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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony – sprawozdanie roczne 
za 2020 r.
(2020/2207(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat z Lizbony,

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 20 grudnia 2013 r., 26 czerwca 2015 
r., 15 grudnia 2016 r., 22 czerwca 2017 r., 28 czerwca 2018 r., 14 grudnia 2018 r., 20 
czerwca 2019 r., 12 grudnia 2019 r. oraz 21 lipca 2020 r.,

– uwzględniając konkluzje Rady w sprawie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony z 
dnia 25 listopada 2013 r., 18 listopada 2014 r., 18 maja 2015r., 27 czerwca 2016 r., 14 
listopada 2016 r., 18 maja 2017 r., 17 lipca 2017 r., 25 czerwca 2018 r., 17 czerwca 
2019 r. oraz 17 czerwca 2020 r.,

– uwzględniając konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich 
zebranych w Radzie w sprawie ustanowienia umowy w zakresie cywilnego wymiaru 
WPBiO,

– uwzględniając konkluzje Rady w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa z dnia 10 
grudnia 2018 r.,

– uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2019/797 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie 
środków ograniczających w celu zwalczania cyberataków zagrażających Unii lub jej 
państwom członkowskim1,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie dodatkowych 
działań na rzecz zwiększenia odporności i przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym,

– uwzględniając dokument pt. „Wspólna wizja, wspólne działanie: Silniejsza Europa – 
Globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej”, 
przedstawiony przez wiceprzewodniczącą Komisji / wysoką przedstawiciel Unii do 
spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w dniu 28 czerwca 2016 r.,

– uwzględniając wspólny komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
planu działania na rzecz mobilności wojskowej z dnia 28 marca 2018 r. 
(JOIN(2018)0005),

– uwzględniając wspólne oświadczenia przewodniczących Rady Europejskiej i Komisji 
oraz sekretarza generalnego NATO z dnia 8 lipca 2016 r. i dnia 12 lipca 2018 r.,

– uwzględniając wspólny zestaw 42 wniosków zatwierdzony przez Rady UE i NATO 
dnia 6 grudnia 2016 r. oraz sprawozdania z postępów z dnia 14 czerwca i 5 grudnia 

1 Dz.U. L 129I z 17.5.2019, s. 13.
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2017 r. dotyczące jego wdrażania, oraz nowy zestaw 32 wniosków zatwierdzony przez 
obie Rady dnia 5 grudnia 2017 r.,

– uwzględniając piąte sprawozdanie z dnia 16 czerwca 2020 r. z postępów w realizacji 
wspólnego zestawu propozycji zatwierdzonych przez Radę UE i Radę 
Północnoatlantycką w dniu 6 grudnia 2016 r. i w dniu 5 grudnia 2017 r.,

– uwzględniając drugie sprawozdanie z postępów w realizacji priorytetów UE-ONZ w 
zakresie operacji pokojowych i zarządzania kryzysowego na lata 2019–2021,

– uwzględniając cele zrównoważonego rozwoju ONZ, ze szczególnym uwzględnieniem 
celu zrównoważonego rozwoju nr 16, który dotyczy promowania pokojowych i 
integracyjnych społeczeństw na rzecz zrównoważonego rozwoju,

– uwzględniając program działania ONZ na rzecz rozbrojenia – „Zabezpieczenie naszej 
wspólnej przyszłości”,

– uwzględniając przegląd ETO nr 09/2019 w sprawie obronności europejskiej,

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 14 grudnia 2016 r.2, 13 grudnia 2017 r.3, 12 
grudnia 2018 r.4 i 15 stycznia 2020 r.5 w sprawie realizacji wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie stosunków między 
UE a NATO6,

– uwzględniając swoje zalecenie dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w 
sprawie przygotowań do przeglądu Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, 
który zostanie przeprowadzony w 2020 r., kontroli broni jądrowej i opcji rozbrojenia 
nuklearnego,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 września 2020 r. w sprawie wywozu broni: 
wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB7,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przyszłości traktatu 
INF oraz konsekwencji dla Unii Europejskiej8,

– uwzględniając sprawozdanie Europejskiego Funduszu Obronnego na lata 2021–2027 
(A8-0412/2018),

