększyć gotowość państw członkowskich na ewentualny kolejny 
kryzys w dziedzinie zdrowia publicznego: mobilność wojskowa – przewodni projekt 
PESCO – Europejskie Dowództwo Medyczne i wiele innych projektów w obszarach 
związanych z logistyką i transportem, opieką zdrowotną, pomocą w przypadku katastrof 
oraz zwalczaniem szkodliwych działań w cyberprzestrzeni; mając na uwadze, że 
ograniczanie środków finansowych przeznaczonych na zdolności strategiczne, którymi 
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obecnie państwa członkowskie ani UE nie dysponują, osłabiłoby również ich zdolność 
do podejmowania wspólnego działania w celu przeciwdziałania przyszłym pandemiom;

V. mając na uwadze, że ze względu na możliwość dofinansowania niektórych projektów 
PESCO z przyszłego Europejskiego Funduszu Obronnego (EFO) uczestniczące państwa 
członkowskie zwielokrotniły liczbę składanych wniosków, i chociaż dzięki temu 
utrzymywano intensywniejsze kontakty i współpracę, to jednak nie wszystkie wnioski 
leżą w najlepszym interesie strategicznym UE;

W. mając na uwadze, że udział państw trzecich w poszczególnych projektach PESCO może 
leżeć w interesie strategicznym Unii Europejskiej, szczególnie w przypadku 
Zjednoczonego Królestwa;

X. mając na uwadze, że w odniesieniu do obecnej roli Komitetu Politycznego i 
Bezpieczeństwa (KPiB) w kontekście PESCO i rozwoju zdolności Parlament wystąpił 
już z wnioskiem, zgodnie z którym „mandat Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa 
(KPiB), o którym mowa w art. 38 TUE, powinien podlegać zawężonej interpretacji”;

Y. mając na uwadze, że za zarządzanie PESCO odpowiadają uczestniczące państwa 
członkowskie, co ostatecznie prowadzi do niewystarczającej koordynacji i ogólnej 
spójności projektów; mając na uwadze, że fakt ten powinien stanowić podstawę do 
rozszerzenia mandatu Sekretariatu PESCO;

Z. mając na uwadze, że pogłębiając współpracę w dziedzinie obronności między 
państwami członkowskimi na poziomie UE, należy jednocześnie umacniać uprawnienia 
kontrolne Parlamentu;

AA. mając na uwadze, że Parlament wspólnie z Radą powinien pełnić funkcję prawodawczą 
i budżetową oraz funkcję kontroli politycznej, a także pełnić rolę organu 
konsultacyjnego, zgodnie z warunkami przewidzianymi w Traktatach;

AB. mając na uwadze, że Parlament ubolewa, iż Wiceprzewodniczący Komisji / Wysoki 
Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa nie przekazał 
swojego sprawozdania rocznego z wdrażania PESCO;

1. zaleca Radzie i Wiceprzewodniczącemu Komisji / Wysokiemu Przedstawicielowi Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa:

a) konsultowanie się z Parlamentem w sprawie przeglądu PESCO, aby poglądy 
Parlamentu Europejskiego zostały należycie uwzględnione, zgodnie z art. 36 
TUE;

b) określenie strategicznej wizji Unii m.in. w drodze wdrożenia poziomu ambicji 
określonego w globalnej strategii UE z 2016 r. w ramach trwających prac nad 
strategicznymi ramami działania (Strategic Compass), a także rozwijanie 
operacyjnego wymiaru PESCO;

c) przygotowanie, na podstawie wyników dyskusji na temat strategicznych ram 
działania, w pełni dopracowanej białej księgi UE na temat bezpieczeństwa i 
obrony;
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d) zachęcanie uczestniczących państw członkowskich do odchodzenia od 
koncentrowania się ściśle na priorytetach krajowych w dziedzinie obronności na 
rzecz podejścia europejskiego oraz do podjęcia zorganizowanych starań, aby w 
szerszym stopniu stosować jako priorytet europejskie podejście przewidujące 
współpracę, gdyż żadne pojedyncze uczestniczące państwo członkowskie nie jest 
w stanie we własnym zakresie uzupełnić zidentyfikowanych braków w zakresie 
zdolności;

e) utrzymanie ambicji budżetowej UE w celu zwiększenia zdolności obronnych, w 
szczególności w ramach przeznaczenia wystarczających środków finansowych na 
EFO w następnych WRF; 

f) zapewnienie skutecznego wykorzystania PESCO jako instrumentu 
umożliwiającego osiągnięcie integracji UE w dziedzinie obrony jako wspólnego 
celu, zgodnie z ambicją zwiększenia strategicznej autonomii UE;

g) zapewnienie, aby finansowanie projektów PESCO w ramach EFO koncentrowało 
się na ograniczonym zestawie kluczowych projektów strategicznych – zgodnie z 
określonymi w CDP celami zdolnościowymi o dużym oddziaływaniu – w celu 
maksymalizacji jego oddziaływania;

