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Szef BBN dla PAP przed środową Radą Bezpieczeństwa Narodowego
Stanowisko Polski przed grudniowym szczytem UE w sprawie wspólnej polityki bezpieczeństwa
i obrony będzie tematem środowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego –
powiedział we wtorek PAP sekretarz Rady, szef BBN Stanisław Koziej.
„Jutrzejsze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego wiąże się z jednym z najważniejszych wydarzeń – szczytem
Unii Europejskiej poświęconym wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony. Prezydent chce, by przedyskutować
polskie stanowisko w sprawie konkluzji szczytu” – powiedział szef BBN.
Podkreślił, że unijna wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony „jest jednym z naszych zewnętrznych ﬁlarów
bezpieczeństwa”, ale konieczna jest aktualizacja strategii. „Wiemy, że ten ﬁlar nie jest w najlepszej kondycji. Jest
podkopany przez trwający w Unii kryzys, ma trochę zbutwiały fundament strategiczny” – ocenił Koziej.
Dodał, że Polsce zależy, aby w dokumentach ze szczytu znalazły się „konkluzje o potrzebie reﬂeksji strategicznej i
strategicznej podmiotowości UE w dziedzinie bezpieczeństwa”.
Członkowie RBN mają rozmawiać o planowanej agendzie szczytu. „Chodzi o wyeksponowanie polityki obronnej w
wymiarze politycznym, zdolności wojskowe – grupy bojowe, zdolności dotyczące cyberbezpieczeństwa, wykorzystanie
kosmosu dla bezpieczeństwa, ochronę granic - oraz o konsolidację przemysłu zbrojeniowego w Unii” – powiedział
sekretarz RBN.
„Konsolidacja daje szansę na efektywniejsze funkcjonowanie przemysłu w Europie. Ale musimy też pilnować naszego
interesu narodowego, by nasz przemysł nie znalazł się na straconej pozycji. Konsolidacja jest dobra dla dużych, niesie
ryzyko dla słabszych. Chodzi o to, by konsolidacja miała charakter zrównoważony” – podkreślił.
„To wciąż otwarty punkt negocjacji przed szczytem. Chodzi o to, by polskie pieniądze były w jak największym stopniu
wydawane na miejscu. To jest istota ruchu, którzy nasi ministrowie wykonali w Brukseli” – dodał.
W poniedziałek szefowie MSZ i MON Radosław Sikorski i Tomasz Siemoniak uczestniczyli w spotkaniu
przygotowawczym przed grudniowym szczytem UE. Jak powiedział Sikorski, Polska zablokowała przyjęcie projektu w
części dotyczącej konsolidacji przemysłu zbrojeniowego. Siemoniak wyjaśniał, że chodzi m.in. o danie polskim
przedsiębiorstwom szansy konkurowania na europejskim rynku zbrojeniowym.
Koziej podkreślił, że przygotowywanie projektu konkluzji na szczyt to długi proces. „Wczoraj w Brukseli nic się nie
zakończyło, był to pewien etap. Ambasadorowie państw UE będą prowadzili rozmowy, myślę, że możliwości pewnych
korekt będą nawet na samym szczycie” – zaznaczył szef BBN.
Jednym z tematów posiedzenia RBN ma też być niedawne ćwiczenie sił odpowiedzi NATO (NRF) ćwiczenie Steadfast
Jazz. „Dało ono pewne wnioski dotyczące siły więzi transatlantyckich i rozwijania europejskich zdolności obronnych” –
powiedział Koziej.
Polskie oczekiwania przed grudniowym szczytem UE w sprawie unijnej polityki bezpieczeństwa i obrony były w
zeszłym tygodniu przedmiotem eksperckiej debaty w Kancelarii Prezydenta.
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