– uwzględniając swoje zalecenie dla Rady w sprawie decyzji ustanawiającej Europejski 

2 Dz.U. C 224 z 27.6.2018, s. 50.
3 Dz.U. C 369 z 11.10.2018, s. 36.
4 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0514.
5 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0008.
6 Dz.U. C 28 z 27.1.2020, s. 49.
7 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0224.
8 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0130.
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Instrument na rzecz Pokoju9,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 września 2018 r. w sprawie autonomicznych 
systemów uzbrojenia10,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie konkluzji z 
nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r.11,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

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

1. przypomina aspiracje UE, aby być globalnym podmiotem działającym na rzecz pokoju, 
i wzywa do tego, by jej działania i polityka zmierzały do utrzymania 
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz do wsparcia opartego na zasadach 
porządku międzynarodowego;

2. podkreśla, że mając na uwadze obecne i rosnące wieloaspektowe zagrożenia, z którymi 
UE mogłaby się zmierzyć w bardzo wielobiegunowym świecie, w którym istnieją 
nieprzewidywalne supermocarstwa, tylko połączone siły Unii mogą zapewnić pokój, 
bezpieczeństwo ludzkie, zrównoważony rozwój i demokrację;

3. z zadowoleniem przyjmuje postępy w zakresie wdrażania wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony; wyraża satysfakcję z faktu, że UE nadal dąży do tego, by 
zwiększyć swoją zdolność do działania w charakterze światowego dostarczyciela 
bezpieczeństwa poprzez misje i operacje w ramach WPBiO, wspierając trwały pokój i 
dobrobyt oraz rozwiązując konflikty na całym świecie;

4. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego 
przedstawiciela, że do końca 2020 r. zostanie przedstawiona analiza wspólnych 
zagrożeń i wyzwań, która będzie stanowić podstawę do opracowania kompasu 
strategicznego; zachęca wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela, 
aby jak najszybciej przedstawił tę analizę Parlamentowi Europejskiemu; zauważa, że do 
2022 r. kompas strategiczny określi kierunki i cele umożliwiające dokładne ustalenie 
analizy strategicznej Unii i poziomu dążeń w czterech kluczowych obszarach: 
zarządzania kryzysowego, odporności, potencjału i partnerstwa;

5. rozważa przygotowanie sprawozdań i zaleceń dotyczących kluczowych obszarów 
kompasu strategicznego celem przekazania wytycznych parlamentarnych;

6. podkreśla znaczenie trwałych stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu w krajach 
sąsiadujących z Unią;

7. potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz niezależności, suwerenności i integralności 
terytorialnej Ukrainy oraz wszystkich pozostałych partnerów wschodnich; wyraża 
poważne zaniepokojenie sytuacją na Białorusi i ponownie deklaruje swoje poparcie dla 

9 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0330.
10 Dz.U. C 433 z 23.12.2019, s. 86.
11 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0206.
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suwerennego i demokratycznego wyboru dokonanego przez naród;

8. zwraca uwagę, że siły wojskowe Federacji Rosyjskiej nadal zajmują dużą część 
Ukrainy i Gruzji, co stanowi naruszenie prawa międzynarodowego; wyraża 
zaniepokojenie rolą Rosji w destabilizowaniu pokoju i bezpieczeństwa w regionie;

9. z najwyższym zaniepokojeniem przyjmuje do wiadomości i zdecydowanie potępia 
groźby podjęcia działań wojskowych przeciwko państwom członkowskim UE przez 
Turcję we wschodniej części regionu Morza Śródziemnego;

Wzmocnienie dążeń Unii Europejskiej: skuteczniejsze misje i operacje w ramach 
WPBiO

10. zwraca uwagę, że Unia prowadzi obecnie jedenaście misji cywilnych i sześć misji 
wojskowych, z których trzy mają charakter wykonawczy, a trzy – niewykonawczy;

11. z zadowoleniem przyjmuje proces regionalizacji, który został zapoczątkowany w celu 
zwiększenia skuteczności działań UE wzdłuż granic państw Grupy Pięciu na rzecz 
Sahelu;

