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Wykaz skrótów i nazw
ACA

Agencja Kontroli Zbrojeń
(Agency for the Control of Armaments)

ASEAN

Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej
(Association of South-East Asian Nations)

CJTF

Połączone Siły Wielonarodowe do Zadań Specjalnych
(Combined Joint Task Force)

COREPER

Komitet Stałych Przedstawicieli
(Comité des Représentants permanents)

DRK

Demokratyczna Republika Konga
(Democratic Republic of Congo – DRC)

EAO

Europejska Agencja Obrony
(European Defence Agency – EDA)

EUMC

Komitet Wojskowy Unii Europejskiej
(European Union Military Committee – EUMC)

EUMS

Sztab Wojskowy Unii Europejskiej
(European Union Military Staff – EUMS)

EPBiO

Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony
(European Security and Defence Policy – ESDP)

ESB

Europejska strategia bezpieczeństwa
(European Security Strategy – ESS)

ESDZ

Europejska Służba Działań Zewnętrznych
(European External Action Service – EEAS)

ETBiO

Europejska tożsamość bezpieczeństwa i obrony
(European Security and Defence Identity – ESDI)

EDTIB

Europejska baza technologiczno-przemysłowa obronności
(European Defence Technological and Industrial Base)

EWO

Europejska Wspólnota Obronna

EWWS

Europejska Wspólnota Węgla i Stali
(European Coal and Steel Community – ECSC)

ISAF

International Security Assistance Force
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NAFTA

Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu
(North American Free Trade Agreement)

NATO

Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego
(North Atlantic Treaty Organisation)

OBWE

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(Organisation for Security and Cooperation in Europe – OSCE)

OCCAR

Wspólna Organizacja Współpracy Zbrojeniowej
(Organisation conjointe de Coopération en matière d’Armement)

ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych
(United Nations – UN)

OHQ

sztab operacyjny
(Operational Headquarters)

PE

Parlament Europejski
(European Parliament – EP)

QMV

głosowanie na zasadzie większości kwalifikowanej
(qualified majority voting)

RCA

Republika Środkowoafrykańska
(South African Republic – SAR)

RE

Rada Europejska
European Council – EC)

SAC

Stały Komitet do spraw Zbrojeń
(Standing Armaments Committee)

SIPRI

Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem
(Stockholm International Peace Research Institute)

TFUE

Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(Treaty on the Functioning of the European Union)

TL

Traktat o Unii Europejskiej z Lizbony

TUE

Traktat o Unii Europejskiej
(Treaty on the European Union)

UE

Unia Europejska
(European Union – EU)

UZE

Unia Zachodnioeuropejska
(Western European Union – WEU)
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WEAG

Zachodnioeuropejska Grupa do spraw Uzbrojenia
(Western European Armaments Group)

WEPBiO

Wspólna europejska polityka bezpieczeństwa i obrony
(Common European Security and Defence Policy – CESDP)

WNP

Wspólnota Niepodległych Państw

WPBiO

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony
(Common Security and Defence Policy – CSDP)

WPZiB

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
(Common Foreign and Security Policy – CFSP)

WTO

Światowa Organizacja Handlu
(World Trade Organization)

ZUZE

Zgromadzenie Unii Zachodnioeuropejskiej
(Assembly of the Western European Union – AWEU)

7

WSTĘP
Traktat Lizboński, który stanowi podstawę prawną dla wspólnej polityki bezpieczeństwa i
obrony, wyraża z jednej strony jej stan obecny, a z drugiej stwarza również ramy dla jej ewolucji,
która z czasem doprowadzić może do wspólnej obrony o ile państwa członkowskie Unii
Europejskiej jednomyślnie o tym zadecydują. Postanowienia Traktatu Lizbońskiego dotyczące
WPBiO są zwieńczeniem długoletniego “wykuwania się” koncepcji polityki europejskiej w
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony oraz jej ewolucyjnego rozwoju, który dokonywał się po II
wojnie światowej. Poszczególne etapy tego procesu znaczyły: francusko-brytyjski pakt z
Dunkierki z r. 1947, Traktat Brukselski z 1948 r., zmodyfikowany w r. 1954 na mocy Układów
Paryskich, europejska tożsamość bezpieczeństwa i obrony z 1991 r., wspólna polityka
zagraniczna i bezpieczeństwa ustanowiona na mocy Traktatu z Maastricht z 1993 r. oraz
europejska polityka bezpieczeństwa i obrony budowana od r. 1999 r.
Tezą niniejszej rozprawy jest twierdzenie, że na skutek uwarunkowań historycznych i
politycznych, wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony UE stała się unikalnym i nowoczesnym
instrumentem

polityki

bezpieczeństwa

dla

państw

członkowskich

Unii

Europejskiej,

dysponującym szerokim wachlarzem środków. Może ona stać się w przyszłości – po spełnieniu
odpowiednich warunków – podstawą wspólnej obrony.
W celu weryfikacji postawionej tezy, w pracy poszukuje się odpowiedzi na szereg pytań
badawczych. Są one następujące:
1) Jakie

czynniki

będą

w

przyszłości

determinować

rozwój

wspólnej

polityki

bezpieczeństwa i obrony i w jakim kierunku będzie ona ewoluować: czy stanie się
instrumentem typu soft power, zaś bezpieczeństwo kontynentu zapewniać będzie, tak jak
dotychczas, Sojusz Północnoatlantycki, czy raczej przekształci się w twardy instrument
bezpieczeństwa, podobny do tego, jakim w chwili obecnej jest NATO, stając się
podstawą wspólnej obrony państw członkowskich?
2) Czy zasady współpracy państw członkowskich zawarte w TL zwiększają spójność
WPBiO i wprowadzają instrumenty jej skutecznej realizacji? Czy uwzględniają one różne
kultury polityczne oraz koncepcje strategiczne państw członkowskich?
3) Jakiego rodzaju rozbieżne opcje strategiczne państw członkowskich UE utrudniają ich
współpracę w dziedzinie obronności?
4) Jaki wpływ na kierunki ewolucji WPBiO mają wybrane państwa spoza Unii
Europejskiej?
8

5) Jaki wpływ na WPBiO wywiera wojskowa obecność USA w Europie i dominacja
militarna tego supermocarstwa?
6) Jaki wpływ na rozwój obrony europejskiej wywiera NATO?
7) Jak na współpracę w dziedzinie obronności wpływa kondycja europejskich rynków
przemysłu obronnego i działalność Europejskiej Agencji Obrony?
8) Jakie czynniki (prawne, polityczne, w dziedzinie rozwoju zasobów) mogłyby
spowodować przekształcenie WPBiO we wspólną obronę?
Temat niniejszej pracy wydaje się istotny i uzasadniony, gdyż od momentu powstania
europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony toczy się debata na temat jej kształtu. Jej postępy,
dotychczas powszechnie uznawane wśród badaczy za niewystarczające, popchnęły niektórych
analityków do wysunięcia wniosku, że sfera obronności zostanie wyłączona z procesów
integracyjnych. Na korzyść tej tezy przemawia fakt, że wielu polityków europejskich, jak
również opinia publiczna w wielu krajach postrzega tę dziedzinę przez pryzmat tradycyjnie
rozumianego pojęcia suwerenności, gdzie zdolność państwa do obrony swego terytorium i
obywateli wyklucza „dzielenie” się tą funkcją z jakimikolwiek innymi podmiotami. Podejście to
nie uwzględnia jednak faktu, że na skutek procesów globalizacyjnych i rosnącej współzależności
między aktorami stosunków międzynarodowych, władza państwa nad jego terytorium znacznie
osłabła, zaś wzrost znaczenia zagrożeń asymetrycznych spowodował pewne oddzielenie do tej
pory nierozerwalnie powiązanych ze sobą kwestii bezpieczeństwa i terytorialności. W tej sytuacji
uwspólnotowienie polityki obronnej nie wydaje się wykluczone.
Co więcej, w ostatnich latach wystąpiło wiele czynników, które przyspieszyć mogą
postępy integracji europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Powodem tego są
m.in. wspomniane nowe typy niebezpieczeństw, walka z którymi przekracza możliwości
pojedynczego państwa. Można powiedzieć, że zagrożenia stały się globalne i skuteczne
przeciwstawianie się im możliwe jest jedynie na szczeblu regionalnym lub światowym. Unia
Europejska jako całość ma tę świadomość – zagrożenia te zostały trafnie zidentyfikowane i
wyczerpująco opisane zarówno w europejskiej strategii bezpieczeństwa, jak i w dokumentach
strategicznych poszczególnych państw członkowskich. Obecnie obserwowany proces wyłaniania
się ładu multipolarnego jest kolejnym czynnikiem, który już w chwili obecnej działa jako impuls
na rzecz rozwoju europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. Szybki w ostatnich latach postęp
w zakresie misji UE, realizowanych w różnych częściach świata, jest tego dowodem. Unia staje
się partnerem globalnym, i choć następuje to powoli, a efekty tego procesu nie zawsze są
9

zadowalające, to nie sposób zaprzeczyć, że ma on miejsce. Osłabienie hegemonii USA tworzy
lukę, którą partnerzy europejscy starają się zapełnić, co oczywiście nie wyklucza współpracy z
wciąż potężnym sojusznikiem. Chodzi raczej o zapewnienie swoistego pluralizmu w dziedzinie
bezpieczeństwa. Unia niejednokrotnie bowiem bywa postrzegana jako partner bardziej pożądany
niż Stany Zjednoczone, z uwagi na większą bezstronność i charakterystyczną, unikalną kulturę
strategiczną.
Temat zarówno polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, często w szerszym
kontekście wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, jaki i jej roli we współczesnej
architekturze bezpieczeństwa światowego nie jest zupełnie nowy. Z autorów zagranicznych wiele
miejsca problematyce wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa poświęcili m.in. Simon
Nuttal w książce European Foreign Policy i Hazel Smith (European Foreign Policy. What it Is
and What it Does ). La PESC. Ouvrir l’Europe au monde pod redakcją Marie-Françoise Durand i
Álvaro de Vasconcelosa poświęca wiele miejsca zarówno rozważaniom na temat roli Europy w
świecie, jak i charakterystyce działań podejmowanych w ramach WPZiB w poszczególnych
rejonach świata. Z prac poświęconych wspólnej polityce obronnej i wspólnej obronie warto
wspomnieć Towards a Common Defence Policy pod redakcją Laurence Martina i Johna Ropera.
Z kolei Christopher Hill i Karen E. Smith są autorami zbioru dokumentów źródłowych pod
tytułem European Foreign Policy. Key documents wraz z komentarzem.
Anglosaska literatura przedmiotu bogata jest w pozycje zajmujące się teorią integracji
europejskiej. W tym nurcie mieści się The Institutionalization of Europe pod redakcją Aleca
Stone Sweet, Wayne’a Sandholtza i Neila Fligsteina oraz The Choice for Europe Andrew
Moravcsika. Z kolei publikacja Roberta O. Keohane zatytułowana International Institutions and
State Power to zbiór esejów na temat reżimów międzynarodowych. Wiele miejsca, zwłaszcza w
piśmiennictwie amerykańskim, zajmuje analiza relacji transatlantyckiej i domniemanych różnic
strategicznych pomiędzy Europą i Ameryką. Problematyce tej poświęcone są m.in. książki
Zbigniewa Brzezinskiego, jak np. Wielka Szachownica oraz Wybór. Dominacja czy przywództwo,
czy też napisana wspólnie z Brentem Scowcroftem America and the World. Tę samą tematykę
podejmują Henry Kissinger (Does America Need a Foreign Policy? Toward a Diplomacy for the
Twenty-First Century) i Robert Kagan w głośnej książce Potęga i Raj. Ameryka i Europa w
nowym porządku swiata. Polemikę z tym ostatnim, z pozycji przedstawiciela europejskiej kultury
strategicznej, podjął Tzvetan Todorov w pracy pt. Le nouveau désordre mondial. Réflexions d’un
Européen.
Spośród polskich monografii poświęconych europejskiej polityce bezpieczeństwa i
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obrony wymienić należy przede wszystkim pracę zbiorową pod redakcją naukową Stanisława
Parzymiesa oraz Ryszarda Zięby, Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej
w Europie, będąca całościowym opracowaniem analizującym wszystkie aspekty i płaszczyzny
multilateralnej współpracy w Europie po zimnej wojnie. Wspólna Polityka Zagraniczna i
Bezpieczeństwa autorstwa R. Zięby to pozycja wyczerpująco opisująca zarówno genezę i
mechanizm instytucjonalny WPZiB, jak i stan rozwoju EPBiO oraz politykę UE wobec innych
regionów świata. Z kolei Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony oraz Europejska
Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony tego samego autora to prace poświęcone uwarunkowaniom,
zaawansowaniu i strukturze instytucjonalnej EPBiO oraz wczesnemu etapowi wspólnej polityki
bezpieczeństwa i obrony, realizowanej jeszcze w postaci ETBiO związanej z NATO. Podobną
tematykę poruszają Andrzej Demkowicz (Integracja Europy Zachodniej w dziedzinie
bezpieczeństwa i obrony. Od EWO do WEPBiO) oraz Irma Słomczyńska (Europejska Polityka
Bezpieczeństwa i Obrony. Uwarunkowania-struktury-funkcjonowanie). Z kolei praca Dyplomacja
czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych opublikowana w r. 2009 pod
redakcją naukową S. Parzymiesa to pozycja ukazująca UE jako uczestnika stosunków
międzynarodowych oraz mechanizmy i środki, jakimi się posługuje. Podobne zagadnienia
poruszają książki Unia Europejska – nowy typ wspólnoty międzynarodowej pod redakcją E.
Haliżaka i S. Parzymiesa, Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych R. Zięby
oraz wydany w r. 2011 zbiór pod redakcją Marka Rewizorskiego zatytułowany Unia Europejska
w stosunkach międzynarodowych. Z wcześniejszych monografii warto wymienić Wspólną
Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa Joanny Starzyk, która była pierwszą w polskim
piśmiennictwie całościową analizą WPZiB.
Istotnym aspektem badania WPBiO jest jej związek z NATO. Kwestia ta poruszona
została m. in. w pracach Jarosława Gryza (Bezpieczeństwo w stosunkach transatlantyckich),
Roberta Kupieckiego (NATO u progu XXI wieku) i Justyny Zając (Polityka zagraniczna USA po
zimnej wojnie). Szerszym aspektom bezpieczeństwa międzynarodowego we współczesnym
świecie poświęcone są m.in. pozycje autorstwa Katarzyny Żukrowskiej i Małgorzaty Grącik,
(Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka) a także Tomasza R. Aleksandrowicza,
Krzysztofa Liedla i Pauliny Piaseckiej. Z kolei rozważania teoretyczne na temat strategii,
geopolityki i sztuki wojennej zawarte są w pracach Romana Kuźniara (Polityka i siła. Studia
strategiczne – zarys problematyki), Stanisława Kozieja (Teoria sztuki wojennej, Między piekłem
a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku) oraz Bogusława Balcerowicza (Siły zbrojne
w państwie i stosunkach międzynarodowych). Teoria polityki zagranicznej państwa ujęta została
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też w pracach Teresy Łoś-Nowak. Zagadnieniom dotyczącym prawnych aspektów integracji
europejskiej, także w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, poświęcone są opracowania pod
redakcją naukową Jana Barcza, m. in. Unia Europejska. System prawny, porządek
instytucjonalny, proces decyzyjny czy Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe.
Wymienione powyżej prace to cenne źródła wiedzy na temat przebiegu procesu i
poszczególnych etapów rozwoju wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. W piśmiennictwie
zarówno polskim, jak i zagranicznym można też znaleźć szereg informacji na temat
zewnętrznych uwarunkowań rozwoju WPBiO. Są to jednak informacje rozproszone, które
odnajdujemy w szerszych opracowaniach dotyczących bezpieczeństwa europejskiego, instytucji
międzynarodowego bezpieczeństwa czy też stosunków transatlantyckich. Z kolei wymienione
powyżej prace R. Zięby, I. Słomczyńskiej czy A. Demkowicza, choć poświęcone w całości
EPBiO, z powodu daty swego wydania nie obejmują zagadnień takich jak przebieg procesu
WPBiO po ratyfikacji Traktatu o Unii Europejskiej z Lizbony, nowa koncepcja strategiczna
NATO czy wpływ polskiego przewodnictwa w Radzie UE w drugiej połowie 2011 r. na losy
wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Nie znajdujemy także w polskim piśmiennictwie
pozycji kompleksowo omawiającej koncepcje europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony
realizowane przez kraje najsilniej na nią oddziałujące. Mowa tu zarówno o państwach
członkowskich, jak i tych, które – pozostając poza UE – mają wpływ na jej politykę
bezpieczeństwa. Poza pojedynczymi artykułami w źródłach takich jak Biuletyn PISM czy
Rocznik Strategiczny w literaturze fachowej brak jest omówień traktujących o rynkach
obronności czy działalności Europejskiej Agencji Obrony. Wszystkie opisane powyżej zjawiska i
problemy to kwestie mające przemożny wpływ zarówno na obecny kształt europejskiej polityki
bezpieczeństwa i obrony, jak i jej przeszłą i przyszłą ewolucję. Praca niniejsza jest zatem próbą
całościowego ujęcia wszystkich najważniejszych czynników kształtujących proces WPBiO oraz
odpowiedzi na pytanie, czy i pod jakimi warunkami możliwa jest jej ewolucja w kierunku
wspólnej obrony.
Struktura pracy podporządkowana jest konieczności weryfikacji postawionej tezy i
odpowiedzi na pytania badawcze. Rozdział pierwszy poświęcony jest podstawom teoretycznym
pracy. Znajdziemy tu charakterystykę tych głównych nurtów badawczych w teorii stosunków
międzynarodowych, które mogą pomóc w opisaniu zjawiska integracji w dziedzinie
bezpieczeństwa i obronności, a także przynieść odpowiedź na pytania dotyczące charakteru i
cech tego zjawiska. Opisane w tym rozdziale wiodące tradycje badawcze posługują się zbiorem
pojęciowym, który może być pomocny zarówno w opisie procesu rozwoju EPBiO/WPBiO, jak i
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oferować narzędzia dla analizy jego przyszłego przebiegu.
Rozdział drugi traktuje o genezie WPBIO, i podzielony jest na podrozdziały dotyczące:
Traktatu Brukselskiego, europejskiej tożsamości bezpieczeństwa i obrony oraz wspólnej polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa. Są to trzy najistotniejsze procesy, które znaczyły zarówno
kierunki, jak i etapy rozwoju europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. W ich ramach
wykształciło się wiele instytucji, które dziś są podstawą funkcjonowania WPBiO. Bez ich
całościowej analizy pod kątem ich wpływu na obecny kształt tej polityki powstanie niniejszej
rozprawy nie byłoby możliwe. Rozdział ten jednak nie opisuje w sposób wyczerpujący całości
tych procesów, gdyż wykraczałoby to poza ramy niniejszej pracy i w wielu miejscach
zawierałoby powtórzenia z już opublikowanych pozycji na ten temat. Poruszono jedynie te
procesy, które stały się następnie elementami składowymi EPBiO, bądź zjawiska, które do dziś
mają na nią wpływ. Również pierwotne dokumenty źródłowe z powyżej opisanych względów
potraktowane zostały w sposób selektywny.
W rozdziale trzecim czytelnik znajdzie charakterystykę stanu obecnego wspólnej polityki
bezpieczeństwa i obrony. Zawiera on zatem informacje na temat struktury instytucjonalnej i
funkcjonowania tej polityki. Poczesne miejsce w tym rozdziale zajmują oczywiście zmiany
prawne, jakie w tej materii przyniósł Traktat o Unii Europejskiej z Lizbony. Wiele miejsca
poświęca się w nim też stanowi europejskich rynków obronnych, będącemu bazą dla zdolności
obronnych państw członkowskich. Ten praktyczny aspekt funkcjonowania WPBiO jest w oczach
autorki fundamentalnym elementem, warunkującym efektywność tej polityki. Jednocześnie nie
jest on jeszcze wystarczająco zbadany w polskiej literaturze przedmiotu. Z kwestią tą
nierozerwalnie związana jest problematyka funkcjonowania Europejskiej Agencji Obrony,
również poruszona w rozdziale trzecim. W tej części pracy znalazły się także informacje
dotyczące rozwoju zasobów i finansowania WPBiO.
Kolejny – czwarty – rozdział to część pracy poświęcona praktycznej realizacji założeń
wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Punktem wyjścia dla tego rozdziału jest analiza
europejskiej strategii bezpieczeństwa z r. 2003, która jest dokumentem fundamentalnym,
określającym główne cele europejskiej polityki bezpieczeństwa. Krytyce poddana została
zarówno sama zawartość dokumentu, jak i jej realizacja w postaci wojskowych i cywilnych misji
Unii Europejskiej. Czytelnik znajdzie tu zarówno całościowy bilans dotychczas zrealizowanych
przez UE misji, jak i prognozy na przyszłość i zalecenia co do dalszej ich realizacji.
Aż trzy rozdziały pracy traktują o czynnikach wpływających na przyszły kierunek
ewolucji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Tak obszerne potraktowanie tego problemu
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wynika ze złożoności czynników, które oddziałują na politykę europejską w tej materii. Rozdział
piąty poświęcono zatem stosunkowi wybranych pańdtw członkowskich i państw spoza UE do
WPBiO. Za główną przeszkodę w procesie uwspólnotowienia obrony europejskiej autorka pracy
uznała rozbieżności strategiczne trzech państw członkowskich UE: Francji, Wielkiej Brytanii i
Niemiec. Są to zarazem kraje o największym potencjale militarnym. Pozostałe uwarunkowania
czyniące z tych trzech państw głównych aktorów w procesie EPBiO to ich silna pozycja w
NATO, obecność w Radzie Bezpieczeństwa ONZ (Francja i Wielka Brytania) oraz tradycja
silnych związków transatlantyckich (Wielka Brytania i Niemcy), bądź ambiwalentny stosunek do
amerykańskiego partnera (Francja). Orientacje strategiczne innych krajów UE są najczęściej
pochodną postaw tych trzech państw. W tej częsci pracy zawarto też opis podejścia Polski do
WPBiO, charakteryzowanego przez początkowy sceptycyzm i obawy o graniczenie roli NATO,
obecnie zaś coraz bardziej popierającego rozwój wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.
Istotny wpływ na kształt wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony wywiera też udział w
niej państw neutralnych, czemu poświęcony jest jeden z podrozdziałów. Celem tego rozdziału nie
był natomiast szczegółowy przegląd opcji strategicznych wszystkich państw członkowskich oraz
ich podejścia do wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.
W kolejnym podrozdziale rozdzialu VI zawarto krótkie charakterystyki orientacji
strategicznych państw niebędących członkami UE, które jednakże z racji swego globalnego
oddziaływania, więzi instytucjonalnych z Unią Europejską oraz uwarunkowań geograficznych i
geopolitycznych wywierają wpływ na jej politykę bezpieczeństwa i obrony. Za takie kraje uznane
zostały USA, Rosja, Chiny, Turcja i Ukraina. Ostatni rozdział dotyczy oddziaływania Sojuszu
Północnoatlantyckiego oraz transatlantyckiej wspólnoty obronnej na europejską politykę
bezpieczeństwa i obrony. Znajduje się tam analiza stosunków NATO-WPBiO i prognozy co do
przyszłego kształtu tej relacji, wnioski na temat koncepcji strategicznej NATO z 2010 r. oraz
charakterystykę transatlantyckich rynków obronności. Ten ostatni temat nie został jak na razie
zbyt dogłębnie zbadany w polskiej literaturze przedmiotu.
Poza przytoczonymi wcześniej pozycjami z piśmiennictwa polskiego i zagranicznego,
autorka niniejszej pracy w badaniach wykorzystała zarówno źródła pierwotne, głównie w postaci
dokumentów oficjalnych Unii Europejskiej (konkluzje prezydencji, komunikaty Rady, Komisji
Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, dyrektywy, wspólne stanowiska i działania), Unii
Zachodnioeuropejskiej oraz NATO, jak i materiały wtórne, takie jak raporty i opracowania
wiodących instytutów badawczych polskich i zagranicznych, zawarte w periodykach takich jak
Rocznik Strategiczny, Polski Przegląd Dyplomatyczny, Bezpieczeństwo Narodowe, Les Cahiers
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de Chaillot, Occasional Papers, European Security Review, czy analizy londyńskiego Centre for
European Reform. Z uwagi na dużą w ostatnich latach dynamikę procesu WPBiO cennym
źródłem informacji okazały się artykuły w prasie zarówno fachowej (Jane’s Defence Weekly,
Foreign Affairs), jak i w tygodnikach opinii (Le Point, The Economist, Wprost, Polityka) i
dziennikach (Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Washington Post, International Herald Tribune,
Le Monde), a także depeszach agencji prasowych. Zasięg czasowy pracy obejmuje okres do
końca roku 2011, kiedy to zakończyło się polskie przewodnictwo w Radzie. Pomimo tego, w
pracy wspomniane są pewne wydarzenia późniejsze (z okresu styczeń-marzec 2012 r.), nie
związane bezpośrednio z procesem WPBiO, które mogą jednak mieć wpływ na jego dalszy
przebieg.
W pracy przyjęto klasyczną metodę badań, stosowaną w naukach historycznych i
politologicznych – wyjaśnienie przyczynowo-skutkowe i strukturalne. W tym przypadku
dotyczyło ono procesu ewolucji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Zastosowano także
metodę historyczną w odniesieniu do badania genezy i przekształceń, jakim ta polityka ulegała
do momentu przyjęcia Traktatu z Lizbony. W procesie gromadzenia materiału do badań
zastosowana została metoda krytycznej analizy dokumentów i piśmiennictwa oraz – w
odniesieniu do wydarzeń bieżących – metoda empiryczna polegająca na obserwacji pośredniej
najnowszych wydarzeń, która to obserwacja dostępna była za pośrednictwem środków masowego
przekazu, takich jak prasa, telewizja czy internet. W badaniu zasad funkcjonowania wspólnej
polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej oraz czynników ją determinujących,
zastosowano metodę analizy systemowej. WPBiO została tu potraktowana jako system, którego
działanie i rozwój warunkowane są czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Badaniu poddano
wzajemne oddziaływanie tych czynników i systemu. W rozprawie zastosowano także metodę
porównawczą w części poświęconej stosunkowi wybranych państw członkowskich oraz państw
spoza UE do wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Zastosowane metody pozwoliły na
sformułowanie twierdzeń o charakterze prognostycznym.
Ostatnia uwaga dotyczy stosowanej terminologii. Zarówno w literaturze przedmiotu, jak i
dokumentach oficjalnych stosowane są trzy różne nazwy: europejska polityka bezpieczeństwa i
obrony (EPBiO), wspólna europejska polityka bezpieczeństwa i obrony (WEPBiO) oraz wspólna
polityka bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), w języku polskim pisane wielkimi lub małymi
literami. EPBiO to termin stosowany najczęściej, oznaczający politykę realizowaną w ramach
WPZiB. Polityka ta od czasu przyjęcia Traktatu o Unii Europejskiej z Lizbony nosi nazwę
wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, gdyż taka właśnie nazwa tej polityki znalazła się w
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Traktacie. Z kolei WEPBiO to określenie używane w latach 1999-2000, które obecnie wyszło już
z użycia: na szczycie w Helsinkach w r. 1999 proklamowano ustanowienie wspólnej europejskiej
polityki bezpieczeństwa i obrony. Podczas szczytu w Santa Maria de Feira (czerwiec 2000 r.)
używano jeszcze nazwy z przydomkiem „wspólna”. Potem jednak stopniowo zaczęto stosować tę
nazwę bez elementu „wspólna”: np. we wnioskach Prezydencji po szczycie Rady Europejskiej w
Nicei (grudzień 2000 r.) użyto pojęcia „wspólna europejska polityka bezpieczeństwa i obrony”, a
w raporcie Prezydencji – „europejska polityka bezpieczeństwa i obrony”. Podczas szczytu w
Göteborgu (czerwiec 2001 r.) stosowano już jedną, uproszczoną nazwę – „europejska polityka
bezpieczeństwa i obrony”.
Termin EPBiO używany jest zatem w niniejszej pracy na określenie polityki
bezpieczeństwa i obrony UE, zwłaszcza gdy traktowana jest ona w ujęciu historycznym. W
przypadku charakterystyki obecnego stanu prawnego, a także prognoz na temat przyszłej
ewolucji tej polityki, używany jest termin WPBiO. Sformułowanie WEPBiO, jako obecnie nie
stosowane, pojawia się w pracy sporadycznie w kontekście dokumentów oficjalnych, które tą
nazwą się posługiwały. Wbrew przeważającej w polskim piśmiennictwie tradycji w tym
względzie, zastosowano pisownię używającą małych liter, z uwagi na taki właśnie zapis w
polskiej wersji językowej Traktatu o Unii Europejskiej z Lizbony.
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ROZDZIAŁ I
WSPÓLNA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY
W ŚWIETLE WYBRANYCH TEORII STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
I.1. Realizm polityczny
Realizm polityczny postrzega działania państwa na arenie międzynarodowej jako
zorientowane na poszerzanie autonomii i wpływów, w którym to procesie ścierają się narodowe
interesy państw. Dominuje w nim rywalizacja, choć współpraca nie jest wykluczona. W teorii tej
system międzynarodowy charakteryzuje anarchia, zaś celem polityki zagranicznej państwa jest
zapewnienie mu bezpieczeństwa, niezależności i wpływów. Tak pojmowana aktywność
międzynarodowa opiera się przede wszystkim na sile państwa (state power), która jest pojęciem
centralnym w paradygmacie realistycznym. Państwo dąży do maksymalizacji owej siły w
stosunku do innych i wytworzenia korzystnej dla siebie równowagi sił. 1
Założenia szkoły realizmu politycznego są następujące2:
4. Polityka – podobnie jak całe życie społeczne – rządzi się obiektywnymi prawami, mającymi
swe źródło w prawach natury. Należy próbować je zrozumieć, nie zmienić.
5. Stosunki międzynarodowe definiowane są za pomocą pojęcia władzy i wpływu, do
maksymalizacji których państwa dążą w swych działaniach. Przyjmując takie założenie, nie
należy próbować – bo jest to z reguły niemożliwe – wnikać w intencje aktorów na scenie
politycznej.
6. Państwa są podstawowymi podmiotami stosunków międzynarodowych.
7. Państwa w swych działaniach zachowują się racjonalnie.
8. Państwa współpracują z innymi państwami tylko wtedy, jeśli łączy je wspólnota interesów.
9. Nie istnieje uniwersalna wspólnota i harmonia interesów i nie jest możliwe sprowadzenie ich
do wspólnego mianownika.
10. Z uwagi na obywateli, którzy podlegają jego pieczy, przywódca państwa nie ma prawa
1

Teresa Łoś-Nowak, Paradygmat realistyczny-projekcje porządku międzynarodowego w XXI wieku, w: Roman
Kuźniar (red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 2005, s. 21; David A. Baldwin, Power and International Relations, w: Walter Carlsnaes, Thomas Risse,
Beth A. Simmons (red.), Handbook of International Relations, Sage, London 2002, s. 177-178.
2
Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, Alfred A. Knopf, New York
1960, s. 1-50.
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kierować się bezwzględnymi regułami moralnymi; musi podejmować decyzje na podstawie
analizy sytuacji, w jakiej działa. Etyka polityczna ocenia zachowania na podstawie skutków,
jakie one przynoszą dla państwa i jego obywateli.
11. Organizacje międzynarodowe są fasadą bez żadnego politycznego znaczenia, stosunki
między państwami rządzą się prawami opisanymi przez realistów czy to w ramach instytucji,
czy poza nimi.
Przyznając podmiotowość i zdolność do wpływania na otoczenie międzynarodowe
jedynie państwom, szkoła realizmu sceptycznie odnosi się do idei integracji europejskiej,
uważając,

że

organizacje

międzynarodowe

nie

są

istotnym

podmiotem

stosunków

międzynarodowych. Niektórzy z badaczy tego nurtu ignorują zatem Unię Europejską jako aktora
rzeczywistości międzynarodowej; inni co prawda uznają istnienie organizacji międzynarodowych
jako podmiotów stosunków międzynarodowych, ale są zdania, że instytucje takie jak UE mają
nikłe znaczenie dla współpracy politycznej państw, ponieważ konflikty interesów między
państwami ograniczają ową współpracę, nawet pomimo istnienia pewnej zbieżności interesów.
Ponieważ teza ta dotyczy przede wszystkim spraw dla państwa najistotniejszych, takich jak
bezpieczeństwo i autonomia, może ona posłużyć do wyjaśnienia faktu małego postępu
poczynionego przez Unię w dziedzinie integracji politycznej, w tym przede wszystkim wspólnej
polityki bezpieczeństwa i obrony. Jak to podkreśla Jacek Czaputowicz, współpraca między
państwami jest trudna, ponieważ – według realistów – stosunkami międzynarodowymi rządzi
tzw. dylemat bezpieczeństwa, polegający na tym, że działania podjęte na rzecz wzrostu
bezpieczeństwa jednego państwa powodują spadek poczucia bezpieczeństwa innych państw. W
tej sytuacji państwa, przewidując zachowania partnerów, przyjmują założenie realizacji
najgorszego dla nich scenariusza.3
Zwolennicy szkoły neorealistycznej nie wierzą w możliwość poczynienia znaczących
postępów w integracji polityki obronnej przez UE. Jeden z jej przedstawicieli, Kenneth Waltz,
opierając się na analizie światowej równowagi sił, jaka utworzyła się po upadku Związku
Radzieckiego, wyraził wątpliwości co do tego, aby Europa była w stanie wyłonić się w
przyszłości jako jeden z biegunów owej równowagi. Dzieje się tak dlatego, że – jak argumentuje
Waltz – w kwestiach polityki zagranicznej i obronnej Unia może zrobić tylko to, na co wyrazi
3
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Małgorzata Grącik (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, Szkoła Główna Handlowa w
Warszawie-Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006, s. 49-50.
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zgodę każde z państw członkowskich, co uniemożliwia podejmowanie działań zbyt ryzykownych
lub dyskusyjnych. W tej sytuacji, pomimo faktu, że kraje UE dysponują zasobami, które
mogłyby uczynić z Unii znaczącego gracza na arenie międzynarodowej, takimi jak populacja,
silna gospodarka, zasoby, a także – zdaniem Waltza – odpowiednie zdolności bojowe, Unia nie
posiada ani struktury organizacyjnej, ani – co istotniejsze – zbiorowej woli politycznej, aby z
nich uczynić użytek. Dzieje się tak dlatego, iż na drodze konsensusu podejmować można tylko
działania nie powodujące żadnych poważniejszych konsekwencji. Jak wskazuje Waltz, kryzys w
Jugosławii pokazał, że UE nie jest w stanie powstrzymać wojny nawet w swym najbliższym
sąsiedztwie. Co więcej, jest on zdania, że skoro Europa Zachodnia nie była w stanie wypracować
skutecznej polityki obronnej w dobie zimnej wojny, w obliczu zagrożenia ze strony ZSRR i
licząc tylko sześciu członków, tym mniejsze są szanse, że będzie w stanie to uczynić obecnie. W
tej sytuacji Europa może podejmować działania tylko wtedy, gdy USA zdecydują się obrać
określony kierunek, i będzie to zawsze aktywność o charakterze „pomocowym” w stosunku do
tej podejmowanej przez Stany Zjednoczone. Tak więc, konkluduje Waltz, obronność europejska
pozostanie nadal w cieniu NATO, które będzie głównym forum podejmowania działań o
charakterze militarnym.4
Tezę o uzależnieniu bezpieczeństwa europejskiego od obecności USA wysuwa też inny
przedstawiciel neorealizmu – John D. Mearsheimer. Wychodząc od realistycznego twierdzenia o
konieczności zachowania równowagi sił jako środka zapobiegania wybuchom konfliktów
militarnych, twierdzi on, że tylko militarna obecność USA powstrzymuje państwa europejskie –
takie jak np. Francja i Niemcy – od konfrontacji. Jeśli USA wycofałyby się z Europy, dawne
mocarstwa europejskie zaczęłyby konkurować o wpływy, które miały na kontynencie przed
rozpoczęciem zimnej wojny, zaś pierwszym krokiem do rozpoczęcia tego współzawodnictwa
byłoby zdobycie broni jądrowej przez zjednoczone Niemcy.5 Dlatego też Mearsheimer nazywa
USA „zewnętrznym równoważnikiem” (offshore balancer) dla Europy. Polemizuje on z
twierdzeniem, że animozje na kontynencie europejskim zostały zażegnane, oraz że dzisiejsza
Europa ma naturę pacyfistyczną, oraz że tworzy coś, co niektórzy politolodzy nazywają
wspólnotą

bezpieczeństwa

(security

community).

Według

Mearsheimera,

podstawą

funkcjonowania Unii Europejskiej jest polityka siły, a konkretnie obecność militarnej siły USA
na kontynencie, która to siła przez dziesiątki lat pozwoliła UE na bezprecedensowy rozwój
4
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ekonomiczny. Jednocześnie podkreśla on, że mimo owego znacznego potencjału gospodarczego,
Unia nie przedstawia sobą jak dotąd siły o znaczącym potencjale militarnym.6
Neorealistyczna szkoła w teorii stosunków międzynarodowych nie pokłada wielkich
nadziei w przyszłym rozwoju wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Źródła bezpieczeństwa
na kontynencie przedstawiciele tego nurtu upatrują w tradycyjnej koncepcji równowagi sił, zaś
USA traktują jako jedynego w dobie obecnej gwaranta takiej równowagi. Realiści z nieufnością
odnoszą się także do wszelkich rozwiązań instytucjonalnych, gdyż ich zdaniem, to nie instytucje
jako takie są władne lub rozwiązywać konflikty lub zapobiegać im, lecz jedynie wchodzące w ich
skład państwa, które używają infrastruktury instytucjonalnej dla maksymalizacji swych wpływów
w sytuacji, gdy uznają to za korzystne z punktu widzenia swej racji stanu. To właśnie państwa,
podobnie jak ich wzajemne interakcje, stanowią o większości działań na współczesnej arenie
międzynarodowej.

Są

one

też

podmiotami

legitymizującymi

działania

organizacji

międzynarodowych, które stanowią jedynie formę „przedłużenia” ich wpływów.7 Toteż obecność
amerykańska na kontynencie – niezależnie od faktu, że występuje ona w formie
zinstytucjonalizowanej jako siły NATO – jest dla nich podstawą bezpieczeństwa europejskiego.
Odrzucają oni zatem możliwość przyszłego rozwoju i emancypacji WBPiO, zakładając, że może
ona funkcjonować jedynie jako element Sojuszu Północnoatlantyckiego.
I.2. Podejście międzyrządowe
Pewną pochodną teoretyczną od tradycji realistycznej jest podejście międzyrządowe,
reprezentowane przez takich politologów jak np. Andrew Moravcsik czy Stanley Hoffmann.
Zwolennicy podejścia międzyrządowego postrzegają organizacje międzynarodowe jako fora
walki państw o maksymalizację wpływów. Na plan pierwszy wysuwają się tu interesy narodowe
i negocjacje między rządami. Moravcsik argumentuje, że państwa członkowskie przystąpiły do
tworzenia budowli europejskiej w celu zabezpieczenia realizacji wynegocjowanych zobowiązań i
nakłonienia partnerów do współpracy.8 Integracja europejska jest tu rozumiana jako efekt
kombinacji dwóch czynników: pragmatycznej polityki ekonomicznej i współzależności
geopolitycznej, gdzie głównymi aktorami pozostają najważniejsze państwa członkowskie Unii:
6
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Francja, Niemcy i Wielka Brytania. Francja poprzez odpowiednią politykę na poziomie
międzyrządowym zapewniła sobie silną pozycję w Unii (co odzwierciedla status języka
francuskiego jako de facto drugiego języka roboczego UE) oraz wysokie subsydia w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej. Z drugiej strony, quasi-federalna struktura, nacisk na liberalizację
handlu, wysokie ceny produktów rolnych oraz niezależny bank centralny wywodzą się z
propozycji niemieckich, zaś inicjatywy zmierzające do deregulacji ekonomicznej oraz budowy
polityki obronnej kompatybilnej z NATO Unia zawdzięcza Brytyjczykom. Zatem instytucje
europejskie – Komisja, Rada, Parlament Europejski i Europejski Trybunał Sprawiedliwości – nie
są prostym przedłużeniem polityk konkretnego państwa członkowskiego, ale raczej
pragmatycznymi rozwiązaniami służącymi usuwaniu różnic poglądów między nimi w sytuacji,
gdy konkretne interesy danych państw powodują chwilowe odejście od reguł wolnego handlu i
standardów regulacyjnych. W tym sensie UE nie różni się zasadniczo od WTO czy NAFTA.9
Opisane powyżej czynniki ograniczają zakres działania Unii i czynią rozszerzenie metody
wspólnotowej na inne dziedziny, zwłaszcza na politykę zagraniczną i obronność, wysoce
nieprawdopodobnym. Zdaniem Moravcsika, Unia w chwili obecnej posiada tyle legitymizacji, ile
byli skłonni jej nadać jej obywatele, a dokładnie tyle, ile pochodzi od państw członkowskich.10
Twierdzenie to jest zgodnie z tezami realizmu politycznego, według którego państwa podejmują
współpracę tylko w sytuacji, kiedy uznają to za korzystne dla swych interesów. Zawiera też
centralną tezę teorii międzyrządowej, według której współpraca, czy też scedowanie części
suwerenności w danej dziedzinie nie oznacza automatycznego przenoszenia tego modelu
współpracy w inne sfery. Według Moravcsika, opinia publiczna w państwach członkowskich
przeciwna jest pogłębianiu współpracy w dziedzinie obronności, więc postęp integracji w tej
sferze jest wysoce nieprawdopodobny.11 Podobną tezę wygłasza on w artykule „Striking a New
Transatlantic Bargain”, argumentując, że stworzenie sił obronnych przystosowanych do walki o
wysokiej intensywności nie leży w interesie Europejczyków i byłoby marnowaniem zasobów
budżetowych. Zamiast tego UE skupić się powinna na rozwijaniu zdolności zarządzania
kryzysami i pokojowego ich rozwiązywania, pozostawiając Stanom Zjednoczonym budowanie

9

Andrew Moravcsik, Despotism In Brussels? Misreading the European Union, Foreign Affairs, May/June 2001, Vol.
80, No 3, s. 116-117.
10
Andrew Moravcsik, The European Constitutional Compromise,
www.federalunion.org.uk/europe/defencepolicy.shtml, 05/09/2006.
11
Ibid.

