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PISMO PRZEWODNIE
Od: Sekretariat Generalny
Do: Delegacje
Dotyczy: Strategia UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia 

(BMR):Monitorowanie i usprawnianie spójnej realizacji

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument koncepcyjny w sprawie monitorowania i usprawniania 

przez centrum monitorujące ds. BMR spójnej realizacji strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu 

broni masowego rażenia (BMR); dokument ten został zatwierdzony przez Radę ds. Ogólnych 

i Stosunków Zewnętrznych w dniach 11–12 grudnia 2006 r.

_______________
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DOKUMENT KONCEPCYJNY

I WPROWADZENIE

1. Strategia UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia przyjęta w 2003 r. ma na 

celu kompleksowe zajęcie się groźbą rozprzestrzeniania broni masowego rażenia oraz 

sposobami jej dostarczania zarówno przez podmioty państwowe, jak i niepaństwowe.

Ostatnie ataki terrorystyczne w Zjednoczonym Królestwie i wcześniej w Hiszpanii 

podkreślają nowe wyzwania związane z podmiotami niepaństwowymi, konieczność 

zapobiegania zdobywaniu przez terrorystów BMR lub materiałów z nią związanych oraz 

w związku z tym kluczowe znaczenie zwiększenia starań na rzecz realizacji strategii UE 

przeciwko rozprzestrzenianiu BMR. Osoby i organy odpowiedzialne w UE za podejmowanie 

decyzji muszą brać pod uwagę, że istnieje realne ryzyko urzeczywistnienia groźby użycia 

BMR w pewnym momencie w Europie lub gdzie indziej.

Z uwagi na wiarygodność Unii należy uczynić wszystko, co możliwe na rzecz monitorowania 

realizacji strategii oraz poszukiwania sposobów usprawniania spójności jej realizacji.

2. W europejskiej strategii bezpieczeństwa sformułowano główne wyzwania związane ze 

zwalczaniem rozprzestrzeniania BMR, przed którymi stoi Europa:

„Musimy być bardziej aktywni, działać spójniej i umiejętniej, aby nasz wkład był zgodny 

z naszymi możliwościami. Musimy również współpracować z innymi (…) obecnie 

wyzwaniem jest wspólne wykorzystanie różnych instrumentów i zdolności”.

Mając na uwadze realizację tego celu, na Radzie Europejskiej przyjęto strategię przeciwko 

rozprzestrzenianiu BMR, w której wzywa się, aby dążenia te znajdowały się w „centrum 

działań zewnętrznych UE. UE musi działać w sposób zdeterminowany, wykorzystując 

wszystkie dostępne instrumenty i polityki”.
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II. CELE: POPRAWA SKUTECZNOŚCI I SPÓJNOŚCI

3. Celem niniejszego dokumentu koncepcyjnego jest poprawa skuteczności i spójności bez 

żadnych zmian warunków funkcjonowania i prerogatyw instytucji poprzez ustalenie metody 

działania pozwalającej na współpracę Sekretariatu Rady/WP, służb Komisji i państw 

członkowskich oraz na zagwarantowanie większej synergii. Nie stanowi to naruszenia 

prerogatyw prezydencji. Celem dokumentu nie jest stworzenie nowej struktury lub nowej 

agencji ani też nowego budżetu. Chodzi tu o oficjalne zatwierdzenie metody działania po 

trzech latach doświadczeń zdobytych podczas pracy w kilku obszarach realizacji strategii UE 

przeciwko rozprzestrzenianiu BMR. Dokument ten jest w pełni zgodny z celami 

ustanowionymi ostatnio na posiedzeniu Rady Europejskiej w czerwcu 2006 roku 

w odniesieniu do działań zewnętrznych („Zwiększanie skuteczności, spójności 

i zauważalności polityki zewnętrznej Unii”), w szczególności z celem „poprawy – zgodnie 

z obowiązującymi traktatami – planowania strategicznego i zachowania spójności pomiędzy 

różnymi instrumentami polityki zewnętrznej Unii oraz współpracy pomiędzy instytucjami UE 

i między tymi instytucjami a państwami członkowskimi”. 