h) zapewnienie, aby PESCO traktowano jako instytucję Unii sui generis, podobnie 
jak ma to miejsce w przypadku Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych 
(ESDZ), co wymagałoby zmiany rozporządzenia finansowego8 w celu 
uwzględnienia PESCO z odrębną sekcją w budżecie Unii; uznanie, że Parlament 
wspólnie z Radą pełni funkcję prawodawczą i budżetową oraz funkcję kontroli 
politycznej, a także pełni rolę organu konsultacyjnego, zgodnie z warunkami 
przewidzianymi w Traktatach;

i) uwzględnienie związku między PESCO a Europejskim programem rozwoju 
przemysłu obronnego / EFO bezpośrednio w cyklu projektu PESCO; nałożenie 
wymogu dokumentacji w odniesieniu do każdego projektu przed wyborem 
warunków budżetowych;

j) koncentrowanie działań PESCO na projektach o wymiarze strategicznym i 
integracyjnym takich jak EUFOR CROC oraz ich łączenie z innymi projektami 
PESCO w celu uzyskania dodatkowych synergii i efektów skali;

k) zapewnienie, aby przyszłe kluczowe platformy lądowe, morskie, powietrzne i 
inne platformy sił zbrojnych państw członkowskich były objęte PESCO lub 
przynajmniej ściśle powiązane z PESCO;

l) rozważenie uwzględnienia w ramach PESCO systemu grup bojowych UE przy 
okazji reformy tego systemu, aby zwiększyć jego zdolność operacyjną, modułową 
konstrukcję i sprawność;

m) podzielenie projektów PESCO na klastry pod względem zdolności oraz 

8 Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
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odróżnienie projektów o znaczeniu strategicznym od pozostałych projektów;

n) propagowanie zgodności z 20 zobowiązaniami w ramach PESCO poprzez 
ustanowienie wyraźniej zdefiniowanych punktów odniesienia w zakresie 
zgodności oraz poprzez zapewnienie wymogu, aby przyszłe wnioski dotyczące 
projektów odnosiły się do konkretnego priorytetu CDP; zapewnienie, aby 
wszelkie przeglądy postępów w realizacji projektów opierały się na wyraźnych i 
przejrzystych kryteriach; dopilnowanie, aby takie kryteria służyły jako punkt 
odniesienia dla wszystkich państw członkowskich uczestniczących w projektach 
PESCO;

o) wykorzystywanie synergii między cyklem projektu PESCO a innymi procesami w 
zakresie zdolności obronnych, w tym CARD, celem podstawowym i EFO, aby 
umożliwić przedstawianie bardziej zaawansowanych i lepiej udokumentowanych 
projektów; dopuszczenie przedstawiania projektów poza cyklem w celu 
umożliwienia zsynchronizowanej realizacji kilku europejskich inicjatyw, w tym 
EFO;

p) rozważenie nadania CDP bardziej wiążącego charakteru;

q) określenie skutecznego i silnego komitetu sterującego projektem, potwierdzenie 
centralnej roli Sekretariatu PESCO jako pojedynczego punktu kontaktowego dla 
wszystkich projektów oraz zachęcenie Sekretariatu do organizacji regularnych 
analiz sytuacji w zakresie postępów w realizacji projektów na potrzeby 
wszystkich zainteresowanych stron, w tym Parlamentu, na podstawie informacji 
zgromadzonych przez państwa członkowskie odpowiedzialne za koordynację 
projektu;

r) wyjaśnienie roli Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa w procesie PESCO, 
czego nie przewidziano w TUE, oraz zapewnienie, w tym kontekście, aby 
Komitet Wojskowy Unii Europejskiej (EUMC) odgrywał główną rolę pod 
względem udzielania doradztwa wojskowego ad hoc Wysokiemu 
Przedstawicielowi Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa;

s) zaangażowanie EUMC w prace nad ustanowieniem spójnego pakietu sił o pełnym 
spektrum;

t) ustanowienie Rady Obrony UE na podstawie istniejącej ministerialnej Rady 
Sterującej EDA i formatu PESCO spotkań unijnych ministrów obrony w celu 
zagwarantowania wyznaczenia priorytetów w zakresie zasobów oraz skutecznej 
współpracy i integracji państw członkowskich;

u) wyjaśnienie lub określenie związku między zarządzaniem PESCO a zarządzaniem 
EFO, również w celu zapewnienia udziału Parlamentu w procesie kontroli ex 
post, jeśli chodzi o finansowanie projektów PESCO ze środków EFO;

v) rozważenie na wniosek niektórych uczestniczących państw członkowskich 
zmiany cyklu składania projektów PESCO w celu potencjalnego osiągnięcia 
poprawy w odniesieniu do ukierunkowania, stopnia zaawansowania i struktury 
takich projektów;
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w) wyjaśnienie zasad dotyczących uczestnictwa osób trzecich w PESCO, z 
uwzględnieniem znaczenia unijnej autonomii podejmowania decyzji i pełnej 
wzajemności oraz uznając, że podejście zakładające pojmowanie decyzji w 
poszczególnych przypadkach jest najkorzystniejsze z punktu widzenia UE;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego zalecenia Radzie 
oraz Wiceprzewodniczącemu Komisji / Wysokiemu Przedstawicielowi Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.