21

zdolności obronnych koniecznych do działań wojennych wysokiej intensywności.12 Z podobnego
założenia, utrzymującego, że postęp w dziedzinie wspólnej obrony jest możliwy tylko wówczas,
gdy państwa członkowskie UE uznają, że leży to w interesie geopolitycznym każdego z nich,
wychodzi w swych rozważaniach na temat przyszłości wspólnej polityki obronnej inny
zwolennik podejścia międzyrządowego, Stanley Hoffmann. Twierdzenie to prowadzi go jednak
do zupełnie innych wniosków. Zdaniem Hoffmanna, jednostronna polityka USA doprowadzi
wkrótce Europejczyków do wniosku, że ich interesy geopolityczne są różne od amerykańskich,
co popchnie państwa członkowskie UE do wypracowania wspólnej polityki wobec takich
obszarów jak Bliski Wschód czy Afryka oraz krajów muzułmańskich.13 Kreśląc sytuującą się w
tradycji realistycznej wizję otoczenia międzynarodowego pełnego wrogości i animozji,
Hoffmann wyraża również przekonanie, że wspólna polityka obronna może być wynikiem chęci
zapewnienia większego bezpieczeństwa na kontynencie.
I.3. Federalizm
Z kolei liberalni teoretycy państwa wyrażają przekonanie, że system anarchii i stały stan
konfliktu między państwami nie są ani cechami endemicznymi stosunków międzynarodowych,
ani nieuniknioną konsekwencją „natury człowieka”. Optymistycznie zakładają oni, że
niedoskonałości

funkcjonowania

systemu

międzynarodowego

(czyli

konflikty

między

państwami) można zniwelować za pomocą pewnych działań systemowych mających na celu
zastąpienie stanu anarchii układem kolektywnego bezpieczeństwa. Stan ten osiągnąć można na
drodze upowszechniania wartości liberalnej demokracji i wolnego rynku oraz ustanowienia
instytucji międzynarodowych działających na podstawie i w ramach prawa międzynarodowego.14
I.3.1. Federalizm i konfederalizm
Główną cechą projektu federalnego jest założenie, że finalité politique procesów
integracyjnych przybierze formę tworu przypominającego państwo. Federacja definiowana jest
bowiem jako forma organizacji politycznej charakteryzująca się podziałem odpowiedzialności
12
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pomiędzy władzę centralną a części składowe (państwa, regiony czy prowincje) cieszące się
autonomią w pewnych dziedzinach.15 Cecha ta wyraźnie odróżnia federalizm od nurtów takich
jak funkcjonalizm czy transakcjonalizm, które zakładają przezwyciężenie porządku opartego na
systemie państw i wyłonienie alternatywnego porządku światowego.16 Według B. Rosamonda,
dla federalistów ponadnarodowe państwo generuje zjawisko ekonomiki skali poprzez
centralizację i dewolucję kompetencji „w górę”. To odróżnia federację od konfederacji, gdzie
kompetencje w dziedzinach mających wpływ na poczucie suwerenności danego kraju pozostają
w rękach państw członkowskich. Podejście federalistyczne zakłada także zapewnienie
mechanizmu równowagi pomiędzy różnymi, często rywalizującymi ze sobą ośrodkami i
poziomami podejmowania decyzji. Federaliści wierzą, że możliwe jest zbudowanie takiej
struktury, która zapewniłaby jednocześnie autonomię podmiotów w niej uczestniczących i
harmonizację działań zmierzających ku wspólnemu celowi, koordynowaną przez centralny
ośrodek władzy. Dodać należy, że założeniem projektu federalnego jest, aby ta harmonizacja
ujęta była w ramy dokumentu o charakterze konstytucyjnym, nie zaś przebiegała ad hoc na
drodze rokowań dyplomatycznych.17
Zwolennikami rozwiązań federalistycznych byli Jean Monnet i Altiero Spinelli. Według
tego pierwszego, proces integracji europejskiej powinien zasadzać się na dotychczasowym
doświadczeniu zbiorowym, będąc jednocześnie odpowiedzią na potrzeby społeczeństw Europy i
szukaniem nowych sposobów działania. W tym celu konieczne byłoby ustanowienie pewnych
nowych zasad i reguł współpracy, gdyż proces europejski nie może polegać tylko na woli
politycznej. Konieczne jest też nadanie jej pewnych ram strukturalno-instytucjonalnych, które
architekci Europy pozostawiliby przyszłym pokoleniom. Monnet był zwolennikiem podejścia
ewolucyjnego – według niego cel federacji europejskiej mógł zostać osiągnięty przez współpracę
gospodarczą instytucji powołujących z konieczności do życia nowe struktury w skali
europejskiej. To podejście zakładało kolejne włączanie coraz to nowych państw i obszarów życia
społeczno-gospodarczego do systemu wspólnych reguł i instytucji. Europa miała być zbudowana
według takich samych zasad, według których tworzyły się kiedyś państwa narodowe: Monnet
wierzył w powstanie solidarności między narodami Europy, która kiedyś w sposób naturalny, na
drodze doświadczenia zbiorowego, przyczyni się do wyłonienia federacji, mającej poparcie
15
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społeczeństw.18
Z kolei Spinelli opowiadał się za federalizmem w jego radykalnej odmianie. Głosił on
konieczność powstania autonomicznego ruchu na rzecz federacji europejskiej, jako że rządy
państw narodowych były jego zdaniem przeszkodą dla zbudowania federacji. Szczególną rolę
odgrywały tu zwłaszcza pewne grupy zawodowe, które nie były zainteresowane zmianą
istniejącego status quo: dyplomaci, wojsko oraz wyżsi urzędnicy państwowi.19 Spinelli był też
zwolennikiem powołania do życia Kongresu Narodu Europejskiego, którego zadaniem byłoby
przeprowadzenie kampanii politycznej mającej na celu zwołanie konstytuanty europejskiej i
zjednoczenie Europy drogą bezpośrednią i rewolucyjną.20
Według jego zwolenników, model federalny ma tę zaletę, że uniemożliwia zdominowanie
systemu przez jednego z jego uczestników. Co więcej, sfederalizowane państwo staje się silnym,
podmiotem stosunków międzynarodowych. Logika rozwiązań federalistycznych jest bowiem
taka, że rozbieżności pomiędzy krajami mogą zostać przezwyciężone właśnie na drodze
utworzenia bytu quasi-państwowego na poziomie ponadnarodowym. Wpływy podejścia
federalistycznego widoczne były zarówno w założeniach, jak i w trybie uchwalenia Traktatu
Konstytucyjnego. Również nazwa dokumentu sugerowała jego charakter jako swego rodzaju
dokument fundamentalny. Z kolei formuła Konwentu oraz planowany tryb przyjęcia Traktatu
Konstytucyjnego odpowiadała federacyjnemu modelowi Spinellego. Jednakże porażka projektu
Traktatu i jego odrzucenie na rzecz bardziej zachowawczego w swym charakterze Traktatu
Lizbońskiego skłania ku wnioskom, że „odgórna” federalizacja Unii skazana jest na
niepowodzenie. Bardziej prawdopodobna wydaje się integracja metodą małych kroków i zmian
ewolucyjnych, przy czym nie wydaje się, aby w przewidywalnej przyszłości UE osiągnęła etap
federacji, choć – co zostało powyżej wykazane – elementy federacyjne są w jej konstrukcji
obecne, a dalsze rozwiązania w tym duchu prawdopodobnie będą wprowadzane.
Sfera bezpieczeństwa i obrony to dziedzina najtrudniej poddająca się działaniom
integracyjnym. Dotyczy ona bowiem aktywności państw najściślej w ich percepcji powiązanej z
suwerennością, a więc uprawnienia w tej sferze najtrudniej jest przekazać na szczebel federalny.
Wprawdzie Traktat o Unii Europejskiej dopuszcza możliwość wspólnej obrony, do której z
18
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czasem doprowadzić może rozwój WPBiO, jednak jej powstanie obwarowane jest – jak
wszystkie działania w ramach tej polityki – koniecznością wyrażenia na to jednomyślnej zgody
przez wszystkie państwa członkowskie. Jeśli chodzi o wyniki pracy konwentu europejskiego w
dziedzinie polityki bezpieczeństwa i obrony, warto zacytować tu publikację grupy jej członków
poświęconą tej problematyce. W dokumencie „The Europe We Need: Essential Requirements of
the New Federalism” utrzymują oni, że w celu przyjęcia na siebie zobowiązań globalnego
partnera na scenie międzynarodowej, Europa musi wciągnąć WPZiB w orbitę działań
federalistycznych. W tym celu należy przyjąć metodę wspólnotową także w tej dziedzinie,
wyposażyć Parlament Europejski w uprawnienia do kontroli demokratycznej polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa, ustanowienie oraz ustanowić „podwójny kapelusz” dla wysokiego
przedstawiciela ds. WPZiB, który byłby odpowiedzialny przed Radą i Parlamentem. Co więcej,
sygnatariusze dokumentu zaproponowali utworzenie stałej rady ministrów obrony w celu
koordynacji polityki państw członkowskich w tej sferze oraz nadzoru nad europejskimi siłami
szybkiego reagowania. Zaproponowali oni również utworzenie europejskiej agencji do spraw
produkcji i zamówień uzbrojenia, której działalność

miałaby stać się elementem spójnej

europejskiej polityki obronnej.21
Pomimo przytoczonych powyżej zaleceń, będących pewnym postulatem politycznym
opcji federalistycznej, w projekcie Traktatu Konstytucyjnego nie umieszczono metody
wspólnotowej w dziedzinie WPZiB i WPBiO. Jednomyślność pozostała naczelną zasadą, zaś
zakres głosowania większością kwalifikowaną został rozszerzony jedynie bardzo nieznacznie.
Wprowadzono za to instrument zwiększający spójność między WPBiO a resztą polityk w postaci
wyposażenia wysokiego reprezentanta Unii do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w
funkcję wiceprzewodniczącego Komisji. W tym miejscu podkreślić należy, że zapisy Traktatu
Konstytucyjnego dotyczące EPBiO zostały niemal w całości powtórzone przez Traktat
Lizboński. I tak, wprowadzony został instrument stałej współpracy strukturalnej, wzorowany na
mechanizmie wzmocnionej współpracy. Pozwala on na wyłonienie spośród państw
członkowskich grupy pionierskiej, która zawarłaby dalej idące zobowiązania w dziedzinie
udziału w programach dotyczących obronności lub rozwoju zasobów.22 Innym nowym
21
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uregulowaniem w dziedzinie WPBiO były zawarte w Traktacie Konstytucyjnym propozycje
dotyczące

klauzuli

solidarności,

przewidującej

solidarną

pomoc

niesioną

państwu

członkowskiemu przez inne państwa w sytuacji, kiedy padnie ono ofiarą ataku terrorystycznego
lub katastrofy naturalnej, oraz klauzula obrony wzajemnej.23 Obie te klauzule w wersji
niezmienionej umieszczone zostały w Traktacie z Lizbony. Pod wpływem krytyki Traktatu
Konstytucyjnego w Traktacie z Lizbony zrezygnowano za to z używania nazwy „minister spraw
zagranicznych Unii”, która powodowała – raczej nieuzasadnione – obawy części opinii
publicznej o zagarnianie przez UE atrybutów suwerenności państwowej, zastępując ją terminem
„wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa”. Jednak zakres
jego uprawnień zawarty w Traktacie z Lizbony pozostał taki samo, jak to proponowano w
projekcie Traktatu Konstytucyjnego.
Trudno zatem powiedzieć, aby w dziedzinie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony
UE obecne były elementy federalistyczne. W dalszym ciągu pozostaje ona w sferze działań
międzyrządowych.

Zawiera

ona

jedynie

mechanizmy

koordynacji

polityki

państw

członkowskich, wraz z instrumentami zwiększającymi spójność pomiędzy WPZiB a resztą
polityk UE.
I.4. Funkcjonalizm i neofunkcjonalizm
Według B. Rosamonda, teoria funkcjonalistyczna wydaje się być centralną teorią dla
opisu integracji regionalnej, teorią, z której wywodzi się wiele późniejszych modeli
wypracowanych przez teoretyków integracji, takich jak teoria współzależności, koncepcje
społeczeństwa światowego (world society), teoria reżimów czy polityki powiązań (linkage
politics). Funkcjonalizm wywodzi się z tradycji myśli liberalnej i idealistycznej, zakładając
racjonalną i nieagresywną naturę uczestników ładu międzynarodowego, a co za tym idzie –
możliwość postępu i harmonijnego współistnienia. Założenia teorii funkcjonalistycznej są
największym wyzwaniem dla teorii wywodzących się z tradycji realizmu politycznego. Ważnym
punktem odniesienia dla paradygmatu funkcjonalistycznego jest nadanie priorytetowego
znaczenia potrzebom obywateli, jak również sceptycyzm co do tego, czy owe potrzeby najlepiej
zaspokajane są przez państwo narodowe. Po pierwsze, według funkcjonalistów, niektóre z tych
potrzeb mają charakter uniwersalny, po wtóre, państwa narodowe z natury swej hołdują pewnym

23
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dogmatom, które uniemożliwiają im działania nakierowane na maksymalizację efektów. W
proponowanych rozwiązaniach funkcjonalistów cechuje daleko idący pragmatyzm: kładą oni
nacisk przede wszystkim na funkcję, jaką do spełnienia ma dana instytucja, i tej funkcji
podporządkowują jej formę.24 Z tego też powodu w nurcie funkcjonalistycznym przyjmuje się, że
działania integracyjne powinny obejmować przede wszystkim struktury i mechanizmy
gospodarcze, a z ich pomocą dążyć należy do praktycznego rozwiązywania problemów
współpracy międzynarodowej.25
Jednym z najzagorzalszych krytyków państwa narodowego w tym aspekcie był David
Mitrany. Organizacja ładu międzynarodowego oparta na państwach narodowych to według niego
reguła ograniczająca możliwości zaspokajania potrzeb społeczności międzynarodowej, do czego
najlepiej nadają się instytucje transnarodowe. Ich ustanowienie miałoby przynieść dwie
zasadnicze korzyści: po pierwsze, ich skuteczne działanie przyniosłoby efekt w postaci transferu
lojalności na poziom ponadnarodowy, po drugie – zredukowałoby groźbę wybuchu konfliktu
międzynarodowego. Koncepcja funkcjonalizmu stworzona przez Mitrany’ego zakłada uprzednie
zdefiniowanie problemu, dopiero zaś późniejsze określenie obszaru problematyki i zakresu
współpracy potrzebnego do jego rozwiązania. Przewiduje ona konieczność unikania roztrząsania
problemów natury konstytucyjnej, a skupienie się na programach wspólnych działań.26 W swych
rozważaniach na temat sposobów zapewnienia harmonijnego funkcjonowania społeczności
międzynarodowej funkcjonaliści opierają się na podejściu pragmatycznym i technokratycznym.27
Neofunkcjonalizm jest zatem teorią opisującą proces przeniesienia lojalności z poziomu
państwowego na poziom regionalny, następującego w przypadku, gdy państwa spodziewają się,
że korzyści wypływające z uczestnictwa w organizacji regionalnej przewyższą korzyści
odniesione w przypadku działań podjętych na poziome indywidualnego państwa. Mamy tu do
czynienia z polityką skali, gdzie ograniczenie suwerennych praw państwa na rzecz organizacji
rekompensowane jest przez wzrost siły przetargowej państwa jako członka organizacji
międzynarodowej. Jak tłumaczą przedstawiciele neofunkcjonalnej szkoły integracji regionalnej,
to owe korzyści stanowiły impuls integracyjny dla państw członkowskich i sprawiły, że Unia
Europejska jest w tej chwili jednym z najsilniejszych pod względem gospodarczym blokiem na
świecie. W tym wypadku ograniczenie pewnych suwerennych uprawnień władzy państwowej na
24
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rzecz wspólnej polityki unijnej zrekompensowane zostało wzrostem siły przetargowej, którą
zyskały one występując jako jeden podmiot w międzynarodowych negocjacjach handlowych z
największymi konkurentami, takimi jak USA czy Japonia.28 Argument ten może być również z
powodzeniem przeniesiony na płaszczyznę polityki zagranicznej i bezpieczeństwa: dzięki
wspólnej polityce w tych sferach, UE postrzegana będzie jako jeden podmiot, zdolny do projekcji
siły na skalę nieosiągalną dla pojedynczych państw członkowskich. Zjawisko to dobrze
charakteryzuje europejska strategia bezpieczeństwa, stwierdzając: „Jako Unia 25 państw o liczbie
ludności wynoszącej ponad 450 mln, wytwarzając jedną czwartą światowego produktu
narodowego brutto (PNB) i dysponując szerokim zakresem instrumentów, Unia Europejska w
sposób nieunikniony jest graczem globalnym (…) Musimy być bardziej aktywni, działać spójniej
i umiejętniej, aby nasz wkład był zgodny z naszymi możliwościami”.29
Niektórzy analitycy opisują funkcjonalizm jako podejście, które postuluje umacnianie
procesów integracji (głównie ekonomicznej) „metodą małych kroków oraz praktycznych
przedsięwzięć”.30 Zwiększałyby one realny zakres wszechstronnych powiązań między państwami
bez

konieczności

narzucania

od

razu

tworzonych

odgórnie

instytucji

czy

struktur

ponadnarodowych typu federalnego, które mogą – ale nie muszą – same ukształtować się
ewolucyjnie. W tym sensie funkcjonalizm przeciwstawia się federalizmowi. Wyjaśnienia tego,
jak zwiększanie zakresu powiązań między państwami dostarcza zdaniem funkcjonalistów
działanie efektu spillover. Po raz pierwszy opisany przez Ernsta B. Haasa, efekt ten dotyczył
rozwoju i stopniowego pogłębiania integracji w poszczególnych sektorach gospodarek państw
członkowskich Wspólnot Europejskich, gdzie integracja w danym sektorze powodowała bodźce
integracyjne zarówno w obrębie, jak i na zewnątrz danego systemu.31 Przykładowo, integracja
przemysłów węgla i stali przyniosła korzyści uprzemysłowionym państwom Europy Zachodniej.
Nie można jej jednak było osiągnąć bez częściowej przynajmniej integracji bądź chociaż
koordynacji polityk w dziedzinach pokrewnych, takich jak np. transport. Podobnie, unia celna
pomiędzy państwami funkcjonować będzie sprawniej, jeśli uczestniczące w niej kraje
doprowadzą do ustalenia stabilnych kursów wymiany walut. Jak widać, działanie tego zjawiska
służyło analitykom do wyjaśnienia zarówno procesu pogłębiania integracji, jak i jej poszerzania o
28
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nowe obszary. W polskiej literaturze przedmiotu zjawisko spillover opisuje m.in. Małgorzata
Znoykowicz-Wierzbicka, tłumacząc ten termin jako efekt rozprysku lub inaczej rozlewania się
procesu integracyjnego, polegający na tym, że wraz z realizacją danego etapu integracji,
uruchamiane są niejako automatycznie nowe działania i nowe formy współpracy.
Dla neofunkcjonalistów upolitycznienie nie jest zjawiskiem hamującym integrację,
przeciwnie, jak podkreśla Ernst Haas, jej efektem niejako ubocznym jest pogłębienie tego
procesu. Pisze on o „grupach zorganizowanych w ramach danego państwa wokół konkretnych
celów i interesów, pragnących i zdolnych do realizacji swych aspiracji za pomocą środków
ponadnarodowych, jeśli to miałoby im przynieść korzyści”32. Neofunkcjonalistyczna koncepcja
upolitycznienia wydaje się wyjaśniać zjawisko „Europy zmiennej geometrii”, gdyż – jak piszą
Liesbet Hooghe i Gary Marks – według jednego ze zwolenników tej koncepcji, Philippe
Schmittera, to, co wyłania się w efekcie to „Europa [która] jest strukturą bez stałego centrum,
raczej siecią jurysdykcji o zmiennym członkostwie, zmieniających się regułach podejmowania
decyzji, i o różnej trwałości, zależnej od potrzeby i tego, co w danym momencie jest do
zaakceptowania przez jej uczestników. Cechy te (…) wzmacniane są przez upolitycznienie”.33
Przytoczona argumentacja szkoły funkcjonalistycznej i neofunkcjonalistycznej wydaje się
dostarczać przekonującego wyjaśnienia zjawiska coraz szybszej integracji w dziedzinie
bezpieczeństwa i obrony, pomimo braku włączenia tego obszaru do sfery polityk
wspólnotowych. Dzieje się tak, gdyż nawiązanie współpracy w ramach procesu integracyjnego
prowadzi nieuchronnie do sytuacji, w której państwa członkowskie przenoszą coraz więcej
swych suwerennych uprawnień na poziom ponadnarodowy. Według neofunkcjonalistów, to
właśnie logika tej dynamiki tłumaczy ewolucję również w ramach drugiego filaru, gdzie po
latach luźnej współpracy międzyrządowej pojawiać się zaczęły elementy wspólnotowe.
Częściowego wytłumaczenia tego zjawiska dostarcza też wyjaśnienie działania zjawiska
spillover, w ramach którego integracja w danej dziedzinie powoduje powstanie impulsu
integracyjnego dla dziedzin z nią powiązanych. Co więcej, sektor obronności to obszar na styku
polityki i gospodarki, zaś postępy w rozwoju przemysłu zbrojeniowego w krajach członkowskich
niewątpliwie przyczynią się do dalszej integracji tej sfery. W tym kontekście warto przytoczyć
32
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fragment komunikatu Komisji do Parlamentu i Rady poświęconego strategii na rzecz
wzmocnienia europejskiego przemysłu obronnego: „Obronność jest sektorem nowoczesnych
technologii, a badania i rozwój w tej sferze wpływają też na inne obszary (…). Razem, te
dziedziny aktywności są źródłem nowych możliwości, innowacji i know-how, które podtrzymują
i stymulują wzrost we wszystkich obszarach gospodarki”.34
Jakie pragmatyczne wnioski płyną z powyższych wywodów neofunkcjonalistów dla
przyszłości wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony? Po pierwsze, aby ją wzmocnić i uczynić
efektywną, należy postrzegać ją w kategoriach low-politics, czyli jako zbiór pragmatycznych
posunięć mających na celu zwiększenie zdolności bojowych Europy oraz możliwości
zapobiegania konfliktom i zarządzania kryzysami. Liesbeth Hooghe przytacza zasady, które
mogłyby „zwiększyć kolektywne zyski uczestników współpracy międzynarodowej bez narażania
na szwank ich narodowej tożsamości”35:
•

skupić się na tych problemach, których rozwiązanie przyniesie najwięcej korzyści
uczestnikom procesu;

•

podzielić kwestie złożone na mniejsze i prostsze, zmniejszając ilość zaangażowanych weń
podmiotów;

•

dostosować zasady podejmowania decyzji do decyzji, którą w danym przypadku mamy
podjąć;

•

wybierać problemy, których rozwiązanie przynosi stosunkowo niskie koszty uboczne.36
Jaki rodzaj reżimu wyłoni się, gdy współpraca w niektórych sferach jest pożądana, ale

państwa członkowskie dostosowałyby reguły owej współpracy do problemu, nie zaś do
istniejących instytucji europejskich? Według Hooghe i Marksa, byłaby to sieć europejskich
agencji, np. do spraw ochrony środowiska, walki z przemytem narkotyków, bezpieczeństwa
żywności, lotnictwa, systemów satelitarnych, etc. A co się stanie, jeśli pewne formy integracji
zostaną uznane za pożądane tylko przez niektóre państwa członkowskie? Ta kwestia podnoszona
była przy okazji EMU, zaś rozwiązaniem instytucjonalnym okazała się możliwość
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nieprzystąpienia do tej formy współpracy przez państwo, które sobie tego nie życzy.37 Wydaje
się, że rozwój WBPiO idzie właśnie w tym kierunku, o czym świadczyć mogą utworzenie
Europejskiej Agencji Obrony oraz wprowadzenie mechanizmu współpracy strukturalnej w
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, jak również ustanowienie instytucji konstruktywnego
wstrzymania się od głosu. Wygląda na to, że rzeczywista ewolucja WPBiO przerosła nawet
oczekiwania E. Haasa, który wyłączał sferę polityki zagranicznej i bezpieczeństwa z obszarów,
które mogłoby objąć zjawisko spillover.38
I.5. Liberalny instytucjonalizm
Najbardziej chyba prominentną wśród teorii integracji europejskiej jest tradycja
instytucjonalistyczna,

wywodząca

się

z

tradycji

neofunkcjonalistycznej.

Według

instytucjonalistów, państwa przystępują do organizacji międzynarodowych z powodu korzyści,
jakie to ze sobą niesie, takich jak przystąpienie do kooperatywnego systemu rozwiązywania
konfliktów wraz z sankcjami za niestosowanie się do reguł, zwiększenie możliwości projekcji
siły (zwłaszcza dla mniejszych państw), obniżenie kosztów transakcyjnych oraz większą
przejrzystość działań państw na arenie międzynarodowej.39
Instytucjonaliści

postrzegają

integrację

europejską

jako

proces

polegający

na

systematycznym wzroście władzy, uprawnień i jurysdykcji instytucji ponadnarodowych, czemu
towarzyszyć ma równoczesne ograniczanie autonomii oraz zmniejszanie zakresu wyłącznych
kompetencji państw członkowskich. Choć, jak argumentują instytucjonaliści, procesy
integracyjne zapoczątkowane zostały na drodze współpracy międzyrządowej, to poszerzenie
uprawnień raz ustanowionych instytucji przebiega następnie w sposób, nad którym państwa
członkowskie mają jedynie ograniczoną kontrolę. Proces ten przebiega na dwóch płaszczyznach:
poziomej, czyli wspólnego podejmowania decyzji, jak i pionowej (ponadnarodowej). Co więcej,
w miarę postępu procesów integracyjnych, instytucje stają się ich motorem, dążąc tym samym do
stopniowego zwiększania swych uprawnień. Ich celem jest jednak nie tylko sama
maksymalizacja wpływów, ale zapewnienie bezpieczeństwa i dobrobytu międzynarodowej
społeczności objętej zakresem ich kompetencji.
37
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Fundamentalne założenia instytucjonalizmu są zatem następujące:
1. Podstawowymi podmiotami stosunków międzynarodowych są nie tylko państwa, ale także
instytucje międzynarodowe.
2. Istnienie instytucji międzynarodowych powoduje współzależność między pierwotnymi
podmiotami stosunków międzynarodowych, jakimi są państwa.
3. Współzależność między państwami znacznie moderuje ich zachowania.
4. Jeśli byt państwa nie jest zagrożony, może się ono kierować innymi pobudkami niż dążenie
do maksymalizacji władzy.
5. Organizacje międzynarodowe spełniają rolę porządkującą stosunki między państwami,
powściągając imperialistyczne zapędy potęg, i są skuteczną alternatywą dla systemu
równowagi sił.
Instytucjonaliści przekonani są, że każda instytucja międzynarodowa od momentu swego
powołania ma własną dynamikę rozwoju. Co więcej, jej trwanie i sprawne funkcjonowanie
zależy w głównej mierze od roli i zasięgu działania organizacji. Po trzecie zaś, cele i jej warunki
funkcjonowania dotykają większej ilości sfer działania państwa niż umowy i pakty
międzynarodowe, działające na ogół w pewnym wąski wycinku aktywności międzynarodowej
krajów. Na przykład sojusz między państwami ma na celu oddalenie zagrożeń dla ich
bezpieczeństwa, zaś instytucje zajmują się zmniejszaniem we wzajemnych stosunkach szerzej
pojętego ryzyka i niepewności w danym regionie.40
W odróżnieniu od szkoły realistycznej, instytucjonaliści odrzucają wizję pokoju opartą na
równowadze sił, i pozostają w przekonaniu, że instytucje zbiorowego bezpieczeństwa tworzą
wartość dodaną w stosunku do sumy potencjałów militarnych ich członków. Dlatego też
przedstawiciele teorii neoliberalnych utrzymują, ze również po zakończeniu zimnej wojny
instytucje te mają do spełnienia istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa w Europie. NATO
jako sojusz wojskowy pełni bowiem funkcje odstraszające. Z kolei misje utrzymania pokoju,
między innymi te pod auspicjami UE, wpływają na przebieg i zakończenie kryzysów
międzynarodowych. Co więcej, instytucje, których celem jest utrzymanie pokoju, dają krajom
nawet o małym bądź średnim potencjale możliwość wpływania na sytuację międzynarodową.41
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realistycznego założenia o dążeniu do maksymalizacji władzy i autonomii jako podstawowej
pobudki działania państw. Nie zaprzecza on co prawda, że władza i wpływ są istotną motywacją,
ale twierdzi jednocześnie, że decydujące znaczenie mają tutaj warunki w jakich dane państwo
działa: w przypadku zagrożenia dla jego bytu, wysiłki w celu zachowania autonomii będą
traktowane priorytetowo, jednak w przypadku braku bezpośrednich zagrożeń państwa zwracać
się mogą także ku realizacji innych celów. W ten sposób otoczenie, czyli system, w jakim działa
dane państwo, ma fundamentalne znaczenie dla definicji jego priorytetów i sposobu działania.
Należy zaznaczyć, że zwolennicy teorii funkcjonalistycznych i instytucjonalistycznych nie
podważają zasadniczej tezy neorealistów, że instytucje i organizacje międzynarodowe
zdominowane są często przez potęgi światowe, które dzięki nimi mogą zwiększać swe wpływy.
Inaczej jednak niż realiści, postrzegają oni wpływ większych mocarstw nie jako kalkulację, lecz
raczej jako nieuchronny często efekt ich potencjału gospodarczego, ludnościowego, militarnego
czy też oddziaływań kulturowych. Nie oznacza to jednak – jak np. argumentują Alec Stone Sweet
i Wayne Sandholtz – że owe mocarstwa nie podlegają moderującemu wpływowi instytucji.
Normy
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procedurami zasad.42
Interesującym przyczynkiem do teorii instytucjonalistycznej może być również koncepcja
terytorialności jako przyczyny współpracy regionalnej pomiędzy państwami, przedstawiona
przez Johna Ruggie. Według niego, terytorialność współczesnych państw jest niejako ich „piętą
achillesową” z uwagi na fakt, że większość aktywności społecznej i ekonomicznej regulowanej
przez państwa w celu zabezpieczenia interesów jego obywateli, przekracza granice jurysdykcji
poszczególnych rządów narodowych. Żaden kraj nie jest obecnie w stanie czerpać korzyści z tej
aktywności bez zaangażowania się we współpracę z innymi krajami. W tej sytuacji wyłonienie
się ponadnarodowej struktury regulacyjnej jest odpowiedzią na ten stan rzeczy. Teoria ta wydaje
się być również, a być może nawet szczególnie, przydatna dla wyjaśnienia powodów
podejmowania przez kraje członkowskie UE współpracy politycznej, zwłaszcza w dziedzinie
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa: zmiana sytuacji geopolitycznej po zakończeniu zimnej
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wojny oraz nowe wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa państw zmuszają państwa do
pokonywania ograniczeń związanych z ich terytorialnością i podejmowania aktywnej współpracy
w celu poszerzania strefy wpływów, bezpieczeństwa i stabilizacji politycznej. Aspekt ten stał się
szczególnie ważny po atakach 11 września, które ze szczególną mocą uświadomiły politykom
ograniczenia, a zarazem zagrożenia związane z terytorialnością kraju. Świadomość tę
odzwierciedla dobrze europejska strategia bezpieczeństwa z grudnia 2003 r. (nowelizowana w r.
2008), która wśród głównych zagrożeń wymienia: terroryzm, proliferację broni masowego
rażenia, konflikty regionalne, niewydolność struktur państwowych oraz zorganizowaną
przestępczość.43 Nie ulega wątpliwości, że wszystkie z nich wymagają koordynacji działań na
poziomie regionalnym i globalnym, gdyż przekraczają one swym zasięgiem nie tylko jurysdykcje
poszczególnych państw członkowskich, ale także całej Unii Europejskiej, co wymagać będzie od
niej nie tylko energicznych działań na własnym terytorium, ale też aktywnej polityki zagranicznej
i bezpieczeństwa w celu zapobiegania powstawaniu zagrożeń z zewnątrz bądź szybkiego
reagowania w przypadku ich pojawienia.
Interesującą interpretację ewolucji UE przedstawił R. Keohane. Jego zdaniem współpraca
w ramach Unii zrewolucjonizowała pojęcie suwerenności państwa, gdyż UE udało się
wypracować tzw. pooled sovereignty („suwerenność dzieloną z innymi”), co pozwoliło Unii
zaistnieć jako samodzielny i liczący się podmiot w stosunkach międzynarodowych.44
Jednocześnie główny sojusznik Europy, Stany Zjednoczone, podtrzymują klasyczną koncepcję
niepodzielnej suwerenności zewnętrznej państwa, co przyczyniło się i nadal przyczyniać się
będzie do rozdźwięku po obu stronach Atlantyku. Zgodnie z tezami Keohane’a, tendencje te będą
pogłębiać się, to znaczy kraje Europy zacieśniać będą współpracę między sobą, stopniowo
rozszerzając pooled sovereignty na coraz więcej dziedzin, tym bardziej, że zrewidowanie starej
koncepcji suwerenności otworzyło państwom członkowskim Unii drogę do nowych form
instytucjonalnej współpracy. Równocześnie rozbieżne koncepcje polityczne USA i UE
powodować będą rozejście się dróg sojuszników: „(...) Europa może dojść do wniosku, że jej
przywiązanie do amerykańskiej machiny wojennej oraz do amerykańskiego poparcia dla Izraela
uczyniły z niej cel ataków islamskich fundamentalistów i ich wspólników. Zaś Ameryka może
zdecydować, że dalsze liczenie się z europejskimi obiekcjami okazało się w ostatecznym
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rozrachunku przeszkodą w wojnie przeciwko zaciekłemu wrogowi”.45 W swym artykule
Keohane dodaje jednak, że to właśnie koncepcja dzielonej suwerenności przyczynia się do
wewnętrznych napięć między państwami członkowskimi UE, a także nierzadko do paraliżu
decyzyjnego i niezdolności UE do szybkiej i zdecydowanej akcji, jak to miało miejsce w czasie
wojny na Bałkanach. W tej sytuacji, kultura polityczna, jak i uwarunkowania wewnętrzne
każdego z sojuszników predestynują ich do odegrania innych ról – Amerykanie będą dobrze czuć
w sytuacjach wymagających szybkiej i zdecydowanej akcji militarnej, podczas gdy Europejczycy
nadal pielęgnować będą kulturę negocjacji i konsensusu. Keohane wyraża przy tym nadzieję, że
USA i UE uda się wyciszyć wzajemne pretensje, zaś idealnym według niego rozwiązaniem w
dziedzinie bezpieczeństwa byłby przywoływany przez wielu politologów podział ról między
NATO a UE.46
I.6. Koncepcje zróżnicowanej integracji
Integracja wszystkich państw członkowskich w tych samych dziedzinach i w tym samym
czasie jest modelem idealnym. W praktyce, od początku swego funkcjonowania, integracja
Wspólnot przebiegała w sposób zróżnicowany. Co więcej, prawo pierwotne Wspólnot
Europejskich w różnych okresach przyznawało państwom członkowskim wyłączenia w ścisłe
określonych dziedzinach integracji. Zróżnicowanie integracji przejawiało się w przyznawaniu
okresów przejściowych w stosowaniu niektórych dziedzin acquis communautaire. Traktat
Rzymski przewidywał możliwość wykorzystania w sytuacjach kryzysowych tzw. klauzul
ochronnych. Ponadto wspomnieć należy, że akty prawa wspólnotowego wydawane przez
instytucje Wspólnot także zawierać mogą elementy zróżnicowania integracji w postaci np.
dyrektyw, które przyznają państwom członkowskim czas na ich wdrożenie do krajowych
porządków prawnych. W literaturze przedmiotu podkreśla się często, że taka elastyczność
integracji może być metodą pogodzenia dwóch tendencji: poszerzania i pogłębiania integracji. Co
więcej, nierzadkie są przypadki współpracy grup państw członkowskich na poziomie Europy,
lecz poza strukturami unijnymi.
Zróżnicowanie integracji wydaje się mieć szczególne zastosowanie w dziedzinie
obronności. Trudno bowiem o idealnie zsynchronizowaną i symetryczną integrację w dziedzinie,
która nie należy do obszaru działań wspólnotowych. Co więcej, wymóg maksymalnej
45
46

Ibid., s. 745.
Ibid., s. 759.

35

elastyczności procesów integracyjnych jest szczególnie ważny w dziedzinie, której rozwój
warunkowany jest przez interesy narodowe państw członkowskich. Również istotne są tu
uwarunkowania wynikające z współpracy i partnerstwa strategicznego państw Unii z krajami
trzecimi, zarówno na płaszczyźnie wielostronnej (np. w ramach NATO czy ONZ), jak i w ramach
dyplomacji bilateralnej. Dziedzina obronności dostarcza też przykładów wspomnianej wcześniej
współpracy między państwami członkowskimi Unii, ale odbywającej się poza jej formalnymi
strukturami. Dzieje się tak na przykład na forum OCCAR. Z tego też powodu warto przyjrzeć się
toczącej się debacie na temat zróżnicowania procesów integracyjnych.
Koncepcje zróżnicowania pojawiają się najczęściej w kontekście planów rozszerzania
integracji na nowe dziedziny, akcesji nowych państw, bądź też usprawnienia działania Unii.
Jednym z efektów debaty na ten temat jest np. wypracowanie mechanizmu wzmocnionej
współpracy, wprowadzonego na mocy Traktatu z Amsterdamu i realizowanego w kolejnych
Traktatach o Unii Europejskiej. Tocząca się od blisko 30 lat debata na temat zróżnicowanej
współpracy

zaowocowała

wyłonieniem

się

kilku

jej

modeli,

które

są

najczęściej

odzwierciedleniem koncepcji integracyjnych oraz opcji strategicznych państw członkowskich.
Najważniejsze z nich to wizja Europy „wielu prędkości”, Europa „zmiennej geometrii” oraz
Europa „à la carte”. Zasadniczy spór co do modelu zróżnicowanej integracji toczy się pomiędzy
zwolennikami tych właśnie koncepcji.

I.6.1. Europa wielu prędkości

Po raz pierwszy koncepcja ta zasygnalizowana została już w roku 1974 przez Willy’ego
Brandta, który na przemówieniu wygłoszonym w Paryżu wyraził przekonanie, że można by
przyspieszyć rozwój Wspólnot, gdyby w ich ramach pozwolono państwom bardziej rozwiniętym
ekonomicznie na bardziej intensywną współpracę. Idea ta została podjęta i przedstawiona rok
później w formie raportu sporządzonego przez belgijskiego premiera Leo Tindemansa,
przedstawionym Radzie Europejskiej. Raport ten stwierdzał wprost, że „te państwa
członkowskie, które są w stanie, powinny podążać do przodu”.47 Zakłada się tam, że nie
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wszystkie państwa mogą lub też chcą podążać w kierunku integracji europejskiej w jednakowym
tempie, a w związku z tym należy odnaleźć środki do pogodzenia różnych interesów. Co więcej,
państwa pozostające poza grupą tych współpracujących ściślej powinny na zasadzie solidarności
otrzymywać od państw uczestniczących wszelką możliwą pomoc, tak, aby były w stanie jak
najszybciej do nich dołączyć.48 Miałoby się to odbywać z akceptacją Rady, poprzedzoną
uzasadnionym wnioskiem Komisji.49 Wszystkie państwa członkowskie powinny jednak dążyć do
jednego, wspólnie wyznaczonego celu, który mogłyby osiągać w różnym horyzoncie czasowym.
Chodziło o to, aby najmniej przychylnie nastawione do integracji państwa nie blokowały
inicjatyw większości.50
Zarówno koncepcje uznane już dziś za historyczne, jak i współcześni politycy europejscy
podkreślają jednak, że współpraca „twardego jądra” w danych dziedzinach polityki ma mieć na
celu przyspieszenie w danej sferze integracji, ale też uruchomienie procesu, który pozwoli innym
państwom z czasem dołączyć do awangardy, i uczynić z tej dziedziny podmiot wspólnej polityki
UE. Politycy oraz analitycy opowiadający się za tym właśnie modelem zakładają więc, że
państwa członkowskie są w stanie razem określić wspólne cele, różnią się jedynie tempem
dochodzenia do nich. Podkreślali oni konieczność umożliwienia udziału w przedsięwzięciach dla
wszystkich zainteresowanych, i z tego też powodu zalecali tworzenie mechanizmów
ułatwiających

słabszym

nadganianie

dystansu

dzielącego

ich

od

krajów

bardziej

zaawansowanych.51

I.6.2. Europa zmiennej geometrii

Zwolennicy wizji Europy zmiennej geometrii mieli odmienne zdanie w stosunku do
polityków popierających ideę Europy wielu prędkości w kilku zasadniczych kwestiach. Po
pierwsze, zakładali oni, iż rozszerzona Unia nie może mieć takich samych ambicji jak przed
rozszerzeniem. Dzieje się tak dlatego, że część nowych członków może nie podzielać planów i
zamierzeń członków dotychczasowych, ale nie może blokować zawiązania współpracy pomiędzy
48
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zwolennikami jej zacieśniania w pewnych dziedzinach. W tej sytuacji trudno byłoby mówić o
wyznaczaniu wspólnych celów, do których wszyscy powinni dążyć. Po drugie, zwolennicy
Europy zmiennej geometrii najczęściej proponowali oparcie stosunków między państwami o
model konfederacyjny, czyli zasadzający się na współpracy międzyrządowej. W ramach takiej
konfederacji istniałby tzw. twardy rdzeń państw, które zdecydowałyby się na ściślejszą
współpracę w wybranych obszarach. Obszar działania konfederacji byłby wyznaczony przez
dotychczasowy dorobek prawny, konieczne więc byłoby wyznaczenie pewnego minimum
integracji zaakceptowanego przez wszystkie państwa członkowskie. I choć zwolennicy tej opcji,
podobnie jak obrońcy Europy „wielu prędkości” zakładali, że awangarda powinna być otwarta
dla wszystkich, to w odróżnieniu od tych ostatnich nie przewidywali oni konkretnych rozwiązań
mających na celu szybkie zniwelowanie różnic. Kolejną bardzo istotną cechą odróżniającą tę
koncepcję od wizji Europy „wielu prędkości” jest postulat, aby grupa państw będąca awangardą
integracji posiadała własne, odrębne od konfederacji, instytucje. Co najważniejsze, wizja ta
dopuszczała możliwość zaistnienia trwałego zróżnicowania poziomu integracji pomiędzy
państwami członkowskimi.52

I.6.3. Europa o twardym jądrze (twardym rdzeniu)

Europa o twardym jądrze to z kolei koncepcja wyodrębnienia grup państw, które będą
stanowić siłę napędową integracji europejskiej oraz siłę przyciągającą państwa spoza tej grupy.
Projekt takiego modelu integracji przedstawiony został w r. 1994 przez Wolfganga Schäuble i
Karla Lamersa. Miał on być odpowiedzią na wyzwania międzynarodowe, zwłaszcza w dziedzinie
bezpieczeństwa. Aby rozszerzenie UE nie prowadziło do ograniczenia integracji, Schäuble i
Lamers zaproponowali utworzenie „twardego jądra” państw, które pragną jej przyspi33eszenia.53
Miałyby one utworzyć pewne nieformalne centrum integracji w danej dziedzinie. Wspólne
przedsięwzięcia podejmowane przez te kraje te mogłyby wytyczać kierunki działania i
opracowywać strategie, do których stopniowo włączać by się mogli inni członkowie Unii.
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I.6.4. Europa à la carte

Koncepcja Europy à la carte została spopularyzowana przez premiera Wielkiej Brytanii J.
Majora. Według tej wizji, żadne państwo członkowskie nie powinno być nakłaniane do
podejmowania współpracy w dziedzinie, która kłóci się z jego preferencjami. Dlatego też każdy
kraj

powinien

mieć

możliwość

wybrania

obszarów

współpracy

zgodnych

z

jego

zainteresowaniami, utrzymując tylko zaangażowanie w realizację podstawowych zasad acquis54.
Udział państw członkowskich w konkretnych politykach byłby negocjowany osobno. Na tej
zasadzie Wielka Brytania nie przystąpiła do strefy euro, zaś Dania uzyskała klauzulę opt-out w
dziedzinie obronności.55
Jak słusznie zauważa Leszek Jesień, presja na przyjęcie elastycznej formuły integracji po
rozszerzeniu może ostatecznie zaowocować przyjęciem formuły Europy à la carte. Stałoby się
tak dlatego, że zastosowana metoda, dzięki której można było stosunkowo bezproblemowo
przyjąć dużą liczbę państw, polegała na przyjęciu okresów przejściowych w wielu obszarach. Te
zaś czynią iluzję z Jednolitego Rynku. W tym kontekście Jesień cytuje negatywną ocenę
koncepcji Europy à la carte przedstawionej przez Petera Ludlowa i Nielsa Erssbøla, według
których wizja ta obniża fundamentalne zobowiązania wynikające z członkostwa w UE do
absolutnego minimum, niszcząc związki leżące u podstaw instytucji unijnych, oraz sprowadza je
do roli marginalnej i fasadowej. Co interesujące, podobny skutek może mieć w praktyce
realizacja koncepcji „twardego rdzenia”, gdyż przy braku konsensusu politycznego co do spraw o
znaczeniu fundamentalnym, jednolite ramy instytucjonalne zostałyby zarezerwowane dla materii
o znaczeniu drugorzędnym.56 Wydaje się, że taki właśnie scenariusz do pewnego stopnia
realizuje się w obszarze WZPiB, gdzie wspólne inicjatywy krajów członkowskich dotyczą spraw
o mniejszym znaczeniu, bądź przybierają charakter czysto deklaratywny.
Wydaje się jednak, że przyjęcie elastycznej formuły integracji jest dziś nieuniknione.
Przekonanie to oddaje dobrze wypowiedź byłej komisarz europejskiej Danuty Hübner, która w
wywiadzie dla Gazety Wyborczej tak skomentowała proces dalszego rozszerzania Unii : „Jeśli już
dziś będziemy się wszyscy upierać, by określić każdy szczegół członkostwa w Unii Europejskiej
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jakiegoś kraju, które być może nastąpi za wiele lat, to doprowadzimy do takich sporów i
kontrowersji, że proces rozszerzenia zostanie w ogóle wstrzymany”.57 Według Hübner, otwartość
procesu rozszerzania polega właśnie na tym, że nie może on być nigdy do końca określony i
zamknięty, gdyż jest ono przede wszystkim procesem politycznym. Państwa członkowskie,
spotykając się przy stole negocjacji w określonym momencie historycznym, decydują się na
nadanie impulsu pewnym procesom, zarazem decydując, na jakich warunkach ma się to
odbywać. Z tego powodu określanie już dziś warunków tego, co ma zakończyć się za kilkanaście
lat, byłoby błędem.
Zaprezentowane powyżej koncepcje: Europa wielu prędkości, Europa zmiennej geometrii
oraz Europa o twardym jądrze, mają za wspólny mianownik założenie, które legło również u
podstaw zasady ściślejszej, czy też pogłębionej współpracy grupy państw w obrębie UE, a
mianowicie postulowanie różnic w zakresie i tempie europejskich procesów integracyjnych.
Różnice te są pochodną bądź to możliwości, bądź woli politycznej poszczególnych uczestników
tego procesu. Przewidują one zatem, że postęp integracji będzie zależał od interesów
narodowych, nie zaś, że to członkowie UE dostosowywać się będą do wymogów integracyjnych.
Według Dariusza Milczarka, koncepcje te, ze względu na swą jednostronność i cząstkowość, nie
nadają się do opisu głównych uwarunkowań ideowych kierunków ewolucji Unii Europejskiej.58
Wydaje się jednak, że mogą być one przydatne w przypadku opisu procesów zachodzących w
obrębie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Po pierwsze, jest to dziedzina nie poddana
uwspólnotowieniu, a więc różnice w poziomie zaangażowania w tę politykę poszczególnych
państw członkowskich będą nieuchronnie występować. Po drugie, różnice te pogłębiane są przez
rozbieżności w poziomie rozwoju krajowych przemysłów obronnych, a także nakładów na
obronność w poszczególnych państwach. Po trzecie, prawo unijne, a zwłaszcza Traktat
Lizboński, zawierają uregulowania, które niewątpliwie prowokować będą różnice w poziomie
integracji między członkami UE. Chodzi tu przede wszystkim o mechanizm współpracy
strukturalnej. Jak słusznie zauważa Monika Szwarc, „[r]ozwiązanie to zawiera potencjalne
zagrożenie utworzenia „jądra europejskiego”, które co prawda może przyczynić się do szybszego
rozwoju Unii oraz (...) wiarygodności na arenie międzynarodowej, ale jednocześnie może
doprowadzić do trwałego podziału między państwami członkowskimi”.59
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I.7. Koncepcja zarządzania wielopoziomowego
W teorii stosunków międzynarodowych koncepcja zarządzania (governance) od jakiegoś
czasu cieszy się uznaniem politologów i jest definiowana jako „interakcja pomiędzy ludźmi i
instytucjami w ramach danej całości w oparciu o konkretne reguły i normy w celu utrzymania jej
jedności politycznej bądź ekonomicznej i osiągnięcie założonych celów”60. W reżimie
demokratycznym zakłada się, że polityka i jej efekty powinny posiadać zaufanie zarówno
instytucji, jak i obywateli. W przypadku Unii Europejskiej, złożoność jej systemu politycznego
wymaga wzięcia pod uwagę wielu aktorów. Takie możliwości daje koncepcja zarządzania
wielopoziomowego (multi-level governance)61, według której współczesne państwa działają w
ramach złożonej, powiązanej na wielu płaszczyznach sieci zarządzania.
Podstawowe założenia teorii wielopoziomowego zarządzania są zatem następujące:
1.