4. Nierozprzestrzenianie i rozbrojenie są głównymi obszarami WPZiB. Instytucje UE i państwa 

członkowskie powinny jeszcze bardziej zwiększać synergie swoich działań. W dziedzinie 

pomocy państwom trzecim to państwa członkowskie wzięły na siebie większość podjętych 

zobowiązań. Ponadto ważną rolę ma do spełnienia wiele organizacji międzynarodowych, 

którym państwa członkowskie i instytucje UE przekazały środki i dostarczyły wiedzę 

fachową. Rada podjęła się realizacji całej gamy działań w zakresie WPZiB, a Komisja 

dysponuje wieloma instrumentami, które przyczyniają się do nierozprzestrzeniania BMR.

5. Poprawa spójności wszystkich działań UE i jej państw członkowskich jest zatem kluczowa, 

aby dalej poprawiać synergie i unikać ewentualnego dublowania działań. Naczelne znaczenie 

ma w związku z tym nadal ustalenie priorytetów dalszych działań związanych ze strategią 

przeciwko rozprzestrzenianiu BMR. Ponadto należałoby poprawić kompleksowe 

monitorowanie działań UE w tej dziedzinie. Ważne byłoby również monitorowanie spójności 

i uzupełniania się prowadzonych i planowanych działań UE z ogółem priorytetów 

politycznych określonych w strategii przeciwko rozprzestrzenianiu BMR i przez Radę. Nadal 

ważne jest regularne proponowanie „wykazu priorytetów” pozwalających państwom 

członkowskim na określenie przyszłych działań.
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III. ROZWIĄZANIE PROPONOWANE W STRATEGII PRZECIWKO 

ROZPRZESTRZENIANIU BMR

6. Sama strategia przeciwko rozprzestrzenianiu BMR proponuje możliwość dalszej poprawy 

w tych obszarach: rozdział III, D 2 strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu BMR 

charakteryzuje mandat w następujący sposób: 

„Powołanie, zgodnie z ustaleniami z Salonik, jednostki pełniącej funkcję centrum 

monitorującego, któremu powierzono by monitorowanie konsekwentnej realizacji strategii 

UE oraz zbieranie informacji jawnych i wywiadowczych w łączności z Centrum 

Sytuacyjnym. Centrum monitorujące powołano by przy Sekretariacie Generalnym, choć przy 

pełnym współdziałaniu Komisji”.

7. Centrum monitorujące ds. BMR (CM BMR) mogłoby podjąć się opisanego powyżej (tj. 

w pkt II) monitorowania, korzystając z zasobów, które stworzono w Sekretariacie Rady od 

czasu przyjęcia w 2003 r. strategii przeciwko rozprzestrzenianiu BMR. SG/WP mianował 

osobistego przedstawiciela ds. BMR, do którego dyspozycji jest też niewielkie biuro.

Jednostka ta sprawuje już ważną rolę:

- w realizacji i opracowywaniu strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu BMR,

- w tworzeniu synergii pomiędzy staraniami różnych zaangażowanych podmiotów UE, tj. 

państw członkowskich, Komisji Europejskiej, Wysokiego Przedstawiciela,

- w dialogu politycznym i informacji wewnątrz i poza UE.