12. pochwala rozpoczęcie operacji EUNAVFOR MED Irini, której celem jest dążenie do 
osiągnięcia trwałego pokoju i stabilności poprzez wsparcie dla wdrożenia embarga na 
broń nałożonego na Libię zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2526 
(2020); wzywa państwa członkowskie, aby traktowały priorytetowo wkład sił i środków 
finansowych we wszystkie misje i operacje WPBiO, odnosząc się w szczególności do 
bieżących deficytów; zwraca się w szczególności do państw członkowskich o 
niezwłoczne przeznaczenie środków na potrzeby wywiadu, obserwacji, rozpoznania i 
tworzenia struktur policyjnych służących wzmocnieniu potencjału operacji Irini; wzywa 
wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela do pełnego wykorzystania 
zasobów UE w tej dziedzinie, w szczególności Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej 
i ośrodków wywiadowczych;

13. podkreśla, że strategiczny przegląd Komórki Planowania i Prowadzenia Operacji 
Wojskowych (MPCC) ma się rozpocząć w 2020 r., a biorąc pod uwagę wpływ tego 
przeglądu na dowodzenie oraz kontrolę misji i operacji wojskowych, wzywa 
wiceprzewodniczącego / wysokiego przedstawiciela do terminowego informowania 
Parlamentu o wybranych możliwościach;

14. z zadowoleniem przyjmuje ogólne postępy poczynione w realizacji umowy w zakresie 
cywilnego wymiaru WPBiO, której celem jest zwiększenie potencjału, skuteczności, 
elastyczności i zdolności reagowania cywilnego WPBiO, zarówno na szczeblu 
krajowym poprzez opracowanie i wprowadzenie w życie krajowych planów wdrażania 
w celu zwiększenia narodowego wkładu w cywilną WPBiO, jak i na szczeblu UE 
poprzez opracowanie wspólnego planu działania; wzywa do pełnej realizacji umowy w 
zakresie cywilnego wymiaru WPBiO do wczesnego lata 2023 r; zachęca wszystkie 
odnośne podmioty do zacieśnienia współpracy i dalszego wzmacniania synergii między 
misjami cywilnymi a wojskowymi prowadzonymi w tym samym obszarze; z 
zadowoleniem przyjmuje zapowiedź prezydencji niemieckiej dotyczącą utworzenia 
centrum doskonałości w zakresie cywilnego zarządzania kryzysowego;



PR\1218084PL.docx 7/13 PE657.487v03-00

PL

15. wyraża uznanie dla ciągłości misji i operacji realizowanych w ramach WPBiO pomimo 
bardzo trudnych warunków spowodowanych pandemią COVID-19; proponuje, by 
budżet, planowanie i wyposażenie unijnych misji i operacji w dziedzinie WPBiO były 
rozpatrywane w świetle doświadczeń zdobytych podczas pandemii COVID-19;

16. docenia rolę, jaką odgrywają cywilne i wojskowe misje WPBiO w utrzymaniu pokoju, 
zapobieganiu konfliktom i wzmacnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego; wzywa 
UE, by zwiększyła swoje możliwości instytucjonalne w zakresie zapobiegania 
konfliktom i prowadzenia mediacji; apeluje o podejście wyczulone na konflikty i 
ukierunkowane na ludzi, które stawia bezpieczeństwo ludzkie w centrum działań UE;

17. wzywa do szybkiego przyjęcia i wdrożenia Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju, 
w pełnej zgodności ze wspólnym stanowiskiem, prawami człowieka i prawem 
humanitarnym oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi przejrzystości, takimi jak 
opublikowanie szczegółowego wykazu sprzętu wojskowego dostarczanego krajom 
partnerskim w ramach instrumentu;

Rozwijanie skutecznego potencjału WPBiO

18. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy UE w zakresie rozwoju zdolności, takie jak: 
Europejski program rozwoju przemysłu obronnego, stała współpraca strukturalna i 
planowany Europejski Fundusz Obronny (EFO), ponieważ mogą one przyczynić się do 
większej spójności, koordynacji i interoperacyjności we wdrażaniu unijnej WPBiO oraz 
do wzmocnienia solidarności, spójności i odporności Unii;

19. zauważa, że niezwykle ważne jest zwiększenie spójności i zgodności narzędzi i 
inicjatyw UE w zakresie planowania i rozwoju w dziedzinie obronności, tak aby 
zapewnić synergię i wzajemnie się wzmacniać, uniknąć powielania działań oraz 
zapewnić skuteczne i strategiczne wykorzystanie zasobów;