Państwa nie monopolizują już polityki europejskiej, pozostają ważnymi jej uczestnikami,
ale dzielą swoje kompetencje z innymi aktorami, przede wszystkim instytucjami poziomu
europejskiego.

2.

Istnieje szereg płaszczyzn realizacji interesu politycznego i są one połączone, nie mamy tu
jednak do czynienia z hierarchią płaszczyzn, lecz raczej z licznymi kanałami komunikacji.
Oznacza to koniec monopolu rządów na przekazywanie stanowiska na poziom
ponadnarodowy.

3.

Rządy poszczególnych państw tracą możliwość efektywnego kontrolowania rzeczywistości
europejskiej, a miejsce indywidualnych działań zajmuje wspólne podejmowanie decyzji,
przy czym nie oznacza to tylko grona państw członkowskich, ale szerszą grupę podmiotów,
z których każdy działa w swoim interesie.62
Koncepcja zarządzania wielopoziomowego pomimo pewnego braku spójności i precyzji

wydaje się być przydatna w badaniu zjawisk dotyczących wspólnej polityki bezpieczeństwa i
obrony. Po pierwsze, dostarczyć może wyjaśnienia mechanizmów integracji w dziedzinie nie
objętej metodą wspólnotową. Wśród zwolenników koncepcji wielopoziomowego zarządzania
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przeważa bowiem twierdzenie, że Unia zmierzać będzie w kierunku coraz większej
decentralizacji, zaś struktura „sieci” wypierać będzie powiązania wertykalne. Konsekwencją
takiego podejścia jest zacieranie różnic pomiędzy tym, co krajowe/wewnętrzne, a tym, co
międzynarodowe. Koncepcja wielopoziomowego zarządzania sytuuje się więc w nurcie
badawczym, który stawia pod znakiem zapytania podział na „narodowe” i „wspólnotowe” w
ramach UE.63 Takie podejście staje się coraz bardziej popularne wśród teoretyków stosunków
międzynarodowych, którzy wskazują, że to ogólne zacieranie się różnic między polityką
wewnętrzną i zagraniczną powoduje, że kwestie bezpieczeństwa przestają dominować w polityce
państw64.
Po drugie, jak słusznie zauważa Joanna Starzyk, ocena postępów w zakresie obronności
poczynionych przez UE zależy bowiem nie tylko od tego, co dzieje się na unijnym poziomie
zarządzania,

ale
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od
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Unii

z
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podmiotami

stosunków

międzynarodowych, z zwłaszcza reżimami i organizacjami, których celem jest zapewnienie
bezpieczeństwa

światowego65,
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NATO,

UZE,

ONZ

czy

też
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o

nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Powiązanie to szczególnie widoczne jest w kwestiach
budowy autonomicznej zdolności UE w zakresie bezpieczeństwa i obrony. Postęp dyskusji wokół
możliwych wariantów rozwoju WPBiO uzależniony jest nie tylko od stopnia porozumienia
między państwami członkowskimi, lecz w równym stopniu od interakcji z wymienionymi wyżej
podmiotami. Sytuacje tę dodatkowo komplikuje fakt, że większość członków UE jest
jednocześnie członkami NATO, oraz że kluczowi członkowie UE jeśli chodzi o budowę
obronności europejskiej zasiadają wraz z USA w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Złożoność
owych powiązań, a także brak autonomicznej zdolności do działania w zakresie WPBiO,
wyjaśnia przynajmniej częściowo, dlaczego członkom UE tak trudno osiągnąć porozumienie i
podjąć szybkie działania w sytuacjach nagłych kryzysów.66
Opisane w tym rozdziale tradycje i szkoły badawcze oferują wyjaśnienia zjawisk
zachodzących w procesie kształtowania wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Teoria
realistyczna, pomimo swej częściowej anachroniczności, wyjaśnia stosunkowo powolny postęp
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uwspólnotowieniem. Koncepcje neorealistyczne dostarczają również wiedzy na temat
przewidywanej światowej równowagi sił, która może wyłonić się w przyszłości, a która z
pewnością będzie miała wpływ na kierunki rozwoju polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE.
Z kolei podejście międzyrządowe, mimo iż podziela przekonanie realistów co do tego, że to
rządy państw członkowskich – a nie instytucje unijne – są podmiotami w polityce europejskiej,
ukazuje, jak wymiana poglądów i kooperacja między państwami przynosi pragmatyczne
rozwiązania, których efektem jest tworzenie nowych rozwiązań instytucjonalnych jako forów
współpracy ułatwiających osiągniecie porozumienia. Podejście to może zatem wyjaśnić proces
powstawania nowych form współpracy w ramach pozostającej w sferze międzyrządowej
europejskiej polityki obronnej.
Instytucjonalizm i funkcjonalizm dostarczają wielu nowych narzędzi do badania
współczesnego międzynarodowego otoczenia bezpieczeństwa, gdyż biorą pod uwagę wzrastające
znaczenie

aktorów

pozapaństwowych,

stwarzających

nową

dynamikę

w

stosunkach

międzynarodowych.
Teorie neoliberalne wyjaśnić mogą ewolucję WPBiO w kierunku instrumentów o naturze
prewencyjnej i środków zapobiegania konfliktom raczej niż polityce bezpieczeństwa w znaczeniu
zimnowojennym, opartej o siłę wojskową i presję militarną. To właśnie bowiem teoretycy
neoliberalni postulowali zbudowanie regionalnego systemu bezpieczeństwa w Europie opartego
na pokoju i kooperacji, w ramach którego stosowanie siły możliwe byłoby dopiero po
wyczerpaniu wszystkich innych środków lub wyłącznie w ramach prewencji67.
Ścierające się koncepcje federalizmu i konfederalizmu niewątpliwie wywarły największy
wpływ na kierunek rozwoju integracji europejskiej, w tym również polityki bezpieczeństwa. W
chwili obecnej Unia, znajdując się w fazie przechodzenia od konfederacji do federacji, pozostaje
jednak konfederacją z pewnymi elementami struktury federacyjnej. Podobny dualizm
zaobserwować możemy w obrębie WPZiB: choć opiera się ona na współpracy międzyrządowej,
kraje członkowskie podejmują wysiłki, aby do owej współpracy wprowadzić choć pewne
elementy ściślejszej koordynacji polityk. W tym kontekście, interesującym z punktu widzenia
zadań i celów niniejszej pracy wydaje się analiza sposobu podejmowania decyzji w sferze
polityki obronnej i ewolucji zakresu głosowania większościowego w jej ramach.
Z kolei teoria neofunkcjonalistyczna dostarczyć może wyjaśnienia co do integracji w
dziedzinie polityki bezpieczeństwa jako procesu następującego niejako samoistnie, a będącego
67
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efektem ewolucji całego procesu europejskiego, nie zaś decyzji politycznych krajów
członkowskich. Może być także źródłem pewnych pragmatycznych rozwiązań w obliczu oporów
państw członkowskich co do bezpośredniego włączania kwestii polityki zagranicznej i
obronności do polityk wspólnotowych.
Koncepcje zróżnicowanej integracji oraz teoria zarządzania wielopoziomowego pomagają
wyjaśnić rozwój WPBiO jako zjawiska „niejednorodnego” a zatem wymykającego się
uogólnieniom. Procesy w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony przebiegają na
różnych płaszczyznach, często składa się nań wiele zjawisk zachodzących równolegle, co
dodatkowo utrudnia prognozowanie co do trendów i jej przyszłej ewolucji. Koncepcje te mogą
zatem dostarczyć narzędzi do wyjaśnienia pewnych wycinkowych procesów wchodzących w jej
skład.
Pomimo opisanych wyżej, użytecznych dla analizy procesów zachodzących w obrębie
WPBiO narzędzi badawczych, które oferują wymienione teorie, żadna z nich nie dostarcza
środków dla całościowego badania fenomenu wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Dzieje
się tak dlatego, że ewolucja WPBiO jest procesem heterogenicznym, zachodzącym na wielu
płaszczyznach z udziałem wielu podmiotów, zaś ostateczny kształt, jaki przybierze ta polityka,
będąc pochodną wielu złożonych czynników, nie jest łatwy do przewidzenia. Przedstawiając ten
proces w dużym uproszczeniu, można stwierdzić, że warunkuje go dynamika dwóch ścierających
się trendów: dążenia do ochrony suwerenności i maksymalizacji swych wpływów ze strony
państw członkowskich oraz podejmowanych przez nie wspólnych wysiłków na rzecz budowy
zbiorowego europejskiego systemu bezpieczeństwa, opartego na współpracy i poszanowaniu
prawa międzynarodowego, będącego także forum pokojowego rozwiązywania konfliktów. W
tym kontekście najbardziej użytecznymi teoriami do opisu tych procesów wydają się być z jednej
strony teoria neorealistyczna, z drugiej zaś – liberalny instytucjonalizm.
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ROZDZIAŁ II
GENEZA EUROPEJSKIEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY
II.1. Traktat Brukselski
II.1.1. Przyczyny zawarcia i zapisy Traktatu Brukselskiego
17 marca 1948 r. w Brukseli Belgia, Holandia, Francja, Luksemburg i Wielka Brytania
podpisały porozumienie o nazwie Traktat o współpracy w dziedzinie gospodarczej, społecznej i
kulturalnej oraz zbiorowej samoobrony, zwane Traktatem Brukselskim68. Był to pierwszy w
Europie wielostronny pakt dotyczący kwestii obronności zawarty po II wojnie światowej. Choć
teoretycznie zawarty został – o czym świadczyły zapisy w jego preambule – w celu zapobieżenia
remilitaryzacji Niemiec i był kontynuacją francusko-brytyjskiego paktu z Dunkierki z r. 194769,
to w rzeczywistości pakt ten, powołany do życia bezpośrednio po przyjęciu Planu Marshalla i tuż
przed utworzeniem Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej w kwietniu 1948 r., miał
być środkiem obrony przed rosnącym zagrożeniem ze strony Związku Radzieckiego.70 Był on
również efektem nacisków ze strony USA, które dążyły do tego, aby państwa europejskie,
niezdolne do obrony przed ZSRR własnymi siłami, zintensyfikowały współpracę.71
Traktat zawarty został na pięćdziesiąt lat. Pomimo faktu, że przewidywał on współpracę
także w innych dziedzinach, de facto był on traktatem sojuszniczym o charakterze obronnym.72
W preambule Traktatu znalazła się deklaracja, iż zostaje on zawarty w celu wzajemnej pomocy w
utrzymywaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.73 Zawierał on bardzo silne
zobowiązania sojusznicze.74 Art. IV Traktatu stanowił, że „[w] przypadku gdyby jedna z
Wysokich Umawiających się Stron uległa w Europie napaści zbrojnej, inne Strony, zgodnie z
postanowieniami artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzielą jej pomocy i poparcia
68
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wszystkimi będącymi w ich rozporządzeniu środkami, zarówno wojskowymi, jak i innymi”.75 W
art. V zapisano, że o podjętych w tym trybie krokach zostanie niezwłocznie poinformowana Rada
Bezpieczeństwa ONZ.76
Na mocy artykułu VII ustanowiono Radę Konsultacyjną jako forum konsultacji pomiędzy
państwami we wszystkich kwestiach regulowanych przez Traktat. Artykuł VIII regulował sposób
rozwiązywania dysput między stronami Traktatu Brukselskiego na drodze wniesienia sporu przed
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, zaś artykuł IX stanowił, że do Traktatu przystąpić
może każde zainteresowane państwo. Ostatni artykuł opisywał mechanizm ratyfikacji Traktatu
oraz warunki odstąpienia od niego przez państwa-sygnatariuszy.77
Utworzona została organizacja zwana Unią Zachodnią: powołano przewidziane traktatem
organy wojskowe oraz sztab generalny z siedzibą w Fontainebleau. Zawarcie Traktatu
Brukselskiego było odpowiedzią na wyraźne żądania USA, aby partnerzy europejscy
zinstytucjonalizowali swe wysiłki w celu zapewnienia sobie skutecznej samoobrony.78 W ten
sposób zawarcie Traktatu Brukselskiego utorowało drogę do rozpoczęcia negocjacji na temat
utworzenia Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego. Podczas negocjacji na temat brzmienia
artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego, którego stronami byli sygnatariusze Traktatu
Brukselskiego oraz Stany Zjednoczone i Kanada, a także Islandia, Norwegia, Portugalia oraz
Włochy, oraz zawartej w nim klauzuli sojuszniczej, Europejczycy przekonywali Amerykanów do
zaakceptowania silnego zobowiązania do wzajemnej obrony wzorowanego właśnie na zapisach
Traktatu Brukselskiego. Obligowałoby to Kanadę i Stany Zjednoczone do automatycznego
uczestniczenia w obronie przed jakimkolwiek atakiem na innego z członków traktatu.79
II.1.2. Plan Plevena i projekt Europejskiej Wspólnoty Obronnej
Jak wspomniano wcześniej, Traktat Brukselski nie obejmował Niemiec80, a w jego
preambule znalazł się zapis o tym, że zawarty on został w celu podjęcia wszelkich niezbędnych
kroków w przypadku powrotu tego kraju do polityki agresji81. Jednakże w obliczu wydarzeń
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zwiastujących początek zimnej wojny, takich jak wybuch wojny w Korei, sowieckiej blokady
Berlina, komunistycznego zamachu stanu w Pradze czy sterowanych przez partie komunistyczne
strajków rewolucyjnych w Europie82, remilitaryzacja Niemiec i jej wejście do struktur obronnych
Europy Zachodniej zaczęła się jawić jako konieczność. Takiego obrotu sprawy obawiała się
przede wszystkim Francja, choć odrzucał ją także ówczesny kanclerz RFN Konrad Adenauer
oraz większość społeczeństwa niemieckiego83.
Obawy Francji zaowocowały opracowaniem i przedstawieniem z jej inicjatywy, 24
października 1950 r., tzw. Planu Plevena, który miał na celu kontrolę procesu remilitaryzacji
RFN. Projekt ten przewidywał utworzenie Europejskiej Wspólnoty Obronnej, w ramach której
powstałaby zintegrowana armia europejska84. Miała się ona składać z jednostek narodowych nie
przekraczających rozmiarami brygady, zaś na jej czele stać miał zintegrowany europejski sztab
generalny. Był to sposób na wciągnięcie Niemiec do obrony Europy Zachodniej bez odbudowy
niemieckiej armii narodowej i niemieckiego sztabu generalnego. Proponowana struktura
instytucjonalna oparta była na modelu EWWS, również członkostwo w obu strukturach miało się
pokrywać.85 Wspólna armia miała być zarządzana przez Komisariat, przewidziano też powołanie
Rady Ministrów (w skład której weszliby przedstawiciele państw członkowskich), złożonego z
deputowanych Zgromadzenia jako organu doradczego oraz Trybunału.86 Państwa, które miały
przystąpić do EWO – Francja, RFN, Włochy, Belgia, Holandia i Luksemburg – miały zamiar
uczynić z niej instrument integracji sił zbrojnych w ramach ponadnarodowej struktury.87
Plan uzyskał aprobatę rządu RFN i poparcie USA. Został on ratyfikowany w pięciu z
sześciu państw członkowskich EWWS, napotkał jednakże opór we Francji ze strony partii
gaullistowskiej, która sprzeciwiała się włączeniu armii francuskiej do europejskich sił zbrojnych.
Fakt, że inicjatywa EWO cieszyła się entuzjastycznym poparciem Stanów Zjednoczonych,
umocnił jeszcze generała de Gaulle’a w przekonaniu, że ma ona być instrumentem rozciągnięcia
hegemonii amerykańskiej nad Francją i całą Europą Zachodnią. Co więcej, dla znacznej części
klasy politycznej i społeczeństwa francuskiego niezależna armia narodowa wydawała się
niezbędna dla utrzymania i obrony istniejącego jeszcze wówczas imperium kolonialnego. Co
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więcej, śmierć J. Stalina i zawarcie rozejmu w Korei zdawały się wskazywać na to, że zagrożenie
przestało istnieć, zaś propaganda ze strony Związku Radzieckiego przedstawiająca EWO jako
próbę narzucenia dyktatu USA trafiła na podatny grunt w Paryżu. W tej sytuacji, w sierpniu 1954
r. Zgromadzenie Narodowe Republiki Francuskiej odrzuciło traktat EWO. Porażka Planu Plevena
spowodowała izolację Francji na arenie międzynarodowej i podważyła jej rolę jako pioniera
integracji europejskiej.88
Pomimo jego odrzucenia, traktat o EWO był zarazem stymulatorem ustanowienia przez
państwa członkowskie EWWS współpracy politycznej jako struktury nadrzędnej, określającej
cele i środki realizacji wspólnej polityki obronnej, a także sprawującej kontrolę nad nią. Logika
ta przyczyniła się także do wypracowania koncepcji, a w przyszłości ustanowienia, wspólnej
polityki zagranicznej.89
II.1.3. Układy Paryskie i zmodyfikowany Traktat Brukselski
Lukę powstałą przez niepowodzenie projektu EWO wypełniono przez inicjatywę Wielkiej
Brytanii zmierzającą do przyjęcia Niemiec do Traktatu Brukselskiego.90 23 października 1954 r.
podpisano Układy Paryskie, nowelizujące Traktat Brukselski, które zostały ratyfikowane w rok
później. Na mocy Układów do Unii Zachodniej przystąpiły RFN i Włochy, a organizacja
otrzymała nazwę Unia Zachodnioeuropejska (UZE).91
Jednocześnie z przekształceniem Unii Zachodniej w Unię Zachodnioeuropejską Traktat
Brukselski został zmodyfikowany na mocy podpisanych w r. 1954 tzw. protokołów pa43ryskich.
Kończyły one reżim okupacyjny i przywracały suwerenność Republiki Federalnej Niemiec,
regulując zasady obecności obcych wojsk na terytorium Niemiec Zachodnich.92
Do preambuły Traktatu Brukselskiego podpisanego w 1948 r. dodane zostało
postanowienie, iż państwa członkowskie udzielać sobie będą wzajemnej pomocy w celu
zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, powstrzymując się od polityki agresji.
Postanowienie to legitymizowało ewentualne działania UZE poza terytoriami jej członków,
jednocześnie stwarzając potrzebę uwzględnienia w polityce bezpieczeństwa tej organizacji
dwóch wymiarów: obrony terytoriów państw członkowskich przed agresją z zewnątrz oraz
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polityki obronnej w szerszym zakresie, z uwzględnieniem obszarów leżących poza granicami
członków UZE.93
Dodany art. IV zmodyfikowanego Traktatu zapowiadał ścisłą współpracę z Organizacją
Paktu Północnoatlantyckiego. W artykule tym znalazł się również zapis, że w celu uniknięcia
niepotrzebnego dublowania struktur wojskowych NATO, Rada UZE i jej agendy zasięgać będą
opinii władz wojskowych NATO w kwestiach natury militarnej.94
Art. V zmodyfikowanego Traktatu Brukselskiego to dawny art. IV, pozostawiony w tym
samym brzmieniu. Zawierał on klauzulę sojuszniczą – zobowiązanie państw-stron Traktatu do
udzielenia wszelkiej pomocy, w tym wojskowej, sojusznikowi zaatakowanemu na terytorium
Europy.95
Art. VIII ustanawiał Radę Unii Zachodnioeuropejskiej jako organ stworzony w celu
umacniania pokoju i bezpieczeństwa, promowania jedności pomiędzy państwami oraz
doprowadzenia do stopniowej integracji Europy poprzez zacieśnienie współpracy między
państwami-stronami Traktatu. Rada miała być forum rozpatrywania wszelkich kwestii, których
dotyczy Traktat.96 W preambule zmodyfikowanego Traktatu zadania Rady zdefiniowane zostały
jako obrona wartości demokratycznych, praw człowieka i wolności obywatelskich, tradycji
konstytucyjnych oraz poszanowania prawa.97 Art. VIII zapowiadał także ustanowienie Agencji
Kontroli Uzbrojenia, której zadania zdefiniowane zostały w protokole nr IV dołączonym do
Traktatu jako czuwanie nad przestrzeganiem zasad kontroli zbrojeń. Rada mogła być zwołana w
każdym momencie na prośbę któregokolwiek z państw członkowskich w przypadku zaistnienia
zagrożenia dla pokoju lub dla stabilności ekonomicznej, niezależnie od miejsca zaistnienia
takiego zagrożenia.98
Sposób głosowania w Radzie był również regulowany przez art. VIII. Jednomyślność
zastrzeżona była do wszystkich tych przypadków, w których nie przewidziany został inny sposób
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głosowania. Dla kwestii poruszonych w protokołach II, III oraz IV, czyli rozmiarów i składu sił
oddawanych przez państwa-sygnatariuszy pod dowództwo NATO jako siły do dyspozycji UZE,
spraw związanych z kontrolą zbrojeń oraz kwestii dotyczących funkcjonowania Agencji Kontroli
Zbrojeń, Rada głosować miała większością kwalifikowaną dwóch trzecich lub zwykłą
większością głosów. Procedura głosowania zwykłą większością głosów przewidziana została
również dla kwestii przedstawionych Radzie przez Agencję Kontroli Zbrojeń.99
Zmodyfikowany Traktat Brukselski stanowił formalnoprawną podstawę dla zjednoczenia
działań państw Europy Zachodniej w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa międzynarodowego w
obliczu eskalacji zagrożenia spowodowanego zimną wojną i postępującą konfrontacją Europy
Zachodniej – oraz USA – ze Związkiem Radzieckim. Był wyrazem woli sojuszników
zachodnioeuropejskich do wniesienia wkładu w rozwijanie zdolności obronnych i miał dowieść,
że państwa europejskie nie zamierzają polegać jedynie na parasolu ochronnym sił USA.
Umieszczenie w zapisach Traktatu Brukselskiego klauzuli sojuszniczej czyniło zeń pakt obronny
i obligowało sygnatariuszy do prowadzenia skoordynowanej i solidarnej polityki w dziedzinie
bezpieczeństwa i poszukiwania sposobów wspólnego przeciwstawiania się zagrożeniom. Na
uwagę zasługuje również fakt objęcia wielu kwestii dotyczących obronności procedurą
podejmowania decyzji w Radzie zwykłą lub kwalifikowaną większością głosów.
Unia Zachodnioeuropejska miała, zgodnie z zapisami Art. IV zmodyfikowanego Traktatu,
działać w ścisłej współpracy z NATO. Zapisy te nadawały UZE rolę europejskiego filaru
transatlantyckiego systemu bezpieczeństwa, czego od początku domagały się Stany Zjednoczone.
Włączenie do tego systemu RFN podkreślało jedność Europy Zachodniej w obliczu zagrożenia
ze strony ZSRR i było dowodem zaistnienia nowego, zimnowojennego porządku światowego.
Włączenie do zakresu działań UZE aspektu kontroli zbrojeń i utworzenie Agencji Kontroli
Zbrojeń stworzyło dobrowolny reżim rozbrojenia i kontroli zbrojeń, co przyczyniło się do
budowy środków zaufania między sojusznikami oraz zwiększenia wzajemnej przejrzystości
arsenałów obronnych.
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II.2. Europejska tożsamość bezpieczeństwa i obrony
II.2.1. Problemy definicyjne
Opisując ewolucję i próby realizacji europejskiej tożsamości bezpieczeństwa i obrony,
należy na wstępie podjąć próbę jej definicji. Jak podkreśla Piotr Natkański, formalizacja pojęcia
tożsamości europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony wprowadziła do obiegu nazwę
własną,

mającą

oznaczać

„postulowaną

instytucjonalną

rzeczywistość”.100

Jednakże

rzeczywistość ta nigdy nie została jednoznacznie określona, gdyż różnice w jego rozumieniu
dotyczyły odmienności kontekstu, w którym pojęcie to było używane. Dzięki temu ETBiO
służyła

jako

narzędzie

uzgadniania

poglądów

pomiędzy

podmiotami

politycznymi

zaangażowanymi w kwestie bezpieczeństwa europejskiego.101 Jak podkreśla Ryszard Zięba,
większość badaczy „(…) unika definiowania ETBiO i umiejscowienia jej przy konkretnej
instytucji międzynarodowej; posługuje się niejasnym terminem-koncepcją odnoszoną do
interesów w zakresie bezpieczeństwa i obrony państw europejskich – członków NATO, UZE i
Unii Europejskiej. Takie podejście zakłada więc (…) pewien stopień spójności między
wymienionym strukturami międzynarodowymi”.102
Według Natkańskiego, termin ten określa „autonomię, a nawet specyfikę polityki państw
europejskich oraz członków Sojuszu Północnoatlantyckiego w dziedzinie bezpieczeństwa i
obrony”.103 Jak z kolei podkreślają Katarzyna Żukrowska i Małgorzata Grącik, celem
europejskiej tożsamości w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony było zwiększenie znaczenia roli
Europejczyków w Sojuszu Północnoatlantyckim, a tym samym wzmocnienie bezpieczeństwa i
obrony jego europejskich członków.104 Beata Górka-Winter i Edyta Posel-Częścik definiują ją
jako inicjatywę mającą na celu „zwiększenie odpowiedzialności europejskich sojuszników za
bezpieczeństwo w strefie euroatlantyckiej”105. W powyższych definicjach uderza podkreślenie
faktu, że rozwój europejskiej tożsamości bezpieczeństwa i obrony dokonywać się miał w ramach
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Organizacji

Traktatu

predysponowanym

w

Północnoatlantyckiego.
początkowym

okresie

Instrumentem
rozwoju

najbardziej

ETBiO

wydawała

do

tego

się

Unia

Zachodnioeuropejska, wszyscy analitycy podkreślali jednak konieczność zwiększenia jej
żywotności i skuteczności.
Z kolei Ryszard Zięba traktuje europejską tożsamość bezpieczeństwa i obrony jako
szeroką koncepcję, ściśle powiązaną z procesem integracji europejskiej. Teza ta oparta jest na
pojęciu funkcjonalnym, zgodnie z którym integracja europejska postępuje, rozszerzając się na
coraz to nowe obszary działalności i dziedziny stosunków tradycyjnie zastrzeżone dla państw
członkowskich jako ich suwerenne kompetencje. Oznacza to, że koncepcja ETBiO może być
zrealizowana w ramach Unii Europejskiej, a nie poza tą organizacją, na przykład w ramach
NATO. Dlatego też R. Zięba w swej analizie kładzie nacisk na „europejską” raczej niż
„atlantycką” perspektywę badawczą, dodając wszakże, do czego skłania się również autorka
niniejszej pracy, że badanie procesu instytucjonalizacji ETBiO jest częścią dwóch, równolegle do
siebie postępujących procesów: integracji europejskiej oraz ewolucji euroatlantyckiego systemu
bezpieczeństwa w postaci NATO, które zarazem przynależą do nadrzędnego problemu
instytucjonalizacji ładu międzynarodowego w pozimnowojennej Europie.106
Koncepcja stopnia autonomiczności ETBiO w stosunku do USA zmieniała się z czasem:
o ile w latach 80. XX wieku nie wyobrażano sobie innego sposobu jej realizacji jak tylko poprzez
NATO i z użyciem UZE, tak w ciągu lat 90., a zwłaszcza po ratyfikacji Traktatu z Maastricht z r.
1992, który zapowiadał utworzenie polityki obronnej UE, stopniowo zaczęto łączyć europejską
tożsamość bezpieczeństwa i obrony z Unią Europejską i zastanawiać się nad sposobami i
zakresem rozwijania jej w ramach UE.107 Pod koniec lat 90., definiując ETBiO, Mónica SanjoséRoca, podejmując próbę nakreślenia ewentualnych kierunków przyszłego rozwoju ETBiO,
umieściła

europejską

tożsamość

bezpieczeństwa

i

obrony

w

szerszym

kontekście

międzyinstytucjonalnym, sytuując ją pomiędzy Unią Europejską, UZE oraz NATO oraz
zauważając, że albo rozwijać się ona będzie jako europejski filar w ramach Sojuszu, albo stanie
się autonomicznym instrumentem polityki Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa i
obrony po uzyskaniu zdolności do tego koniecznych, na przykład za pośrednictwem i przy użyciu
zrewitalizowanej Unii Zachodnioeuropejskiej.108
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Z czasem jednakże ujawniły się różnice pomiędzy państwami członkowskimi UZE co do
sposobu realizacji ETBiO i stopnia jej zależności od NATO oraz Stanów Zjednoczonych. Wpływ
na ten stan rzeczy miała również postawa USA. Administracja amerykańska stała na stanowisku,
że rozwój europejskiej tożsamości w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony nie powinien osłabić
NATO, ale prowadzić do jego wzmocnienia. Z tego też powodu Stany Zjednoczone opowiadały
się za rozwojem ETBiO w ramach NATO jako jego europejskiego filaru, a do rozwoju
współpracy w ramach EPBiO miały stosunek dość ambiwalentny: z jednej strony sojusznicy
amerykańscy życzyli sobie przejęcia większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy
przez samych Europejczyków, z drugiej niepokoiły ich rosnące ambicje UE w dziedzinie
bezpieczeństwa i obrony. Przedstawiciele rządu w Waszyngtonie wielokrotnie podkreślali, że
ETBiO nie może zagrozić spoistości Sojuszu Północnoatlantyckiego.109 Pomiędzy państwami
członkowskimi UE także ścierały się opcja proeuropejska, reprezentowana najbardziej
konsekwentnie przez Francję i RFN, oraz proatlantycka, broniona przez Wielką Brytanię.110 Ci
pierwsi opowiadali się za ulokowaniem ETBiO przy UE, ci drudzy – za rozwojem ETBiO w
ramach NATO. Jak pisze Ryszard Zięba, „[z]wornikiem, a zarazem głównym elementem
przetargu była Unia Zachodnioeuropejska. Właśnie na forum tej organizacji obronnej Europy
Zachodniej wypracowano większość dokumentów formułujących założenia ETBiO. UZE
proponowała, aby ETBiO funkcjonowała równocześnie w ramach NATO i Unii Europejskiej.
Wynikało to z faktycznego „zawieszenia” UZE pomiędzy obiema tymi strukturami, co sprawiło,
że w latach 90. UZE stała się „europejskim filarem NATO’ i częścią procesu integracyjnego w
ramach Unii Europejskiej.”111
Jednakże rosnące ambicje państw Europy Zachodniej w dziedzinie bezpieczeństwa, a
także nie do końca satysfakcjonujące dla nich porozumienie UZE z NATO co do użycia zasobów
Sojuszu na cele realizacji zadań przez UZE112, doprowadziły do rozwoju polityki obronnej w
ramach Unii Europejskiej oraz likwidacji Unii Zachodnioeuropejskiej. Zapisy Traktatu z
Amsterdamu z r. 1997, po raz pierwszy mówiące o możliwości włączenia UZE do UE,
kompromis polityczny pomiędzy najważniejszymi państwami członkowskimi co do budowania
polityki obronnej w ramach Unii Europejskiej, zapoczątkowany szczytem francusko-brytyjskim
99/sanjose.pdf, 06/05/2011.
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w St. Malo w r. 1998, oraz ostateczne przejęcie funkcji UZE przez Unię Europejską na mocy
Traktatu Nicejskiego z r. 2000 spowodowały całkowite przejście ETBiO na forum Unii
Europejskiej. Proces ten został ostatecznie przypieczętowany zapisami Traktatu Lizbońskiego.
II.2.2.

Ewolucja

Unii

Zachodnioeuropejskiej.

Rozwój

europejskiej

tożsamości

bezpieczeństwa i obrony
W kolejnych latach po ratyfikacji zmodyfikowanego Traktatu Brukselskiego Unia
Zachodnioeuropejska służyła jako mechanizm konsultacji między państwami Europy Zachodniej
w sprawach obronnych i współpracy w sprawach związanych z kontrolą zbrojeń. Stanowiła też
drogę integracji RFN z NATO, przyczyniając się do rozwiązania sporu między Francją i
Niemcami na temat politycznego statusu rejonu Saary w grudniu 1953 r.113 Ogólna ocena działań
Unii Zachodnioeuropejskiej w latach 1954-1984 wypadała jednak dość blado. UZE zarzucano
brak mechanizmów efektywnego działania i pozostawanie w cieniu NATO.
II.2.2.1. Deklaracja Rzymska z 1984 r.
Próbę jej rewitalizacji podjęto w r. 1984, w obliczu porażki inicjatywy GenscheraColombo (1981 r.), która zakładała rozciągnięcie Europejskiej Współpracy Politycznej na
kwestie bezpieczeństwa.114 Na specjalnej sesji Rady Ministrów UZE w dniu 27 października w
Rzymie przyjęto deklarację, w której zawarte zostały decyzje o charakterze politycznym, jak
również ustalenia dotyczące reformy instytucjonalnej tej organizacji.115 Jej podstawowym celem
było ustanowienie ram dla zdefiniowania formy, jaką przybrać ma europejska tożsamość w
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, jak również stopniowa harmonizacja polityk obronnych
państw członkowskich UZE. Sygnatariusze deklaracji potwierdzili stałą potrzebę wzmocnienia
bezpieczeństwa świata zachodniego oraz determinację w poszukiwaniu sposobów lepszego
wykorzystania UZE w celu pogłębienia współpracy i poszukiwania konsensusu między nimi.
Deklaracja potwierdzała też związki UZE z NATO, stwierdzając, iż te dwie organizacje przez 35
lat pozostawały podstawą europejskiego bezpieczeństwa. Podkreślano w niej niepodzielność
bezpieczeństwa w regionie północnoatlantyckim oraz wkład państw europejskich w jego
113
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utrzymanie, zarazem wskazując na wagę udziału w nim tych ich sojuszników, którzy nie należą
do UZE.116
Sygnatariusze dokumentu zobowiązują się do kontynuowania dialogu i poszukiwania
sposobów harmonizacji orientacji strategicznych w ważnych kwestiach bezpieczeństwa, a w
szczególności:
-

spraw obrony,

-

rozbrojenia i kontroli zbrojeń,

-

wpływu rozwoju stosunków wschód-zachód na bezpieczeństwo w Europie,

-

wkładu Europy
transatlantyckich,

-

rozwoju europejskiej współpracy w dziedzinie uzbrojenia, dla której impulsu dostarczyć
może Unia Zachodnioeuropejska,

-

implikacji kryzysów w innych rejonach świata dla bezpieczeństwa Europy.117

we

wzmocnienie

NATO,

uwzględniając

wagę

stosunków

Dokument wskazywał też na rolę Zgromadzenia Unii Zachodnioeuropejskiej jako
jedynego europejskiego organu parlamentarnego upoważnionego do prowadzenia debaty na
temat spraw obronnych, który – jak przewidywali autorzy Deklaracji – będzie zatem odgrywać
coraz istotniejszą rolę.118
Deklaracja nakreślała też ramy reformy instytucjonalnej UZE. Przede wszystkim,
Ministrowie-sygnatariusze wskazywali na konieczność aktywizacji Rady. Zgodnie z art. VIII
zmodyfikowanego Traktatu Brukselskiego, postanowili oni, że Rada spotykać się będzie dwa
razy do roku, lub częściej, jeśli zaistnieją okoliczności, które tego wymagają. Ustanowiono
roczne,

rotacyjne

przewodnictwo

w

Radzie.