8. Zakres zadań CM BMR określony w pkt 9 pokrywa się z zakresem strategii UE przeciwko 

rozprzestrzenianiu BMR, tzn. obejmuje wszystkie działania związane ze zwalczaniem 

rozprzestrzeniania BMR i sposobów jej dostarczania (np. rakiet balistycznych) zgodnie 

z opisem w strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu BMR i jej kategoriami zawartymi 

w rozdziale III:
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A) Skuteczne korzystanie z multilateralizmu

i) upowszechnianie na skalę światową oraz wzmacnianie najważniejszych układów, 

porozumień i mechanizmów weryfikacji w zakresie rozbrojenia i nierozprzestrzeniana 

BMR;

ii) promowanie roli Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz podnoszenie poziomu fachowego 

reagowania na wyzwanie rozprzestrzeniania BMR;

iii) wzmacnianie politycznego, finansowego oraz technicznego wsparcia systemów 

weryfikacji;

iv) zaostrzenie polityki kontroli wywozu i postępowania kontrolnego wraz z partnerami 

w zakresie systemów kontroli wywozu; propagowanie wśród krajów, które nie są 

stronami systemów i porozumień, przestrzegania skutecznych zasad kontroli wywozu;

v) zwiększanie w UE ochrony potencjalnie niebezpiecznych materiałów, sprzętu 

i fachowej wiedzy;

vi) ulepszenie sposobów identyfikacji, kontroli i przechwytywania w odniesieniu do 

nielegalnego handlu.

B) Promowanie stabilnej sytuacji międzynarodowej i regionalnej

i) umacnianie programów współpracy UE na rzecz ograniczania zagrożeń;

ii) włączanie problematyki nierozprzestrzeniania BMR do politycznych, dyplomatycznych 

i gospodarczych działań i programów UE.

C) Ścisła współpraca z kluczowymi partnerami:

i) zagwarantowanie odpowiednich dalszych działań w związku z dokumentami 

dwustronnymi dotyczącymi nierozprzestrzeniania;

ii) zagwarantowanie koordynacji i nowych wspólnych inicjatyw.

Główne cele prac CM BMR są tożsame z celami określonymi w strategii UE przeciwko 

rozprzestrzenianiu BMR przyjętej w 2003 r. CM BMR w ramach swoich działań 

przygotowałby wstępnie regularną aktualizację „Wykazu priorytetów służących spójnej 

realizacji strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu BMR”. Zaktualizowane wersje wykazu 

priorytetów przyjmowałaby Rada po dyskusji na forum odpowiednich grup roboczych oraz 

zaakceptowaniu przez KPiB. Wykaz priorytetów dostarczałby dla CM BMR dodatkowe 

wytyczne dotyczące realizacji jego mandatu.
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9. Zadania CM BMR obejmowałyby:

i) codzienna realizacja strategii przeciwko rozprzestrzenianiu BMR:

- monitorowanie spójnej realizacji strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu BMR;

- zagwarantowanie kontynuacji realizacji podczas zmieniających się prezydencji 

UE;

- wspieranie odpowiednich forów Rady (grupy robocze, KPiB, COREPER, Rada);

- wspieranie i zagwarantowanie kontynuacji dialogu politycznego ze stronami 

trzecimi, w szczególności strategicznego dialogu z państwami partnerskimi 

dotyczącego bezpieczeństwa.

ii) dalszy rozwój strategii przeciwko rozprzestrzenianiu BMR:

- regularna aktualizacja – w ścisłej koordynacji z Centrum Sytuacyjnym – oceny 

zagrożeń związanych z BMR, tak aby pokierować działania UE w realizacji 

strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu BMR;

- przygotowanie wniosków aktualizujących wykaz priorytetów służących spójnej 

realizacji strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu BMR;

- propozycje zmian strategii przeciwko rozprzestrzenianiu BMR;

- praca na rzecz spójności dokumentów dotyczących polityki, planów działania, 

aktów prawodawczych związanych z kwestią nierozprzestrzeniania BMR.

iii) Spójność programów pomocowych (wspólne działania i programy wspólnotowe)

- Sekretariat Rady/WP i Komisja – współpracujący w CM BMR – mogliby 

zagwarantować spójność planowania działań w zakresie WPZiB (wspólne 

działania) oraz programów wspólnotowych, w szczególności programów 

współpracy na rzecz ograniczania zagrożeń.