20. wzywa do szybkiego przyjęcia i ustanowienia Europejskiego Funduszu Obronnego, 
który będzie zajmował się priorytetami w zakresie rozwoju zdolności, ustalonymi w 
UE, a tym samym będzie wzmacniał potencjał UE jako podmiotu działającego na skalę 
światową i międzynarodowego dostarczyciela bezpieczeństwa;

21. podkreśla, że udział państw trzecich w EFO, w niektórych szczególnych i wyjątkowych 
przypadkach, gdy stanowi wartość dodaną dla realizacji określonych projektów i 
przebiega na zasadach prawdziwej wzajemności, nie powinien podważać celów EFO;

22. oczekuje, że strategiczny przegląd pierwszego etapu stałej współpracy strukturalnej 
zostanie przeprowadzony do końca 2020 r.; uważa, że stała współpraca strukturalna jest 
instrumentem, który sprzyja trwałej i skutecznej współpracy obronnej UE poprzez 
poprawę zdolności obronnych i interoperacyjności państw członkowskich 
uczestniczących w projekcie, zwłaszcza pod względem gotowości, elastyczności i 
możliwości rozmieszczenia sił;

23. wzywa współpracujące państwa członkowskie do wykazania pełnego zaangażowania 
politycznego i zapewnienia wymiernych postępów w szybkiej, a także skutecznej 
realizacji bieżących projektów w ramach stałej współpracy strukturalnej;
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Wzmocnienie współpracy z partnerami strategicznymi

24. z zadowoleniem przyjmuje postępy osiągnięte we współpracy między UE a NATO od 
czasu wspólnej deklaracji w Warszawie w 2016 r.; pochwala osiągnięcia we wdrażaniu 
wspólnego zestawu propozycji z grudnia 2017 r., w szczególności intensyfikację 
dialogu politycznego między UE a NATO na wszystkich szczeblach, a także 
zorganizowany dialog na temat mobilności wojskowej, dążenia do zapewnienia 
większej spójności między odpowiednimi procesami planowania obronnego oraz 
ściślejszą współpracę w zakresie przeciwdziałania hybrydowym zagrożeniom i 
kampaniom dezinformacyjnym; apeluje do UE i NATO o dalsze zacieśnianie 
wzajemnie korzystnej współpracy oraz o pogłębienie partnerstwa strategicznego;

25. podkreśla, że NATO pozostaje kamieniem węgielnym wspólnej obrony dla tych państw 
członkowskich, które są również członkami Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego; przypomina, że zgodnie z zasadą „jednolitego zasobu sił” 
rozwój zdolności obronnych UE będzie również przynosił korzyści Sojuszowi;

26. wyraża zdecydowane poparcie dla partnerstwa strategicznego między UE a ONZ w 
zakresie zarządzania kryzysowego oraz cywilnego, policyjnego i wojskowego 
utrzymywania pokoju; z zadowoleniem odnosi się do postępów osiągniętych w 
realizacji ośmiu wspólnie określonych i uzgodnionych priorytetów UE i ONZ na lata 
2019-2021 w obszarze operacji pokojowych i zarządzania kryzysowego; zauważa, że 
osiągnięto pewne postępy w zacieśnianiu współpracy między misjami i operacjami w 
terenie, w zakresie programu na rzecz kobiet, pokoju i bezpieczeństwa (WPS), który 
przyczynia się do realizacji planu działania UE na rzecz kobiet, pokoju i 
bezpieczeństwa, a także w odniesieniu do przeciwdziałania konfliktom oraz na szczeblu 
politycznym i strategicznym; wzywa UE i ONZ do dalszego poszukiwania możliwości 
bliższej współpracy, zwłaszcza we wspólnych obszarach działań, w dziedzinach takich 
jak: planowanie transformacji misji, porozumienia wspierające w terenie, wymiana 
informacji poza obszarami misji oraz planowanie awaryjne w związku z COVID-19, a 
także w obszarze klimatu i obronności;