Wskazano

również

na

konieczność

zintensyfikowania prac Stałej Rady, która miała zajmować się kwestiami będącymi przedmiotem
obrad Rady i wdrażać je. W tym celu Stała Rada mogła powoływać grupy robocze. Zadaniem
Sekretariatu Generalnego miała być obsługa działań Rady i Stałej Rady.119
Podkreślono też znaczenie Agencji Kontroli Zbrojeń (Agency for the Control of
Armaments, ACA) oraz utworzonego w r. 1955 na mocy decyzji Rady Stałego Komitetu do spraw
Zbrojeń (Standing Armaments Committee, SAC), których działalność spowodowała wzrost
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wzajemnego zaufania oraz doświadczenia państw członkowskich w dziedzinie zbrojeń.
Jednocześnie zauważono, że istnienie efektywnego i konkurencyjnego rynku sprzętu
zbrojeniowego w Europie ma fundamentalne znaczenie dla wkładu sojuszników europejskich do
współpracy w ramach NATO, z czego wynika wymóg harmonizacji wysiłków państw-członków
UZE w tej dziedzinie.120
Ponadto, Deklaracja Rzymska powtórzyła, że – zgodnie z art. VIII par. 3
zmodyfikowanego Traktatu Brukselskiego – Rada może rozważać implikacje kryzysów w innych
rejonach świata dla bezpieczeństwa Europy.121
Deklaracja Rzymska, choć nie do końca spełniła pokładane w niej nadzieje na nadanie
zdecydowanego impulsu rozwojowi europejskiej tożsamości w dziedzinie bezpieczeństwa i
obrony, zawierała elementy, które później stały się podstawą zasad współpracy w ramach
EPBIO. Mowa tu przede wszystkim o powtórzeniu zasady solidarności łączącej strony Traktatu
Brukselskiego, dostrzeżeniu znaczenia konfliktów w innych częściach świata dla bezpieczeństwa
na kontynencie europejskim (co dało później podstawy do zdefiniowania celu i zakresu misji
petersberskich) oraz koncepcji dążenia do konwergencji w dziedzinie polityk obronnych państw
członkowskich. Deklaracja była również jednym z pierwszych dokumentów podkreślających
konieczność istnienia konkurencyjnego rynku przemysłu zbrojeniowego w Europie i jego wagę
dla zdolności obronnych państw Europy Zachodniej. Katarzyna Żukrowska i Małgorzata Grącik
genezy europejskiej tożsamości bezpieczeństwa i obrony upatrują właśnie w zapisach Deklaracji
jako dokumentu, w którym przedstawiono zarys koncepcji budowania autonomicznego systemu
bezpieczeństwa europejskiego122.
II.2.2.2. Platforma Haska z r. 1987
Negocjacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim w drugiej
połowie lat 80. XX wieku o ograniczeniu broni jądrowej unaoczniły konieczność konsultacji
pomiędzy państwami Europy Zachodniej w kwestiach obronności. Członkowie UZE,
zaniepokojeni przebiegiem dyskusji pomiędzy Ronaldem Reaganem a Michaiłem Gorbaczowem
w Reykjaviku w październiku 1986 r. na temat rozbrojenia jądrowego, w wyniku której mogłoby
dojść do porozumienia ponad głowami Europejczyków, a tym samym zakwestionowania
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niezależnego odstraszania jądrowego Wielkiej Brytanii i Francji, a nawet do podważenia całej
podstawy zachodniej strategii bezpieczeństwa, postanowiły zareagować dokumentem, który
stanowiłby wkład państw zachodnioeuropejskich w kształtowanie systemu bezpieczeństwa na
obszarze euroatlantyckim.123
W tej sytuacji Rada, wraz ze specjalnie powołaną grupą roboczą, wypracowała raport o
bezpieczeństwie w Europie, w którym znalazły się zalecenia dotyczące szczególnej
odpowiedzialności państw europejskich należących do NATO. Na ich podstawie w grudniu 1987
r. Rada Ministrów UZE przyjęła „Platformę na rzecz europejskich interesów w dziedzinie
bezpieczeństwa”.124 Preambuła podpisanego dokumentu powtarzała przywiązanie państw
członkowskich UZE do idei budowania Unii Europejskiej w zgodzie z Jednolitym Aktem
Europejskim dodając jednocześnie, że konstrukcja europejska pozostanie niekompletna dopóki
nie będzie zawierać aspektu bezpieczeństwa i obronności.125 Przyjęcie nowego zakresu działania
przyczyniłoby się bowiem – zdaniem sygnatariuszy – do przyspieszenia tempa integracji, zaś
bardziej zjednoczona Europa mogłaby wnieść większy wkład do Sojuszu, zwiększyć rolę
Europejczyków w tej organizacji, a tym samym przyczynić się także do stworzenia podstaw dla
zrównoważonych stosunków transatlantyckich.126 Powtarzając deklarację o niepodzielności
bezpieczeństwa w ramach NATO, ministrowie ponownie zapewnili o konieczności wzmocnienia
europejskiego filaru Sojuszu Północnoatlantyckiego.127 Można zatem stwierdzić, że Platforma
Haska była dokumentem, który potwierdzał dwoistą naturę europejskiej tożsamości w dziedzinie
bezpieczeństwa i obrony, sytuując ją w ramach NATO, a jednocześnie wyrażając nadzieję na jej
rozwój w przyszłości w ramach struktur Wspólnot Europejskich. Sygnatariusze dokumentu
zadeklarowali gotowość wzięcia na siebie przypadającej na nich części odpowiedzialności za
bezpieczeństwo Europy Zachodniej i potwierdzili zobowiązania wynikające z art. 5
zmodyfikowanego Traktatu Brukselskiego.128 W tym sensie Platforma Haska była istotnym
krokiem naprzód w dziedzinie budowy nowego aspektu integracji europejskiej: bezpieczeństwa i
obronności.
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II.2.2.3. Traktat z Maastricht. Deklaracja w sprawie roli UZE i jej stosunków
z UE i NATO
Idea ETBiO pojawiła się po raz pierwszy w uchwałach szczytu Sojuszu
Północnoatlantyckiego, który odbył się w Rzymie 7 i 8 listopada 1991 r.129 W dokumentach
oficjalnych Wspólnot Europejskich sformułowanie „europejska tożsamość bezpieczeństwa i
obrony” znajdujemy następnie w „Deklaracji państw członkowskich Unii Zachodnioeuropejskiej
w sprawie roli UZE i jej stosunków z Unią Europejską i Sojuszem Atlantyckim” uchwalonej w
Maastricht 10 grudnia 1991 r. podczas szczytu Wspólnot Europejskich w sprawie Traktatu o Unii
Europejskiej.130
10 grudnia 1991 r. w Maastricht państwa członkowskie Unii Zachodnioeuropejskiej
przyjęły dwie deklaracje regulujące jej stosunki z innymi państwami i organizacjami: „Rola UZE
i jej stosunki z UE i z Sojuszem Atlantyckim” oraz „Stosunki państw członkowskich UZE z
innymi państwami europejskimi”. W deklaracji państw członkowskich UZE z Maastricht
państwa-członkowie UZE zgodziły się co do konieczności rozwijania prawdziwie europejskiej
tożsamości bezpieczeństwa i obrony oraz zwiększenia odpowiedzialności Europy za kwestie
bezpieczeństwa. Podkreślono, że ETBiO tworzyć się będzie etapami, zaś UZE „stanowić będzie
integralną część procesu rozwoju Unii Europejskiej”131, wzmacniając jej wkład do solidarności
atlantyckiej. Państwa członkowskie zgodziły się na wzmocnienie roli UZE w tym procesie, mając
na względzie doprowadzenie w dłuższej perspektywie do wypracowania wspólnej polityki
obronnej w ramach Unii Europejskiej, która w przyszłości doprowadzić by mogła do wspólnej
obrony, w zgodzie z tą realizowaną w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. UZE miała być
zatem rozwijana jako komponent obronny Unii Europejskiej, a jednocześnie jako europejski filar
NATO. W tym celu, UZE wypracować miała wytyczne dla wspólnej europejskiej polityki
obronnej i zająć się jej implementacją poprzez dalszy rozwój swojej zdolności operacyjnej.132
Zadeklarowano także, iż z czasem UZE stanie się częścią Unii Europejskiej.
Deklaracja nawiązywała do art. J.4 Traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht
odnoszącego się do wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, który stanowił, że WPZiB
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zawiera również kwestie dotyczące bezpieczeństwa Unii i ma za zadanie wypracowanie polityki
obronnej UE, która z czasem doprowadzić może do wspólnej obrony. Powierzała Radzie UZE
implementację wszystkich decyzji Unii Europejskiej w dziedzinie obronności. Dodawała, że
polityka UE w tej dziedzinie nie stoi w sprzeczności ze specyficznym charakterem
bezpieczeństwa i obrony niektórych państw członkowskich oraz szanuje zobowiązania
wynikające z członkostwa niektórych państw w Sojuszu Północnoatlantyckim.
Dokument regulował też kwestie relacji między Unią Zachodnioeuropejską a Unią
Europejską i Sojuszem Północnoatlantyckim. Odnosząc się do stosunków między UZE a UE, w
Deklaracji stwierdzono, że jej celem jest stopniowa budowa UZE jako komponentu obronnego
UE. Dla jego realizacji zobowiązano struktury obu instytucji do podjęcia konkretnych działań w
celu harmonizacji prac tych organizacji i ustanowienia między nimi ściślejszej współpracy. Co
do relacji UZE z NATO, dokument określał Unię Zachodnioeuropejską jako europejski filar
Sojuszu i środek wzmocnienia wkładu sojuszników europejskich w bezpieczeństwo
euroatlantyckie. Realizacja tego celu miała odbywać się na podstawie przejrzystości i
komplementarności między obiema organizacjami, zaś UZE działać miała w zgodzie ze
stanowiskiem NATO, które pozostało podstawowym forum konsultacji i uzgadniania stanowisk
pomiędzy państwami członkowskimi UZE.133
Operacyjna rola UZE miała zostać wzmocniona na drodze zbadania i zdefiniowania
określonych misji, struktur i środków, obejmując przede wszystkim:
-

komórkę planowania UZE,

-

komplementarną w stosunku do NATO ściślejszą współpracę wojskową, zwłaszcza w
dziedzinie logistyki, transportu, ćwiczeń i nadzoru strategicznego,

-

spotkania szefów sztabów UZE,

-

jednostki wojskowe odpowiadające na wezwanie UZE.134
Dokument zapowiadał także zbadanie innych propozycji, takich jak wzmocniona

współpraca w dziedzinie uzbrojenia i ustanowienie europejskiej agencji ds. uzbrojenia oraz
przekształcenie Instytutu UZE w Europejską Akademię Bezpieczeństwa i Obrony.135 Deklaracja
państw członkowskich UZE będąca – jak już wcześniej wspomniano – reakcją na zapisy art. J.4
Traktatu z Maastricht została włączona do Aktu Końcowego szczytu Wspólnot Europejskich w
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Maastricht i stanowi załącznik do Traktatu o UE.136 Postanowienia te były zatem oficjalnym
stanowiskiem obu organizacji w sprawie rozwijania europejskiej polityki obronnej oraz próbą
systematyzacji tego procesu i w tym sensie stanowiły istotny krok naprzód w procesie rozwoju i
formalizacji owej polityki.
II.2.2.4. Ustanowienie misji petersberskich
Początek lat 90. XX wieku charakteryzowała duża niestabilność polityczna wynikająca z
zakończenia zimnej wojny i wyłaniania się nowego porządku politycznego w Europie.
Szczególne wyzwanie stanowiła wojna na Bałkanach. Sojusz Północnoatlantycki przyjął nową
koncepcję strategiczną, uwzględniającą konieczność działania w warunkach pozimnowojennych,
kiedy to wyzwania wynikające z podziału świata na dwa bloki zastąpiły konflikty lokalne.
Również Unia Zachodnioeuropejska odnotowała konieczność transformacji wewnętrznej i
przygotowania do wypełniania nowych zadań.137
W tym celu Rada Ministrów UZE przyjęła w dniu 19 czerwca 1992 r. w Bonn tzw.
Deklarację Petersberską, która upoważniała UZE do „stosowania środków zapobiegania
konfliktom i opanowywania sytuacji kryzysowych, włączając w to działania podejmowane przez
KBWE lub Radę Bezpieczeństwa ONZ”. Obok przyczyniania się do wspólnej obrony zgodnie z
art. V zmodyfikowanego Traktatu Brukselskiego oraz art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego, siłom
UZE przypisano zatem następujące zadania:
-

wypełnianie zadań humanitarnych i ratowniczych,

-

przeprowadzanie misji pokojowych,

-

zadania bojowe przy wypełnianiu misji o charakterze zarządzania kryzysowego, w tym
operacji przywracania pokoju.138
Decyzja ta oznaczała, że UZE mogła od tego momentu angażować się w misje w

regionach innych niż obszar państw członkowskich, wychodząc tym samym poza upoważnienia
zmodyfikowanego Traktatu Brukselskiego.139
Siłami UZE przewidzianymi do realizacji tego celu miały być jednostki wojskowe
postawione do dyspozycji Unii Zachodnioeuropejskiej przez jej państwa członkowskie. Decyzja
136
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o ich użyciu miała być podjęta przez Radę UZE zgodnie z zapisami Karty NZ.140 Państwa
członkowskie zobowiązały się jednocześnie do rozwijania swych zasobów tak, aby możliwy był
szybki przerzut ich sił w miejsce konfliktu drogą lądową, morską lub powietrzną. Ustanowiono
także komórkę planistyczną, odpowiedzialną za:
-

opracowanie planów kryzysowych użycia sił pod auspicjami UZE,

-

przygotowanie rekomendacji dotyczących rozwiązań w zakresie dowodzenia, kontroli i
komunikacji, w tym procedur dla wyznaczonych sztabów,

-

prowadzenie aktualnego wykazu stanu sił, które mogą zostać użyte przez UZE.141
W kwestii relacji pomiędzy UZE a innymi europejskimi państwami-członkami Unii

Europejskiej lub NATO, Deklaracja Petersberska podkreślała, że gwarancje bezpieczeństwa i
zobowiązania do wzajemnej obrony wynikające z art. V zmodyfikowanego Traktatu
Brukselskiego oraz art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego wzmacniają się wzajemnie. W celu
zapewnienia

większej

spójności

działań

państw

członkowskich

i

pomiędzy

trzema

wymienionymi organizacjami, Deklaracja powtarzała też zawartą w Deklaracji z Maastricht
sugestię, aby państwa członkowskie UE, które nie są członkami UZE, mogły do niej przystąpić
na zasadach wymienionych w art. XI zmodyfikowanego Traktatu Brukselskiego, zaś inni
europejscy członkowie NATO zostali przyjęci jako członkowie stowarzyszeni do UZE na
zasadach umożliwiających im pełne uczestnictwo w pracach tej organizacji.142
Deklaracja petersberska była kolejnym etapem przekształcania UZE w „ramię obronne”
Unii Europejskiej, dodając do tej funkcji niezwykle istotny aspekt: misji humanitarnych. Było to
podkreślenie odpowiedzialności państw Europy Zachodniej za bezpieczeństwo regionalne i
globalne.
II.2.2.5. Deklaracja z Noordwijk z 1994 r.
Szczyt NATO w Brukseli w r. 1994 potwierdził, że ustanowienie europejskiej tożsamości
w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony przyczyni się do wzmocnienia europejskiego filaru
Sojuszu, wzmocni więzi transatlantyckie i pozwoli sojusznikom europejskim na podjęcie działań
w dziedzinie wspólnej polityki obronnej i bezpieczeństwa, wskazując na rolę UZE jako forum jej
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realizacji.143 Podczas tego spotkania omówiono też koncepcję przekazywania Połączonych Sił
Wielonarodowych do Zadań Specjalnych (Combined Joint Task Forces) NATO do dyspozycji
UZE. CJTF miały być międzynarodowymi siłami bojowymi utworzonymi w celu spełnienia
określonego zadania w ramach pełnego spektrum misji wypełnianych przez Sojusz. Ich
udostępnienie na potrzeby zadań realizowanych przez UZE odbywać się miało każdorazowo na
podstawie decyzji Rady Północnoatlantyckiej.144
Od r. 1994 przystąpiono zatem do ustanowienia form i struktur współpracy na bazie
instytucji Unii Zachodnioeuropejskiej. Program prowadzenia przez UZE misji humanitarnych i
ratowniczych był rozwijany w kolejnych dokumentach Rady Ministerialnej.145
Spotkanie Rady Ministerialnej UZE w Noordwijk w listopadzie 1994 r. miało na celu
zacieśnienie kooperacji pomiędzy państwami członkowskimi UZE w dziedzinie bezpieczeństwa i
obrony, posługując się koncepcją „wzmocnionej współpracy” w tej dziedzinie; koncepcją, która
później stała się podstawą opracowania mechanizmu wzmocnionej współpracy w kwestiach
bezpieczeństwa i obrony najpierw w projekcie Traktatu Konstytucyjnego, a następnie w
Traktacie o Unii Europejskiej z Lizbony. Aby zrealizować cel wzmocnionej współpracy,
deklaracja podkreślała wagę zapisów zmodyfikowanego Traktatu Brukselskiego i Traktatu o Unii
Europejskiej w zwiększaniu spójności polityk państw członkowskich w dochodzeniu do wspólnej
europejskiej polityki obronnej. Podkreślono niepodzielność bezpieczeństwa Europy i Ameryki
Północnej jako wspólnego obszaru euroatlantyckiego, w której to strefie UZE miała odgrywać
rolę zarówno europejskiego filaru bezpieczeństwa, jak i stabilizatora konfliktów, również poza
obszarem terytoriów państw członkowskich UZE i NATO.146
Z punktu widzenia niniejszej analizy najistotniejszymi postanowieniami autorów
dokumentu były jednak konkluzje dotyczące wstępnych prac nad zdefiniowaniem wspólnej
europejskiej polityki obronnej. Rada Ministerialna UZE widziała rolę organizacji jako nadającej
wagi sojusznikom europejskim, tak, aby ich udział w zbiorowej obronie był proporcjonalny do
ich politycznego znaczenia, do czego przyczynić się miała także polityka aktywnego udziału w
zapobieganiu i rozwiązywaniu konfliktów w formie realizacji zadań petersberskich.147
Ministrowie określili także cztery następujące cele europejskiej polityki obronnej:
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-

bezpośrednia odpowiedzialność rządów państw członkowskich UZE za bezpieczeństwo i
obronę swych obywateli i terytoriów,

-

zwiększenie bezpieczeństwa europejskiego poprzez wzmacnianie stabilności w krajach
południowego wybrzeża Morza Śródziemnego,

-

ponoszenie części odpowiedzialności za promowanie bezpieczeństwa, stabilności i
wartości demokratycznych, w szczególności poprzez podejmowanie działań na rzecz
utrzymania pokoju i rozwiązywania kryzysów pod egidą innych organizacji, takich jak
ONZ i KBWE oraz gotowość do stawienia czoła nowym wyzwaniom, takim jak:
katastrofy humanitarne, proliferacja broni masowego rażenia, terroryzm, przestępczość
międzynarodowa czy zagrożenia ekologiczne.148
Deklaracja nawiązywała też do art. J. 4 Traktatu z Maastricht jako dającego podstawy dla

współpracy pomiędzy UZE i UE oraz podkreślała konkretne kroki w celu implementacji tej
współpracy, jak np. kooperacja ekspertów w dziedzinie rozwoju europejskiej polityki
zbrojeniowej.149
W kwestii wzmocnienia zdolności operacyjnej UZE, sygnatariusze deklaracji
wskazywali, że konieczny jest rozwój wojskowych i operacyjnych aspektów bezpieczeństwa,
takich jak instytucjonalne aspekty obrony, zdolność bojowa i interoperacyjność sił zbrojnych,
planowanie ogólne i kryzysowe, mobilność strategiczna, obrona antyrakietowa w Europie,
wywiad wojskowy oraz mechanizm finansowania wspólnych przedsięwzięć.150
Dokument odnotował też współpracę z NATO w procesie przygotowania do użycia
Połączonych

Sił

Wielonarodowych

do

Zadań

Specjalnych

(CJTF)

przez

Unię

Zachodnioeuropejską.151 CJTF uznane zostały za „nowatorski model pozwalający skojarzyć
europejską współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony z solidarnością polityczną w
ramach Sojuszu, gdyż pozwala lepiej wykorzystać zasoby i oferuje krajom niebędącym
członkami NATO możliwość uczestniczenia w tych siłach”.152 Deklaracja podkreślała rolę UZE
w stabilizacji konfliktów, określając tę organizację jako „europejski instrument” reakcji
militarnej w sytuacjach kryzysów natury humanitarnej lub katastrof naturalnych. Dokument
wskazywał też na postępy poczynione przez państwa członkowskie w rozwijaniu zasobów, w
tym budowy Eurokorpusu.153
Sesja Rady Ministerialnej w Noordwijk doprecyzowała też program pracy utworzonej rok
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wcześniej Zachodnioeuropejskiej Grupy do spraw Uzbrojenia (WEAG), której celem było
zacieśnienie współpracy w dziedzinie przemysłu zbrojeniowego i zaopatrzenia w broń. Podjęto
decyzje o harmonizacji kontroli eksportu broni oraz o powołaniu Komórki do spraw Badań, która
wspierać miała obronny program badawczy EUCLID.154
Deklaracja z Noordwijk była próbą nadania odpowiedniej wagi Europejczykom w
kwestiach obronności i realizacji ich roli jako europejskiego filara NATO. Określiła także cele
europejskiej polityki w tej dziedzinie i wskazała na sposoby jej implementacji. Jednakże, z uwagi
na ograniczoną skuteczość działania UZE, dokument ten miał przede wszyskim walor
deklaratywny i systematyzujący.
II.2.2.6. Deklaracja berlińska z 1996 r.
Szczyt NATO z Brukseli oraz deklaracja z Noordwijk z r. 1994 dały podstawę do użycia
środków będących w dyspozycji NATO przez Unię Zachodnioeuropejską. Z kolei deklaracja
berlińska, opublikowana dwa lata później podczas sesji ministerialnej Rady Północnoatlantyckiej
w Berlinie w dniu 3 czerwca, powtarzając gotowość budowy ETBiO w ramach NATO, pozwoliła
w oparciu o własne zasoby tworzyć siły operujące pod politycznym i wojskowym
kierownictwem UZE. Instrumentem tego założenia miały stać się, wspomniane już w deklaracji z
Noordwijk oraz w konkluzjach szczytu NATO z Brukseli z r. 1994, CJTF.155
Deklaracja berlińska była efektem odnowionej koncepcji strategicznej Sojuszu, który,
wkroczywszy w okres pozimnowojenny, przygotowywał się na wypełnianie pełnego spektrum
misji oraz przyjęcie nowych członków, a także rozwój ETBiO. Ten ostatni miał stać się podstawą
reorganizacji struktur sojuszniczych w odpowiedzi na nową architekturę bezpieczeństwa na
świecie. Opisując zadania CJTF, w deklaracji stwierdzono, że mają one stać się nowym,
mobilnym i elastycznym narzędziem reagowania przez NATO na sytuacje kryzysowe oraz
podzielnym, ale nie osobnym (separable but not separate) zasobem militarnym w operacjach
dowodzonych przez UZE.156 W tym celu Sojusz wspólnie z UZE podjął się wydzielenia w
ramach NATO struktur przygotowanych do działania pod dowództwem UZE, w tym
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planistycznych i dowodzenia.157 Zapisy te były sformalizowaniem osiągniętego wiosną 1996 r.
na nieformalnym spotkaniu przedstawicieli USA, Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec w
Londynie, kiedy to uzgodniono, że dla każdej operacji CJTF powoływany będzie doraźny sztab
europejski (choć dla operacji wyłącznie europejskich wymagana była zgoda Rady NATO).158
Dodać należy, że dostęp UZE do CJTF nie był automatyczny: Rada NATO zastrzegła sobie
prawo zatwierdzania scedowania zasobów NATO na rzecz operacji UZE oraz otrzymywania
informacji o ich użyciu poprzez wdrażanie systemu ich monitorowania. Ograniczało to pole
manewru Europejczyków159 zwłaszcza, że do prowadzenia operacji potrzebne było m.in.
lotnictwo o zasięgu strategicznym i wywiad satelitarny, będące w dyspozycji USA.160 Pomimo
to, deklaracja berlińska nazwana została „kompromisem berlińskim”, gdyż uratowała spójność
wewnętrzną Sojuszu, przynosząc poprawę stosunków między NATO a UZE.161 Postanowienia
deklaracji berlińskiej zostały następnie potwierdzone i doprecyzowane podczas szczytu NATO w
Madrycie w r. 1997.162
II.2.2.7. Traktat Amsterdamski z 1997 r.
Nowym i niezwykle istotnym wydarzeniem kształtującym przyszłość stosunków Unia
Europejska-Unia Zachodnioeuropejska były zapisy w Traktacie Amsterdamskim mówiące o
możliwości włączenia UZE do UE163. Traktat stwierdzał, że „Unia Zachodnioeuropejska (UZE)
stanowi integralną część rozwoju Unii, zapewniając Unii dostęp do zdolności operacyjnej (…).
Wspomaga Unię w określaniu aspektów obronnych wspólnej polityki zagranicznej i
bezpieczeństwa (…). W związku z tym Unia zachęca do ustanowienia ściślejszych stosunków
instytucjonalnych z UZE, mając na względzie możliwość włączenia UZE do Unii, jeśli Rada
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Europejska tak zadecyduje”.164
Kolejną istotną decyzją było włączenie do TUE misji petersberskich jako części WPZiB
oraz wspólnej polityki obronnej na mocy art. 17 ust. 4, który stwierdzał, że „[s]prawy określone
w niniejszym artykule obejmują misje humanitarne i ratunkowe, misje utrzymania pokoju oraz
misje zbrojne służące zarządzaniu kryzysami, w tym przywracaniu pokoju”.165
Na mocy Traktatu z Amsterdamu ustanowiono również nowy urząd Wysokiego
Przedstawiciela ds. WPZiB, pełniącego funkcję sekretarza generalnego Rady. Zgodnie z art. 26
wysoki przedstawiciel wspomagał Radę w sprawach objętych wspólną polityką zagraniczną
i bezpieczeństwa w formułowaniu, opracowaniu i wprowadzaniu w życie decyzji politycznych, a
w stosownych przypadkach, działając w imieniu Rady i na zlecenie prezydencji, prowadził dialog
polityczny z krajami trzecimi.166
II.2.2.8. Deklaracja z St. Malo z 1998 r.
Opisane

powyżej

postanowienia

Traktatu

Amsterdamskiego

przekonały

nawet

zwolenników opcji proatlantyckiej o konieczności wyposażenia Unii Europejskiej we własne
środki i zasoby reagowania antykryzysowego. W tej sytuacji najprostszym wyjściem wydawało
się przejęcie przez UE zdolności operacyjnej UZE. Stało się to możliwe dzięki zmianie
nastawienia Wielkiej Brytanii pod rządami Partii Pracy. Rząd Tony’ego Blaira dopuścił
mianowicie ustanowienie efektywnego europejskiego systemu zarządzania kryzysowego i
stworzenia w tym celu tzw. IV filara UE ds. obronnych na bazie przejętych funkcji politycznych
UZE i przekazania funkcji wojskowych NATO.167 Deklarację w tej sprawie premier Wielkiej
Brytanii złożył podczas nieformalnego szczytu w Pörtschach w październiku 1998 r., proponując
pogłębioną refleksję na temat wzmocnienia obronności europejskiej, likwidacji UZE oraz
aktywnego zaangażowania UE w sprawy bezpieczeństwa europejskiego.168 Jednocześnie część
państw europejskich, skupionych wokół Francji, zaczęła dawać wyraz obawom dotyczącym
amerykańskiej dominacji w sferze bezpieczeństwa europejskiego na tle decyzji Rady
Północnoatlantyckiej z Berlina (1996 r.) oraz Madrytu (1997 r.), wskutek czego zaczęto
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poszukiwać rozwiązań, które zapewniłyby Europie większą podmiotowość w decyzjach i
działaniach.169
W tej sytuacji, zwrot w polityce brytyjskiej dał podstawy do zorganizowania w grudniu
1998 r. francusko-brytyjskiego szczytu w St. Malo, podczas którego oba kraje, wyrażając
kompromis pomiędzy swymi koncepcjami co do przyszłości obrony europejskiej, przedstawiły
wspólne

stanowisko

w

sprawie

przyszłości

bezpieczeństwa

europejskiego.

Podstawą

porozumienia pomiędzy nimi było założenie, że Unia Europejska powinna mieć możliwość
odgrywania autonomicznej i wszechstronnej roli na arenie międzynarodowej, zaś do tego celu
niezbędne są zdolności do działań antykryzysowych, w tym siła wojskowa z możliwością jej
użycia.170 Szczyt w St. Malo zakończył się podpisaniem listu intencyjnego oraz wspólnej
deklaracji.171
List intencyjny, sygnowany przez ministrów obrony obu krajów, zawierał rozwiązania
dotyczące współpracy militarnej między Francją i Wielką Brytanią poza terytorium NATO w
przypadkach operacji nie dowodzonych przez Sojusz. Celem współpracy opisanej w liście było
rozwijanie zdolności szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysu międzynarodowego i
wzmacnianie współpracy w dziedzinach takich jak logistyka, wywiad i łączność.172 Z kolei
deklaracja, podpisana przez premiera T. Blaira i prezydenta J. Chiraca, wzywała do pełnego
wykorzystania możliwości, jakie dawał Traktat Amsterdamski Radzie w kwestii stopniowego
budowania polityki obronnej UE w ramach WPZiB. Dokument podkreślał, że Europa
dysponować musi w tym celu autonomiczną siłą militarną oraz możliwościami i gotowością jej
użycia. Z tego powodu utrzymać należy gwarancje zbiorowego bezpieczeństwa łączące państwa
członkowskie na mocy art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego oraz artykułu V zmodyfikowanego
Traktatu Brukselskiego. Respektując zobowiązania wynikające z członkostwa w NATO,
Europejczycy, rozwijając zdolności do autonomicznej obrony, przyczynić się mogą do
wzmocnienia witalności zmodernizowanego Sojuszu.173
Ważnym i godnym podkreślenia wydaje się również zawarte w deklaracji stwierdzenie,
że realizując wspomniane cele Europejczycy działać będą w ramach reżimu instytucjonalnego
Unii Europejskiej, a zatem na forum Rady Europejskiej, Rady ds. Ogólnych oraz spotkań
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ministrów obrony państw członkowskich.174
Deklaracja podkreślała, że w przypadkach konfliktów, w które NATO jako takie nie jest
zaangażowane, Europa powinna dysponować odpowiednimi strukturami, które umożliwiłyby jej
reakcję. Ponieważ zdolność zarządzania kryzysowego wymaga także możliwości planistycznych
i wywiadowczych, w deklaracji znalazła się propozycja, aby, w celu uniknięcia dublowania
zasobów, Unia Europejska mogła korzystać ze zidentyfikowanych wcześniej na ten cel środków
NATO.175 Przywódcy Francji i Wielkiej Brytanii wspomnieli także, że potencjał wojskowy,
którym dysponować ma Europa, musi mieć zaplecze w konkurencyjnej bazie technologicznoprzemysłowej.
Przełomowość deklaracji z St. Malo była dwojaka. Po pierwsze, była ona dowodem na
zmianę orientacji strategicznej Wielkiej Brytanii – kraju o największym potencjale militarnym
UE – z proatlantyckiej i sceptycznej wobec budowania autonomicznych zdolności UE. Po drugie,
deklaracja zawierała expressis verbis zapisy o tym, że Unia Europejska powinna być zdolna
podejmować działania militarne tam, gdzie Sojusz Północnoatlantycki nie jest zaangażowany.
II.2.2.9. Postanowienia Rady Europejskiej z Kolonii - czerwiec 1999 r.
Wyraz woli politycznej rozwijania europejskiej polityki w dziedzinie bezpieczeństwa i
obrony przez Wielką Brytanię i Francję zmienił klimat polityczny w Europie i umożliwił
podjęcie konkretnych decyzji w tej sprawie. W „Deklaracji Rady Europejskiej o umacnianiu
wspólnej europejskiej polityki w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony” podpisanej w Kolonii w
dniu 4 czerwca 1999 r., Rada Europejska wyraziła przekonanie, że w celu realizacji zadań z
zakresu WPZiB oraz obronności konieczne jest wyposażenie Rady UE w możliwość
podejmowania decyzji o zakresie operacji zapobiegania konfliktom i zarządzania kryzysowego.
Unia powinna posiadać zdolności wypełniania misji pokojowych z wykorzystaniem
wiarygodnych sił zbrojnych i gotowość do podejmowania zadań niezależnie od działań NATO.176
W dokumentach szczytu z Kolonii po raz pierwszy pojawiło się sformułowanie „wspólna
europejska polityka bezpieczeństwa i obrony” (WEPBiO), która miała być realizowana w ramach
WPZiB, co oznaczało konieczność powstania stosownych organów i procedur decyzyjnych.
Zadecydowano, że decyzje Rady w sprawie interwencji kryzysowych mieścić się będą w ramach
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tytułu V TUE z Amsterdamu i stanowić element konstytutywny powstającej polityki obrony,
przewidzianej w art. 17 Traktatu. Polityczną i strategiczną kontrolą nad operacjami
petersberskimi zająć się miała Rada ds. Ogólnych. Zapowiedziano także utworzenie komitetu
wojskowego UE, utworzenie sztabu UE oraz przejęcie od UZE Centrum Satelitarnego i Instytutu
Studiów Bezpieczeństwa. Za warunek niezbędny realizacji decyzji dotyczących operacji
wojskowych

uznano

sformowanie

przez

państwa

członkowskie

odpowiednich

sił,

przystosowanych do działania w różnych warunkach, elastycznych, mobilnych i o wysokim
stopniu interoperacyjności.177
II.2.2.10. Postanowienia Rady Europejskiej z Helsinek z grudnia 1999 r.
Do implementacji wytycznych z Kolonii przystąpiła Rada Europejska w Helsinkach w
grudniu tego samego roku. We wnioskach prezydencji Rada Europejska podkreśliła, że „będzie
nadal rozwijać autonomiczną zdolność podejmowania decyzji w sytuacji, gdy Sojusz
Północnoatlantycki jako całość nie jest zaangażowany, co umożliwi przygotowanie i
przeprowadzenie operacji wojskowych pod egidą UE w odpowiedzi na międzynarodowe sytuacje
kryzysowe. Dzięki temu procesowi uniknie się niepotrzebnego powielania struktur (…).”178
Uzgodniono także, że w celu realizacji zadań petersberskich, do r. 2003 państwa
członkowskie muszą być w stanie wysłać w ciągu 60 dni i utrzymać przez przynajmniej jeden rok
siły zbrojne liczące 50 do 60 tysięcy ludzi zdolnych do wykonywania pełnego zakresu tych
misji.179 Ponadto zapowiedziano:
-

utworzenie nowych politycznych i wojskowych struktur w celu umożliwienia Unii
opracowania niezbędnych wytycznych politycznych oraz określenia kierunku
strategicznego tego typu operacji, a jednocześnie pozostania w ramach jednej struktury
instytucjonalnej,

-

rozwinięcie procedur umożliwiających pełną konsultację, współpracę i przejrzystość
pomiędzy UE a NATO,

-

określenie mechanizmów pozwalających, przy zachowaniu autonomii decyzyjnej Unii, na
udział w wojskowych operacjach kryzysowych UE europejskich członków NATO spoza
UE oraz innych zainteresowanych tym państw,
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-

stworzenie pozamilitarnego mechanizmu opanowywania kryzysów w celu
koordynowania i poprawienia skuteczności wykorzystywanych przez Unię i państwa
członkowskie różnych środków i zasobów cywilnych, równolegle do zasobów
wojskowych.180
Zadecydowano również o powołaniu nowych organów politycznych i wojskowych do

celów realizacji WPBiO:
-

Stałego Komitetu Politycznego i Wojskowego, złożonego z przedstawicieli państw na
szczeblu ambasadorów, zajmujących się wszystkimi aspektami WPZiB, w tym WPBiO,

-

Komitetu Wojskowego złożonego z szefów sztabów generalnych,

-

Sztabu w łonie Rady UE, mającego służyć realizacji WPBiO.181
Decyzje Rady Europejskiej z Kolonii i Helsinek były niezwykle ważne dla rozwoju

autonomicznej europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. Zadecydowały one bowiem o
wyposażeniu UE w zdolność do podejmowania niezależnych od NATO działań na rzecz
bezpieczeństwa oraz stworzeniu w tym celu odpowiednich struktur, oraz podjęły one konkretne
kroki w celu implementacji owych decyzji. Tę możliwość dała zmiana postawy Wielkiej Brytanii
i jej zgoda na autonomizację WEPBiO, a – co za tym idzie – osiagnięcie przez państwa
członkowskie UE konsenusu w tej sprawie.

II.2.3. Struktury i funkcjonowanie Unii Zachodnioeuropejskiej
II.2.3.1. Organy UZE
Zasadniczymi organami UZE były:
1) Rada, będąca głównym organem i najwyższą władzą UZE. Reaktywowana na mocy deklaracji
rzymskiej z r. 1984, obradowała od tego czasu jako Rada Ministrów na szczeblu ministrów spraw
zagranicznych i obrony. Po przekazaniu w listopadzie 2000 r. Unii Europejskiej funkcji z zakresu
zarządzania kryzysowego aktywność Rady obniżyła się, a następnie przeszła ona w „stan
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uśpienia” od czerwca 2001 r.182
2) Sekretariat Generalny, będący stałym organem przygotowującym prace Rady. Na jego czele
stał Sekretarz Generalny, reprezentujący UZE na zewnątrz. Po utworzeniu na mocy Traktatu
Amsterdamskiego stanowiska Wysokiego Przedstawiciela ds. Polityki Zagranicznej i
Bezpieczeństwa, obie ten funkcje, jak również funkcja Sekretarz Generalnego Rady UE,
sprawowane były przez tę samą osobę.183
3) Zgromadzenie UZE, funkcjonowało nieprzerwanie od 1954 r. do rozwiązania w r. 2011.
Zadania Zgromadzenia wypływały wprost z zapisów zmodyfikowanego Traktatu Brukselskiego,
który obligował Radę UZE do składania sprawozdań na temat kwestii związanych z
bezpieczeństwem i obroną parlamentom narodowym. Po przejęciu aktywności operacyjnej UZE
przez UE głównym obszarem zainteresowania Zgromadzenia była realizacja europejskiej polityki
bezpieczeństwa i obrony, ale także kwestie związane z implikacjami art. V zmodyfikowanego
Traktatu Brukselskiego oraz współpraca z NATO, odbywająca się na podstawie art. IV Traktatu.
Zgromadzenie mogło formułować zalecenia pod adresem rządów i parlamentów, a także Rady.
Składało się z delegatów 39 państw, w tym państw członkowskich UE oraz NATO; liczebność
delegacji była proporcjonalna do potencjału ludnościowego kraju. Praca Zgromadzenia
koncentrowała się w czterech komisjach: obrony, politycznej, ds. technologii i przemysłu
lotniczego oraz ds. stosunków parlamentarnych i publicznych.184
W okresie prób aktywizacji UZE w latach 90. XX wieku, Rada Ministerialna powołała do
życia kilka nowych agend. Były to:
1)

Komórka Planowania, utworzona 1 października 1992 r. w obliczu zapisów
Traktatu z Maastricht dotyczących europejskiej polityki w dziedzinie
bezpieczeństwa i obrony. Miała za zadanie tworzyć plany użycia sił zbrojnych
UZE oraz ćwiczeń wojskowych w okresie pokoju, zaś w czasie kryzysów
przygotowywać opinie dla Rady na temat interwencji i koordynować
przygotowania do użycia sił zbrojnych.185

2)

Centrum Sytuacyjne, ustanowione w maju 1995 r. w celu zwiększenia możliwości
operacyjnych UZE. Jego zadaniem była obserwacja sytuacji w rejonie kryzysów,
rozwijanie zdolności operacyjnej UZE oraz dostarczanie Radzie informacji (ale nie
rekomendacji) na temat sytuacji kryzysowych.186
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3)

Komitet Wojskowy, powołany w maju 1997 r., zbierał się dwa razy do roku na
szczeblu szefów sztabów państw członkowskich. Na jego forum opracowywano
plany rozbudowy struktury wojskowej UZE.187

4)

Zachodnioeuropejska Grupa ds. Uzbrojenia (Western European Armanents Group,
WEAG), stanowiąca forum dla współpracy państw członkowskich w dziedzinie
przemysłów zbrojeniowych i zaopatrzenia w broń. Powstała w r. 1993, w jej skład
wchodzili Krajowi Dyrektorzy ds. Zbrojeń. Cele WEAG zdefiniowane były
następująco: bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, m.in. poprzez
harmonizację zamówień, otwarcie rynków krajowych na konkurencję z innych
państw członkowskich, wzmocnienie europejskiej bazy technologicznej i
przemysłowej oraz współpraca w dziedzinie badań i rozwoju.188

5)

Zachodnioeuropejska Organizacja ds. Uzbrojenia (Western European Armaments
Organisation, WEAO), działająca od 1996 r. do 2006 r. była głównym forum
współpracy w dziedzinie badań i technologii.189 Wśród zadań WEAO znalazło się
m.in. kierowanie programem EUCLID190 oraz badanie możliwości rozwoju
wspólnej polityki zbrojeniowej.191 Duże znaczenie dla współpracy w dziedzinie
uzbrojenia miało przejęcie przez UZE części funkcji rozwiązanej z dniem 1
stycznia 1994 r. działającej w ramach NATO EUROGRUPY: systemu
telekomunikacyjnego sił lądowych EUROCOM, współpracy logistycznej
EUROLOG i planowania EUROLOGTERM oraz kooperacji w zakresie
informacji transatlantyckiej.192

6)

Centrum Satelitarne w Torrejón, założone 28 kwietnia 1993 r. Po rozwiązaniu
UZE, UE utworzyła na jego bazie swoją agendę i obecnie pełni rolę instytucji
wspierającej WPZiB, w tym WPBiO, a zajmującej się analizą danych satelitarnych
oraz lotniczych.193 Zakłada się, że centrum wspierać ma ustanowienie194
europejskiej polityki wywiadowczej.