- monitorowanie ustalania i realizacji projektów.
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iv) Kontakty z państwami trzecimi i organizacjami

- udział w koordynacji dialogu politycznego UE z państwami trzecimi w kwestiach 

dotyczących nierozprzestrzeniania i wsparcie prezydencji w tych działaniach,

- rola punktu kontaktowego podczas realizacji strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu 

BMR służącego państwom trzecim i organizacjom krajowym, międzynarodowym 

i wielonarodowym, w szczególności w razie potrzeby ONZ, MAEA, OPCW, CTBTO, 

G8 i NATO.

IV. ZAANGAŻOWANIE WSZYSTKICH ODPOWIEDNICH PODMIOTÓW Z UE

10. Ważne będzie maksymalne zwiększenie wyników pracy CM BMR dzięki zintegrowanej 

i elastycznej współpracy angażującej wszystkie stosowne podmioty w UE. Oznacza to, że 

powinien istnieć punkt kontaktowy (biuro osobistego przedstawiciela) zatrudniający 

podstawowy personel z Sekretariatu Rady. Oprócz tego niezwykle ważne jest czynne 

zaangażowanie państw członkowskich w prace CM BMR. Zachęca się państwa członkowskie 

do jak najpełniejszego zajęcia się wszystkimi zagadnieniami tematycznymi oraz dotyczącymi 

danego kraju i BMR zagadnień związanych z nierozprzestrzenianiem BMR i rozbrojeniem, 

a także do udostępniania CM BMR wiedzy fachowej. Szczególnie przydatne może być 

utworzenie grup zadaniowych ad hoc lub baz danych/sieci ekspertów, które następnie byłyby 

udostępniane przez państwa członkowskie, w szczególności do działań pomocowych. Nie 

oznaczałoby to delegowania ekspertów do biura osobistego przedstawiciela WP.

Grupy zadaniowe ad hoc: utworzono już grupę zadaniową UE w ramach przygotowań do 

najbliższej konferencji przeglądowej BTWC. W stosownych przypadkach można 

wykorzystywać ten model w innych dziedzinach i przy innych szczególnych wyzwaniach (np. 

rezolucja 1540 RB ONZ, terroryzm jądrowy). Model ten może wymagać szczególnych 

posiedzeń i może także posługiwać się siecią elektroniczną.
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Bazy danych ekspertów: konkretne inicjatywy współpracy ze strony UE posługują się 

w szerokim zakresie wiedzą fachową państw członkowskich i ich zasobami ludzkimi. Bieżące 

doświadczenie w działaniach pomocowych dotyczących kontroli wywozu (warsztaty UE, 

projekt pilotażowy) wykazało, że eksperci krajowi są potrzebni szczególnie do prowadzenia 

programów współpracy i wsparcia. To samo dotyczy obecnie wdrażania wspólnych działań 

UE, które przewidują wspieranie krajów trzecich w przygotowywaniu aktów legislacyjnych 

i tworzeniu zdolności (np. wspólne działanie wspierające BTWC i ewentualne dalsze wspólne 

działania w przyszłości wspierające rezolucję 1540 RB ONZ).

11. Grupy robocze CODUN i CONOP będą nadal służyły jako ramy współdziałania między 

odpowiednio państwami członkowskimi i CM BMR. Państwa członkowskie powinny być 

dobrze przygotowane do ukierunkowanych rozmów w ramach grup roboczych, tak aby być 

w stanie finalizować wnioski, zanim zostaną one przekazane KPiB i Radzie. CM BMR będzie 

regularnie informować stosowne grupy robocze o swoich działaniach, projektach i kontaktach 

z państwami oraz o innych odpowiednich aspektach swoich prac. Na podstawie propozycji 

prezydencji lub CM BMR grupy robocze będą decydować indywidualnie w każdym 

przypadku o skorzystaniu z nowych instrumentów proponowanych w pkt 10 (grupy 

zadaniowe ad hoc/bazy danych ekspertów). Państwa członkowskie będzie się zachęcać do 

wyznaczenia punktu kontaktowego jako regularnego łącznika dla CM BMR w celu ułatwienia 

m.in. wymiany informacji oraz kwestii organizacyjnych między państwami członkowskimi 

a CM BMR.