27. apeluje o bardziej usystematyzowane wdrażanie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 
nr 1325 w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa (WPS) dwadzieścia lat po jej 
przyjęciu, a także o wzmocnienie unijnego programu WPS; zwraca się o uwzględnienie 
aspektu płci podczas opracowywania unijnej WPBiO, zwłaszcza poprzez zapewnienie 
większej równowagi płci wśród personelu i kierownictwa misji i operacji w ramach 
WPBiO oraz poprzez specjalne szkolenia dla personelu biorącego w nich udział;

Wzrost odporności i gotowości Unii

28. wyraża zaniepokojenie faktem, że porządek międzynarodowy oparty na zasadach oraz 
wartościach trwałego pokoju, dobrobytu i wolności, na których zbudowano Unię 
Europejską, są zagrożone; stwierdza, że pandemia COVID-19 ujawniła i wzmocniła 
istniejące na świecie niestabilności i napięcia; podkreśla, że pandemia wzmocniła 
poparcie społeczne dla silniejszej roli Unii Europejskiej oraz dla większej europejskiej 
jedności, solidarności i odporności; z zadowoleniem przyjmuje konkluzje Rady z 
czerwca 2020 r., w których opowiedziano się za silną Unią Europejską, promującą 
pokój i bezpieczeństwo oraz chroniącą swoich obywateli;
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29. podkreśla ważną rolę sił zbrojnych podczas pandemii COVID-19 i wyraża zadowolenie 
z pomocy wojskowej dla cywilnych operacji wsparcia, zwłaszcza przy rozmieszczaniu 
szpitali w terenie, transporcie pacjentów oraz dostarczaniu i dystrybucji sprzętu; uważa, 
że ten cenny wkład pokazał znaczenie zasobów i zdolności wojskowych państw 
członkowskich w kontekście pomocy udzielanej w ramach unijnego mechanizmu 
ochrony ludności, a także pomocy humanitarnej; ponownie podkreśla znaczenie 
wzajemnej pomocy i solidarności, zgodnie z art. 42 ust. 7 TUE i art. 222 TFUE; 
zachęca do utworzenia europejskich mechanizmów, których celem będzie usprawnienie 
transgranicznego wykorzystania wojskowego potencjału logistycznego w obliczu takich 
nagłych sytuacji kryzysowych, aby umożliwić większą koordynację, synergię, 
solidarność i wsparcie; zwraca uwagę na potrzebę zwiększenia unijnej gotowości na 
zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe;

Aktywne przeciwdziałanie i zapobieganie zagrożeniom hybrydowym

30. wyraża zadowolenie z szeregu priorytetów i wytycznych przyjętych w odniesieniu do 
współpracy UE w dziedzinie przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym oraz 
zwiększania odporności na nie, w tym walki z dezinformacją, a także ustanowienia 
systemu szybkiego ostrzegania w celu ułatwienia współpracy z partnerami 
międzynarodowymi, takimi jak G-7 i NATO; zachęca UE i jej państwa członkowskie, 
aby rozwijały i wzmacniały bezpieczeństwo swoich systemów informacyjnych i 
komunikacyjnych, w tym także bezpiecznych kanałów komunikacji; podkreśla 
znaczenie i pilną potrzebę wzmocnienia przez UE strategicznej komunikacji oraz 
zareagowania na rosnącą i złośliwą ingerencję zagraniczną, która stanowi zagrożenie 
dla jej systemu demokratycznego;

31. wyraża zadowolenie z przyjęcia przez Radę decyzji, która po raz pierwszy umożliwia 
UE nakładanie docelowych środków ograniczających, aby powstrzymać cyberataki, 
które stanowią zewnętrzne zagrożenie dla UE lub jej państw członkowskich, w tym 
cyberataki na państwa trzecie lub organizacje międzynarodowe, i reagować na nie, a 
także aby nakładać sankcje na osoby lub podmioty odpowiedzialne za cyberataki; 
podkreśla potrzebę dalszego włączania kwestii cybernetycznych do unijnych systemów 
zarządzania kryzysowego; zwraca uwagę, że bliższa współpraca w zakresie 
zapobiegania cyberatakom i przeciwdziałania im ma zasadnicze znaczenie w czasach 
szczególnego zagrożenia, aby zwiększyć międzynarodowe bezpieczeństwo i stabilność 
w cyberprzestrzeni; apeluje o wsparcie ze strony Agencji Unii Europejskiej ds. 
Cyberbezpieczeństwa (ENISA) oraz o ścisłą współpracę w tym zakresie z Centrum 
Doskonałości ds. Współpracy w Dziedzinie Obrony przed Atakami Cybernetycznymi 
NATO; wzywa do zwiększenia koordynacji na szczeblu UE w zakresie ustanowienia 
zbiorowego przypisywania odpowiedzialności za szkodliwe incydenty w 
cyberprzestrzeni;