7)

Instytut Studiów Bezpieczeństwa, utworzony 1 lipca 1990 r., ma na celu
wspomaganie rozwoju WPBiO i stymulowanie debaty na temat przyszłości
bezpieczeństwa europejskiego. Podobnie jak Centrum Satelitarne, stał się
podstawą do utworzenia Instytutu Studiów Bezpieczeństwa UE, który funkcjonuje
do chwili obecnej.195
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III.2.3.2. Siły zbrojne UZE
W celu realizacji postulatu budowy zdolności bojowej UZE, państwa członkowskie
zadecydowały o stworzeniu sił podległych UZE o nazwie siły Odpowiedzi UZE (Forces
Answerable to WEU).196 Były to jednostki wydzielane z sił militarnych państw członkowskich
pod dowództwem UZE, używane do realizacji zadań petersberskich.197 Obejmowały one
następujące formacje:
a) Eurokorpus, oddany do dyspozycji UZE w r. 1992 r., a utworzony pół roku wcześniej
przez Francję i Niemcy. Była to pierwsza wielonarodowa formacja, która, obok funkcji
związanych z obroną terytoriów państw członkowskich zgodnie z art. 5 Traktatu
Waszyngtońskiego oraz art. V zmodyfikowanego Traktatu Brukselskiego, mogła służyć
też do realizacji misji poza obszarem NATO w formie zadań petersberskich w formacie
brygady wielonarodowej.198 Skompletowany w r. 1998, Eurokorpus docelowo osiągnął
liczbę 50 800 żołnierzy.199 W grudniu 1999 r. został przekształcony w Korpus Szybkiego
Reagowania służący zarówno UE i NATO. Służył podczas operacji w Sarajewie,
Kosowie i Afganistanie.200
b) Dywizja Wielonarodowa – lekka czterobrygadowa formacja przypisana do NATO, w jej
skład weszły jednostki belgijskie, holenderskie, niemieckie i brytyjskie.201
c) Brytyjsko-Holenderskie oraz Hiszpańsko-Włoskie Siły Amfibijne.202
d) EUROFOR (Rapid Deployment Force) – złożona z żołnierzy Włoch, Hiszpanii, Francji i
Portugalii licząca 5000 żołnierzy formacja działająca jako siły szybkiego reagowania
utworzona w r. 1995 w celu realizacji misji petersberskich. Obecnie funkcjonuje w
ramach EPBiO, od lipca do grudnia 2011 r. także jako grupa bojowa UE.203
e) Europejskie Siły Morskie (European Maritime Forces, EUROMARFOR) – siły morskie
Włoch, Francji, Hiszpanii i Portugalii powstałe na mocy deklaracji lizbońskiej z r. 1995.
Obecnie odbywają misje pod egidą ONZ.204
f) Pierwszy Korpus Niemiecko-Holenderski – licząca 40 000 żołnierzy formacja wchodząca
w skład Głównych Sił Obronnych NATO, oddany do dyspozycji UZE w marcu 1996 r. do
realizacji misji petersberskich.205
g) Wielonarodowe Siły Lądowe – trójstronne siły lądowe utworzone przez Włochy, Węgry i
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Słowenię do realizacji misji petersberskich.206

III.2.4. Likwidacja UZE i przeniesienie europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony na
forum Unii Europejskiej
Już podczas Konferencji Międzyrządowej w 1996 r. omawiano trzy scenariusze dalszego
rozwoju i łączności instytucjonalnej pomiędzy UE i UZE w obliczu budowania roli operacyjnej
UZE oraz realizacji zadań petersberskich. Pierwsze rozwiązanie, którego orędownikami były
państwa z opcji „atlantyckiej” z Wielką Brytanią na czele oraz neutralni członkowie Unii
Europejskiej, zakładała bliskie związki między UZE-UE, ale przy zachowaniu autonomii obu
organizacji.207 Była to zatem koncepcja „wzmocnionego partnerstwa” pomiędzy obiema
organizacjami. W tym scenariuszu UZE oddawałaby siły i środki na potrzeby konkretnych
operacji prowadzonych przez UE.208 Spośród państw członkowskich szczególnie Wielka
Brytania popierała koncepcję rozwoju współpracy w dziedzinie obronności w ramach UZE i
autonomię tej organizacji od UE.209
Drugie rozwiązanie zakładało przyspieszenie konwergencji między UZE i UE poprzez
wypracowanie mechanizmu stopniowego, prawnego i politycznego, zbliżenia obu organizacji. Za
tym rozwiązaniem opowiadała się Francja, pokładając w nim nadzieję na możliwość wytyczania
kierunków rozwoju UZE. Trzecia propozycja polegała na pełnym włączeniu UZE do UE,
likwidacji UZE i przekazanie jej wszystkich zadań, w tym zobowiązania do kolektywnej obrony
wynikającego z art. V zmodyfikowanego Traktatu Brukselskiego i politycznych zobowiązań do
prowadzenia zadań petersberskich poza obszarem obowiązywania Traktatu. Takie rozwiązanie
stworzyłoby ramy instytucjonalne dla realizacji wspólnej polityki obronnej, gdyż powstałaby
jedna struktura odpowiedzialna za realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i obrony. Jej
zwolennikami były przede wszystkim Niemcy, ale także Belgia, Hiszpania i Włochy.210
Pod koniec lat 90. XX wieku coraz wyraźniejsza zaczęła się stawać autonomizacja
ETBiO. Postulaty niektórych państw członkowskich, takich jak Francja

i Niemcy także

zmierzały w tym kierunku. Co więcej, redefinicja koncepcji strategicznej NATO spowodowała
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udzielenie poparcia dla rozwoju ETBiO przez USA.211 W komunikacie z waszyngtońskiego
szczytu Sojuszu z 24 kwietnia 1999 r., szefowie państw i rządów z zadowoleniem powitali nowy
impuls dla wzmocnienia europejskiej polityki w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, jaki nadały
jej zapisy Traktatu Amsterdamskiego i deklaracji z St. Malo, dodając, że przyjmują do
wiadomości zamiary UE co do budowania autonomicznej zdolności do prowadzenia działań
militarnych w sytuacjach, kiedy Sojusz jako całość nie będzie zaangażowany.212
Z kolei operacja w Kosowie dowiodła technologicznej i militarnej słabości sojuszników
europejskich, co przyspieszyło ich decyzję o budowie ETBiO i zwiększyło ich motywację w tej
sferze.213 W kolejnych dokumentach, wszystkich datujących się na rok 1999, państwa
członkowskie zawarły definicję i podstawy traktatowe europejskiej polityki bezpieczeństwa i
obrony. Były to: tytuł V Traktatu z Amsterdamu, który wszedł w życie 1 maja, deklaracja Rady
Europejskiej z Kolonii z 4 czerwca wraz z raportem prezydencji niemieckiej oraz dwa raporty
prezydencji fińskiej z Helsinek z grudnia tego roku.214
Wątpliwości co do słuszności oparcia europejskiej tożsamości bezpieczeństwa i obrony
na Unii Zachodnioeuropejskiej powodowało też samo funkcjonowanie tej organizacji, której
skuteczność była niewielka. Co więcej, nie dysponowała ona własnymi zasobami, zaś
porozumienie co do użycia zasobów NATO do operacji pokojowych prowadzonych przez
sojuszników europejskich tylko za zgodą Rady Północnoatlantyckiej, czyli de facto przy
zachowaniu prawa weta dla USA w tej sprawie powodowało uzależnienie prowadzenia akcji
przez UZE od zgody Stanów Zjednoczonych.215 Co więcej, nieprzejrzystość systemu UZE-UENATO powodowała jego niewydolność.
Wobec powyższego, w sytuacji stopniowego rozwoju polityki obronnej przez Unię
Europejską oraz zmiany tonu dyskusji politycznej w tej sprawie przez państwa członkowskie
spowodowanej przez deklarację z St. Malo, państwa członkowskie UE i UZE zaczęły
przekonywać się do opcji pełnego włączenia UZE do Unii Europejskiej. Również Francja, która
uprzednio była zwolenniczką „poszerzonej współpracy” między dwiema organizacjami, podczas
sesji Rady Ministrów w Rzymie w dniach 16-17 listopada 1998 r. opowiedziała się za stopniową,
ale całkowitą inkorporacją Unii Zachodnioeuropejskiej do UE, zarówno w celu wypełniania
211
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zadań petersberskich, jak i zobowiązań sojuszniczych wynikających ze zmodyfikowanego
Traktatu Brukselskiego.216 W tej kwestii Francja poparta została przez Niemcy.217 Również
Zgromadzenie UZE w planie działania przyjętym w marcu 1999 r. poparło opcję stopniowego i
całkowitego włączenia tej organizacji do UE, która miałaby stać się dzięki temu autonomicznym
instrumentem obrony europejskiej. Co więcej, ZUZE zapowiedziało, że art. V zmodyfikowanego
Traktatu Brukselskiego oraz porozumienie z NATO z maja 1996 r. o dostępie UE do zasobów
Sojuszu powinny stać się integralną częścią Traktatu o Unii Europejskiej. Zaproponowano, aby
proces integracji UZE z UE odbył się albo na zasadzie współpracy międzyrządowej
doprowadzając do utworzenia IV filara Unii, albo włączenia UZE do WPZiB. Unia europejska
powinna przejąć wszystkie aktywa i zdolności UZE, mieć dostęp do zasobów NATO oraz
narodowych i wielonarodowych zasobów znajdujących się poza strukturami Sojuszu.218
Powierzenie UE realizacji zadań z zakresu europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony
oraz ostateczne rozwiązanie kwestii łączności instytucjonalnej pomiędzy UZE i UE dokonało się
na mocy Traktatu z Nicei. Z art. 17 Traktatu usunięto sformułowanie mówiące o roli Unii
Zachodnioeuropejskiej w przygotowaniu i realizacji polityki UE mającej wpływ na kwestie
polityczno-obronne. Oznaczało to, że od wejścia w życie traktatu nicejskiego UZE przestała
zajmować się realizacją EPBiO, a jej funkcje przejęła w całości UE działając w oparciu o
wytyczne Rady Europejskiej. Traktat nicejski potwierdził zatem autonomię Unii Europejskiej
w zakresie podejmowania decyzji w sprawach EPBiO.219 Przekazał wszelkie funkcje UZE
niezbędne do realizacji misji petersberskich Unii Europejskiej, ostatecznie likwidując wszelkie
powiązania między obiema organizacjami.220 Nie oznaczało to likwidacji UZE (choć większość
jej organów, poza Zgromadzeniem Parlamentarnym, przeszła w stan uśpienia), ale przeniosło w
całości na forum UE realizację jej polityki obronnej, de facto oznaczając koniec budowania
europejskiej tożsamości bezpieczeństwa i obrony w ramach UZE.
Pomimo redukcji zadań i kompetencji Unii Zachodnioeuropejskiej oraz traktatowego
ustanowienia europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, dalsze funkcjonowanie UZE
uzasadniano koniecznością zachowania w mocy zobowiązań do wzajemnej obrony,
wynikających z art. V zmodyfikowanego Traktatu Brukselskiego. Uznano, że do czasu
wprowadzenia do EPBiO alternatywnego rozwiązania umożliwiającego zbiorową i wzajemną
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obronę bez konieczności uruchamiania Sojuszu Północnoatlantyckiego, nie należy formalnie
likwidować UZE.221
Zobowiązanie do wzajemnej obrony wprowadził w życie Traktat Lizboński na mocy art.
42 ust. 7, obligując państwa członkowskie Unii Europejskiej do udzielenia sobie pomocy w
przypadku zbrojnej agresji na któregokolwiek z jej członków. Co więcej, dołączony do Traktatu
Protokół w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej przewiduje możliwość
opracowania mechanizmów międzyparlamentarnej współpracy i kontroli w sprawach
bezpieczeństwa europejskiego, obejmujących przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i
delegatów parlamentów narodowych, tworząc tym samym alternatywną opcję nadzoru
parlamentarnego nad WPBiO.222
W tej sytuacji, wraz z rozwojem realnych zdolności Unii Europejskiej w sferze
bezpieczeństwa i obrony, podjęto decyzję o całkowitym rozwiązaniu UZE.223 W oświadczeniu
prezydencji hiszpańskiej z 31 marca 2010 r. czytamy, że wejście w życie Traktatu z Lizbony
otwiera nowy etap w rozwoju bezpieczeństwa i obrony europejskiej, zaś zawarta w art. 42.7
Traktatu klauzula sojusznicza czyni zbędnymi gwarancje wynikające z art. V zmodyfikowanego
Traktatu Brukselskiego. W tej sytuacji państwa członkowskie UZE zwróciły się do Stałej Rady o
podjęcie kroków zmierzających do likwidacji Unii Zachodnioeuropejskiej do końca czerwca
2011.224
Rozwiązanie Unii Zachodnioeuropejskiej było więc logiczną konsekwencją ewolucji
WPBiO i zapoczątkowanego przez Traktat z Maastricht oraz Traktat z Amsterdamu procesu
rozwijania zdolności Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony.225 Unia
Zachodnioeuropejska przestała istnieć jako organizacja traktatowa w dniu 30 czerwca 2011 r.226
Jak pisze Ryszard Zięba, w procesie ewolucji koncepcji ETBiO widać następujące etapy:
pierwszy, formułujący jej podstawowe założenia, datujący się na lata 1984-1992, gdzie
podstawowymi dokumentami były: Deklaracja Rzymska UZE z 1984 r., Platforma Haska z 1987
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r. oraz Traktat z Maastricht z 1992 r. wraz z załączonymi deklaracjami UZE.227 Ten etap
rozwoju ETBiO charakteryzował się umiejscowieniem jej w ramach NATO. Zmianę w tym
względzie przyniósł Traktat z Maastricht, który zawierał zapisy o polityce europejskiej w
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony jako elementu WPZiB, a zatem dawał podstawy dla Unii
Europejskiej do bycia elementem ewolucji ETBiO. Drugi etap, zawierający rozbudowę koncepcji
ETBiO, jest zarazem etapem „zawieszenia” UZE między NATO i UE, a zarazem momentem
najgorętszej debaty pomiędzy opcją europejską i proatlantycką o przyszłość ETBiO. Zamyka się
on w latach 1992-1998, zaś jego podstawowymi dokumentami są: deklaracje Rady Ministerialnej
UZE z Petersberga (1992 r.) i Kirchberga (1994 r.) oraz Traktat Amsterdamski (1997 r.). Trzeci
etap według R. Zięby to okres doprecyzowywania koncepcji ETBiO, zapoczątkowany szczytem
francusko-brytyjskim w St. Malo i zgodą Wielkiej Brytanii na rozwijanie europejskiej polityki
obronnej w ramach UE.228 Etap ten przyniósł likwidację UZE i powierzenie jej funkcji Unii
Europejskiej oraz stopniowy rozwój koncepcji europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony,
ukoronowany zapisami Traktatu z Lizbony. W chwili obecnej pojęcie „europejska tożsamość
bezpieczeństwa i obrony” wyszła z użycia, stając się powoli terminem

historycznym,

oznaczającym etap w rozwoju EPBiO, która zastąpiła ETBiO jako w pełni rozwinięta politycznie
i zdefiniowana traktatowo koncepcja.
Wobec powyższego, uprawnione wydaje się traktowanie ETBiO jako etapu w rozwoju
europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. Europejska tożsamość bezpieczeństwa i obrony
przyczyniła się do zdefiniowania wspólnej europejskiej polityki obronnej i nakreślenia jej celów.
Początkowo, w obliczu fiaska europejskiej współpracy politycznej, rozwijana w ramach NATO,
stopniowo uzyskiwała coraz konkretniejsze ramy koncepcyjne, polityczne i instytucjonalne. Była
depozytariuszem pewnych idei politycznych, a także konkretnych rozwiązań instytucjonalnych
(jak np. koncepcja wzmocnionej współpracy), przyczyniając się do konwergencji polityk państw
członkowskich UE w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Na mocy traktatów z Maastricht i z
Amsterdamu ETBiO przeniosła się na forum Unii Europejskiej, aby po przyjęciu Traktatu z
Lizbony uzyskać solidne podstawy prawne dla jej dalszej realizacji.
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II.3. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej
II.3.1. Geneza wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej jest elementem unijnej
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. W Traktacie o Unii Europejskiej z Maastricht z
7 lutego 1992 r. znalazł się zapis o prowadzeniu przez Unię Europejską WPZiB, włączając w to
stopniowe określanie wspólnej polityki obronnej, która z czasem doprowadzić mogła do
wspólnej obrony i potwierdzenia tożsamości UE na arenie międzynarodowej.229
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej jest wynikiem procesu
integracji ekonomicznej, który miał podłoże polityczne. Europa Zachodnia poszukiwać zaczęła
sposobów na rozwój ekonomiczny, ale także wzmocnienie swej tożsamości politycznej.230 W
latach 70. XX wieku zainaugurowano nową formę kooperacji pod nazwą Europejskiej
Współpracy Politycznej. W latach 80. do EWP włączono polityczne aspekty bezpieczeństwa i
stworzono

mechanizm

konsultacji

na

wypadek

kryzysów

międzynarodowych.231

Prawnomiędzynarodowe ramy dla funkcjonowania EWP stworzył jednak dopiero Jednolity Akt
Europejski w Tytule III.232 Zgodnie z art. 30, celem Europejskiej Współpracy Politycznej było
formułowanie i prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej opartej na współdziałaniu w celu
zapewnienia jak najlepszej pozycji państw Wspólnoty na arenie międzynarodowej. Państwa
członkowskie zobowiązane zostały do dążenia do możliwie zgodności stanowisk i ochrony
wspólnych interesów.233
II.3.2. WPZiB w Traktacie o Unii Europejskiej z Maastricht
Na podstawie zapisów Traktatu z Maastricht, przyjętego 7 lutego 1992 r., Europejska
Współpraca

Polityczna

przekształcona

została

we

wspólną

politykę

zagraniczną

i

bezpieczeństwa. Impuls dla tego przełomowego wydarzenia dały przemiany polityczne związane
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z demokratyzacją Europy Środkowo-Wschodniej, w tym zjednoczenie Niemiec i zakończenie
zimnej wojny, co przyniosło także nowe źródła zagrożeń i niestabilności.234 Państwa
członkowskie zdały sobie sprawę z faktu, że EWP nie dysponuje mechanizmem reakcji na
kryzysy międzynarodowe.235
Traktat z Maastricht wprowadził podział systemu Unii Europejskiej na trzy filary:
współpraca w ramach WPZiB, przynależąca do II filara miała z założenia charakter
koordynacyjny, a nie integracyjny, zaś proces podejmowania decyzji opierał się na
jednomyślności.236 Celem polityki prowadzonej w ramach II filara była ochrona wspólnych
wartości i interesów Unii, umacnianie bezpieczeństwa państw członkowskich, zachowanie
pokoju i promowanie współpracy międzynarodowej opartej na wolności i poszanowaniu praw
człowieka.237 Postanowienia dotyczące WPZiB zawarte były w Tytule V Traktatu oraz w
„Postanowieniach Wspólnych”, które jako jeden z celów Unii wymieniały potwierdzenie
tożsamości UE na arenie międzynarodowej poprzez realizację wspólnej polityki zagranicznej i
bezpieczeństwa włącznie ze sformułowaniem wspólnej polityki obronnej, która z czasem
doprowadzić mogła do wspólnej obrony.238
Art. J1 określał cele wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa jako ochronę
wspólnych wartości, podstawowych interesów, niezawisłości i integralności Unii, umacnianie
bezpieczeństwa

Unii

we

wszelkich

formach,

utrzymanie

pokoju

i

bezpieczeństwa

międzynarodowego oraz rozwijanie oraz umacnianie demokracji i państwa prawa oraz
poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności239. W osiąganiu tych celów państwa
członkowskie działać miały „w duchu lojalności i wzajemnej solidarności” i powstrzymywać się
od wszelkich działań, które mogłyby zagrozić interesom Unii.240 W art. J2 oraz J3 TUE obok
systematycznej współpracy państw członkowskich oraz wymiany informacji i konsultacji w
kwestiach zasadniczych dla WPZiB wymienia się także wypracowywanie wspólnych stanowisk i
wdrażanie wspólnych działań w dziedzinach, w których państwa członkowskie mają wspólne
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interesy.241
Jeśli chodzi o system podejmowania decyzji, to zasady i ogólne wytyczne określała Rada
Europejska, zaś Rada UE na ich podstawie podejmowała decyzje dotyczące realizacji WPZiB
zgodnie z owymi wytycznymi. Rada działała na zasadzie jednomyślności. Obserwacją sytuacji
międzynarodowej i sporządzaniem opinii dla Rady UE zająć się miał Komitet Polityczny,
złożony z dyrektorów politycznych ministerstw spraw zagranicznych państw członkowskich.242
Bardzo istotne było także włączenie do WPZiB polityki obronnej i zapowiedź możliwości
utworzenia w przyszłości wspólnego systemu obrony dla państw członkowskich Unii.243 W
Traktacie z Maastricht dokonano wyraźnego rozgraniczenia między kwestiami bezpieczeństwa i
obrony. Obrona rozumiana była jako dziedzina zajmująca się sprawami dotyczącymi użycia siły
wojskowej, do sfery bezpieczeństwa przynależały zaś kwestie „miękkie”, takie jak zaopatrzenie
w broń czy rozbrojenie. Bezpieczeństwo było przedmiotem działań podejmowanych w ramach
WPZiB, zaś obronę powierzono Unii Zachodnioeuropejskiej,244 określonej jako „integralna część
rozwoju Unii Europejskiej”.245 Miała ona opracowywać i wykonywać decyzje oraz
przedsięwzięcia UE mające wpływ na kwestie obronne.246 W Traktacie zabrakło jednak
szczegółowych wytycznych co do praktycznych aspektów współpracy pomiędzy UE i UZE, co
doprowadziło do sporów na temat sposobu wykorzystania struktur i zasobów UZE do realizacji
celów Unii Europejskiej w sferze obronności247 czy utworzenia struktur wojskowego wymiaru
bezpieczeństwa w ramach UE248. W przyszłości problem ten okazał się jedną z przyczyn
indolencji UZE.
W Traktacie powtórzono za Jednolitym Aktem Europejskim zapisy, że polityka UE w
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony nie narusza szczególnego charakteru polityk państw
członkowskich w tej materii oraz respektuje ich zobowiązania wynikające z członkostwa w
NATO.249 Z drugiej jednak strony, zawierał zapisy, które dały później podstawę dla stworzenia
mechanizmu wzmocnionej współpracy w dziedzinie obronności, stwierdzając, że postanowienia
TUE nie są przeszkodą dla rozwoju ściślejszej współpracy pomiędzy dwoma lub grupą państw
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członkowskich na szczeblu bilateralnym lub w ramach NATO czy UZE, jeśli taka współpraca nie
jest sprzeczna ze współpracą ustanowioną w Tytule V ani jej nie hamuje.250
W Traktacie podejmowano zatem próbę wyposażenia Unii w instrumentarium do
prowadzenia w przyszłości polityki obronnej.251 Wiele jednak kwestii zostało jedynie
zasygnalizowanych lub przedstawionych w zarysie. Polityka w zakresie bezpieczeństwa i obrony
– podobnie jak cała WPZiB – została umieszczona w obrębie II filara Unii Europejskiej,
wyłączając tym samym tę sferę ze wspólnotowego mechanizmu podejmowania decyzji
większością kwalifikowaną. Do dziś pozostawanie WPZiB i WPBiO w obszarze współpracy
międzyrządowej powoduje, że działania UE na arenie międzynarodowej niejednokrotnie
sprowadzają się jedynie do deklaracji, gdyż państwom członkowskim trudno jest osiągnąć
jednomyślność. Umiejscowienie WPZiB w II filarze powoduje też, że sfera ta pozostała też poza
obszarem jurysdykcji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.252
II.3.3. WPZiB w Traktacie o Unii Europejskiej z Amsterdamu
Przyjęty na zakończenie Konferencji Międzyrządowej 1996 r. Traktat o Unii Europejskiej
z Amsterdamu wprowadzał kilka zasadniczych modyfikacji świadczących o pewnych postępach
integracji w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.
Postanowienia dotyczące WPZiB zawarte zostały w Tytule III Traktatu. Wspólna polityka
zagraniczna i bezpieczeństwa uznana została za domenę Unii, nie zaś, jak dotychczas, Unii i
państw członkowskich.253 W rozdziale dotyczącym celów WPZiB jako nowy element pojawiła
się ochrona integralności Unii oraz ochrona jej zewnętrznych granic, co świadczyło o nowym
podejściu do UE jako jednostki geopolitycznej.254
W kwestiach bezpieczeństwa i obrony Traktat Amsterdamski dodał do kompetencji Rady
Europejskiej w zakresie definiowania zasad i ogólnych wytycznych dla WPZiB także sprawy
mające implikacje w dziedzinie obrony oraz wobec UZE w sprawach, w których UE może
zwracać się do UZE.255 Powtórzono zapisy o łączności instytucjonalnej z UZE oraz
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zapowiedziano, że WPZiB obejmuje wszystkie kwestie odnoszące się do bezpieczeństwa Unii.256
Nie rozstrzygnięto jednak kwestii pełnego włączenia UZE do UE, jedynie sygnalizując
możliwość takiej fuzji w przyszłości.257
Istotną nowością było powołanie instytucji wysokiego przedstawiciela ds. WPZiB,
będącego jednocześnie Sekretarzem Generalnym Rady UE. Wraz z przedstawicielem prezydencji
miał on za zadanie reprezentowanie stanowiska całej Piętnastki258. Jednakże rozwiązania
dotyczące uprawnień wysokiego przedstawiciela nakreślone były dość skromnie, przez co
ustanowienie tego stanowiska nie do końca rozwiązało problem wyrazistej reprezentacji
zewnętrznej UE oraz odpowiedzialności za realizację WPZiB. Krytycy podkreślali, że wysokiego
przedstawiciela nie wyposażono w takie uprawnienia jak prawo inicjatywy w sprawach WPZiB,
dysponowanie własnym budżetem czy wyłączna odpowiedzialność przed Parlamentem
Europejskim.259
Kolejnym sposobem na wzmocnienie roli UE w dziedzinie bezpieczeństwa było uznanie
w Traktacie Amsterdamskim misji petersberskich jako zadania Unii Europejskiej260, do realizacji
którego zdolność operacyjną zapewniać miała UZE.261 W ten sposób Unia manifestowała swoje
ambicje odgrywania roli znaczącego gracza na arenie międzynarodowej. Wprowadzono też nowy
instrument: obok istniejących już wspólnych stanowisk i wspólnych działań, dodano wspólne
strategie, określane przez Radę Europejską.262 Innowacją wprowadzoną przez Traktat z
Amsterdamu było także powołanie Komórki Planowania i Wczesnego Ostrzegania w
Sekretariacie Generalnym Rady w celu monitorowania i analizowania wydarzeń mających
implikacje dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii.263
Co się tyczy sposobu podejmowania decyzji, to Traktat o UE z Amsterdamu wprowadził
instytucję konstruktywnego wstrzymania się od głosu, co umożliwiło Unii podejmowanie działań
bez państwa członkowskiego nie zainteresowanego udziałem, ale też nie sprzeciwiającego się
danej inicjatywie.264 Poszerzono też – wciąż jednak bardzo ograniczony – zakres decyzji
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podejmowanych kwalifikowaną większością głosów. Objęte nim zostały wspólne działania i
wspólne stanowiska podjęte na podstawie wspólnych strategii oraz decyzje dotyczące
implementacji wspólnych decyzji i wspólnych stanowisk, które to decyzje podejmowane są
większością kwalifikowaną. Jednakże nawet ten skromny zakres QMV był w praktyce
niemożliwy do efektywnego zastosowania z powodu wprowadzenia do II filara tzw. kompromisu
luksemburskiego, umożliwiającego państwu członkowskiemu zablokowanie decyzji pozostałych
państw członkowskich z uwagi na jego ważny interes narodowy. Sprawę komplikowały
dodatkowo

wymóg

kwalifikowaną

oraz

podwójnej
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większością
z

procedury

większościowej.265
Podobnie jak w TUE z Maastricht, w Traktacie o UE z Amsterdamu znalazły się także
postanowienia mówiące o tym, że polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej nie mogła naruszać
specyficznego charakteru polityki bezpieczeństwa i obronnej niektórych państw-członków i
respektować musiała ich zobowiązania wynikające z przynależności do innych organizacji
obronnych, czyli NATO. Musiała być też zgodna z polityką obronną ustanowioną w jego ramach.
Istotną deklaracją na przyszłość było stwierdzenie, że polityka obronna UE wspierana będzie
przez współpracę państw członkowskich w dziedzinie uzbrojenia.266
Podsumowując, ani Traktat z Maastricht, ani Traktat Amsterdamski, choć nakreśliły
kierunki działania i utworzyły pewne instrumentarium dla realizacji unijnej polityki
bezpieczeństwa i obrony, nie uczyniły z WPZiB efektywnego narzędzia wpływania na sytuację
międzynarodową. Stało się tak głównie z powodu rozbieżnych stanowisk państw członkowskich,
z których nie wszystkie zainteresowane były wzmacnianiem WPZiB i poszerzaniem zakresu
głosowania większością kwalifikowaną.
Przełom w tej sprawie nastąpił dopiero po zmianie stanowiska Wielkiej Brytanii, która w
deklaracji z Pörtschach w październiku 1998 r. przedstawiła propozycje dotyczące modelu
bezpieczeństwa europejskiego, zawierające m.in. postulat przejęcia przez UE funkcji obronnych
UZE i likwidacji tej ostatniej oraz utworzenie osobnego filara UE odpowiedzialnego za obronę.
Wspólna francusko-brytyjska deklaracja z St. Malo z grudnia 1998 r. zawierała postulaty
włączenia do WPZiB zagadnień związanych ze wspólną obroną i wyposażenie Rady UE w
uprawnienia do podjęcia wszystkich zadań ustanowionych w Tytule V Traktatu o UE.267 W
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konsekwencji, lata 1999-2000 przyniosły znaczący postęp w II filarze związany z tworzeniem się
wspólnej europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, który tylko częściowo odzwierciedlały
reformy w zakresie WPZiB wprowadzone przez Traktat z Nicei.268 Poszczególne instytucje UE
prowadziły prace mające na celu ustanowienie infrastruktury organizacyjnej obrony
europejskiej.269 Powstałe w ramach II filara struktury to ustanowione na mocy decyzji Rady
Europejskiej z Helsinek (10-11 grudnia 1999 r.) Stały Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa oraz
powołany przez Radę Europejską z Feira w czerwcu 2000 r. Komitet ds. Cywilnych Aspektów
Zarządzania Kryzysami.270 Powołano również Tymczasową Strukturę Wojskową, złożoną z
przedstawicieli ministerstw obrony państw członkowskich, a będącą ciałem doradczym Komitetu
Politycznego i Bezpieczeństwa i wysokiego przedstawiciela ds. WPZiB.271
II.3.4. WPZiB w Traktacie o Unii Europejskiej z Nicei
Podpisany 26 lutego 2001 r. Traktat o Unii Europejskiej z Nicei zawierał postanowienia o
powierzeniu Unii Europejskiej realizacji misji petersberskich i rozwiązaniu wszelkich powiązań
instytucjonalnych UE z UZE.272 Z Traktatu o Unii Europejskiej usunięto wszelkie zapisy
dotyczące Unii Zachodnioeuropejskiej oraz jej roli w określaniu i realizacji decyzji i działań UE
mających wpływ na kwestie polityczno-obronne, a także te dotyczące wyposażenia UE w
zdolność operacyjną dla realizacji misji petersberskich.273
Dyskusje podczas spotkania Rady Europejskiej w Feira koncentrowały się także na
rozszerzeniu zakresu wzmocnionej współpracy i włączeniu doń WPZiB. Ostatecznie instytucja
wzmocnionej współpracy została do II filara wprowadzona, ograniczono jednakże jej
zastosowanie jedynie do realizacji wspólnych stanowisk i wspólnych działań, nie mogła się ona
natomiast odnosić do spraw mających implikacje wojskowe lub w dziedzinie obrony. O
ustanowieniu wzmocnionej współpracy w ramach WPZiB decydowała Rada kwalifikowaną
większością głosów. Poszerzono również kompetencje Komitetu Politycznego, którego nazwa
zmieniona została na Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa. W myśl art. 25 Traktatu, Komitet
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Polityczny i Bezpieczeństwa miał obserwować sytuację międzynarodową w obszarach objętych
wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa oraz przyczyniać się do określenia polityk UE w
tej dziedzinie oraz czuwać nad ich realizacją. 274
Do Traktatu została także dołączona deklaracja w sprawie europejskiej polityki
bezpieczeństwa i obrony, proklamująca, że Unia Europejska stawia sobie za cel szybkie
osiągnięcie zdolności operacyjnej koniecznej dla realizacji pełnego spektrum zadań
petersberskich.275 Traktat nicejski po raz pierwszy potwierdził autonomię UE zakresie
prowadzenia operacji antykryzysowych pod kierownictwem Rady Unii Europejskiej. W ten
sposób EPBiO została formalnie wprowadzona w zakres WPZiB. Niestety, Traktat nie
dopuścił rozszerzenia zakresu głosowania większością kwalifikowaną na sprawy mające
implikacje obronne.276
II.3.5. WPZiB w projekcie Traktatu Konstytucyjnego
Spór na tle interwencji amerykańskiej w Iraku w r. 2003 ujawnił wiele rozbieżności
pomiędzy państwami członkowskimi w dziedzinie WPBiO. Koncepcje państw najostrzej
sprzeciwiających się polityce USA czyli Francji, Niemiec, Luksemburga i Belgii znalazły wyraz
w propozycjach wprowadzenia mechanizmu współpracy strukturalnej w dziedzinie obronności
oraz ustanowienie kwatery głównej ds. operacji UE, niezależnej od struktur NATO. Propozycje
te groziły fragmentaryzacją WPBiO. W II połowie 2003 r. przezwyciężono kryzys polityczny.
Zapisy dotyczące współpracy strukturalnej złagodzono, zaś na miejsce planowanej kwatery
głównej zadecydowano o powołaniu komórki planistycznej umieszczonej przy SHAPE.
Ostateczne zapisy Traktatu Konstytucyjnego, oparte także na przyjętej w grudniu 2003 r. strategii
bezpieczeństwa UE dały solidne podstawy dla dalszego rozwoju WPZiB i z niewielkimi
modyfikacjami zostały zawarte później w Traktacie z Lizbony.277
Projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, przyjęty przez Konferencję
Międzyrządową w czerwcu 2004 r. był ambitnym projektem politycznym mającym na celu
zwiększenie efektywności i spójności Unii Europejskiej oraz wyposażenia Unii w elementy
quasi-państwowe, takie jak ustawa konstytucyjna. Zawierał także pewne nowe rozwiązania w
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zakresie II filara, które miały uczynić współpracę w tej dziedzinie łatwiejszą, bardziej
dynamiczną i skuteczniejszą. Były to propozycje nowych mechanizmów kooperacji między
państwami członkowskimi w formie współpracy strukturalnej i wzmocnionej współpracy w
dziedzinie obronności, wprowadzenie do Traktatu klauzuli solidarności oraz klauzuli o
wzajemnej obronie, ustanowienie ministra spraw zagranicznych UE, poszerzenie zakresu misji
petersberskich oraz działalność Europejskiej Agencji Obrony278.
W postanowieniach dotyczących WPZiB znalazła się klauzula o tym, że polityka ta oparta
jest na ,,wzajemnej politycznej solidarności (…) i osiąganiu coraz większego stopnia zbieżności
działań państw członkowskich”.279 Państwa członkowskie miały ze sobą uzgadniać wszystkie
kwestie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa i być ze sobą solidarne w inicjatywach
podejmowanych na arenie międzynarodowej. Przed podjęciem jakichkolwiek działań, które
mogłyby wpłynąć na międzynarodowe interesy Unii, każde państw członkowskie miało
obowiązek konsultacji z innymi państwami członkowskimi.280
Co do wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, to według zapisów projektu Traktatu
stanowiła ona integralną część WPZiB, zapewniając Unii zdolność operacyjną w oparciu o środki
cywilne i wojskowe z wykorzystaniem potencjału zapewnianego przez państwa członkowskie.
UE mogła z nich korzystać w przeprowadzanych poza jej terytorium misjach pokojowych,
zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych.281 Powtórzono zapisy o tym, że WPBiO
obejmuje stopniowe określanie wspólnej polityki obronnej, która z czasem doprowadzić może do
wspólnej obrony, jeśli Rada Europejska tak zadecyduje.282
Postanowienia dotyczące współpracy strukturalnej znalazły się w art. I-41 projektu
Traktatu, który stanowił, że ,,państwa członkowskie, których zdolności obronne spełniają wyższe
kryteria i które zaciągnęły w tej dziedzinie bardziej wiążące wzajemne zobowiązania z uwagi na
najbardziej wymagające misje, ustanawiają stałą współpracę strukturalną w ramach Unii”.283
Propozycja ta była rozwinięciem klauzuli TUE z Nicei dotyczącej ściślejszej współpracy między
państwami członkowskimi284, która jednakże wcześniej obejmowała tylko kwestie związane z
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instrumentami WPZiB, obecnie zaś dotyczyć miała rozwoju zasobów i zdolności wojskowych
państw członkowskich.285
Szczegóły dotyczące mechanizmu stałej współpracy strukturalnej zawarte zostały w art.
III-312 projektu Traktatu oraz w protokole dołączonym do projektu Traktatu. Protokół określał
kryteria wymagane od państwa członkowskiego zainteresowanego udziałem we współpracy:
musiały one dysponować wyspecjalizowanymi jednostkami zbrojnymi, włącznie z transportem i
logistyką, gotowymi do podjęcia działania w czasie od 5 do 30 dni, które będą mogły utrzymać
misję przez 30 dni, z możliwością przedłużenia do 120 dni.286 Decyzję o przyjęciu państwa
członkowskiego do współpracy podejmować miała Rada większością kwalifikowaną,287 po
konsultacji z ministrem spraw zagranicznych Unii.288
Klauzula solidarności zawarta w art. I-43 przewidywała działanie państw członkowskich
„w duchu solidarności” w przypadku ataku terrorystycznego, klęski żywiołowej lub katastrofy
spowodowanej przez człowieka. W takim przypadku „Unia mobilizuje wszystkie będące w jej
dyspozycji instrumenty, w tym środki wojskowe udostępnione przez Państwa Członkowskie”.289
Niektórzy analitycy zwracali jednak uwagę na zbyt wąskie spektrum sytuacji, kiedy może ona
być zastosowana, a zatem jej małe znaczenie dla faktycznego bezpieczeństwa państw
członkowskich, i postulowali włączenie doń np. sytuacji zagrożenia dla bezpieczeństwa
energetycznego członków Unii.290
Projekt Traktatu zawierał też klauzulę sojuszniczą zobowiązującą do wzajemnej obrony
wszelkimi dostępnymi środkami w sytuacji, kiedy jedno z państw członkowskich stanie się ofiarą
zbrojnej agresji na jego terytorium. Ze względu na kraje neutralne, dodano zastrzeżenie, że
postanowienie to nie ma wpływu na specyficzny charakter polityki bezpieczeństwa i obrony
niektórych państw członkowskich UE. Podkreślono także, że zobowiązania w tej dziedzinie „są
zgodne
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zbiorowej obrony i forum dla jej wykonywania”.291
Odpowiadając na postulaty zapewnienia jednolitej reprezentacji UE na zewnątrz, do
projektu Traktatu wprowadzono istotną zmianę instytucjonalną w postaci powołania ministra
spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Według art. I-40 projektu Traktatu, „[w]spólną politykę
zagraniczną i bezpieczeństwa realizują minister spraw zagranicznych Unii oraz Państwa
Członkowskie, stosując środki krajowe i unijne”292. Zgodnie z art. I-28, miał on być powoływany
przez

Radę

Europejską,

decydującą

kwalifikowaną

większością

głosów,

za

zgodą

przewodniczącego Komisji. Do jego zadań należało prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej i
bezpieczeństwa,

koordynacja

poszczególnych

aspektów

stosunków

zewnętrznych

UE,

przewodniczenie Radzie do Spraw Zagranicznych UE, czuwanie nad implementacją decyzji
europejskich przyjętych w zakresie WPZiB, prowadzenie dialogu politycznego i prezentowanie
stanowiska UE na forum organizacji międzynarodowych, koordynacja pozycji państw
członkowskich w łonie tych organizacji oraz negocjowanie umów międzynarodowych, które
dotyczą WPZiB.293 Miał on także odpowiadać za spójność zewnętrznych działań Unii.294
Wyposażony został w kompetencję inicjatywy legislacyjnej.295 Aby dodatkowo wzmocnić
spójność pomiędzy elementami wspólnotowym i międzyrządowym, zadecydowano, że minister
spraw zagranicznych UE wyposażony będzie w tzw. podwójny kapelusz, polegający na fuzji
dwóch stanowisk: miał on być jednocześnie wysokim reprezentantem ds. WPZiB, jak i
komisarzem

europejskim

odpowiedzialnym

za

stosunki

zewnętrzne

z

funkcją

wiceprzewodniczącego Komisji.296
Traktat Konstytucyjny przewidywał też powołanie nowej instytucji – stałego
przewodniczącego Rady Europejskiej. Zgodnie z art. 21 projektu Traktatu przewodniczący miał
przewodniczyć i kierować jej pracami oraz dążyć do „ułatwienia osiągania spójności i konsensu”
w Radzie Europejskiej. Miał on również zapewnić „na swoim poziomie reprezentację Unii na
zewnątrz w sprawach dotyczących wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, bez
uszczerbku dla kompetencji ministra spraw zagranicznych UE”. Według zwolenników stałego
291
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przewodnictwa w RE, główną zaletą takiego rozwiązania dla WPZiB było zapewnienie ciągłości
i spójności w zakresie reprezentacji UE wobec państw trzecich. Według założenia autorów
projektu Traktatu Konstytucyjnego, przewodniczący Rady Europejskiej miał reprezentować UE
w kontaktach z przywódcami państw trzecich, w tym wobec najważniejszych podmiotów polityki
światowej, tam gdzie przyszły minister spraw zagranicznych nie miałby odpowiedniej pozycji i
wiarygodności.297
Traktat Konstytucyjny proponował też rozszerzenie katalogu misji petersberskich o
wspólne działania rozbrojeniowe, misje wojskowego doradztwa i wsparcia, zapobieganie
kryzysom, działania stabilizacyjne po zakończeniu konfliktu oraz przyczynianie się do walki z
terroryzmem.298
W celu konsolidacji przemysłów zbrojeniowych państw członkowskich i zapewnienia im
odpowiedniej

bazy

technologiczno-przemysłowej,

projekt

Traktatu

Konstytucyjnego

przewidywał powołanie działającej na zasadzie międzyrządowej, Europejskiej Agencji Zbrojeń,
Badań i Zdolności Militarnych, zwanej też Europejską Agencją Obrony. Do jej zadań zaliczono
określanie wymogów operacyjnych i promowanie środków ich realizacji, przyczynianie się do
określania

i

implementacji

środków

koniecznych

dla

wzmocnienia

przemysłowej

i

technologicznej bazy sektora zbrojeniowego oraz uczestniczenie w definiowaniu założeń polityki
UE w zakresie zbrojeń i zdolności wojskowych.299
Regulacje projektu Traktatu Konstytucyjnego zawierały wiele rozwiązań nowatorskich.
Klauzula sojusznicza potwierdzała istnienie komponentu współpracy obronnej w ramach WPBiO
i stała się podstawą do formalnego potwierdzenia wspólnej polityki obronnej w regulacjach
Traktatu z Lizbony. Instytucja ministra spraw zagranicznych Unii, z jego umocowaniem zarówno
w Radzie, jak i Komisji była próbą wzmocnienia reprezentacji Unii na zewnątrz i rezygnacji z
nieczytelnego systemu trojki (Komisja, wysoki przedstawiciel, prezydencja) w tej materii.
Ustanowienie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych miało wyposażyć ministra w narzędzia
realizacji dyplomacji unijnej, zaś rozszerzenie katalogu misji petersberskich – zapewnić
instrumentarium do odgrywania aktywnej roli UE w systemie bezpieczeństwa światowego.
Projekt Traktatu konstytucyjnego, pomimo formalnej likwidacji systemu filarowego, nie
297
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przyniósł rezygnacji z międzyrządowego charakteru WPZiB, ale zawierał mechanizmy spójności
pomiędzy tą polityką a sferą wspólnotową.