12. Niezbędne jest ścisłe powiązanie Komisji z pracami centrum. CM BMR stanowiłoby dla 

Rady i Komisji okazję do zacieśnienia współpracy i lepszego wykorzystania synergii. Funkcję 

łącznika z CM BMR pełniłaby dyrekcja generalna RELEX, która z kolei korzystałaby 

z istniejących możliwości w służbach Komisji w celu ułatwiania koordynacji z CM BMR. 

Poprzez tę funkcję Rada i Komisja we współpracy z CM BMR byłyby w stanie przedstawiać 

światu zewnętrznemu doskonale jednolite stanowisko UE we wszelkich sprawach związanych 

z BMR. 
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Oprócz tego, bardziej konkretny dialog na początkowych etapach planowania między 

sekretariatem Rady a służbami Komisji wspomoże sekretariat Rady/WP w opracowywaniu 

projektów wspólnych działań w ramach WPZiB, a służby Komisji we wprowadzaniu celów 

związanych z nierozprzestrzenianiem BMR do planowania i programowania stosownych 

instrumentów Wspólnoty (np. instrumentu stabilności, nowego instrumentu sąsiedztwa 

i programów dla poszczególnych krajów), tak aby zapewnić lepszą komplementarność 

i synergię między działaniami w ramach 1. i 2. filara skierowanymi przeciwko 

rozprzestrzenianiu BMR. Współpraca Komisji z centrum ds. BMR pozostaje bez uszczerbku 

dla prerogatyw Komisji przewidzianych w Traktatach, w szczególności dla prawa inicjatywy 

Komisji. Nie zmieniałaby ona w żaden sposób wewnętrznych procedur decyzyjnych Komisji. 

Wstępne prace wykonane w centrum ds. BMR mogłyby jednak dostarczyć Komisji 

przydatnych elementów z korzyścią dla procesu wewnętrznego.

13. Wśród zadań wymienionych przez Radę Europejską (strategia dotycząca BMR) znajduje się 

„gromadzenie informacji i danych wywiadowczych”. Dane wywiadowcze rzeczywiście 

byłyby istotnym elementem prac CM BMR, tworząc solidną podstawę ogólnego nadzoru nad 

zagadnieniami związanymi z nierozprzestrzenianiem BMR, opracowywania i wdrażania 

działań UE oraz przygotowywania przez UE decyzji dotyczących polityki. Centrum 

Sytuacyjne UE, składające się z zespołu urzędników koncentrujących się na sprawach 

nierozprzestrzeniania BMR, dokłada starań w celu gromadzenia informacji i danych 

wywiadowczych w UE. CM BMR będzie zatem korzystać z prac Centrum Sytuacyjnego 

w celu sporządzenia ocen zagrożenia. Wobec tego państwa członkowskie powinny dalej 

rozwijać wymianę danych wywiadowczych z Centrum Sytuacyjnym w celu wspomagania go 

w jego funkcji wspierającej CM BMR.

CM BMR będzie nadal ściśle współpracowało z Centrum Sytuacyjnym UE i z koordynatorem 

ds. walki z terroryzmem oraz z innymi stosownymi działami sekretariatu Rady.

°

° °
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Niniejszy dokument zawierający możliwe koncepcje został opracowany tak, aby nie zakładać 

zwiększania liczby personelu ani podwyższania budżetu. Gdyby na późniejszym etapie 

przewidywano stałe zwiększenie liczby ekspertów w CM BMR, szczególnie poprzez 

oddelegowanie ekspertów krajowych, będzie to wymagało decyzji organu odpowiedzialnego za 

zawieranie umów o pracę oraz porozumienia na forum COREPER.

_______________