Udostępnienie Unii środków na wdrożenie WPBiO

32. podkreśla, że niezbędne są odpowiednie poziomy zasobów finansowych, personelu i 
aktywów, aby zapewnić Unii siłę i zdolność do wspierania pokoju i bezpieczeństwa w 
jej granicach oraz na świecie;

33. wyraża ubolewanie w związku z obecnym brakiem zaangażowania Rady Europejskiej 
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w wieloletnie ramy finansowe (WRF) dotyczące inicjatyw obronnych; wzywa Radę do 
utrzymania ambitnego budżetu na Europejski Fundusz Obronny oraz na rzecz 
mobilności wojskowej na poziomie pierwotnie zaproponowanym przez Komisję i 
przyjętym przez Parlament w pierwszym czytaniu; przypomina, że obywatele 
europejscy wyraźnie i konsekwentnie domagali się od Unii, aby wzmocniła swoją rolę 
w zapewnianiu trwałej stabilności i bezpieczeństwa, co można osiągnąć jedynie dzięki 
niezbędnym środkom finansowym i ambitnym WRF w dziedzinie działań zewnętrznych 
i obronności;

34. ostrzega przed niebezpieczeństwem wynikającym z braku ambicji finansowania 
europejskiej obronności w WRF w połączeniu ze znacznymi i nieskoordynowanymi 
cięciami w krajowych budżetach obronnych w wyniku kryzysu związanego z COVID-
19; podkreśla, że państwa członkowskie powinny przeznaczyć niezbędne środki 
finansowe na szczeblu krajowym, aby UE mogła działać jako światowy podmiot na 
rzecz pokoju; podziela ocenę Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, zgodnie z 
którą „państwa członkowskie UE są dalekie od posiadania potencjału wojskowego, 
który jest im potrzebny, aby dorównać ambicjom militarnym UE”;

35. przypomina, że chociaż wspólne europejskie projekty i inicjatywy na rzecz obronności 
przyczyniają się do uzupełniania luk w dziedzinie badań i rozwoju związanych z 
obronnością, łączenia zasobów i koordynowania działań, to jednak większość aktywów 
związanych z obronnością, które są wykorzystywane w misjach WPBiO, jest nadal 
wytwarzana przez państwa członkowskie i opłacana z krajowych budżetów obronnych;

36. wzywa państwa członkowskie do przyjęcia odpowiedzialności za swoje decyzje 
dotyczące rozmieszczania misji cywilnych i wojskowych poprzez udostępnienie Unii 
personelu i zdolności niezbędnych do osiągnięcia celów, na które państwa 
członkowskie jednomyślnie wyraziły zgodę, a tym samym do realizacji wspólnych 
dążeń;

Przyjęcie ambitnego programu UE na rzecz światowej kontroli zbrojeń, 
nierozprzestrzeniania broni i rozbrojenia

37. wyraża zaniepokojenie możliwą erozją światowych dążeń do nierozprzestrzeniania 
broni i rozbrojenia; obawia się, że wycofanie się z głównych traktatów o kontroli 
zbrojeń lub odstąpienie od ich przedłużenia poważnie zaszkodziłoby 
międzynarodowym systemom kontroli zbrojeń, które od dziesięcioleci zapewniają 
stabilność, i osłabiłoby stosunki między państwami posiadającymi broń jądrową; 
podkreśla pilną potrzebę przywrócenia zaufania transgranicznego;

38. potwierdza swoje pełne poparcie dla zaangażowania UE i jej państw członkowskich w 
NPT, który stanowi podstawę systemu nierozprzestrzeniania broni jądrowej i 
rozbrojenia; ponawia wezwanie do przyjęcia podczas 10. konferencji poświęconej 
przeglądowi NPT konkretnych i skutecznych środków, które stanowiłyby kluczowy 
element zachowania strategicznej stabilności i powstrzymania nowego wyścigu zbrojeń;