II.3.6. Struktura organizacyjna i funkcjonowanie WPZiB
II.3.6.1. Instytucje WPZiB
a. Rada Europejska
Podstawowym organem decyzyjnym w zakresie WPZiB jest Rada Europejska. Odgrywa
fundamentalną rolę w funkcjonowaniu UE300, bowiem, zgodnie z art. 15 TUE, „nadaje Unii
impulsy niezbędne dla jej rozwoju i określa ogólne kierunki i priorytety polityczne”301. Do
momentu wejścia w życie Traktatu o UE z Lizbony była ona odrębną instytucją, która nie była
instytucją stricte wspólnotową.302 Na mocy Traktatu Lizbońskiego Rada Europejska stała się
instytucją unijną. Rada Europejska pozostawała i jest obecnie podstawowym organem
decyzyjnym w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Ma ona w dziedzinie
WPZiB charakter programujący, zarządzający i politycznie kontrolujący.303 Zgodnie z art. 26
Traktatu o Unii Europejskiej, „Rada Europejska określa strategiczne interesy Unii, ustala cele
oraz określa ogólne wytyczne wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, łącznie ze
sprawami mającymi wpływ na kwestie polityczno-obronne. Przyjmuje niezbędne decyzje.”304
Wraz z wysokim przedstawicielem Rada zapewniać ma „jednolitość, spójność i skuteczność
działań Unii”. W jej skład wchodzą szefowie państw lub rządów państw członkowskich, jak
również jej przewodniczący oraz przewodniczący Komisji. W jej pracach uczestniczy wysoki
przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.305 Rada Europejska,
stanowiąc większością kwalifikowaną, za zgodą przewodniczącego Komisji, mianuje wysokiego
przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa i może zakończyć jego
300
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kadencję zgodnie z tą samą procedurą.306
Przewodniczący Rady Europejskiej
Traktatu z Lizbony wprowadza nowe stanowisko stałego przewodniczącego Rady
Europejskiej. Wybierany przez Radę Europejską na okres dwóch i pół roku (z możliwością
jednorazowego odnowienia kadencji), przewodniczący ma za zadanie przewodniczenie Radzie
Europejskiej i prowadzenie jej prac, zapewnienie przygotowania i ciągłości prac Rady
Europejskiej, wspomaganie osiągania spójności i konsensusu w Radzie Europejskiej oraz
przedstawianie Parlamentowi Europejskiemu sprawozdania z każdego posiedzenia Rady
Europejskiej. W zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, przewodniczący Rady
Europejskiej „zapewnia na swoim poziomie oraz w zakresie swojej właściwości reprezentację
Unii na zewnątrz w sprawach dotyczących wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, bez
uszczerbku dla uprawnień wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki
bezpieczeństwa”.307
b. Rada
Rada pełni, wspólnie z Parlamentem Europejskim, funkcję prawodawczą i budżetową. Jej
zadaniem jest określanie polityki i koordynacji zgodnie z warunkami przewidzianymi w
Traktatach.308 W skład Rady wchodzi jeden przedstawiciel państwa członkowskiego na szczeblu
ministerialnym, upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu państwa członkowskiego i
wykonywania prawa głosu.309 W kwestiach WPZiB Rada obraduje w formacie spotkania
ministrów spraw zagranicznych i nosi nazwę Rady do Spraw Zagranicznych pod
przewodnictwem wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki
bezpieczeństwa.310
Od momentu wejścia w życie Traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht Rada Unii
Europejskiej była głównym organem decyzyjnym w zakresie II filara. Również obecnie, po
likwidacji struktury filarowej Unii, podejmuje ona decyzje niezbędne do określenia i realizacji
WPZiB na podstawie ogólnych zasad i wytycznych Rady Europejskiej, jest forum informowania,
306
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konsultowania się i uzgadniania przez państwa członkowskie wszystkich kwestii będących
przedmiotem ogólnego zainteresowania, zapewniając jedność, spójność i skuteczność działań
podejmowanych przez Unię oraz pilnując, aby państwa członkowskie wspierały w swej
aktywności wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa oraz działały w tym zakresie w duchu
solidarności.311 Co do mechanizmu decyzyjnego w Radzie, to w obszarze WPZiB utrzymana
została zasada jednomyślności. W pewnych przypadkach Rada może jednak – podobnie jak
wcześniej – decydować większością kwalifikowaną.312
Rada jest organem podejmującym wspólne decyzje, które zastąpiły inne instrumenty
WPZiB: wspólne stanowiska, wspólne działania i wspólne strategie. Zgodnie z art. 28 TUE,
“[j]eżeli sytuacja międzynarodowa wymaga działań operacyjnych Unii, Rada przyjmuje
niezbędne decyzje. Decyzje te określają ich zasięg, cele, zakres i środki, jakie mają być oddane
do dyspozycji Unii, warunki wprowadzania ich w życie oraz – w razie potrzeby – czas ich
trwania.”313 Novum wprowadzonym przez Traktat z Lizbony jest wspólne podejście, także
określane na mocy decyzji Rady, a które dotyczyć ma konkretnego problemu „o charakterze
geograficznym lub przedmiotowym” w sferze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.314
Rada posiada kompetencje do zawierania umów międzynarodowych315 z jednym lub z
większą liczbą państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Umowy zawarte przez Unię
wiążą instytucje Unii i państwa członkowskie.316
Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
Ważną zmianą przewidzianą przez Traktat z Lizbony jest wzmocnienie kompetencji
wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, którego
celem ma być popularyzacja działań UE za granicą oraz lepsza obrona jej interesów i wartości na
arenie międzynarodowej.317 Zgodnie z postanowieniami art. 18 TUE, jest on jednocześnie
przewodniczącym

Rady

obradującej
318

wiceprzewodniczącym Komisji.

jako

Rada

do

Spraw

Zagranicznych,

jak

i

Rozwiązanie to, przewidziane już w projekcie Traktatu
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Konstytucyjnego w stosunku do ministra spraw zagranicznych Unii, ma na celu zapewnienie
większej spójności pomiędzy sferą wspólnotową a międzyrządową. Jednakże, jak podkreśla Jan
Barcz, w okresie debaty nad projektem Traktatu Konstytucyjnego dopatrywano się w fakcie
ustanowienia stanowiska ministra spraw zagranicznych Unii wyrazu ewolucji UE w kierunku
europejskiego superpaństwa (choć katalog uprawnień przysługujących ministrowi spraw
zagranicznych nie dawał podstaw do takich obaw). W toku dyskusji nad Traktatem reformującym
UE i w ramach jego „dekonstytucjonalizacji” zmieniono więc jedynie nazwę stanowiska z
ministra na wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.319
Wysoki przedstawiciel powoływany jest przez Radę Europejską stanowiącą większością
kwalifikowaną, bezterminowo, i w tym samym trybie można go odwołać.320 Prowadzi on
wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Unii oraz przyczynia się, poprzez swoje
propozycje, do opracowania tej polityki i realizuje ją działając z upoważnienia Rady.
Uprawnienia te dotyczą także wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.321 Jako jeden z
wiceprzewodniczących Komisji czuwa on nad spójnością działań zewnętrznych Unii,
odpowiadając w ramach Komisji za jej obowiązki w dziedzinie stosunków zewnętrznych i
koordynację

innych

aspektów

działań

zewnętrznych

Unii.322

Wysoki

przedstawiciel

przewodniczy Radzie do Spraw Zagranicznych,323 reprezentuje Unię w zakresie spraw
odnoszących się do wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, prowadzi w imieniu Unii
dialog polityczny ze stronami trzecimi oraz wyraża stanowisko Unii w organizacjach
międzynarodowych i na konferencjach międzynarodowych324.
W realizacji jego obowiązków wysokiego przedstawiciela wspiera Europejska Służba
Działań Zewnętrznych. Służba ta współpracuje ze służbami dyplomatycznymi państw
członkowskich i składa się z urzędników właściwych służb Sekretariatu Generalnego Rady i
Komisji, jak również z personelu delegowanego przez krajowe służby dyplomatyczne.325
Europejska Służba Działań Zewnętrznych pomaga wysokiemu przedstawicielowi w zapewnianiu
spójności i koordynacji działań zewnętrznych Unii, jak również przygotowuje wnioski dotyczące
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polityki i wykonuje je po ich zatwierdzeniu przez Radę.326
W dniu 26 lipca 2010 r. Rada ds. Ogólnych przyjęła jednomyślnie decyzję w sprawie
organizacji i funkcjonowania ESDZ. Na jej mocy ESDZ jest odrębną instytucją podlegającą
wysokiemu przedstawicielowi, który sprawuje nad nią bezpośrednie zwierzchnictwo, m.in.
poprzez nadzór nad delegaturami UE i mianowanie personelu ESDZ. ESDZ zainicjowała
działanie w pierwszą rocznicę wejścia w życie Traktatu z Lizbony, tj. 1 grudnia 2010 r. Podczas
dorocznego spotkania ambasadorów UE w Brukseli w 2010 r. wysoka przedstawiciel określiła
priorytety ESDZ na najbliższy czas: stosunki UE z USA i Chinami, zmiany klimatyczne, walka z
biedą, zarządzanie kryzysowe oraz zwalczanie terroryzmu. Ponadto wymieniła także: obszar
sąsiedztwa UE, bliskowschodni proces pokojowy, politykę wobec Brazylii, Rosji i Indii oraz
promocję praw człowieka i dobrego rządzenia.327
c. Komisja Europejska
Zgodnie z art. 17 TUE, Komisja pełni funkcje koordynacyjne, wykonawcze i
zarządzające. Ma ona wspierać „ogólny interes Unii”, podejmując w tym celu odpowiednie
inicjatywy. Czuwa ona nad stosowaniem Traktatów i środków przyjmowanych przez instytucje
na ich podstawie. Nadzoruje stosowanie prawa Unii pod kontrolą Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej.328
Z uwagi na fakt, że WPZiB nie należy do obszarów objętych polityką wspólnotową,
uprawnienia Komisji w tym zakresie są stosunkowo ograniczone. Nie bierze ona udziału w
określaniu kwestii WPZiB. Komisja, inaczej niż w pozostałych przypadkach, nie zapewnia
reprezentacji Unii na zewnątrz w sprawach objętych WPZiB.329 Komisja i Rada, wspomagane
przez wysokiego przedstawiciela, mają za zadanie czuwanie nad spójnością działań
zewnętrznych Unii oraz spójnością tych działań z innymi politykami Unii.330 Jedna trzecia składu
ESDZ to urzędnicy delegowani przez Komisję. Zgoda Komisji jest również wymagana przy
podjęciu decyzji Rady określającej organizację i zasady funkcjonowania ESDZ.331
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d. Parlament Europejski
Jeszcze przed wejściem w życie Traktatu reformującego, komisja spraw zagranicznych
Parlamentu Europejskiego przedłożyła opinię w sprawie nowej roli PE na mocy tego traktatu, w
której podkreśliła, że wprowadzone Traktatem Lizbońskim rozszerzenie zakresu działań
zewnętrznych Unii, w tym ustanowienie nowych podstaw i instrumentów prawnych dotyczących
dziedzin objętych polityką zagraniczną wymaga ustanowienia nowego układu sił między
instytucjami, który zapewniłby spójność z działaniami zewnętrznymi Unii oraz zagwarantował
odpowiednią kontrolę demokratyczną ze strony Parlamentu Europejskiego.332 W związku z tym
komisja w przedłożonej opinii domagała się ustanowienia jak najbliższej współpracy między
przewodniczącym Rady Europejskiej, przewodniczącym Komisji, wysokim przedstawicielem
Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz prezydencją rotacyjną w celu
zagwarantowania spójności i skuteczności WPZiB.333
Na mocy Traktatu o UE z Lizbony wzrosły uprawnienia Parlamentu Europejskiego w
stosunku do wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Z
uwagi na fakt, że jest on jednocześnie wiceprzewodniczącym Komisji, jego kandydatura –
podobnie jak innych członków Komisji – musi być zaaprobowana przez Parlament.334 Wysoki
przedstawiciel ma ponadto obowiązek regularnego konsultowania Parlamentu w sprawach
głównych aspektów WPZiB/WPBiO oraz składania mu sprawozdań na ten temat335 oraz
„[c]zuwa on nad tym, aby poglądy Parlamentu Europejskiego zostały należycie uwzględnione.”
Poza tym, Parlament Europejski może kierować do Rady i do wysokiego przedstawiciela pytania
lub formułować pod ich adresem zalecenia. Dwa razy w roku przeprowadza on debatę o
postępach w realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym wspólnej polityki
bezpieczeństwa i obrony.336
Rola parlamentów narodowych
Zgodnie z dołączonym do Traktatu z Lizbony Protokołem nr 1 w sprawie roli
Por.: Projekt opinii Komisji Spraw Zagranicznych dla Komisji Spraw Konstytucyjnych w sprawie nowej roli i
nowego zakresu obowiązków Parlamentu Europejskiego na mocy traktatu lizbońskiego (2008/2063(INI)),
http://www.europarl.pl/ressource/static/files/materialy_mediow/opinii_pl.pdf, 23/09/2011.
333
Ibid.
334
Gerrard Quille, The Lisbon Treaty and Its Implications for CFSP/ESDP, s. 4,
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/200805/20080513ATT28796/20080513ATT28796EN.pdf,
26/09/2011.
335
Ibid., s. 4.
336
Traktat o Unii Europejskiej, art. 36.
332
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parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, Konferencja organów parlamentarnych
wyspecjalizowanych

w

sprawach

Unii

(COSAC)

może

organizować

konferencje

międzyparlamentarne na wybrane tematy, w szczególności w celu omówienia zagadnień
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym wspólnej polityki bezpieczeństwa i
obrony.337
W toku dyskusji poświęconej kontroli międzyparlamentarnej nad WPZiB/WPBiO,
Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej nad posiedzeniu w dniach 4-5
kwietnia 2011 r. w Brukseli zadecydowała o powołaniu Międzyparlamentarnej Konferencji ds.
Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB) oraz Wspólnej Polityki
Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO), składającej się z delegacji parlamentów narodowych państw
członkowskich UE i Parlamentu Europejskiego. Konferencja ta ma w przyszłości zastąpić
dotychczasowe spotkania przewodniczących komisji spraw zagranicznych (COFACC) oraz
konferencji przewodniczących komisji właściwych do spraw obrony (CODACC) parlamentów
narodowych organizowanych przez prezydencję. Jej celem ma być zapoczątkowanie i
kontynuacja parlamentarnej kontroli wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB)
oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, choć autorzy projektu podkreślali, że w ich
zamyśle ma tu chodzić raczej o badanie (scrutiny/suivi) niż kontrolę (control/contrôle).338
Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa
Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa, któremu przewodniczy wysoki przedstawiciel, stał
się na mocy Traktatu z Lizbony głównym organem planującym politykę zagraniczną i
bezpieczeństwa: „Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa obserwuje sytuację międzynarodową w
dziedzinach objętych wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa oraz przyczynia się do
określania polityk, wydając opinie dla Rady. Czuwa on również nad wprowadzaniem w życie
uzgodnionych polityk, bez uszczerbku dla uprawnień wysokiego przedstawiciela”.339 Komitet
Polityczny i Bezpieczeństwa sprawuje także, pod kierunkiem Rady i wysokiego przedstawiciela,
kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne nad operacjami zarządzania kryzysowego.340

Protokół nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, art. 10, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0201:0328:PL:PDF, 23/09/2011.
338
Kontrola międzyparlamentarna wspólnej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony, Ośrodek Informacji i
Dokumentacji Europejskiej Sejmu RP,
http://libr.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14664&Itemid=732, 23/09/2011.
339
Traktat o Unii Europejskiej, art. 38.
340
Ibid.
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II.3.6.2. Źródła prawa i podejmowanie decyzji w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i
bezpieczeństwa oraz zakresie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa jest jedynym obszarem działania Unii
Europejskiej, w którym wykluczone jest ustanawianie aktów prawodawczych.341
W ramach ujednolicenia katalogu źródeł prawa pochodnego Unii akty prawne
podejmowane w dziedzinie WPZiB noszą nazwę „decyzji”, choć mają one inną moc prawną niż
decyzje podejmowane w ramach rynku wewnętrznego.342 Decyzje Rady Europejskiej i Rady są
bowiem aktami o charakterze nieprawodawczym. Wysoki przedstawiciel posiada inicjatywę w
zakresie zgłoszenia aktu.343 Co do charakteru prawnego i treści decyzji, to odpowiadają one
wcześniejszym instrumentom WPZiB: wspólnym strategiom, stanowiskom i działaniom.344
Postanowienia TUE charakteryzują i ograniczają treść decyzji przypisanych do
konkretnych zagadnień i obszarów. W konsekwencji, w dziedzinie WPZiB podejmowane są akty
o różnym charakterze, występują one jednak pod jedną nazwą.345 Decyzje podejmowane w
ramach WPZiB mogą dotyczyć działań i stanowisk prowadzonych przez Unię oraz zasad
wykonywania decyzji co do tych działań i stanowisk.346
Jak uważa Cezary Herma, decyzje ostatniego rodzaju należy zaliczyć do kategorii aktów
wykonawczych Unii.347 Rada Europejska przyjmuje też decyzje w sprawie strategicznych
interesów i celów Unii w dziedzinie WPZiB oraz innych dziedzin dotyczących działań
zewnętrznych Unii.348 Decyzje te określone są na podstawie definicji obowiązujących do
Traktatu z Nicei wspólnych strategii349 i „mogą dotyczyć stosunków Unii z określonym krajem
lub regionem lub określonego tematu. Określają one ich czas trwania oraz środki, które mają
zostać udostępnione przez Unię i Państwa Członkowskie.”350
Decyzje w ramach WPZiB podejmowane są przez Radę Europejską i Radę UE
jednomyślnie z inicjatywy państwa członkowskiego, na wniosek wysokiego przedstawiciela lub
341

Cezary Herma, Reforma systemu aktów prawnych Unii Europejskiej proponowana w Traktacie z Lizbony, w: Jan
Barcz, op. cit., s. 490.
342
Jan Barcz, op. cit., w: Jan Barcz (red.), op. cit., s. 651.
343
Agnieszka Grzelak, Robert Grzeszczak, Anna Zawidzka, Tworzenie prawa Unii Europejskiej w: Jan Barcz (red.),
op. cit., s. 398-399.
344
Jan Barcz, op. cit., s. 651.
345
Cezary Herma, op. cit., s. 497.
346
Traktat o Unii Europejskiej, art. 25.
347
Cezary Herma, op. cit., s. 497.
348
Traktat o Unii Europejskiej, art. 22 (1).
349
Cezary Herma, op. cit., s. 497.
350
Traktat o Unii Europejskiej, art. 22 (1).
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na wspólny wniosek jego i Komisji. Traktat z Lizbony rozszerza nieznacznie możliwość
podejmowania decyzji w tej sferze większością kwalifikowaną. Oprócz do tej pory
obowiązujących przypadków, czyli przyjmowania wspólnych działań i wspólnych stanowisk na
podstawie wspólnych strategii, przyjmowania aktów wykonujących wspólne działania i wspólne
stanowiska351 oraz mianowania specjalnego przedstawiciela, Rada UE przyjmuje większością
kwalifikowaną:
-

decyzje określające działania lub stanowiska Unii, przyjmowane na podstawie
propozycji wysokiego przedstawiciela przedłożonych w odpowiedzi na wcześniejszy
specjalny wniosek Rady Europejskiej,

-

decyzje w sprawie zasad ustanowienia, zarządzania i kontroli finansowej funduszu
początkowego tworzonego ze składek państw członkowskich na działania
przygotowawcze do misji Unii w ramach WPZiB,

-

decyzje w sprawie ustanowienia stałej współpracy strukturalnej w dziedzinie polityki
obronnej oraz w sprawie udziału państwa członkowskiego w tej współpracy,

-

decyzję określającą statut, siedzibę i zasady funkcjonowania Europejskiej Agencji
Obrony.352

Co istotne, powyższe przypadki dopuszczenia możliwości głosowania większością
kwalifikowaną nie mają zastosowania w stosunku do decyzji mających wpływ na kwestie
wojskowe lub polityczno-obronne.353 Zachowana została, obowiązująca dotychczas, instytucja
konstruktywnego wstrzymania się od głosu.354
Inicjatywę w zakresie zgłoszenia aktu z dziedziny WPZiB mają państwa członkowskie,
wysoki przedstawiciel albo wspólnie wysoki przedstawiciel i Komisja.355
351

W związku ze zmianą nazewnictwa instrumentów WPZiB, art. 31 (2) TUE stanowi obecnie, że “(…)Rada
stanowi większością kwalifikowaną w sytuacji, gdy:
— przyjmuje decyzję określającą działanie lub stanowisko Unii, na podstawie decyzji Rady
Europejskiej dotyczącej strategicznych interesów i celów Unii, o której mowa w artykule 22
ustęp 1,
— przyjmuje decyzję określającą działanie lub stanowisko Unii, zgodnie z propozycją wysokiego
przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, która została przedłożona
w wyniku specjalnego wniosku skierowanego do niego przez Radę Europejską z jej własnej
inicjatywy lub z inicjatywy wysokiego przedstawiciela,
— podejmuje decyzję wykonującą decyzję określającą działanie lub stanowisko Unii,
— mianuje specjalnego przedstawiciela zgodnie z artykułem 33.”
352
Cezary Herma, op. cit., s. 498-499.
353
Traktat o Unii Europejskiej, art. 31 (4).
354
Agnieszka Grzelak, Robert Grzeszczak, Anna Zawidzka, op. cit., s. 398.
355
Ibid., s. 398; Jerzy Jaskiernia, System instytucjonalny polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej po Traktacie z
Lizbony, s. 7, http://www.jerzyjaskiernia.pl/publikacje/68-system-instytucjonalny-polityki-bezpieczestwa-unii-
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II.3.6.3. Instrumenty działania WPZiB
Jednym z podstawowych instrumentów współpracy w dziedzinie wspólnej polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa mają, z uwagi na jej międzyrządowy charakter, zasady i ogólne
wytyczne Rady Europejskiej. Są one podstawą wszelkich dalszych działań w tym zakresie
podejmowanych przez Radę UE i wysokiego przedstawiciela.

Choć nie jest to instrument

wymieniany w katalogu jako źródło prawa, ma on charakter fundamentalny dla wszystkich
dalszych poczynań podejmowanych w ramach WPZiB i z tego względu zaliczany jest przez
politologów do instrumentu działania w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i
bezpieczeństwa.356
W ramach likwidacji struktury filarowej Traktat z Lizbony porządkuje procedury
stanowienia prawa i ujednolica je we wszystkich obszarach.357 Choć WPZiB zachowuje swój
odrębny status, to instrumentem prawnym w tym obszarze stały się decyzje Rady i Rady
Europejskiej, które zastąpiły dotychczasowe wspólne strategie, wspólne działania i wspólne
stanowiska.358
Nowym instrumentem WPZiB jest, opisane w art. 32 TUE, wspólne podejście. Jest ono
określane przez państwa członkowskie w ramach Rady Europejskiej i Rady w sferze wszelkich
kwestii

polityki
359

zainteresowania.

zagranicznej

i

bezpieczeństwa

stanowiących

przedmiot

ogólnego

Jeśli Rada Europejska i Rada określą wspólne podejście UE w jakiejś kwestii,

wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa i ministrowie
spraw zagranicznych państw członkowskich koordynują swoją działalność w Radzie. Misje
dyplomatyczne państw członkowskich i delegatury Unii w państwach trzecich i przy
organizacjach międzynarodowych mają wówczas za zadanie współpracować ze sobą i
przyczyniać się do formułowania i wprowadzania w życie wspólnego podejścia.360

europejskiej-po-traktacie-z-lizbony.html, 22/09/2011.
356
Por.: Agnieszka Grzelak, Źródła prawa w II filarze Unii Europejskiej w: Jan Barcz, op. cit., s. 343; Ryszard Zięba,
op. cit., s. 56.
357
Cezary Herma, op. cit., s. 488.
358
Agnieszka Grzelak, op. cit., s. 351.
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Traktat o Unii Europejskiej, art. 32.
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ROZDZIAŁ III
WSPÓLNA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY – STRUKTURA
ORGANIZACYJNA, ZASOBY I FINANSOWANIE
III.1. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa w Traktacie o Unii Europejskiej z
Lizbony

III.1.1. Uwagi ogólne. Miejsce WPZiB/WPBiO w systemie instytucjonalnym UE
Od momentu wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego trzon prawa pierwotnego Unii
Europejskiej tworzą: Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(oba mające taką samą moc prawną), Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii
Atomowej oraz Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej.361 Regulacje dotyczące działań
zewnętrznych Unii zawarte są zarówno w Traktacie o Unii Europejskiej (postanowienia
dotyczące WPZiB), jak i w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (regulacje dotyczące
innych działań zewnętrznych, w tym klauzula solidarności oraz pewne uregulowania dotyczące
uprawnień

wysokiego

przedstawiciela

Unii

do

spraw

zagranicznych

i

polityki

uproszczenie

zarówno

Bezpieczeństwa).362
Zadaniem

Traktatu

Lizbońskiego

było

ujednolicenie

i

funkcjonowania Unii Europejskiej i mechanizmów podejmowania decyzji, jak i jej struktury
prawnej i instytucjonalnej. Służyć temu ma przede wszystkim likwidacja filarów UE. Jednakże,
w obliczu pozostawienia kwestii WPZiB – a więc także WPBiO – w sferze międzyrządowej,
Traktat zawiera jedynie pewne elementy mające nadać polityce Unii w tej dziedzinie cechy
spójności, w nadziei na stopniową konwergencję stanowisk i polityk państw członkowskich w
tym zakresie. Nie przewiduje jednak żadnych nowych mechanizmów, które sprzyjałyby
zgodności działania państw czy też wymuszały wypełnianie podjętych przez nie zobowiązań.363
Na mocy Traktatu o Unii Europejskiej z Lizbony system filarowy zastąpiony został
361

Adam Łazowski, Anna Łabędzka, Wprowadzenie do Traktatu z Lizbony, Krajowa Szkoła Administracji
Publicznej, Warszawa 2010, s. 11-13.
362
Ibid., s. 125-135.
363
Aleksandra Kreczmańska, Nowe stanowisko wysokiego przedstawiciela Unii oraz przewodniczącego Rady
Europejskiej w systemie instytucjonalnym UE, Biuletyn PISM nr 76 (608), 18.12.2009, s. 2103-2104.
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jednolitym reżimem prawnym UE jako spójnej organizacji międzynarodowej. Szczególny
charakter działania instytucji UE w tym zakresie polega na:
-

zachowaniu zasady jednomyślności podejmowania decyzji w Radzie i Radzie
Europejskiej,

-

fakcie, że w ramach WPZiB nie są przyjmowane akty prawodawcze,

-

fakcie, że Trybunał Sprawiedliwości nie posiada kompetencji w dziedzinie WPZiB,

-

szczególnej roli wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki
bezpieczeństwa.364

W dziedzinie WPZiB wprowadzono zatem wyraźne zastrzeżenie, że podlega ona
„szczególnym zasadom i procedurom”365, nie jest możliwe przyjmowanie w tej materii „aktów
ustawodawczych”, wysoki przedstawiciel, Parlament i Komisja Europejska nie mogą działać
poza ramami określonymi przez traktaty, zaś sądy unijne mają w tej dziedzinie bardzo
ograniczone kompetencje366 – działania Unii w tej sferze nie podlegają kontroli przez Trybunał
Sprawiedliwości UE.367 Z kolei dołączone do tekstu Traktatu deklaracje gwarantują państwom
członkowskim daleko idącą autonomię w dziedzinie kształtowania ich polityki zagranicznej.368
Deklaracja 13 w sprawie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa stanowi, że
postanowienia TUE „nie naruszają obecnej odpowiedzialności państw członkowskich za
kształtowanie i prowadzenie własnej polityki zagranicznej ani sposobu w jaki są one
reprezentowane w państwach trzecich i organizacjach międzynarodowych”.369 Co więcej,
dokument ten podkreśla, „że postanowienia regulujące wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony
nie

naruszają

szczególnego
370

Członkowskich”.

charakteru

polityki

bezpieczeństwa

i

obrony

Państw

Deklaracja powyższa, jak również i następująca po niej deklaracja nr 14,

gwarantują członkom Unii swobodę w zakresie prowadzenia polityki zagranicznej, organizacji
364

Agnieszka Grzelak, Zasada jednolitych ram instytucjonalnych, w: Jan Barcz (red.), Unia Europejska. System
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ich służby dyplomatycznej, regulowania stosunków z państwami trzecimi i członkostwa w
organizacjach międzynarodowych, w tym w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.371
III.1.2. Mechanizmy i procedury służące zbliżaniu polityk państw członkowskich w
dziedzinie WPZiB/WPBiO
III.1.2.1. Konwergencja interesów strategicznych i solidarność między państwami
członkowskimi: wspólny mianownik i casus foederis
W tej sytuacji jednym za sposobów na stopniowe zbliżanie polityk państw członkowskich
UE w zakresie WPZiB, które mogłoby w przyszłości doprowadzić do wspólnej polityki obronnej,
a z czasem do wspólnej obrony, jest określenie i próba jeśli nie zbliżenia, to pogodzenia
strategicznych interesów poszczególnych członków UE
mianownika dla całej Unii.

372

poprzez znalezienie wspólnego

Art. 24 (2) Traktatu o Unii Europejskiej opisuje dążenie do

konwergencji polityk państw członkowskich jako odbywające się na drodze rozwoju wzajemnej
solidarności

politycznej,

określania

problemów

stanowiących

przedmiot

ogólnego

zainteresowania oraz stopniowego osiągania zbieżności ich działań373. Co więcej, państwa
członkowskie deklarują aktywne i bez zastrzeżeń poparcie dla polityki zewnętrznej i
bezpieczeństwa Unii „w duchu lojalności i wzajemnej solidarności”.374
Z kolei art. 42 TUE zawiera klauzulę sojuszniczą, stanowiąc, że w przypadku zbrojnej
agresji na którekolwiek państwo członkowskie, „pozostałe Państwa Członkowskie mają w
stosunku do niego obowiązek udzielenia pomocy i wsparcia przy zastosowaniu wszelkich
dostępnych im środków”.375 I w tym jednak przypadku dodane zostało zastrzeżenia, iż powyższa
klauzula casus foederis nie ma wpływu „na szczególny charakter polityki bezpieczeństwa i
obrony niektórych Państw Członkowskich376” oraz że zobowiązania z niej wynikające „pozostają
zgodne ze zobowiązaniami zaciągniętymi w ramach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego,
która dla państw będących jej członkami pozostaje podstawą ich zbiorowej obrony i forum dla jej
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wykonywania”377. Postanowienia te, będące normą kolizyjną378, są próbą pogodzenia interesów i
koncepcji strategicznych państw członkowskich będących członkami NATO i tych spoza
Sojuszu, w tym krajów neutralnych, podkreślając zarazem prymat NATO jako wiodącej
organizacji obrony zbiorowej państw europejskich.
Kolejnym elementem służącym pogłębianiu solidarności między członkami Unii jest
klauzula solidarności zawarta w art. 222 TFUE. Obliguje on państwa członkowskie do działania
„wspólnie w duchu solidarności”379 w przypadku, gdy inny członek Unii stanie się ofiarą ataku
terrorystycznego lub katastrofy spowodowanej przez człowieka.380 Jednak, jak słusznie
podkreślają Adam Łazowski i Anna Łabędzka, wątpliwości może budzić umiejscowienie
przepisu tej wagi w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w części dotyczącej działań
zewnętrznych. Rodzi to trudności interpretacyjne, gdyż mogłoby sugerować, że działania
przewidziane w art. 222 TFUE mogą zostać podjęte tylko w przypadku, gdy wydarzenia w nim
opisane będą miały związek z państwem trzecim, podczas gdy podejrzewać można, że ratio legis
tych zapisów jest szersze i obejmuje zarówno przyczyny zewnętrzne, jak i wewnętrzne.381
Interpretacja ta jest uprawniona tym bardziej, gdy przypomnimy sobie genezę tego zapisu, który
po raz pierwszy przyjęty został – jeszcze jako zapis przyszłego Traktatu Konstytucyjnego –
zarówno przez członków UE, jak i przez ówczesne kraje kandydujące bezpośrednio po
zamachach terrorystycznych w Madrycie w marcu 2004.382
Art. 42 powtarza również wcześniejsze postanowienia otwierające możliwość stworzenia
z czasem wspólnej obrony, pozostawiając jednak zastrzeżenie, że kwestia owa musi być
przedmiotem jednomyślnej decyzji Rady Europejskiej oraz zalecenie, aby w takim wypadku
państwa członkowskie przyjęły decyzję zgodnie z ich wymogami konstytucyjnymi.383 Zapisy te
służą podkreśleniu międzyrządowego charakteru WPBiO, a także przypominają o nadrzędnym
charakterze konstytucji państw członkowskich w stosunku do prawa wspólnotowego w zakresie
objętym współpracą międzyrządową.
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III.1.2.2. Rozszerzenie zakresu wspólnych misji
Dotychczas

katalog

misji

petersberskich,

który

obejmował

wspólne

działania

rozbrojeniowe, misje humanitarne i ratunkowe, misje wojskowego doradztwa i wsparcia, misje
zapobiegania konfliktom i utrzymania pokoju oraz misje zbrojne służące zapobieganiu
kryzysowemu został uzupełniony o misje przywracania pokoju i stabilizacji po zakończeniu
konfliktów384.
Również w tym przypadku to Rada określa cel i zakres misji oraz ogólne warunki ich
przeprowadzenia, zaś wysoki przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
czuwać ma nad koordynacją cywilnych i wojskowych aspektów ich przeprowadzenia.385
Co więcej, według niektórych komentatorów, wzmocnienie pozycji wysokiego
przedstawiciela do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa wynikające z przepisów
Traktatu

Lizbońskiego,

a

przede

wszystkim

z

faktu,

iż

jest

on

równocześnie

wiceprzewodniczącym Komisji otwiera możliwość wspierania lub wręcz obsługiwania w całości
przez delegatury KE w państwach trzecich także misji petersberskich.386 Gdyby tak miałoby stać
się w rzeczywistości, byłby to kolejny krok na drodze zbliżania aspektów międzyrządowego i
wspólnotowego w Unii Europejskiej w dziedzinie polityki obronności.
III.1.2.3. Wzmocniona współpraca i ustanowienie stałej współpracy strukturalnej
Podobnie jak inne procedury w dziedzinie WPZiB, również procedura wzmocnionej
współpracy jest inna niż w obszarze wspólnotowym. Decydującą rolę nadal odgrywać będzie tu
Rada UE, która wydaje zgodę na rozpoczęcie takiej współpracy działając jednomyślnie, zaś rola
Komisji ograniczona jest do wydania opinii w tym względzie. O wydanie opinii proszony jest
również wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.387 Według
Moniki Szwarc-Kuczer, wymóg jednomyślności przy podejmowaniu decyzji przez Radę może
spowodować, że przepisy te nigdy nie znajdą zastosowania, zwłaszcza, że również w procedurze
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późniejszego przystępowania kolejnych państw członkowskich Rada działa jednomyślnie.388
Szczególnym przypadkiem wzmocnionej współpracy jest stała współpraca strukturalna w
sferze WPBiO. Art. 42 TUE wprowadza koncepcję tego rodzaju współpracy, stwierdzając, że
„państwa członkowskie, które spełniają wyższe kryteria zdolności wojskowej i które zaciągnęły
w tej dziedzinie dalej idące zobowiązania mając na względzie najbardziej wymagające misje,
ustanawiają stałą współpracę strukturalną w ramach Unii”.389 Art. 46 TUE precyzuje
mechanizmy przystępowania do współpracy: państwo członkowskie, które weźmie na siebie
zobowiązania opisane w Protokole nr 10 do TUE o stałej współpracy strukturalnej oraz które
spełnia kryteria opisane w tym protokole, powiadamia o swym zamiarze Radę oraz wysokiego
przedstawiciela, zaś Rada, po zasięgnięciu opinii wysokiego przedstawiciela, przyjmuje
większością kwalifikowaną decyzję o przyjęciu danego państwa. Jeśli dany kraj przestał spełniać
wymagane kryteria lub nie jest w stanie wypełnić zobowiązań, Rada może większością
kwalifikowaną przyjąć decyzję zawieszającą jego udział we współpracy.390
Na mocy Protokołu 10 do TUE do stałej współpracy strukturalnej może przystąpić każde
państwo członkowskie, które z dniem wejścia w życie Traktatu z Lizbony zobowiąże się do
przystąpienia do intensywniejszego zwiększania swoich zdolności obronnych poprzez rozwój
swoich wkładów krajowych oraz udziału w siłach wielonarodowych, w głównych europejskich
programach wyposażenia wojskowego oraz w działaniach Europejskiej Agencji Obrony.391
Kolejnym wymogiem jest posiadanie możliwość zapewnienia do r. 2010 wyspecjalizowanych
jednostek zbrojnych do celu udziału w planowanych misjach. Jednostki te mogą funkcjonować
na poziomie krajowym lub być częścią wielonarodowych sił zbrojnych. Struktura owych
jednostek określona została jako zgrupowanie taktyczne z elementami wsparcia zdolne do
podjęcia misji w terminie od 5 do 30 dni, prowadzenia jej w początkowym okresie przez 30 dni z
możliwością przedłużenia jej do co najmniej 120 dni.392
Do osiągnięcia opisanych celów państwa przystępujące do stałej współpracy strukturalnej
zobowiązują się do kooperacji mającej na celu odpowiedni poziom wydatków inwestycyjnych w
dziedzinie obronności oraz poddawania swych osiągnięć w tej materii przeglądowi pod kątem
realizacji międzynarodowych zobowiązań Unii oraz stanu bezpieczeństwa.393
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III.1.2.4. Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
Jedną z największych zmian, jakie przyniósł ze sobą Traktat z Lizbony, jest inne
umocowanie prawne oraz zasadnicze wzmocnienie pozycji wysokiego przedstawiciela Unii do
spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Połączył on dotychczasowe stanowiska
wysokiego przedstawiciela ds. WPZiB oraz komisarza do spraw stosunków zewnętrznych,
pełniąc zarazem funkcje wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej i przewodniczącego Rady
do Spraw Zagranicznych. Rozwiązania te proponowane były już w Traktacie konstytucyjnym,
zaś różnica polega przede wszystkim na rezygnacji z

proponowanej w Traktacie

Konstytucyjnym nazwy „minister spraw zagranicznych”, głównie po to, aby po fiasku TK
zrezygnować z terminologii prawnokonstytucyjnej i nie stwarzać wrażenia, że zastępuje on lub
stwarza konkurencję dla konstytucji narodowych.394
Przyjęcie rozwiązania wprowadzającego tzw. podwójny kapelusz dla wysokiego
przedstawiciela miało w założeniu nie tylko zapewnić większą spójność działań Unii, ale także
większą klarowność jej reprezentacji na zewnątrz, jak również spójność jego agendy politycznej
z innymi komponentami działań zewnętrznych UE i wyraźne wskazanie, kto reprezentuje unijne
interesy na arenie międzynarodowej. W praktyce bowiem zdarzało się, że zarówno wysoki
przedstawiciel, jak i komisarz zajmowali się tym samym zagadnieniem, robiąc to jednak
oddzielnie i realizując inne priorytety: wysoki przedstawiciel reprezentował Radę, zaś komisarz
dbał o generalny interes Unii. Co więcej, rodziło to też problemy w zakresie implementacji
podjętych decyzji i ustaleń: wysoki przedstawiciel, choć cieszył się na ogół silną legitymacją
polityczną, miał ograniczone możliwości implementacji swych decyzji, z kolei komisarz
posiadający silne zaplecze techniczno-eksperckie miał słabe zaplecze polityczne.395
Podobnie jak dotychczas, wysoki przedstawiciel jest odpowiedzialny za realizację
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, a także za realizację decyzji podjętych przez
Radę i Radę Europejską. Według postanowień art. 24 TUE, „wykonuje” on WPZiB z państwami
dniu 8 stycznia 2009.
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członkowskimi.396 Ma on również czuwać wraz z Radą nad poszanowaniem zasad lojalności i
wzajemnej solidarności politycznej państw członkowskich oraz powstrzymania się przez nie od
działań, które byłyby sprzeczne z interesami Unii bądź mogły zagrozić skuteczności jej działań
na arenie międzynarodowej.397 Rada i wysoki przedstawiciel „zapewniają jednolitość, spójność i
skuteczność działań Unii”.398
Dotychczas funkcjonująca Rada ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych została
podzielona na Radę ds. Zagranicznych, której przewodniczyć ma wysoki przedstawiciel, oraz
Radę ds. Ogólnych, której prezydencję będą rotacyjnie sprawować państwa członkowskie. Zakres
działania Rady ds. Zagranicznych obejmuje całość działań zewnętrznych UE, a więc także
politykę handlową i politykę rozwojową. Jeśli chodzi o grupy robocze, podlegające dotychczas
Radzie ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych, to Traktat określa, że przewodnictwo Komitetu
Politycznego i Bezpieczeństwa sprawowane ma być przez reprezentanta wysokiego
przedstawiciela, zaś COREPER – przez prezydencję.399
Traktat wymienia też prerogatywy wysokiego przedstawiciela w zakresie zewnętrznej
reprezentacji UE. Poza tym, że do niego należy reprezentowanie Unii w zakresie spraw
odnoszących się do WPZiB, w jego kompetencjach leży też prowadzenie w imieniu Unii dialogu
politycznego ze stronami trzecimi i oraz wyrażanie stanowiska UE na forum organizacji
międzynarodowych. Ważną innowację stanowi wprowadzenie możliwości przedstawiania przez
wysokiego przedstawiciela stanowiska Unii na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ na zaproszenie
zasiadających w niej państw członkowskich UE, pod warunkiem wcześniejszego określenia przez
Unię stanowiska w kwestii której miałby zabrać głos. Co więcej, wysokiemu przedstawicielowi
przyznano prawo do koordynowania działań państw członkowskich w organizacjach
międzynarodowych i podczas konferencji międzynarodowych.400
Potencjalnie bardzo istotnym uprawnieniem wydaje się zagwarantowanie wysokiemu
przedstawicielowi prawa do zwołania – z inicjatywy własnej bądź na wniosek państwa
członkowskiego – nadzwyczajnego posiedzenia Rady401 „w przypadkach wymagających szybkiej
decyzji”.402
Jednakże fakt „podwójnego umocowania” wysokiego przedstawiciela, choć służy
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spójności pomiędzy wspólnotowymi aspektami działania Unii a jej międzyrządową polityką
zagraniczną i obrony, może też, zdaniem niektórych badaczy, okazać się źródłem jego
potencjalnego konfliktu lojalności, a wskutek tego – osłabienia skuteczności jego poczynań.
Według Dominika Jankowskiego, może się tak stać dlatego, że dalszy rozwój wspólnej polityki
bezpieczeństwa i obrony spowoduje konflikt między Sekretariatem Rady UE i Komisją
Europejską, który, jak twierdzi autor, dało się zaobserwować już w okresie przed wejściem w
życie Traktatu Lizbońskiego, a który związany był z rozwojem misji zarządzania kryzysowego.
Pogłębiał się on również na skutek odrębnego rozwoju struktur cywilnych i wojskowych w
ramach WPBiO, które działały w oparciu o odrębne i różniące się logiki instytucjonalne. Z tego
powodu, zbyt bliskie związanie nowego wysokiego przedstawiciela z Komisją Europejską, która
ma ograniczone kompetencje w zakresie polityki bezpieczeństwa i obrony, spowodować może
osłabienie wymiaru wojskowego aktywności Unii Europejskiej.403
III.1.2.5. Stały przewodniczący Rady Europejskiej. Wysoki przedstawiciel do spraw
zagranicznych i bezpieczeństwa a przewodniczący Rady Europejskiej
Wprowadzenie instytucji stałego przewodniczącego Rady Europejskiej miało na celu
zapewnienie ciągłości i spójności prac oraz reprezentacji zewnętrznej RE. Jak pisze Paweł
Świeboda, „[c]zęste, co półroczne zmiany w obsadzie tego stanowiska, skutkowały konfuzją po
stronie partnerów UE w świecie. Sprawiały, że nie mieli oni pewności kto jest ich głównym
europejskim interlokutorem. (…) Podobnie jeżeli chodzi o wewnętrzną agendę polityczną UE.
Nieustanne zmiany u sterów europejskich rządów powodowały, że UE niepotrzebnie traciła czas
na „aklimatyzację” polityczną nowego szefa państwa lub rządu sprawującego w UE
prezydencję”404.
Wielu komentatorów dostrzega zagrożenie stwarzane przez fakt podwójnej reprezentacji
Unii na zewnątrz: przez wysokiego przedstawiciela oraz stałego przewodniczącego Rady
Europejskiej. Ten ostatni również został wyposażony w kompetencje do reprezentowania UE na
forum międzynarodowym.405 Art. 15 ust. 6 TUE stanowi bowiem, że „przewodniczący zapewnia
na swoim poziomie oraz w zakresie swojej właściwości reprezentację Unii na zewnątrz i w
sprawach dotyczących wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, bez uszczerbku dla
403
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uprawnień

wysokiego

przedstawiciela

Unii

do

spraw

zagranicznych

i

polityki

bezpieczeństwa”.406
Ponieważ powyższy zapis stwarzał szerokie możliwości interpretacyjne, do dyskusji
włączył się Parlament Europejski, sugerując, że przewodniczący winien w tym zakresie pełnić
raczej rolę reprezentacyjną. W opinii Parlamentu mógłby on reprezentować Unię w relacjach
dotyczących WPZiB z szefami państw, jak również zapewniać reprezentację Rady Europejskiej
podczas spotkań międzynarodowych. Traktat nie nadaje bowiem przewodniczącemu ani statusu
inicjatora

w

zakresie

unijnej

polityki

zagranicznej

i

bezpieczeństwa,

ani

pozycji

uprzywilejowanego rozmówcy, mogącego podejmować decyzje polityczne w imieniu Unii.407
Według Małgorzaty Krystyniak, stały przewodniczący RE powinien reprezentować UE w
kontaktach z przywódcami państw trzecich, w tym wobec najważniejszych podmiotów polityki
światowej, tam gdzie ani obecny przewodniczący, ani wysoki przedstawiciel nie będą mieli
odpowiedniej pozycji i wiarygodności. Wydaje się jednak, iż osiągnięcie tego celu musiałoby się
wiązać z przyznaniem stałemu przewodniczącemu uprawnień dających mu pozycję znacznie
silniejszą niż przewidziano w Traktacie Lizbońskim. Postanowienia Traktatu odnoszące się do
przewodniczącego RE są mało precyzyjne, wydaje się jednak, iż jego kompetencje w stosunkach
zewnętrznych UE będą niewielkie: nie przyznano mu prawa zgłaszania projektów aktów
normatywnych, nie podlega mu wysoki przedstawiciel, nie ma też uprawnień nadzorowania
wykonania decyzji RE, czy czuwania nad poszanowaniem zasad, na których opierać się ma
WPZiB. Aby jego mandat w rozmowach z przywódcami państw trzecich był silniejszy,
należałoby wzmocnić jego kompetencje o takie prerogatywy jak: uprawnienia kierownicze w
stosunku do wysokiego przedstawiciela ds. WPZiB, prawo do dysponowania budżetem WPZiB
lub inicjatywa prawodawcza w kwestiach z tą polityką związanych.408
Pomimo tych niejasności, utworzenie stanowiska stałego przewodniczącego Rady
Europejska przynosi niewątpliwe korzyści. System prezydencji rotacyjnej, w którym
przewodniczący RE sprawował swą funkcję jedynie przez sześć miesięcy, był uciążliwy dla
przedstawicieli państw trzecich, ale również osłabiał pozycję UE jako uczestnika stosunków
międzynarodowych. Państwa sprawujące przewodnictwo w systemie rotacyjnym mają niekiedy
odmienne priorytety, a w najważniejszych kwestiach związanych z kształtującą się WPZiB
między państwami członkowskimi istnieją duże rozbieżności, które wpływają na program i
406
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przebieg poszczególnych okresów przewodnictwa.409 Co więcej, dotychczasowy system utrudniał
bądź wręcz uniemożliwiał szybką reakcję na nieprzewidziane sytuacje kryzysowe, czyli
potencjalnie osłabiał rozwój ważnego elementu polityki obronności Unii, jakim jest zarządzanie
kryzysowe.
Podstawowym zadaniem przewodniczącego RE będzie ułatwianie dochodzenia do
porozumienia między państwami członkowskimi UE. W sytuacji, gdy istnieją liczne rozbieżności
między państwami UE w kwestiach związanych z polityką zagraniczną, dochodzenie do
kompromisu jest bardzo ważne dla rozwoju WPZiB, nawet jeśli płaszczyzna porozumienia
miałaby być ograniczona. Ponadto przewodniczący będzie mógł zwołać „nadzwyczajne
posiedzenie RE w celu określenia strategicznych kierunków polityki UE”, jeśli wymagać tego
będzie sytuacja międzynarodowa. Takie uprawnienia przewodniczącego nie zmienią w radykalny
sposób poziomu współpracy w kwestiach WPZiB, ale mogą przyczynić się do większej spójności
i efektywności polityki zagranicznej UE. Stały przewodniczący zapewne w znacznie mniejszym
stopniu niż przewodniczący w systemie rotacyjnym będzie kierował się interesami jednego
państwa, czy grupy państw. Efekty jego pracy będą w dużym stopniu zależały od wrażliwości na
interesy poszczególnych państw i umiejętności osiągania kompromisu.410
III.1.2.6. Przekształcenie Unii Europejskiej w organizację międzynarodową
Jak

podkreśla

Jan

Barcz,

przekształcenie

Unii

Europejskiej

w

organizację

międzynarodową mającą osobowość prawną i likwidacja Wspólnot Europejskich jest decyzją o
znaczeniu fundamentalnym, wychodzącą naprzeciw oczekiwaniu podniesienia przejrzystości i
spójności Unii, a tym samym służącą podniesieniu efektywności jej działania. Konsekwencją tej
decyzji jest bowiem ujednolicenie procesu decyzyjnego i wachlarza instrumentów prawnych.411
Co więcej, decyzja ta kończy też debatę nad charakterem prawnym UE. W obecnym systemie
Unia stała się pełnoprawnym podmiotem prawa międzynarodowego, uprawnionym do zawierania
traktatów, posiadającym prawo legacji, prawo do występowania z roszczeniami lub działaniami
przed trybunałem lub sędzią międzynarodowym, prawo uzyskiwania członkostwa w
organizacjach międzynarodowych oraz bycia stroną konwencji międzynarodowych czy prawo
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korzystania z immunitetów.412
Jak dodaje Jan Barcz, decyzja o przekształceniu w organizację międzynarodową rodzi
również

istotne

implikacje

polityczne

dla

postrzegania

charakteru

prawnego

Unii.

