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KOMISJA SENATU USA POPIERA ZWIĘKSZENIE
OBECNOŚCI WOJSKOWEJ W POLSCE
Komisja sił zbrojnych w Senacie USA pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy o budżecie Pentagonu
na 2020 rok, przewidujący m.in. zwiększenie trwałej obecności sił USA w Polsce. Projekt zakłada
przeznaczenie 750 miliardów USD na obronę w roku ﬁskalnym 2020.
„Ustawa wyraża poparcie dla zwiększenia trwałej obecności sił amerykańskich w Polsce w celu
wzmocnienia czynnika powstrzymującego rosyjską agresję” – czytamy w oświadczeniu przywódców
senackiej komisji: jej przewodniczącego, republikańskiego senatora z Oklahomy Jima Inhofe’a oraz
senatora z Rhode Island Jacka Reeda, najwyższego rangą Demokraty w tej komisji.
W celu przeciwdziałania agresywnej polityce Rosji projekt „Ustawy o autoryzacji wydatków na obronę
narodową w 2020 roku” przewiduje także przeznaczenie na pomoc militarną dla Ukrainy 300 mln
USD, w tym 100 mln USD wyłącznie na śmiercionośną broń pola walki.
Czytaj też: Poroszenko: Javeliny odstraszyły rosyjskie czołgi
Dyskutowany przy drzwiach zamkniętych senacki projekt obejmuje budzący kontrowersje zakaz
sprzedaży Turcji amerykańskich samolotów bojowych F-35 do czasu, dopóki Turcja nie zrezygnuje z
zakupu rosyjskiego systemu obrony antyrakietowej S-400.
Czytaj też: Instalacje NATO w Turcji zakładnikiem "afery S-400"? [KOMENTARZ]
Ustawodawcy we wstępie dokumentu oceniają, że „przewaga militarna USA zmniejszyła się z powodu
nowych zagrożeń ze strony Rosji i Chin”. Jednocześnie USA „mają do czynienia z zagrożeniami ze
strony Korei Północnej, Iranu i organizacji terrorystycznych” - dodano.
Senacka komisja sił zbrojnych, w której większość mają Republikanie, wydała dla całego Senatu
pozytywną rekomendację dla tego projektu przewagą głosów 25 za wobec dwóch głosów
przeciwnych. Debatę komisji i głosowanie nad wydaniem rekomendacji przeprowadzono przy drzwiach
zamkniętych.
Pozytywna opinia wpływowej senackiej komisji to pierwszy ważny krok na drodze do przyjęcia ustawy,
przewidującej m.in. ﬁnansowanie stworzenia proponowanych przez prezydenta Donalda Trumpa „sił
kosmicznych”, przez cały Senat.
Czytaj też: Trump chce utworzyć kosmiczne dowództwo wojskowe

Senatorowie nie zgodzili się jednak na proponowane przez administrację ograniczenie o 100 mln USD
wydatków na budowę i modernizację baz militarnych; zaoszczędzone w ten sposób fundusze miały
zostać przeznaczone na budowę muru na granicy z Meksykiem. Była to jedna z deklaracji złożonych
przez obecnego prezydenta USA Donalda Trumpa w kampanii przed wyborami głowy państwa w 2016
roku.
Zdominowana przez Partię Demokratyczną Izba Reprezentantów równolegle opracowuje własną
wersję ustawy, zawierającą odmienne preferencje budżetowe w wydatkach na obronę. Ten projekt
przewiduje przeznaczenie na obronę narodową 690,2 mld USD, czyli o prawie 60 mld USD mniej, niż
przewiduje senacki projekt.
Przewiduje się, że obie izby Kongresu wznowią pracę nad tymi poważnie różniącymi się projektami w
przyszłym tygodniu, po długim weekendzie obowiązującym z racji obchodzonego w poniedziałek
Memorial Day (Dnia Pamięci), poświęconego poległym w wojnach i konﬂiktach zbrojnych z udziałem
USA.