39. ponownie wyraża głębokie ubolewanie z powodu wycofania się USA i Federacji 
Rosyjskiej z układu INF w następstwie nieustannego łamania przez Rosję jego 
postanowień; wyraża obawę, że upadek układu może doprowadzić do eskalacji napięć i 
wzrostu zagrożeń oraz ryzyka nuklearnego i wojskowego, zagrażając jednocześnie 
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przyszłości systemów kontroli zbrojeń; podkreśla, że jest zdecydowanie przeciwny 
nowemu wyścigowi zbrojeń i remilitaryzacji na obszarze Europy; nalega, aby Rada i 
wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel podjęli pod przewodnictwem UE 
inicjatywę, która przyczyni się do przekształcenia układu INF w wielostronny układ 
obejmujący wszystkie państwa posiadające broń jądrową;

40. wzywa USA i Federację Rosyjską, aby poczyniły dalsze postępy w negocjacjach w 
sprawie przedłużenia obowiązywania nowego układu o ograniczeniu zbrojeń 
strategicznych, który wygasa w lutym 2021 r; uważa, że przedłużenie obowiązywania 
układu dałoby obu jego sygnatariuszom dodatkowy czas na kontynuowanie negocjacji 
w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie nowego instrumentu kontroli zbrojeń; 
apeluje o włączenie się innych państw;

41. wyraża głębokie ubolewanie z powodu podjętej przez USA decyzji o wycofaniu się z 
Traktatu o otwartych przestworzach, będącego głównym instrumentem kontroli zbrojeń, 
który przyczynił się do budowy zaufania oraz do zapewnienia mniejszym państwom 
cennych możliwości monitorowania i sprawdzania działań wojskowych ich sąsiadów; 
apeluje do pozostałych sygnatariuszy o dalsze wdrażanie traktatu, przy jednoczesnym 
zapewnieniu, że pozostanie on funkcjonalny i użyteczny;

42. z zadowoleniem przyjmuje wkład finansowy UE w projekty i działania Organizacji ds. 
Zakazu Broni Chemicznej (OPCW); wyraża aprobatę z powodu przyjęcia przez Radę 
systemu sankcji przekrojowych w celu rozwiązania problemu rosnącego użycia i 
rozprzestrzeniania broni chemicznej; wzywa UE, aby kontynuowała starania na rzecz 
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu i wykorzystywaniu broni chemicznej oraz aby 
wspierała światowy zakaz używania broni chemicznej przyjęty w konwencji o zakazie 
broni chemicznej (CWC);

43. wyraża poważne zaniepokojenie próbą zabójstwa wybitnego przywódcy rosyjskiej 
opozycji Aleksieja Nawalnego przy użyciu zakazanego środka paralityczno-
drgawkowego, którą – zgodnie z konwencją o zakazie broni chemicznej – uznano za 
wykorzystanie broni chemicznej i jako taka stanowi poważne naruszenie norm 
międzynarodowych; wzywa Radę do wykorzystania wszystkich instrumentów, w tym 
sankcji, jakimi dysponuje UE, aby pociągnąć do odpowiedzialności wszystkie osoby 
odpowiedzialne za to zatrucie;

44. zwraca się do wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela o 
przedstawienie propozycji dotyczących zwiększenia dostępnej w UE fachowej wiedzy 
na temat nierozprzestrzeniania broni i kontroli zbrojeń oraz dopilnowanie, aby UE 
wniosła istotny i konstruktywny wkład w rozwój i wzmacnianie opartej na zasadach 
światowej architektury nierozprzestrzeniania broni, kontroli zbrojeń i rozbrojenia; z 
zadowoleniem przyjmuje powołanie w tym zakresie nowego specjalnego wysłannika 
ds. rozbrojenia i nierozprzestrzeniania broni;

45. ponownie podkreśla swoje pełne zaangażowanie na rzecz utrzymania skutecznych 
międzynarodowych systemów kontroli zbrojeń, rozbrojenia i nierozprzestrzeniania 
broni, stanowiących podstawę globalnego i europejskiego bezpieczeństwa; podkreśla 
pełne poparcie, którego udziela pracom UNODA oraz programowi ONZ na rzecz 
rozbrojenia; przypomina o swoim zaangażowaniu w realizację polityki mającej na celu 
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przyspieszenie redukcji i eliminacji wszystkich arsenałów jądrowych oraz dążenie do 
budowy świata bez broni jądrowej;