Dotychczasowa debata, czy Unia jest jeszcze organizacją międzynarodową, czy też tworem
prawnym o charakterze ponadnarodowym i federacyjnym, zaostrzona jeszcze w okresie prac nad
Traktatem ustanawiającym Konstytucję dla Europy, ostatecznie zostaje zakończona konkluzją, że
proces integracji europejskiej przybiera formę organizacji międzynarodowej. Jest ona kreowana
przez państwa członkowskie na mocy umowy międzynarodowej, w której określa się
kompetencje i strukturę tej organizacji. Powinno to położyć kres obawom, że proces ewolucji UE
zmierza w kierunku jakiejś formy „państwa europejskiego” kosztem suwerenności jej
członków.413
III.1.2.7. Europejska Służba Działań Zewnętrznych
Już podczas obrad Konwentu Europejskiego i prac nad pozycją i rolą przyszłego ministra
spraw zagranicznych, pojawiła się między państwami członkowskimi zgoda co do faktu, że
powinien być on w swych działaniach wspierany przez zintegrowaną służbę odpowiadającą za
działania zewnętrzne. Nie było jednak zgody co do jej instytucjonalnego umocowania: Niemcy,
kraje Beneluksu oraz Europejska Partia Ludowa chcieli, aby nowa służba stała się częścią
Komisji. Z kolei Francja, Wielka Brytania, Dania i Szwecja dążyły do osłabienia związków
nowej służby dyplomatycznej z Komisją. Uzgodniono zatem tekst kompromisowy, który
zatwierdzony został przez Konferencję Międzyrządową w r. 2004, a następnie znalazł się w
Traktacie z Lizbony.414
Art. 27 ust 3 TUE przewiduje zatem ustanowienie Europejskiej Służby Działań
Zewnętrznych, która wspomagać będzie wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych
i polityki bezpieczeństwa w jego działaniach. Składać się ma ona z urzędników Sekretariatu
Generalnego Rady i Komisji Europejskiej oraz dyplomatów delegowanych przez ministerstwa
spraw zagranicznych państw członkowskich415.
Utworzenie osobnego aparatu eksperckiego wspierającego wysokiego przedstawiciela
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Unii ds. zagranicznych i bezpieczeństwa w jego działaniach niewątpliwie ocenić należy jako
posunięcie właściwe i konieczne. Niestety, jej powołaniu od początku towarzyszyły tarcia
pomiędzy państwami członkowskimi odnośnie konkretnych decyzji personalnych w okresie jej
tworzenia, a także fakt, że większość dyplomatów unijnych rekrutować się będzie ze starych
krajów UE. Dysproporcja ta wynika właśnie z decyzji o takim a nie innym składzie Służby,
ponieważ zarówno w przedstawicielstwach Komisji, jak i wśród personelu Rady zajmującego się
WPZiB zatrudniony jest przede wszystkim personel rekrutujący się z krajów takich jak Francja,
Niemcy czy Beneluks. Wynika to z uwarunkowań historycznych. Fakt ten wzbudził
niezadowolenie wielu polityków z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, jednak nie zdołali oni
przekonać swych partnerów z Zachodu do wprowadzenia systemu kwotowego, który miał tę
równowagę przywrócić.416 Budzi to obawy, że ESDZ nie będzie w pełni reprezentatywna i może
stać się narzędziem realizacji priorytetów krajów, które i dziś posiadają przewagę polityczną w
Unii. Wątpliwości wśród ekspertów wzbudziło też przyjęcie zasady, że personel ESDZ
powoływany będzie z grona dyplomatów, co poważnie zawęża grono potencjalnych urzędników
Służby i może negatywnie wpłynąć na jej jakość.
Analiza zmian wprowadzonych przez Traktat z Lizbony w obszarze wspólnej polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa UE skłania do następujących wniosków:
1. Podkreślenie szczególnego charakteru WPZIB, opierającego się na zastrzeżeniu, że
podlega ona „szczególnym zasadom i procedurom” wskazuje, ze państwa członkowskie
niechętne są wprowadzaniu zmian, które mogłyby uszczuplić ich suwerenne prawa w tym
zakresie. Ów wyjątkowy charakter polityki zagranicznej i bezpieczeństwa wyraża się w
następujących zasadach wprowadzonych przez Traktat Lizboński: jednomyślne
podejmowanie decyzji w dziedzinie WPZiB, brak możliwości przyjmowania w tej
dziedzinie „aktów prawodawczych”417, zakres działania wysokiego przedstawiciela,
Parlamentu i Komisji ograniczony w ten sposób, że mogą oni działać jedynie w ramach
określonych traktatami, ograniczone kompetencje sądów unijnych w tej dziedzinie oraz
zastrzeżone w deklaracjach 13 i 14 gwarancje państw członkowskich w zakresie
kształtowanie i prowadzenia ich polityki zagranicznej.418
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2. Potwierdza to pozostawienie zasady jednomyślności w zakresie WPZiB jako jedynym
obszarze aktywności UE. Co prawda wprowadzono klauzulę mającą zwiększać do
pewnego stopnia elastyczność procesu decyzyjnego, a polegającą na tym, iż Rada
Europejska będzie mogła jednogłośnie decydować, aby w obszarach, gdzie decyzja ma
być podejmowana jednogłośnie, można było decydować większością kwalifikowaną419,
ale nie jest to zmiana zbyt rewolucyjna.
3. Do podobnych wniosków skłaniają liczne warunki, jakimi obwarowane są prerogatywy
wysokiego przedstawiciela, stosunkowo skromny zakres jego autonomii (działa on na
podstawie mandatu udzielonego przez państwa członkowskie, jest wykonawcą ich
decyzji) oraz – mająca co prawda znaczenie głównie symboliczne, ale też
odzwierciedlająca stan faktyczny rezygnacja z nazwy „minister spraw zagranicznych” na
„wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa”. Niewielkim
krokiem w kierunku zwiększenia jego prerogatyw oraz spójności WPZiB jest fakt, że
wysoki przedstawiciel będzie miał też prawo inicjatywy ustawodawczej we
wspomnianym powyżej obszarze ewentualnego podjęcia decyzji przez Radę co do
zastosowania w konkretnej sprawie procedury głosowania większością kwalifikowaną.420

III.2. Struktura organizacyjna oraz mechanizm decyzyjny WPBiO
III.2.1. Struktury WPBiO
Jeszcze

przed

ostatecznym

sformułowaniem

koncepcji

europejskiej

polityki

bezpieczeństwa i obrony, Unia Europejska przystąpiła do budowy organów zarządzających
EPBiO, jak również jej zasobów cywilnych i wojskowych oraz zdolności reagowania
kryzysowego.421 W obliczu powierzenia UE zadań petersberskich, Rada Europejska z Nicei
zadecydowała o utworzeniu stałych struktur na potrzeby WPZiB oraz EPBiO. Są to:
1) Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (Political and Security Committee, PSC) spotyka
się na szczeblu ambasadorów jako ciało pomocnicze Rady UE. Jego zadania to śledzenie
bieżącej sytuacji politycznej i pomoc w określaniu polityk w ramach WPZiB. Komitet
419
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stanowić ma element spajający WPBiO i WPZiB.422 Jego zadaniem jest także
przygotowywanie reakcji Unii na sytuacje kryzysowe. Sprawuje kontrolę polityczną
(cywilną) nad realizacją zadań natury militarnej, formułuje wytyczne strategiczne oraz
ponosi odpowiedzialność za „kierunek polityczny rozwoju zdolności militarnych“423. Ma
on być też forum dla dialogu na temat WPBiO pomiędzy państwami członkowskimi oraz
z NATO.
2) Komitet Wojskowy Unii Europejskiej (European Union Military Committee, EUMC) jest
najważniejszym ciałem wojskowym w ramach Rady. Składa się z szefów obrony państw
członkowskich. Formułuje zalecenia i rekomendacje w sprawach dotyczących kwestii
militarnych dla Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa.424 Na czele EUMC stoi
przewodniczący, pełniący funkcję doradcy ds. wojskowych wysokiego przedstawiciela,
co zapewnia spójność działań w ramach unijnych struktur zarządzania kryzysowego.425
Komitet jest forum konsultacji i współpracy militarnej pomiędzy państwami
członkowskimi. Zajmuje się on wypracowywaniem planów działania w zakresie
wszystkich wojskowych aspektów zarządzania kryzysowego, a także oceną ryzyka i
potencjalnych kryzysów.
3) Sztab Wojskowy Unii Europejskiej (European Union Military Staff, EUMS), złożony
z ekspertów (cywilów i wojskowych), oddelegowanych do Sekretariatu Rady przez
państwa członkowskie. Jest jedyną stałą strukturą wojskową UE. Jest zapleczem
wykonawczym EUMC, jednocześnie działając jako ciało doradcze w sprawach
wojskowych. Głównymi funkcjami operacyjnymi EUMS są: wczesne ostrzeganie, ocena
sytuacji i planowanie strategiczne.426
4) Komitet ds. Cywilnych Aspektów Zarządzania Kryzysowego (Committee on Civilian
Aspects of Crisis Management, CIVCOM) – ciało doradcze Komitetu Politycznego i
Bezpieczeństwa działające w postaci roboczej grupy ekspertów-przedstawicieli państw
członkowskich. Przekazuje informacje, formułuje zalecenia i udziela rekomendacji.427
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5) Komórka Policyjna, której zadaniem jest planowanie i prowadzenie operacji policyjnych
UE, podejmowanych w ramach WPBiO,428 jest to utworzona w r. 2001 i umieszczona w
strukturach Rady kilkuosobowa jednostka ekspercka.429
6) Jednostka Bojowa i Planowania Cywilnego (Civilian Planning and Combat Capacity,
CPCC), utworzona w r. 2007, zajmuje się planowaniem, przeprowadzaniem i przeglądem
operacji cywilnych przeprowadzanych w ramach WPBiO. Celem jej utworzenia było
wzmocnienie struktur zarządzania kryzysowego Unii poprzez harmonizację sił cywilnych
zaangażowanych w wygaszanie konfliktu – bezpieczeństwa, policji oraz wymiaru
sprawiedliwości.430
7) Dyrektoriat ds. Planowania Zarządzania Kryzysami (Crisis Management Planning
Directorate), zajmujący się planowaniem zarządzania kryzysowego. Powstał z połączenia
dyrektoriatów VIII (Dyrekcja Generalna ds. wojskowych) i IX (Dyrekcja Generalna ds.
cywilnych) i początkowo funkcjonował w ramach Rady.431 Po utworzeniu Europejskiej
Służby Działań Zewnętrznych został włączony do ESDZ.
W związku z powierzeniem UE realizacji misji petersberskich powołana została także
Komórka Planowania i Wczesnego Ostrzegania przy Sekretarzu Generalnym Rady UE. Po
utworzeniu struktur wojskowych zajmujących się WPBiO, jej nazwę przemianowano w r. 2001
na Komórkę Polityczną. Jej personel rekrutował się z Sekretariatu Generalnego Rady, państw
członkowskich, oraz komisji UZE. W ramach Komórki Politycznej działa departament nazywany
Centrum Sytuacyjnym (SitCen) lub Komórką Kryzysową. Jest to cywilno-wojskowa struktura,
utworzona przez członków Komórki Politycznej i EUMC, zapewniająca współdziałanie obu
organów. W jej skład wchodzi także urzędnik mianowany przez Komisję, co ma zapewniać
koordynację

cywilnego

reagowania

kryzysowego.

Głównym

zadaniem

SitCen

jest

synchronizowanie ocen cywilnych i wojskowych, zbieranie informacji i dostarczanie ich
odpowiednim organom, takim jak COPS i EUMC. W warunkach kryzysu SitCen odgrywa rolę
ośrodka powiadamiania, a jego dalsze zadania obejmują utrzymywanie kontaktów z centrami
sytuacyjnymi NATO, OBWE i ONZ.432
W obliczu konieczności realizacji misji zarówno pod szyldem UE, jak i tych
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prowadzonych z wykorzystaniem zasobów NATO, postanowiono o utworzeniu komórek
zajmujących się planowaniem operacji autonomicznych oraz tych realizowanych z udziałem
potencjału NATO. W styczniu 2005 r. rozpoczęto budowanie w ramach Sztabu Wojskowego UE
Komórki Cywilno-Wojskowej, której zadaniem było utworzenie Centrum Operacyjnego UE. Od
1 stycznia 2007 r. struktury Centrum Operacyjnego są gotowe do działania, jednakże nie jest ono
w pełni ukształtowanym sztabem, a jedynie ośmioosobową komórką, która teoretycznie jest w
stanie uruchomić działanie na potrzeby akcji wojskowej.433 Z kolei 1 marca 2006 r. utworzono
komórkę planistyczną UE w Kwaterze Głównej NATO w celu obsługi operacji realizowanych
przy użyciu mechanizmu Berlin Plus.434 Utworzenie tych struktur było znacznym ograniczeniem
bardziej ambitnych planów niektórych państw członkowskich, które zamierzały powołać
wojskową kwaterę główną do zarządzania operacjami UE, jednak z powodu oporów Wielkiej
Brytanii zostały zmuszone do zredukowania swego pierwotnego planu.435
Celem rozbudowy europejskiego przemysłu zbrojeniowego oraz stworzenia systemu
zaopatrzenia w broń dla tworzonych sił szybkiego reagowania, powołana została 12 lipca 2004 r.
Europejska Agencja Obrony (European Defence Agency, EDA) jako organ do spraw rozwoju
zdolności obronnych, badań, zamówień i uzbrojenia436. Aby prowadzić spójną politykę
szkoleniowo-treningową w ramach EPBiO, w lipcu 2005 powołane zostało Europejskie
Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (European Security and Defence College). Działa ono jako
sieć współpracujących instytucji narodowych w ramach UE. Od 1 stycznia na potrzeby WPBiO
działają także agendy przejęte od UZE: Centrum Satelitarne (SatCen) w Torrejón i Instytut UE
Studiów nad Bezpieczeństwem (EUISS) w Paryżu.437
III.2.2. Kwestia powołania stałego dowództwa operacji wojskowych
Postulat powołania stałego unijnego sztabu operacyjnego (Operational Headquarters,
OHQ) czyli dowództwa operacji wojskowych pozostaje obiektem sporów pomiędzy państwami
członkowskimi. Zwolennikiem tej opcji jest od lat Fra ncja, działająca pod hasłem autonomii
europejskiej, przeciwnikiem zaś Wielka Brytania, obawiająca się tworzenia struktur, które
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naruszać by mogły spójność Sojuszu Północnoatlantyckiego. Adwokaci powołania stałego
dowództwa UE i zapewnienia zdolności operacyjno-planistycznych dla misji wojskowych Unii
wskazują na również na powody inne niż polityczne: brak zdolności szybkiej reakcji i
możliwości planowania z wyprzedzeniem, a także ograniczenia w zakresie dowodzenia i kontroli,
takie jak niedociągnięcia unijnego systemu komunikacji i przekazywania informacji. Obecne
formuły działania i struktura planistyczno-operacyjna WPBiO nie pozwala na realizację
Europejskiego Celu Operacyjnego 2010, którego centralnym elementem jest szybkie reagowanie
na kryzysy.438 Dotychczas utworzone struktury są efektem kompromisu politycznego, a tym
samym rozwiązaniami cząstkowymi i niesatysfakcjonującymi.
Za powołaniem stałych struktur dowodzenia operacyjnego opowiedzieli się w kwietniu
2002 r. uczestnicy szczytu w Tervuren – Francja, Niemcy, Belgia i Luksemburg, postulując
utworzenie stałego dowództwa dla misji unijnych w celu autonomizacji EPBiO. Postulat ten
wzbudził protesty Wielkiej Brytanii, obawiającej się dublowania struktur NATO.439 Dyskusja
wokół postulatów z Tervuren odbywała się w szczytowym momencie sporu między obozem
transatlantyckim a europejskim w gronie państw członkowskich na tle wojny w Iraku, zaś
postawy poszczególnych państw były silnie determinowane stosunkiem danego kraju wobec
USA. Kilka miesięcy później, w gronie francusko-niemiecko-brytyjskim udało się osiągnąć
kompromisowe porozumienie, na mocy którego utworzono Komórkę Cywilno-Wojskową w
ramach Sztabu Wojskowego UE oraz unijną komórkę planistyczną przy SHAPE na potrzeby
operacji realizowanych z użyciem zasobów NATO.440 Jednak te rozwiązania okazały się
niewystarczające.
Operacje cywilne prowadzone są przez Sekretariat Rady, a następnie przez Jednostkę
Bojową i Planowania Cywilnego. W przypadku operacji wojskowych, droga ta jest bardziej
skomplikowana. Sztab Wojskowy UE wraz z Sekretariatem Rady przygotowują szkice
dokumentów planistycznych na poziomie polityczno-strategicznym, ale późniejsze planowanie
strategiczne i dowodzenie musi być delegowane do dowództwa operacyjnego.441 W chwili
obecnej, Unia Europejska ma trzy możliwości wygenerowania dowództwa operacyjnego na
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potrzeby konkretnej misji. Pierwsza to skorzystanie z zasobów NATO w przypadku operacji
Berlin Plus. Druga możliwość to działanie w formule państwa ramowego, co pozwala UE
skorzystać z zasobów planistycznych i sztabu operacyjnego państwa członkowskiego. W chwili
obecnej UE dysponuje pięcioma sztabami narodowymi, które mogą być użyte na okoliczności
misji unijnych: Mont Valérien (Francja), Northwood (Wielka Brytania), Poczdam (Niemcy),
Rzym (Włochy) oraz Larissa (Grecja)442. Trzecia opcja to aktywacja Centrum Operacyjnego w
Sztabie Wojskowym UE.443
Żadne z tych rozwiązań nie okazało się, jak dotąd, optymalne. Mechanizm Berlin Plus
może być zastosowany tylko w przypadku operacji, którą NATO jako takie nie jest
zainteresowane. Poza tym, wymaga on każdorazowej zgody Rady Północnoatlantyckiej, co może
spowodować opóźnienia w przypadku konieczności szybkiej reakcji i uzależnia politycznie
WPBiO od Stanów Zjednoczonych.444 Formuła państwa ramowego, jak pokazała praktyka w
przypadku misji (np. w DR Konga) też wydłuża czas reakcji, co jest spowodowane faktem, że
wyłanianie takiego państwa czasem napotyka na trudności natury politycznej. Poważne
opóźnienia wystąpić mogą także na dalszych etapach realizacji operacji. Dzieje się tak m. in.
dlatego, że narodowe dowództwa operacyjne nie posiadają dostatecznej wiedzy na temat
unijnych struktur i procedur, które należy wdrożyć na użytek każdej operacji. Nastręcza to także
trudności w fazie tworzenia planów operacyjnych, za które odpowiedzialny jest dowódca
operacji, czyli przedstawiciel państwa ramowego.445 Jak dotąd w przypadku żadnej misji nie
korzystano z zasobów Centrum Operacyjnego UE, wielu analityków podkreśla jednak jego
skromne rozmiary, z czego wynikają oczywiste ograniczenia. W dniu 23 stycznia 2012 r. Rada
po raz pierwszy zadecydowała o aktywowaniu Centrum Operacyjnego UE.446 Centrum będzie
koordynować aspekty wojskowe operacji, które UE prowadzi w rejonie Rogu Afryki, czyli
antypiracką operację morską u wybrzeży Somalii (Atalanta), misję szkoleniową w Ugandzie
(EUTM) oraz nową operację szkoleniową w Rogu Afryki (RMCB). Część personelu stanowić
będą łącznicy wojskowi między Brukselą, która sprawuje nadzór polityczny nad operacjami, i
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dowódcami operacji u wybrzeży Somalii i w Ugandzie. Resztę personelu zapewnią kraje UE.447
Już teraz wiadomo, że rola centrum będzie bardzo ograniczona, bo – zamiast dowodzić –
Centrum wesprze jedynie Jednostkę Bojową i Planowania Cywilnego. Personel aktywowanego
Centrum ma składać się z 10-12 osób, czyli ma być znacznie mniejszy niż wymaga tego
prawdziwe dowództwo operacji (według szacunków Dyrektora Generalnego Sztabu Wojskowego
UE, gen. Tona Van Osch, w pełni funkcjonalny sztab operacyjny powinien składać się z ok. 90
osób448). Pomimo skromnych rozmiarów i ograniczonych zadań, aktywacja Centrum
Operacyjnego komentowana jest jako istotny postęp.449 Problemy nastręcza też fakt, że cały
system musi być każdorazowo uruchamiany. Co więcej, wielość komórek odpowiadających za
planowanie, które w różnych fazach i przy różnych typach operacji rozproszone jest pomiędzy
Sekretariat Rady, Sztab Wojskowy EU oraz dowództwo operacyjne, zaburza cykl planowania i
powoduje niepotrzebne opóźnienia. Wszystkie te trudności rozwiązałoby powołanie w
strukturach WPBiO stałego dowództwa operacyjnego dla operacji UE, które zajęłoby się również
planowaniem strategicznym.
W lipcu 2011 r. wysoka przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
Catherine Ashton przedstawiła propozycję utworzenia sztabu operacyjnego UE, który
dowodziłby operacjami cywilnymi i wojskowymi. Minister spraw zagranicznych Wielkiej
Brytanii William Hague określił wówczas propozycję wysokiej przedstawiciel jako “czerwoną
linię”, której jego kraj nie przekroczy.450 Inicjatywa C. Ashton spotkała się natomiast z
poparciem wszystkich państw członkowskich Unii z grupy tzw. G6 poza Zjednoczonym
Królestwem. Poparcie to wyrażone zostało w liście z września 2011 r. sygnowanym przez
ministrów spraw zagranicznych Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Polski.451
Interesującą propozycję dotyczącą stworzenia stałego dowództwa operacyjnego
przedstawia Luis Simón, analityk Instytutu Studiów Strategicznych Unii Europejskiej. Proponuje
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on stworzenie zintegrowanej unijnej struktury dowodzenia, spełniającej funkcje planowania
strategicznego, dowodzenia i kontroli. Składałby się on z około 100 osób (dla porównania –
personel SHAPE liczy około 3000 osób), z czego planowaniem strategicznym miałoby zająć się
ok. 50 ekspertów, umiejscowionych w jednostce wojskowej oceny strategicznej i planowania,
działającej obecnie w strukturach Sztabu Wojskowego UE. Ten 50-osobowy szkielet miałby
utworzyć konieczne łącze pomiędzy dwiema fazami działań: polityczno-strategiczną i
operacyjną. Istotną funkcją tego ciała byłoby tworzenie strategicznych planów kryzysowych, tak
ważnych w przypadku sił szybkiego reagowania. Działania tego ciała wspomagane byłyby przez
ok. 50-60 osobową grupę ekspertów z państw członkowskich, delegowanych na potrzeby
planowania operacyjnego konkretnych misji. Te dwa elementy składałyby się na Dowództwo
Operacyjne Unii Europejskiej (EU Operational Headquarters).452 Propozycja ta wydaje się
interesującym rozwiązaniem, zapewniającym zarówno spójność i ciągłość procesu decyzyjnego,
jak i szybkość reakcji całego systemu w sytuacji kryzysowej.
Rozwój struktury organizacyjnej europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony jest
funkcją poszukiwania rozwiązań dla kolektywnego pokonywania wyzwań dla współczesnego
bezpieczeństwa. Chodzi o stworzenie zwartej struktury dla podejmowania decyzji w warunkach
ograniczeń czasowych i braku spójności politycznej, wypracowanie narzędzi operacyjnych
pozwalających odpowiadać na zagrożenia asymetryczne oraz zbudowanie autonomicznych
zdolności w obliczu zmniejszającego się zaangażowania USA w Europie. W obliczu ograniczeń
budżetowych niewiele państw członkowskich byłoby w stanie samodzielnie przeprowadzać
skomplikowane misje, zawierające w sobie zarówno aspekty cywilne, jak i wojskowe. Zwłaszcza
aspekt cywilny, wymagający wieloletnich wysiłków w celu stabilizacji i odbudowy
pokonfliktowej wymaga znacznych nakładów. Struktury WPBiO pozwalają na osiągnięcie
korzyści skali i czynią z Unii Europejskiej unikalnego w tej dziedzinie aktora. Powstanie w r.
2007 Jednostki Bojowej i Planowania Cywilnego obrazuje wieloaspektowość działań Unii.
Zintegrowano różne aspekty i aktorów misji: cywilne, wojskowe oraz finansowo-logistyczne.
Struktura WPBiO wzorowana jest do pewnego stopnia na strukturach NATO.453 To, co ją
odróżnia od tych ostatnich to brak autonomicznych organów planowania strategicznego, co
stawia pod znakiem zapytania zdolność UE do szybkiej reakcji w sytuacjach kryzysowych. Fakt
ten wskazuje na zależność WPBiO od NATO oraz sugeruje interferencję czynników natury
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politycznej. Udowadnia, że w gronie państw członkowskich jak dotąd nie rozwiązano dylematu
oddzielenia (decoupling) od NATO a wewnętrznego wzmacniania Sojuszu. Cząstkowe
rozwiązania, jakie zostały do tej pory zastosowane obrazują trudności polityczne w tej materii.
Jednocześnie, jak wskazują wyliczenia ekspertów, powstanie stałego dowództwa operacyjnego
wiązałoby się z dodatkowym zatrudnieniem ok. 90-120 osób. Już w tej chwili istnieją zręby
odpowiedniej infrastruktury w postaci Centrum Operacyjnego w łonie EUMS. Reszta jest
kwestią decyzji politycznej państw członkowskich. Aktywacja Centrum Operacyjnego dla
operacji UE w Rogu Afryki, choć jest kolejnym małym krokiem na drodze do utworzenia stałego
dowództwa operacyjnego, to jednak daje nadzieje na kontunuowanie postępów w tej dziedzinie.
III.2.3. Mechanizm decyzyjny WPBiO
Mechanizm decyzyjny w ramach WPBiO opiera się na środkach krajowych i
instrumentach unijnych. Instrumenty unijne są tożsame w przypadku WPZiB i WPBiO454 i
funkcjonują paralelnie (na zasadzie „zapożyczenia”), co wynika z jednolitych ram
instytucjonalnych Unii. Rada Europejska jest więc podstawowym organem decyzyjnym w sferze
WPBiO, określającym kierunki tej polityki, co wynika z jej międzyrządowego charakteru, a także
strategiczne interesy Unii i cele WPBiO. Formułuje ogólne wytyczne z tym związane. Rada
Europejska może także podjąć decyzję w sprawie stopniowego włączania do WPZiB wspólnej
polityki obronnej, co mogłoby doprowadzić do wspólnej obrony.455
Z kolei Rada, obradująca w formacie Rady ds. Zagranicznych, uprawniona jest do
określania celów związanych z realizacją WPBiO, podejmowania decyzji w sprawie podjęcia
misji, ich celu i zakresu, podejmowania decyzji o powierzeniu wykonania misji grupie państw
członkowskich oraz zmiany celów, warunków i zakresu misji, a także podejmowania decyzji
potwierdzającej udział państwa w stałej współpracy strukturalnej lub zawieszającej ten udział.456
Misje prowadzone są pod nadzorem wysokiego przedstawiciela Unii ds. polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa, który w porozumieniu z Komitetem Politycznym i
Bezpieczeństwa oraz pod kierunkiem Rady koordynuje cywilne i wojskowe aspekty misji.
Wysokiemu przedstawicielowi oraz państwom członkowskim przysługuje prawo wnioskowania
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o odpowiednie decyzje Rady z zakresu WPBiO.457
Zasadą podejmowania decyzji w Radzie i Radzie Europejskiej jest jednomyślność.
Wyjątek dotyczy decyzji odnoszącej się do ustanowienia współpracy strukturalnej, o której Rada
Europejska decyduje kwalifikowaną większością, także przy decyzji o potwierdzeniu
przystąpienia do tej współpracy państwa członkowskiego w terminie późniejszym. Decyzje te
podejmowane są za pomocą procedury głosów ważonych.458 Jednocześnie Traktat z Lizbony
rozszerza nieco zakres głosowania większością kwalifikowaną: Rada Europejska może
jednogłośnie orzekać, aby w obszarach, gdzie decyzja ma być podejmowana jednogłośnie, można
było decydować większością kwalifikowaną459.
Utrzymanie zasady jednomyślności w zakresie WPZiB/WPBiO jest jedną z głównych
przeszkód na drodze poprawy efektywności europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony.
Interesujący pogląd w tej sprawie przedstawia Jolyon Howorth, który argumentuje, że pomimo
formalnego pozostawienia jej w sferze międzyrządowej, w sprawach bezpieczeństwa i obrony
wytworzył się w praktyce system posiadający atrybuty zarówno jednomyślności, jak i reżimu
ponadnarodowego. Howorth nazywa go „ponadnarodowym podejściem międzyrządowym”
(supranational intergovernmentalism)460, co tylko pozornie jest oksymoronem. Argumentuje on,
że od 70 do 80 procent decyzji w sferze spraw zagranicznych, bezpieczeństwa i obrony
podejmowanych jest nie na forum Rady Europejskiej lub Rady ds. Zagranicznych, a w grupach
roboczych w Sekretariacie Rady. Jako przykład podaje Grupę ds. Bałkanów Zachodnich,
spotykającą się kilka razy w tygodniu i rozstrzygającą szereg istotnych decyzji na zasadzie
konsensusu, które następnie w formie gotowego produktu przekazywane są do zatwierdzenia
przez Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa lub COREPER. Według Holwortha, w łonie tych
dwóch struktur również funkcjonuje pewnego rodzaju espit de corps, powodujący dążenie do
porozumienia, choć oczywiście ambasadorowie muszą trzymać się wytycznych otrzymanych ze
swych stolic.461
Podobna pragmatyczna współpraca odbywa się też rzecz na forum Komitetu Wojskowego
UE, któremu w wielu przypadkach – zwłaszcza w fazie przygotowywania misji – udawało się w
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duchu konsensusu wypracować pragmatyczne rozwiązania politycznych kontrowersji462 oraz z
Komitetem ds. Cywilnych Aspektów Zarządzania Kryzysowego. Wszystkie te struktury działają
na zasadzie poszukiwania wspólnych rozwiązań raczej niż obronie sztywnych interesów
narodowych.
Howorth argumentuje, że w obliczu konsensualnej raczej niż konfrontacyjnej kultury
negocjacji w strukturach WPBiO należy zrezygnować z archaicznego jego zdaniem podziału na
„ponadnarodowe“ i „międzyrządowe“, gdy w większości przypadków granic między nimi
zacierają się w praktyce politycznej. Podobnego zdania jest Jeffrey Lewis, który stawia tezę, że
otoczenie instytucjonalne w dziedzinie polityki bezpieczeństwa i obrony, charakteryzujące się
takimi cechami jak częstość kontaktów, intensywność interakcji, nieformalne normy oraz
specyficzna problematyka kształtują kooperatywną kulturę działania w sferze WPBiO.463 Z kolei
Stephanie C. Hoffman wskazuje na zjawisko tzw. brukselizacji (Brusselsization) ciał takich jak
COREPER, COREPER II czy Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa, które wytworzyły
specjalne poczucie wspólnoty i w związku z tym są bardziej skłonne do koordynacji działań i
wypracowywania konsensusu. Uważa ona, że obecny system podejmowania decyzji w dziedzinie
WPBiO to struktura międzyrządowa z elementami ponadnarodowymi.464

III.3. Rozwój zasobów Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony
III.3.1. Europejski Plan Poprawy Zdolności Obronnych
Ogłoszony podczas konferencji przeglądowej na szczeblu ministrów spraw zagranicznych
i obrony w listopadzie 2001 r. Europejski Plan Poprawy Zdolności Obronnych (European
Capabilities Action Plan, ECAP) był inicjatywą mającą na celu wypełnienie ilościowych i
jakościowych luk i niedoborów w zakresie budowania zasobów reagowania kryzysowego.465
Zasady Planu Poprawy Zdolności Obronnych były następujące:
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1)

racjonalizacja i koordynacja indywidualnych wysiłków państw członkowskich na drodze
współpracy wojskowej grup państw członkowskich lub całej Unii;

2)

“oddolne” podejście do budowania zasobów: dobrowolny udział państw członkowskich w
projektach;

3)

koordynacja działań pomiędzy państwami członkowskimi i z NATO w celu uniknięcia
marnowania zasobów, zapewnienia transparencji oraz harmonijnej współpracy z Sojuszem;

4)

zapewnienie poparcia opinii publicznej w krajach UE poprzez informację na temat
kontekstu działań podejmowanych w ramach EPBiO.466
Prace dotyczące ECAP podzielone były na 19 paneli tematycznych. Na konferencji

planistycznej w maju 2003 r. utworzono grupy projektowe ECAP: a) dowództwa operacyjnego,
b) bojowego poszukiwania i ratownictwa, c) śmigłowców szturmowych, d) systemu obrony
antyrakietowej, e) medyczna, f) lotniczego transportu strategicznego, g) morskiego transportu
strategicznego, h) bezzałogowych maszyn latających, i) ochrony przed bronią masowego rażenia,
j) środków rozpoznania satelitarnego, k) sił do zadań specjalnych, l) zdolności tankowania w
powietrzu, m) Interoperacyjności Procedur Zadaniowych Ewakuacji i Operacji Humanitarnych,
n) śmigłowców wsparcia, oraz o) bojowego systemu rozpoznania i naprowadzania ISTAR467.
Jednocześnie, już w czasie trwania konferencji stwierdzono, że Unia Europejska uzyskała
już zdolność operacyjną do prowadzenia pełnego zakresu misji petersberskich. Wskazano na
pewne ograniczenia w przypadku wymogu rozmieszczania sił w terenie (niedobory związane
z brakami w środkach transportu strategicznego) oraz ryzyko w przypadku dużych (lub kilku)
operacji w odległych terenach.468 W r. 2004 prezydencja duńska dokonała przeglądu realizacji
ECAP, jednocześnie uwzględniając centralną rolę, jaką od tej pory ma w tym procesie pełnić
Europejska Agencja Obrony.469 Na przełomie 2005 i 2006 r. większość grup projektowych
włączono do Europejskiej Agencji Obrony.470 Od wiosny 2003 r. Unia dysponuje już zatem
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potencjalnym cywilnym i militarnym do prowadzenia misji humanitarnych i ratowniczych, ale
tylko ograniczonych operacji wymuszania pokoju.471
III.3.2. Budowanie zasobów i zdolności cywilnych
Zasoby cywilne są tworzone na podstawie decyzji podjętej przez Radę Europejską w
Feira w czerwcu 2000 r. w czterech dziedzinach472: policja, umacnianie rządów prawa,
wzmacnianie administracji cywilnej oraz ochrona ludności. Państwa członkowskie zgodziły się,
aby do r. 2003 oddać do dyspozycji UE siły policyjne w liczbie do 5000 funkcjonariuszy na
potrzeby misji zagranicznych, z czego 1000 z nich miałoby być wysłanych w miejsce konfliktu w
ciągu 30 dni. Podobnie jak w przypadku grup bojowych, siły policyjne UE miałyby służyć jako
wsparcie dla operacji dowodzonych przez ONZ lub OBWE, jak również podejmować pewne
operacje autonomicznie.473
Plan działania policji, przyjęty na sesji Rady Europejskiej w Göteborgu w czerwcu 2001
r., przewidywał trzy priorytety działania: 1) dowodzenie i kontrolę, 2) wymogi co do treningu i
selekcji, oraz 3) interoperacyjność. Przygotowania policji do podejmowania misji zgodnie
z wymienionymi kryteriami prowadzone są obecnie z pomocą Komórki Policyjnej, działającej w
Sekretariacie Generalnym Rady.474
W czerwcu 2004 r. Rada Europejska przyjęła Plan działania na rzecz cywilnych aspektów
EPBiO. Podkreśla się, że UE powinna jak najszybciej stworzyć wielofunkcyjne siły zarządzania
kryzysowego, wsparte zasobami pomocniczymi, w celu prowadzenia szerokiego spektrum misji
w różnych dziedzinach, takich jak prawa człowieka, reforma sektora bezpieczeństwa, mediacje,
kontrola granic, rozbrojenia czy demobilizacja oraz monitoring.475
Podczas konferencji przeglądowej poświęconej postępom w dziedzinie rozwoju
cywilnych zasobów zarządzania kryzysowego, ministrowie spraw zagranicznych państw
członkowskich podkreślili dziedziny, gdzie odnotowano niewystarczające jeszcze postępy. Są to:
planistyka, finansowanie, polityka przetargowa oraz brak środków szybkiego przerzutu sił
zarządzania kryzysowego w miejsce konfliktu. Wymieniono także osiągnięcia w realizacji Planu
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Działania na Rzecz Cywilnych Aspektów WPZiB, w tym zwiększenie środków i zasobów,
stworzenie systemu monitorowania oraz wdrożenie systemu dobrych praktyk w dziedzinach
zasobów ludzkich.476
Rozwój zdolności i zasobów cywilnych na potrzeby zarządzania kryzysowego przebiega
znacznie sprawniej niż rozwój zasobów militarnych. W listopadzie 2004 r. UE dysponowała już
12 tys. personelu na potrzeby realizacji misji petersberskich, co było liczbą przekraczającą to, co
zaplanowano w Feira.477 Nadal jednak problemem pozostaje przede wszystkim – podobnie jak w
przypadku zasobów wojskowych w postaci sił szybkiego reagowania – zdolność do szybkiego
rozmieszczenia personelu, jego gotowość oraz przygotowanie do działania w misjach, a także
brak gotowych scenariuszy postępowania na potrzeby konkretnych typów operacji.
Aby poprawić ten stan rzeczy, w grudniu 2004 r. zainicjowany został Cywilny Cel
Operacyjny 2008. Jego przedmiotem jest rozwój cywilnego aspektu ESDP w celu umożliwienia
UE spójnej i efektywnej reakcji na sytuacje kryzysowe na wszystkich ich etapach: zapobiegania,
operacji pokojowych, operacji sił bojowych, utrzymania pokoju oraz stabilizacji pokryzysowej
oraz rozwój zdolności i zasobów w czterech dziedzinach aktywności wskazanych w deklaracji
z Feira. Podkreśla się konieczność wypracowania rozwiązań umożliwiających szybkie wysłanie
w miejsce konfliktu zintegrowanych sił o charakterze i zakresie działania dopasowanym do
rodzaju i potrzeb misji oraz przeprowadzanie i podtrzymywanie kilku operacji jednocześnie.
Ambicją Unii jest zdolność do podjęcia decyzji o rozpoczęciu operacji w ciągu 5 dni oraz
wysłanie sił w rejon konfliktu w ciągu 30 dni.478
W listopadzie 2007 r. podczas Konferencji na temat poprawy Cywilnych Zdolności
Zarządzania Kryzysowego (Civilian Capabilities Improvements Conference) ministrowie spraw
zagranicznych przyjęli założenia nowego Cywilnego Celu Głównego 2010, który miał być
zrealizowany do końca roku 2010479. Jego założenia były następujące480:
-

wystarczająca liczba wykwalifikowanego personelu,
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-

planowanie i implementacja misji, odpowiednie wyposażenie, procedury, cykl
szkoleń dla personelu,

-

zapewnienie synergii dostępnych środków cywilnych i wojskowych w celu
umożliwienia prowadzenia szerokiego spektrum misji,

-

zwiększenie znaczenia politycznego UE jako rezultat rozwoju misji cywilnych,

-

zwiększenie poziomu współpracy i koordynacji z aktorami zewnętrznymi.

