Dialog Obywatelski

Bezpieczniejsza Polska, bezpieczniejsza Europa,
bezpieczniejsi obywatele
prezentacja
Europejskiego Programu Badań Obronnych
z udziałem Komisarz Elżbiety Bieńkowskiej
W czerwcu 2017 roku uruchomiona została Akcja Przygotowawcza Europejskiego
Programu Badań Obronnych (Preparatory Action on Defence Research). Program ten,
po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej, będzie wspierał innowacyjne badania nad
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modernizacją technologii militarnych. Umożliwi on wzmocnienie europejskiego
potencjału obronnego i głębszą integrację w zakresie zdolności obronnych pomiędzy
państwami należącymi do Unii Europejskiej. W 2017 roku uruchomione zostanie aż
25 mln euro, a zaplanowana w latach 2017-2019 Akcja Przygotowawcza pozwala na
uruchomienie dziesiątek milionów euro. Program ten będzie koordynowany przez
Europejską Agencję Obrony, co wzmocni rolę tej instytucji w zakresie integracji
wysiłków obronnych państw członkowskich UE. Już z chwilą opublikowania w lutym
2016 roku raportu Group of Personalities, który sformułował założenia PADR, jego
oferta spotyka się z ogromnym zainteresowaniem środowisk akademickich,
eksperckich, przedsiębiorców i wojskowych. Niestety oferta ta jest wciąż mało znana
szerszej publiczności.
Dlatego też Instytut Studiów Strategicznych wspólnie z Przedstawicielstwem Komisji
Europejskiej w Polsce zaprasza w dniu 8 września 2017 w godz. 11:00-12:30 na
Dialog Obywatelski (debatę publiczną) z Komisarz Komisji Europejskiej ds. rynku
wewnętrznego i usług, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich
przedsiębiorstw, Panią Elżbietą Bieńkowską, która zaprezentuje tę ofertę polskiej
publiczności. Spotkanie odbędzie się w Hotelu Holiday Inn Garden, ul. Wielopole 4 w

Krakowie i będzie dotyczyło także szerszego kontekstu przyszłości Wspólnej Polityki
Bezpieczeństwa i Obrony (CSDP). Jest bowiem rzeczą oczywistą, że Unia Europejska
ma dziś niepowtarzalna szansę na przełamanie kryzysu, w którym Wspólna Polityka
Bezpieczeństwa i Obrony znalazła się w ostatnich latach. Świadczą o tym zarówno
wspólne stanowiska ministrów spraw zagranicznych i obrony Francji i Niemiec
przedstawione zaraz po zeszłorocznym referendum w Wielkiej Brytanii, jak i przyjęta
Europejska Strategia Globalna (EGS) wraz z jej Planem Implementacji. Najważniejsze
decyzje zapadły jednak na Radzie Europejskiej, która zdecydowała się uruchomić po
raz pierwszy w historii Unii Europejskiej Stałą Współpracę Strukturalną (PESCO) w
celu wzmocnienia zdolności europejskich w zakresie zarządzania kryzysowego.
Decyzje te, długo oczekiwane, świadczą o woli wyprowadzenia Wspólnej Polityki
Bezpieczeństwa i Obrony UE z kryzysu i tworzeniu podstaw do przyszłej Europejskiej
Unii Bezpieczeństwa i Obrony. Wszystko to będzie zasadniczo zmieniać kształt
współpracy europejskiej w tej dziedzinie i rzutować na bezpieczeństwo Polski w
przyszłości. Dlatego też wskazane jest, aby obok wątku ekonomicznego i
finansowego związanego z PADR omówić również prawdopodobny rozwój Wspólnej
Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w przyszłości.
Dialogi Obywatelskie odbywają się od 2012 roku - w Polsce będzie to kolejne takie
wydarzenie. W 2015 roku wiele emocji wzbudziła debata o TTIP z Komisarz ds.
Handlu Cecilią Malmström. W kwietniu 2017 r. komisarz Malmström ponownie
odwiedziła Warszawę - tym razem dyskutowała o umowie gospodarczej UE-Kanada
(CETA). W październiku 2016 i ponownie w maju 2017 Dialogi Obywatelskie w Polsce
prowadził także Vytenis Andriukaitis Komisarz UE do spraw Zdrowia i Bezpieczeństwa
Żywności, a w czerwcu 2017 Johannes Hahn Komisarz ds. europejskiej polityki
sąsiedztwa i negocjacji ws. rozszerzenia.