46. z zadowoleniem przyjmuje konkluzje Rady w sprawie przeglądu wspólnego 
stanowiska; wyraża głębokie przekonanie, że w związku z rosnącymi ambicjami UE w 
dziedzinie obronności, istnieje potrzeba większej zbieżności i spójności polityki państw 
członkowskich w zakresie wywozu broni; wzywa państwa członkowskie do pełnego 
przestrzegania wspólnego stanowiska; apeluje o wprowadzenie mechanizmu sankcji 
wobec państw członkowskich, które nie stosują się do wspólnego stanowiska; z 
zadowoleniem odnotowuje starania poczynione w celu zwiększenia stopnia 
przejrzystości oraz kontroli publicznej i parlamentarnej dotyczącej wywozu broni; 
wzywa do podjęcia wspólnych działań na rzecz poprawy oceny ryzyka, kontroli 
użytkowników końcowych i weryfikacji po wysyłce;

47. z zadowoleniem przyjmuje działania UE, których celem jest wspieranie 
upowszechnienia Traktatu o handlu bronią i wzywa wszystkie kraje będące głównymi 
eksporterami broni do jego podpisania i ratyfikowania w jak najkrótszym terminie;

48. wzywa UE do przejęcia wiodącej roli w światowych wysiłkach na rzecz ustanowienia 
kompleksowych ram regulacyjnych dla opracowywania i wykorzystywania broni 
wspomaganej przez sztuczną inteligencję; wzywa wiceprzewodniczącego / wysokiego 
przedstawiciela Komisji, państwa członkowskie i Radę Europejską do przyjęcia 
wspólnego stanowiska w sprawie autonomicznych systemów uzbrojenia, które zapewni 
istotną kontrolę człowieka nad funkcjami krytycznymi systemów uzbrojenia; domaga 
się rozpoczęcia międzynarodowych negocjacji w sprawie prawnie wiążącego 
instrumentu, który zakazałby w pełni autonomicznej broni;

Zapewnienie demokratycznego nadzoru, legitymizacji i integracyjnego zaangażowania

49. podkreśla, że Parlament Europejski musi w spójny sposób zajmować się wszystkimi 
sprawami obronnymi; wzywa do dokonania ponownej oceny uprawnień Podkomisji 
Bezpieczeństwa i Obrony w związku z rosnącą liczbą inicjatyw obronnych na szczeblu 
UE oraz utworzeniem w Komisji Europejskiej Dyrekcji Generalnej ds. Przemysłu 
Obronnego i Przestrzeni Kosmicznej (DG DEFIS);

50. z zadowoleniem przyjmuje regularną wymianę poglądów z wiceprzewodniczącym 
Komisji / wysokim przedstawicielem na temat kwestii związanych z WPBiO i wzywa 
wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela do dopilnowania, aby 
opinie Parlamentu Europejskiego były należycie uwzględniane; podkreśla potrzebę 
zapewnienia regularnych spotkań informacyjnych ze specjalnymi przedstawicielami 
UE, specjalnymi wysłannikami oraz dowódcami misji i operacji; uważa, że należy z 
wyprzedzeniem zasięgać opinii Parlamentu w sprawie planowania strategicznego misji 
w ramach WPBiO, zmian w ich uprawnieniach oraz planów ich zakończenia; wzywa do 
kompleksowego wdrożenia art. 36 TUE;

51. podkreśla potrzebę rozwijania coraz bliższej współpracy w sprawach WPBiO z 
parlamentami narodowymi w celu zapewnienia większej odpowiedzialności, 
przejrzystości i kontroli;

52. ponownie wskazuje na znaczenie usprawnienia narzędzi dostępnych społeczeństwu 
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obywatelskiemu, aby zapewnić jego znaczące zaangażowanie w formułowanie polityki 
obronnej i skuteczny nadzór nad nią;

53. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
Europejskiej, Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu 
przedstawicielowi Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, sekretarzowi 
generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, sekretarzowi generalnemu NATO, 
agencjom UE działającym w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, a także 
parlamentom narodowym państw członkowskich.