W tym celu zidentyfikowano obszary problemowe, takie jak: rekrutacja personelu i
szkolenia przed rozpoczęciem misji, niewystarczające bezpieczeństwo w terenie, również
wywiadowcze, poprawa przepływu informacji pomiędzy siłami policyjnymi i sektorem rządów
prawa, dalszy rozwój struktur policyjnych sił szybkiego reagowania, wraz z platformą
szkoleniową, ocena działalności Cywilnych Zespołów Reagowania oraz poszerzenie zakresu
współpracy personelu misji z takimi organami jak EUROPOL i EUROJUST i organizacjami
międzynarodowymi.481 Podobne postulaty zgłoszone zostały podczas nieformalnego spotkania
ministrów spraw zagranicznych w dniu 28 marca 2009 r., który zaaprobował dokument na ten
temat przedłożony przez prezydencję czeską.482 W marcu 2011 r. na spotkaniu ministrów spraw
zagranicznych dokonano podsumowania realizacji Cywilnego Celu Operacyjnego 2010,
stwierdzając utrzymujące się nadal niedobory. Podkreślono rozdźwięk pomiędzy deklarowanymi
przez państwa członkowskie możliwościami w zakresie personelu a rzeczywistymi zasobami,
udostępnianymi na potrzeby misji, jak również niedostateczne kwalifikacje osób zgłaszanych do
udziału w misjach. Odnotowano też nadal brak programu szkoleniowego dla personelu oraz
rozwiązań systemowych w fazie przygotowywania i wyposażania misji.483 Jak widać, pomimo
stosunkowo szybszego niż w dziedzinie wojskowej rozwoju zasobów cywilnych, w dalszym
ciągu również w tym zakresie utrzymują się braki.
III.3.3. Europejskie grupy bojowe
Grupy bojowe, koncepcja opisana po raz pierwszy w Europejskim Celu Operacyjnym
2010 w r. 2004 była odpowiedzią na niechęć państw członkowskich do wystawiania sił
481
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narodowych na cele operacji Unii Europejskiej. Grupa bojowa jest wysoce wyspecjalizowaną
jednostką o rozmiarach batalionu (1500 żołnierzy). Czas jej mobilizacji wynosi 15 dni, jest ona w
stanie pełnić misję przez minimum 30 dni (z możliwością przedłużenia, rotacyjnie, do 120 dni).
Może podejmować operacje w odległych rejonach i przeprowadzać misje bojowe w skrajnie
niesprzyjających warunkach. Grupy bojowe mają przygotowywać grunt dla większych sił
pokojowych wysyłanych przez ONZ lub państwa członkowskie. Koncepcja grupy bojowej
zakłada, że ma ona być najmniejszą samowystarczalną, efektywną jednostką sił szybkiego
reagowania zdolną do przeprowadzania operacji różnorakiego rodzaju. Mają one składać się
z jednostek piechoty zmechanizowanej razem ze wsparciem bojowym i logistyką, a w razie
konieczności oddziałów powietrznych i morskich innych wyspecjalizowanych jednostek, m. in.
inżynieryjnych, obrony przeciwpowietrznej i wywiadowczych. Mogą świadczyć pomoc
medyczną, wsparcie w odbudowie i funkcje transportowe.484 Grupy bojowe są tworzone albo
samodzielnie przez jedno państwo, albo przez tzw. państwo ramowe z udziałem wkładów innych
państw, mogą być też budowane jako formacje wielonarodowe.485
Pomysł ich stworzenia po raz pierwszy zaprezentowali premier Wielkiej Brytanii, Tony
Blair, i prezydent Francji, Jacques Chirac, na dwustronnym spotkaniu w Le Toquet w lutym 2003
r. Ostateczną decyzję w tej sprawie podjęto w czerwcu 2004 r. Stanowi ona uzupełnienie
Europejskiego Celu Operacyjnego przyjętego w 1999 r., który zakładał utworzenie Europejskich
Sił Szybkiego Reagowania.486
Proces powstawania EGB podzielony został na cztery fazy487:
1) Faza I – do czerwca 2005: w tej fazie utworzony został katalog wymogów i określono
cele operacyjne grup bojowych. Opracowano pięć scenariuszy rodzajów interwencji, w
których mogłyby być wykorzystywane grupy bojowe.
2) Faza II – do końca 2005: opracowano katalog sił, którymi dysponują państwa
członkowskie, czyli dokonano zgłoszeń narodowych kontyngentów.
3) Faza III – opracowanie katalogu postępu, czyli ocena zgłoszonych oddziałów
wojskowych, w tym niedoborów.
4) Faza IV – stopniowe uzyskiwanie zdolności operacyjnych.
Początkowo zakładano, że dopiero do r. 2010 wszystkie grupy bojowe osiągnąć mają
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pełną zdolność operacyjną. W praktyce grupy bojowe osiągnęły pełną zdolność operacyjną na
początku r. 2007.488 Szybkie ich powołanie grup bojowych świadczy o determinacji państw
członkowskich w rozwoju zdolności i zasobów militarnych Unii Europejskiej. Tworzenie grup
przyczyniło się do transformacji części sił zbrojnych państw członkowskich: wiele z nich
dostosowało systemy dowodzenia, planistyczne i logistyczne do wymogów europejskiego
zarządzania kryzysowego.489 Z politycznego punktu widzenia, ustanowienie grup bojowych było
niewątpliwie wielkim sukcesem. Udało się stworzyć profesjonalne, w pełni europejskie siły
wielonarodowe,

odpowiadające

zadaniom

służącym

realizacji

europejskiej

strategii

bezpieczeństwa.
Jednak, jak podkreślają analitycy, grupy bojowe muszą spełnić kilka warunków aby
mogły okazać się skutecznym narzędziem WPBiO. Po pierwsze, muszą one uzyskać najwyższy
stopień interoperacyjności (interoperability) – zdolności oddziałów z różnych krajów do
współdziałania

oraz

koordynacji

działań

między

różnymi

organizacjami

zbiorowego

bezpieczeństwa i obrony: UE, NATO, OBWE i ONZ. Kolejnym wymogiem do spełnienia jest
deployability – prawidłowe rozmieszczenie personelu i sprzętu wojskowego w celu prowadzenia
skutecznej interwencji. Konieczne będzie także wprowadzenie zasad wzajemnego wsparcia
logistycznego (sustainability) między oddziałami w teatrze działań. Jeśli chodzi o wyposażenie,
należy dążyć do osiągnięcia harmonizacji i standaryzacji wymagań wojskowych w celu
osiągnięcia konwergencji posiadanych zdolności militarnych. Jeśli wymogi te zostaną spełnione,
grupy bojowe mają szanse stać się skuteczne, elastyczne i mobilne. Będą mogły lepiej
wykorzystywać swój potencjał poprzez gromadzenie zasobów i zdolności na szczeblu
ponadnarodowym, co zapewni specjalizacje państw, a jednocześnie zapobiegnie dublowaniu
zadań między państwami i organizacjami międzynarodowymi.490
Niestety, jak dotąd postępy w wypełnianiu wszystkich tych kryteriów pozostawiają wiele
do życzenia. Podstawowym problemem jest brak odpowiedniego wyposażenia do transportu grup
bojowych w teatr działań. Aby przetransportować liczącą 1500 żołnierzy grupę bojową, należy
wykonać około 200 lotów samolotami transportowymi Hercules C-130 lub 30 lotów samolotami
Boeing C-17 Globemaster. Spośród państw członkowskich tylko Wielka Brytania posiada kilka
sztuk samolotu tego typu. Przy braku własnych środków transportu lotniczego, zdolność
dyslokacji grup bojowych pozostaje bardzo ograniczona. W tej sytuacji zdecydowano o
488
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wykorzystaniu do transportu nowego typu samolotu Airbus A400M, ale zaczyna on dopiero
wchodzić w użycie, zaś ostatni z planowanych 80-100 sztuk będzie w pełni gotowy dopiero w
2020 r. Z opisanych powodów konieczne będzie skorzystanie z możliwości transportowych
innych państw: USA, Rosji, Ukrainy lub Turcji. Poleganie zaś w takiej sytuacji na dobrej woli
państw spoza Unii osłabia znacząco znaczenie grup bojowych jako unijnych sił szybkiego
reagowania.491
Niektórzy analitycy są zdania, że, będąc skutecznym narzędziem operacji zarządzania
kryzysowego, grupy bojowe nie będą jednak miały wielkiego znaczenia strategicznego dla
WPBiO. Jak zauważa Richard Gowan: „grupy bojowe działać mają w otoczeniu strategicznym
zdefiniowanym nie tylko przez państwa i konflikty postkolonialne, ale także przez operacje
pokojowe ONZ, Unii Afrykańskiej czy instytucji takich jak ECOWAS. Ponieważ zadaniem Grup
Bojowych jest wspomaganie tych operacji, ich znaczenie strategiczne zależeć będzie w dużej
mierze od procesu decyzyjnego tych potencjalnych partnerów, w mniejszym zaś stopniu od Unii
Europejskiej jako takiej. (...) Szybkie reagowanie na konkretne kryzysy może mieć istotne
znaczenie z punktu widzenia humanitarnego, kładąc kres ludobójstwu i anarchii. Może być także
konieczne ze względów taktycznych, dla rozpoczęcia lub przetrwania operacji ONZ lub innej
organizacji w regionie. Ale ze strategicznego punktu widzenia, nie może ono zapewnić trwałego
pokoju i stabilizacji, gdyż to wymaga podjęcia długoterminowego zaangażowania zarówno
cywilnego, jak i wojskowego w celu rozbudowania infrastruktury dla podtrzymania stabilizacji.
Same siły szybkiego reagowania, a zwłaszcza grupy bojowe, nie mogą być stanowić substytutu
strategii“.492
Wielu komentatorów podkreśla, że pomimo zakończenia procesu formowania się grup w
r. 2007, Unia Europejska jak dotąd nie zdecydowała się na użycie żadnej z nich do swych
operacji. Większość państw UE wciąż pozostaje niechętna znacznemu angażowaniu się w
operacje wojskowe, zwłaszcza gdy – jak w wypadku ewentualnego użycia operacyjnego grup
bojowych – generują one znaczne koszty finansowe i polityczne, związane m.in. z większym
ryzykiem strat osobowych493. Dlatego też, jak pisze Dominik Jankowski “aby nie stwarzać
precedensu dla regularnego wykorzystywania grup w operacjach WPBiO, państwa blokują próby
ich użycia.” Wydaje się, że przyczyn tego stanu rzeczy poszukiwać należy w różnicach pomiędzy
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krajami członkowskimi w kwestiach takich jak koncepcja roli grup bojowych w zarządzaniu
kryzysami, użycia sił zbrojnych w ogóle, czy też w innych celach strategicznych. Francja jest
adwokatką użycia grup w celu efektywnego prowadzenia operacji, i wielokrotnie wzywała do
wysłania ich w teren konfliktu. Z kolei Niemcy obwarowują użycie grup bojowych wieloma
warunkami. Na przykład, w czasie misji w DR Konga w r. 2006 Francja zaproponowała użycie
grup, ale pomysłowi temu sprzeciwiły się Niemcy i Wielka Brytania w obawie przed
długotrwałym zaangażowaniem. Podobna sytuacji miała miejsce w czasie przygotowywania
misji EUFOR Libia, która ostatecznie nie doczekała się realizacji. Co więcej, krajowe procedury
udzielenia zgody na wysłanie sił różnią się znacznie.
Wśród propozycji zreformowania sposobu funkcjonowania grup bojowych i zwiększenia
ich elastyczności wymienia się m.in. wydłużenie czasu trwania dyżurów, różnicowanie poziomu
gotowości poszczególnych grup, włączenie elementów cywilno-wojskowych do struktur grup,
czy też specjalizację grup pełniących dyżur (jedna grupa specjalizująca się w operacjach o
charakterze bojowym). Istotna wydaje się też rewizja mechanizmu finasowania Athena poprzez
rozszerzenie zakresu funkcji finansowanych z budżetu Unii494 oraz zastosowanie mechanizmu
pooling and sharing, zwłaszcza w kwestiach logistycznych.495
III.3.4. Realizacja Celu Operacyjnego 2010
Warto przyjrzeć się również realizacji pozostałych, konkretnych celów Celu Operacyjnego
2010. Były to:
•

utworzenie w r. 2004 komórki cywilno-wojskowej w Sztabie Wojskowym UE wraz z
centrum operacyjnym zdolnym do planowania i prowadzenia operacji w sytuacji, gdy
Unia nie korzysta z zasobów NATO;

•

utworzenie w 2004 r. Europejskiej Agencji Obrony;

•

wprowadzenie w r. 2005 koordynacji użycia środków transportu strategicznego;
ostatecznym celem miało być osiągnięcie pełnej zdolności w dziedzinie lądowego,
lotniczego i morskiego transportu strategicznego do r. 2010;

•

utworzenie do r. 2010 europejskiego dowództwa transportu lotniczego;
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•

zakończenie do r. 2007 budowania grup bojowych UE, łącznie z wyznaczeniem środków
transportu i jednostek wsparcia;

•

zagwarantowanie siłom UE do r. 2008 możliwości korzystania z lotniskowca wraz z
eskortą;

•

zapewnienie kompatybilności krajowych systemów łączności wojskowej, w tym
satelitarnej, do r. 2010;

•

opracowanie kryteriów określających częstotliwość wspólnych ćwiczeń i wymagania
operacyjne dla jednostek będących wkładami państw;496

•

rozwój struktur w celu wymiany informacji między państwami członkowskimi.497
Realizacja pierwszego postulatu została wypełniona w sensie formalnym. Zarówno

komórka cywilno-wojskowa, jak i centrum operacyjne zostało utworzone. Przez kilka lat
pozostawało ono małą, nieaktywną komórką, która mogła być uruchomiona na potrzeby operacji
UE. Po raz pierwszy będzie ono aktywowane na początku r. 2012 w celu wsparcia operacji
unijnych w Rogu Afryki. Nie jest ono jednak w pełni rozwiniętym sztabem operacyjnym.
Sprawność jego działania oraz ewentualna ewolucja w kierunku pełnego, stałego dowództwa
operacyjnego będzie pochodną czynników administracyjnych i politycznych.
Europejska Agencja Obrony została utworzona 12 lipca 2004 r. Od tego czasu podjęła
wiele cennych inicjatyw mających na celu konsolidację zasobów państw członkowskich oraz
rozwój Europejskiej Bazy Technologiczno-Przemysłowej.
Europejskie Centrum Transportu Lotniczego założone zostało 1 lutego 2004 r. z udziałem
Belgii, Danii, Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Norwegii, Hiszpanii i Zjednoczonego
Królestwa na bazie bazy lotniczej w holenderskim Eindhoven. Ma ono na celu podniesienie
zdolności w dziedzinie transportu lotniczego i tankowania w locie498 , jak również optymalizację
użycia europejskich zasobów transportu lotniczego. Centrum było zaangażowane m.in. w
organizację transportu lotniczego na użytek misji UE w Darfurze.499 1 lipca 2007 r. Centrum
zostało połączone z Centrum Koordynacji Transportu Morskiego, tworząc Europejskie Centrum
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Koordynacji Ruchu (Movement Coordination Centre Europe), skupiające środki morskiego,
powietrznego oraz lądowego transportu strategicznego. Tym samym osiągnięte zostało kolejne
założenie Celu Operacyjnego 2010. W chwili obecnej należą do niego 24 państwa członkowskie
UE oraz Kanada. Centrum wspiera operacje UE i NATO, a także innych podmiotów w
odpowiedzi na propozycję państwa członkowskiego.500
Francja, Wielka Brytania, Włochy i Hiszpania to jedyne państwa członkowskie
posiadające w swej dyspozycji lotniskowce. W r. 2008 prezydent Francji Nicolas Sarkozy
przedstawił inicjatywę utworzenia specjalnej europejskiej grupy bojowej posługującej się
lotniskowcem, jednakże nie doczekała się ona realizacji. Podpisane w r. 2010 francusko-brytyjski
traktat o współpracy w dziedzinie obrony przewiduje co prawda wspólne użycie lotniskowców,
jednak decyzja ta była podyktowana chęcią dokonania oszczędności, nie zaś stworzenia zasobów
na użytek operacji unijnych.501
Co do rozwoju systemów łączności wojskowej i lądowej, to flagowymi inicjatywami Unii
w tym zakresie są projekty Galileo (system nawigacji satelitarnej konkurencyjny dla
amerykańskiego GPS) i GMES (Global Monitoring for Environment and Security). Postęp w
zakresie budowy systemu Galileo dokonuje się bardzo powoli, zaś budżet, początkowo oceniony
na 5,4 miliarda Euro, został już przekroczony.502 W r. 2011 wystrzelone zostały dwa pierwsze z
30 planowanych satelity systemu. W chwili obecnej planuje się, że budowa całej struktury
zakończona zostanie około roku 2015.503 Jeśli chodzi o rozwój sieci wymiany informacji, to od
czerwca 2004 r. działa Wspólne Centrum Sytuacyjne (SitCen), wcielone w r. 2010 do
Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Jego zadaniem jest dostarczanie państwom
członkowskim danych wywiadowczych dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego oraz
pełnienie roli systemu wczesnego ostrzegania w przypadku międzynarodowych sytuacji
kryzysowych.504
Podsumowując, należy stwierdzić, że w ciągu sześciu lat Unii Europejskiej udało się
zrealizować wiele założeń Celu Operacyjnego 2010. Podstawowa wymagana struktura
instytucjonalna została zbudowana. Przyczyną jej nie do końca efektywnego funkcjonowania są
najczęściej powody polityczne: stałe dowództwo operacyjne, pomimo istnienia odpowiednich
struktur, nie zostało utworzone na skutek oporów Wielkiej Brytanii, zaś przeszkodą we
500
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wdrażaniu projektów Europejskiej Agencji Obrony jest przede wszystkim jej międzyrządowy
charakter i protekcjonistyczne polityki w zakresie uzbrojenia. Problemem jest też często brak
kompatybilności i interoperacyjności zasobów poszczególnych państw. Co więcej, pomimo
wspomnianych osiągnięć nadal utrzymują się jakościowe i ilościowe braki w dziedzinie zasobów
Unii Europejskiej, niosące ze sobą potencjalne zagrożenia dla realizacji misji Unii Europejskiej.
19 listopada 2007 r. Rada przyjęła Katalog Postępów 2007, identyfikujący niedobory na
podstawie Europejskiego Celu Operacyjnego 2010. Najważniejsze braki występują w takich
obszarach jak np. operacyjne systemy dowodzenia – posiadają je jedynie Wielka Brytania i
Francja. Problematyczna jest również kwestia posiadania nowoczesnych sił powietrznych
zdolnych do precyzyjnych bombardowań, co jest istotne z punktu widzenia ograniczania liczby
ofiar np. w operacjach wymuszania pokoju. Każde z państw członkowskich posiada samoloty
innego typu, co stwarza trudności w połączeniu ich w jeden sprawny system. UE polegać musi na
amerykańskim systemie nawigacji satelitarnej.505 Podobna zależność występuje w dziedzinie
systemów rozpoznawczych. Jak nadmieniono wcześniej, w dalszym ciągu utrzymują się
niedobory w zakresie transportu strategicznego, zwłaszcza lotniczego.506 Promy używane w
transporcie morskim są przestarzałe, UE dysponuje tylko ok. 20 sztukami transporterów
desantowych.507 Kolejną kwestią jest problem utrzymania sił w rejonie operacji, co z kolei
wymusza konieczność rozwoju zasobów logistycznych.508
III.3.5. Pooling and sharing
Inicjatywa Pooling and sharing, czyli łączenia i udostępniania zdolności wojskowych
zapoczątkowana została w r. 2010 na spotkaniu ministrów obrony UE w Gandawie. Koncepcja
łączenia i wspólnego użytkowania rozmaitych zdolności wojskowych jest wynikiem dwóch
czynników: po pierwsze, we wszystkich krajach UE, z wyjątkiem nielicznych, takich jak Polska,
maleją środki przeznaczane na obronę. Po drugie, jest to odpowiedź na zarzut stawiany choćby
przez Stany Zjednoczone, że mimo iż UE wydaje sto kilkadziesiąt miliardów euro na działania
wojskowe, to ze względu na powtarzanie i dublowanie zdolności, ma ona bardzo ograniczone
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możliwości ekspedycyjne.509 Państwa członkowskie wydają duże sumy pieniędzy na zasoby,
które z łatwością mogłyby dzielić z innymi lub korzystać z zasobów innych.510 Jest to
szczególnie istotne w obliczu zmniejszania obecności militarnej USA w Europie. Choć w
Europie istnieją przykłady udanej współpracy w tej materii, jak choćby wspólna uczelnia
wojskowa trzech państw bałtyckich czy wspólne brytyjsko-holenderskie siły amfibijne511, to
wiele państw nie podejmuje takiej kooperacji z uwagi na uwarunkowania polityczne i swobodę
decyzji w kwestii użycia sił militarnych. Współpraca chętniej podejmowana jest przez państwa o
podobnej kulturze, zbliżonym poziomie nowoczesności i rozmiarach armii oraz rozbudowanej
sieci kontaktów także w innych dziedzinach, jak to ma miejsce np. w przypadku krajów
Beneluksu lub państw nordyckich.512 W chwili obecnej istnieje jednak wiele możliwości
dzielenia się zasobami nawet w sytuacji, kiedy państwa członkowskie nie zdecydują się na
tworzenie wspólnych jednostek wojskowych. Mogą one wspólnie rozpisywać przetargi na zakup
wyposażenia, finansować szkolenia czy pokrywać koszty utrzymania i serwisowania sprzętu lub
specjalizować się w konkretnych dziedzinach, takich jak np. gospodarka zużytym czy
przestarzałym wyposażeniem.513 Możliwe jest też tworzenie systemów na użytek wszystkich
państw członkowskich poprzez zakup części systemu przez poszczególne państwa. Takie
rozwiązanie stosowane jest w dziedzinie obserwacji satelitarnej.514
Inicjatywa mająca na celu osiąganie korzyści skali dotyczyć może nie tylko zakupów, ale
także wspólnego utrzymania, przechowywania i serwisowania wyposażenia, a także szkolenia.
Również utworzenie wspólnego dowództwa strategicznego i opracowanie wspólnych planów
strategicznych wymusiłoby konsolidację w zakresie niezbędnego do realizacji tych planów
wyposażenia.515 Jednak pomimo działalności Europejskiej Agencji Obrony postęp w zakresie
wspólnego użytkowania zasobów jest niewielki. Państwa członkowskie dzielą się zasobami w
czasie wspólnie podejmowanych operacji. Fazy planowania zakupów i rozwoju wyposażenia
realizowane są przez państwa członkowskie indywidualnie, w sposób nieskoordynowany z
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sojusznikami. Konieczność jak najszybszego wdrożenia na jak największą skalę zasady dzielenia
się i wspólnego użytkowania zasobów wyrażana była wielokrotnie przez Radę. W konkluzjach
Rady ds. Zagranicznych z 23 maja 2011 r. czytamy: „Rada wzywa do ustrukturyzowanego,
długofalowego podejścia do zasady pooling and sharing, opartego na ambitnych celach,
obejmującego szerokie spektrum zdolności, i wiodącego do konkretnych rezultatów”.516
W połowie r. 2012 Europejska Agencja Obrony przedstawić ma program zawierający
konkretne propozycje w tej sprawie. Jak dotąd zaplanowane są następujące inicjatywy z
dziedziny pooling and sharing pomiędzy państwami członkowskimi: 1) trzyletni program
szkoleniowy dla pilotów śmigłowców (już rozpoczęty), 2) zainicjowany przez 16 państw
członkowskich wspólny program patrolowania i rozpoznania obszarów morskich pod nazwą
Maritime Surveillance Networking, 3) program łączności satelitarnej, 4) program ukończenia do
r. 2014 budowy systemu modularnych szpitali polowych, 5) projekt zbudowania zdolności
tankowania śródpowietrznego, 6) projekt budowy systemu wywiadu, patrolowania i rozpoznania,
7) dalsze wspólne szkolenia pilotów wszystkich rodzajów samolotów, 8) program utworzenie
europejskiej floty transportu powietrznego, 9) projekt systemu szkolenia i logistyki morskiej.517
Niektóre programy są już wdrażane.518 W dalszym ciągu wiele jednak zostało do
zrobienia, zaś pomimo zapewnień ze strony decydentów z państw członkowskich o słuszności
tego projektu, nie podejmują one zbyt energicznych działań w tym zakresie. Ożywienie
inicjatywy zapowiadała polska prezydencja w drugiej połowie 2011 r. Zamierzeniem polskiego
rządu było nakłonienie państw członkowskich do przygotowania i wspólnego zainicjowania jak
największej liczby wspólnych projektów. Ówczesny minister obrony narodowej Bogdan Klich,
przedstawiając priorytety polskiego przewodnictwa w Radzie, tak wypowiadał się na temat
pooling and sharing: „Znajdujemy się na etapie, który wymaga wypełnienia tej inicjatywy
konkretnymi projektami. Myślimy o rozpoczęciu zaangażowania we współpracę w dziedzinie
transportu strategicznego, przeciwdziałania improwizowanym ładunkom wybuchowym czy
wsparcia medycznego”519. Mimo tych zapowiedzi, sześć miesięcy polskiej prezydencji nie
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przyniosło przełomu. Jak przyznała Beata Pęksa-Krawiec, Stały Przedstawiciel RP przy
Komitecie Politycznym i Bezpieczeństwa, „może nie było wielkich osiągnięć, ale udało się
dołożyć małe cegiełki”.520 Postęp dotyczył głównie spraw drugorzędnych, jak kwestie szkolenia,
kartografii czy ochrony zdrowia.521
Jedną z propozycji rozwiązania problemu powolnych postępów w zakresie pooling and
sharing przedstawia Tomaš Valašek, ekspert londyńskiego Centre for European Reform.
Proponuje on, aby powstałe niedawno w ramach Europejskiej Agencji Obrony ciało doradcze
złożone głównie z oficerów w stanie spoczynku zrealizowało szereg wizyt szkoleniowych w
ministerstwach obrony państw członkowskich, przedstawiając im korzyści i oszczędności
płynące z dzielenia się zasobami. Jako przykład posłużyć im powinny udane projekty w tej
dziedzinie, jak wspólne holendersko-belgijski program dla floty, dzięki któremu rządom obu
krajów udało się zaoszczędzić na szkoleniu załóg i utrzymaniu statków.522 Z kolei ministrowie
obrony powinni otrzymać od swych rządów zapewnienie, że środki finansowe zaoszczędzone na
wdrożeniu inicjatyw z dziedziny pooling and sharing zostaną zainwestowane w obronność.
Ostatnim elementem tego systemu byłoby zaoferowanie państwom członkowskim – jak to ma
miejsce w przypadku NATO – zachęt finansowych w postaci stworzenia funduszu, z którego
otrzymywałyby one wsparcie na sfinansowanie restrukturyzacji koniecznej w przypadku
przystąpienia do danej inicjatywy.523
Analizując rozwój zasobów i zdolności europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, nie
sposób nie zauważyć, że w dziedzinie zasobów cywilnych postęp dokonuje się o wiele szybciej
(choć, jak wspomniano, również wykazuje pewne niedobory). Posiadanie takich zasobów
wyraźnie odróżnia Unię od NATO, nie dysponującego tego typu środkami i dodatkowo
podkreśla wspomniane już wcześniej rozróżnienie: o ile NATO jest organizacją zbiorowej
obrony, zaś ciała takie jak ONZ czy OBWE są organizacjami zbiorowego bezpieczeństwa,
WPBiO stara się połączyć ze sobą te dwa aspekty. Jak podkreśla Arkadiusz Szydłowski:

priorytety_WPBiO.pdf, 11/12/2011.
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„Szczególną wartością ESDP jest to, że łączy ona w sobie rozwój wojskowych i cywilnych
zdolności. Doświadczenia z Bałkanów potwierdzają, że taka kombinacja może być najbardziej
efektywnym i kompletnym systemem reagowania na kryzysy.”524 Podobnego zdania jest Ryszard
Zięba, podkreślając, że zaangażowanie Unii w prowadzenie cywilnych operacji rozwiązywania
kryzysów stanowi wyraz jej ambicji odgrywania niekonwencjonalnej roli cywilnego aktora
polityki bezpieczeństwa, gdyż, wbrew nazwie sugerującej tradycyjne rozumienie polityki
bezpieczeństwa i obrony jako opartej na sile militarnej, WPBiO łączy środki wojskowe z
cywilnymi, w tym także ekonomicznymi, dzięki czemu ma szansę stać się nowatorskim i
wielostronnym przedsięwzięciem na scenie międzynarodowej.

525

Takie postrzeganie natury i

celu środków, jakimi posługuje się WPBiO, wydaje się ze wszech miar słuszne.
Jednak ten kierunek ewolucji WPBiO zawiera w sobie pewne słabości. Istnieje brak
synergii między cywilnymi i militarnymi zasobami EPBiO. Z tej dychotomii wynikają też
wątpliwości wielu ekspertów co do przyszłej efektywnej współpracy sił wojskowych Unii
z siłami innych organizacji bezpieczeństwa i obrony. Wydaje się, że zarówno konflikty
kompetencyjne, jak i duplikacja zasobów nie są do końca do uniknięcia.526 Wielu badaczy odnosi
się też sceptycznie do deklaracji o osiągnięciu przez europejskie siły szybkiego reagowania
zdolności do działania.527 Powodem są przede wszystkim wymienione wyżej niedobory w
dziedzinie wyposażenia, co powoduje, że Unia jest nadal zależna od NATO. Jeśli zaś chodzi o
grupy bojowe, to pomimo zapewnień o wysiłkach w celu uniknięcia dublowania środków,
istnieją przesłanki pozwalające stwierdzić, że pewien stopień powielania pomiędzy grupami
bojowymi UE i Siłami Odpowiedzi rozwijanymi przez NATO jest nieunikniony. Jak podkreśla
Edyta Posel-Częścik, z uwagi na ich podobny charakter, państwa z pewnością niejednokrotnie
zgłaszać będą do nich te same zasoby. Co więcej, w chwili obecnej nie istnieje między UE i
NATO żaden formalny „podział pracy”, jeśli chodzi o rodzaje przygotowywanych operacji. Ze
względu na autonomię podejmowania decyzji taki
przyszłości.
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podział nie powstanie również w

Co więcej, jak wspomniano wcześniej, problematyczna wydaje się też kwestia

woli politycznej państw członkowskich co do użycia grup bojowych w konkretnych operacjach.
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III.4. Finansowanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony
III.4.1. Mechanizm Athena
Finansowanie działań z zakresu wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa od
początku było przedmiotem kontrowersji. Na mocy Traktatu z Maastricht ustanowiono regulacje
dotyczące finansowania WPZiB ze wspólnego budżetu Unii Europejskiej lub w zakresie
wybranych działań z budżetu państw członkowskich. Traktat stanowił, że wydatki
administracyjne po jednomyślnej decyzji Rady będą pokrywane z budżetu Wspólnoty, a wydatki
operacyjne zasadniczo będą pokrywane z budżetu państw członkowskich. Kontrowersje budziło
jednak przypisanie wydatków do konkretnych kategorii, zaś Rada musiała stosować
rozszerzającą

interpretację wydatków

administracyjnych,

co

powodowało

zastrzeżenia

Parlamentu Europejskiego, a także spory pomiędzy poszczególnymi jego komisjami.529 Dlatego
też w Traktacie Amsterdamskim zrewidowano zasady finansowania WPZiB, włączając wydatki
operacyjne do budżetu Unii, z wyjątkiem działań mających wpływ na kwestie politycznoobronne oraz przypadki, kiedy Rada jednogłośnie podejmie inną decyzję.530 Wprowadzono także
możliwość uniknięcia udziału w finansowaniu wydatków operacyjnych, tych o implikacjach
obronnych i wojskowych, przez państwa członkowskie, które wstrzymają się od głosu (tzw.
konstruktywne wstrzymanie się od głosu).531
Kolejnym krokiem na drodze reformowania systemu finasowania WPZiB stał się raport
prezydencji hiszpańskiej z r. 2002, zawierający listę wspólnych kosztów ponoszonych w związku
z operacjami zarządzania kryzysowego. Wydatki obronne podzielone zostały na dwie grupy.
Pierwszą stanowiły koszty wspólne, których nie można przypisać żadnemu państwu
członkowskiemu w formie kosztów indywidualnych. Podlegały one finansowaniu z budżetu Unii.
Stanowiły one zamknięty katalog kosztów, wymienionych w załączniku do raportu. Zaliczone do
nich zostały pewne koszty związane z ustanowieniem kwatery głównej operacji (takie jak
transport, infrastruktura, zakwaterowanie, personel lokalny oraz administracja) oraz część
kosztów związanych ze wsparciem sił obecnych w teatrze działań (jak np. koszty medyczne czy
koszty wyposażenia). Druga grupa kosztów to wydatki indywidualne, ponoszone przez państwa
529
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członkowskie.532 Dodatkowo raport podkreślał, że do kosztów wspólnych nie można zaliczyć
finansowania

zasobów

wojskowych

udostępnianych

wymienionych w Helsińskim Katalogu Sił.

przez

państwa

członkowskie

i

533

Po r. 2003, kiedy nastąpił bardzo szybki rozwój misji Unii Europejskiej, stało się
oczywiste, że obowiązujący system finansowania operacji wojskowych na zasadzie ad hoc, na
podstawie ustaleń między państwami uczestniczącymi, jest niewydolny. Widoczne stały się też
różnice pomiędzy finansowaniem operacji cywilnych i wojskowych. Te pierwsze mogły być w
całości finansowane z budżetu UE, w przeciwieństwie do tych mających implikacje w dziedzinie
obronnej. Sumy przeznaczane na rozwój misji cywilnych wzrosły na przestrzeni pięciu lat
pięciokrotnie: w r. 2004 z budżetu WPZiB przeznaczono na ten cel 44,2 mln euro, w r. 2009 –
już 210 mln euro.534 Wydatki na WPZiB określone są w budżecie wspólnotowym w rozdziale
dotyczącym stosunków zewnętrznych. Zwykle stanowią zaledwie 0,05% budżetu ogólnego i
tylko 1% środków przeznaczonych na politykę zewnętrzną UE.535 Dla perspektywy finansowej
na lata 2006-2013 przewidziano na finansowanie całej WPZiB około 50 mld euro.536 Traktat
lizboński nie wnosi zmian do przepisów dotyczących finansowania wydatków związanych z
WPZiB: wydatki związane z kwestiami wojskowymi lub podjęte w dziedzinie obronności są
finansowane przez państwa członkowskie; pozostałe wydatki finansowane są z budżetu UE.
Wprowadza za to dwa nowe mechanizmy, mające gwarantować szybkie finansowanie
najpilniejszych działań: działania pilne, które podlegają budżetowi Unii, realizowane są zgodnie
z procedurami szybkiego finansowania, których warunki będą określone przez Radę, zaś
działania pilne, które podlegają finansowaniu państw członkowskich, będą dysponowały
funduszem początkowym zasilanym przez składki państw członkowskich.537
Zawodność systemu finansowania misji wojskowych wykazały też operacje Concordia
oraz Artemis. Ciężar kosztów podczas operacji Concordia spoczywał na uczestniczących w niej
państwach członkowskich, które pokrywały swe indywidualne koszty, a także uczestniczyły w
532
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84,5% w finansowaniu kosztów wspólnych, zgodnie ze wskaźnikiem PKB. Państwa trzecie
uczestniczące w operacji pokrywały swoje koszty indywidualne, a także uczestniczyły we
współfinansowaniu kosztów wspólnych w wysokości 15,5%.538
Konieczność wypracowania stabilnego systemu, który uwzględniałby zaangażowanie
państw trzecich i finansowanie działań przygotowawczych539, zaowocowała stworzeniem w r.
2004 mechanizmu Athena, regulującego finansowanie kosztów wspólnych operacji o
implikacjach wojskowych lub obronnych. Mechanizm działa w oparciu o wkłady finansowe
państw członkowskich uczestniczących w WPBiO (czyli państw członkowskich UE z wyjątkiem
Danii), wyliczane według klucza PNB. Jeśli w danej operacji biorą udział państwa trzecie, także
ponoszą one wkład finansowy. Mechanizmem tym zarządzają administrator, dowódca operacji
oraz księgowy. Specjalny Komitet, złożony z przedstawicieli państw uczestniczących pod
przewodnictwem prezydencji sprawuje nadzór nad mechanizmem: przyjmuje budżet Atheny oraz
podejmuje decyzje finansowe.540 W ramach mechanizmu wyróżnia się dwa rodzaje kosztów:
koszty wspólne, ponoszone zawsze z budżetu Atheny (opłaty bankowe, koszty audytu,
odszkodowania za straty) oraz wspólne koszty operacyjne. Do tych ostatnich należą 1) koszty
pokrywane przez mechanizm w fazie przygotowania operacji, takie jak transport i
zakwaterowanie dla misji rozpoznawczych czy koszty ewakuacji medycznej w nagłych
przypadkach osób biorących udział w misjach przygotowawczych oraz 2) koszty ponoszone w
aktywnej fazie operacji. Ich zestawienie prezentuje poniższa tabela541:
Kategoria kosztów
Kwatera główna (HQ)
Kwatera główna operacji
(OHQ)
Kwatera główna sił
zbrojnych (FHQ)
Kwatera główna rodzaju
sił zbrojnych (CCHQ)

Koszty wybrane w ramach kategorii
Kwatera główna operacji, kwatera główna sił zbrojnych i kwatera
główna rodzaju sił zbrojnych
Stała kwatera dowódcy operacji, poza obszarem działań,
odpowiedzialna za utworzenie, mobilizację, utrzymanie i odtworzenie
sił zbrojnych UE
Kwatera główna sił zbrojnych UE rozmieszczonych w obszarze
działań
Kwatera główna dowódcy rodzaju sił zbrojnych UE rozmieszczonych
na potrzeby operacji (tj. dowódcy sił powietrznych, lądowych,
morskich i innych wyspecjalizowanych dowódców, których
wyznaczenie może zostać uznane za konieczne w zależności od
charakteru operacji)
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Transport
Administracja
Zatrudniony personel
lokalny
Łączność
Koszty
transportu/podróży w
ramach obszaru działań
kwatery głównej

Koszary i kwaterunek/
infrastruktura
Informowanie opinii
publicznej
Reprezentacja

Transport do teatru i z teatru działań w celu rozmieszczenia,
utrzymania i odtworzenia FHQ i CCHQ; niezbędne do
przeprowadzenia operacji koszty transportu poniesione przez OHQ
Dodatkowy sprzęt biurowy i umeblowanie, przewidziane umowami
usługi i urządzenia użyteczności publicznej, koszty utrzymania
budynków
Personel cywilny, konsultanci międzynarodowi i zatrudniony personel
lokalny (krajowy i zagraniczny) potrzebny do przeprowadzenia
operacji w zakresie wykraczającym poza zwykłe wymogi operacyjne
Wydatki inwestycyjne na zakup i eksploatację dodatkowych środków
łączności i sprzętu informatycznego oraz koszty świadczonych usług
Wydatki związane z transportem kołowym i innym oraz koszty
frachtu, w tym podróże krajowego personelu wspomagającego i
podróże gości; dodatkowe koszty paliwa przewyższające koszty
zwykłych operacji; wynajem dodatkowych pojazdów; koszty podróży
służbowych między miejscem prowadzenia operacji a Brukselą lub
miejscem spotkań organizowanych przez UE; koszty ubezpieczeń
odpowiedzialności cywilnej wymaganych przez niektóre kraje od
organizacji międzynarodowych prowadzących operacje na ich
terytorium
Wydatki na nabycie, wynajem lub odnowienie obiektów kwatery
głównej w teatrze działań (wynajem budynków, schronów, namiotów)
Koszty kampanii informacyjnych i informowania mediów w OHQ i
FHQ, zgodnie ze strategią informacyjną opracowaną przez kwaterę
główną operacji
Koszty reprezentacyjne

Tak więc operacje wojskowe Unii mogą być finansowane z trzech źródeł: przez
mechanizm Athena; 2) przez państwa członkowskie zgodnie z zasadą, że koszty pokrywane są
tam, gdzie powstają; 3) z budżetów agencji powołanych w ramach WPBiO, czyli w praktyce
Europejskiej Agencji Obrony. Nie ma możliwości finansowania ich z budżetu UE. Warto
nadmienić, że mechanizm Athena finansuje wspólne koszty tylko jeżeli stanowią one mniej niż
10% całkowitych kosztów wojskowych UE danej operacji. W 2005 r. budżet Atheny wyniósł
około 60 mln euro, w 2006 r. około 45 mln,542 w 2008 – 156 mln euro, ale już w r. 2010 zaledwie
36 mln.543 Państwa wnoszące najwięcej do budżetu Atheny to Niemcy, Wielka Brytania, Francja,
Włochy, Hiszpania i Holandia.544 Do tej pory mechanizm Athena sfinansował wspólne koszty
operacji Althea w Bośni i Hercegowinie (ponad 23 mln euro), operacji EUFOR DR Kongo,
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operacji EUFOR Tchad/RCA oraz morskiej operacji wojskowej Atalanta (około 10 mln euro).545
Ze środków Atheny nie są zatem finansowane koszty transportu i zakwaterowania sił zbrojnych
wysyłanych przez państwa członkowskie. Zgodnie z zasadą, że koszty pokrywane są tam, gdzie
powstają, państwa udostępniające swe siły na użytek operacji muszą zatem liczyć się z dużym
wydatkiem. Tłumaczy to niechęć części państw do angażowania się w operacje wojskowe UE.
III.4.2. Kwestia finansowania zdolności i zasobów
Z uwagi na wąski zakres kosztów pokrywanych przez mechanizm Athena, wielokrotnie
już podnoszona była kwestia poszerzenia jego zakresu. Czynią to przede wszystkim państwa
członkowskie zainteresowane rozwojem wojskowego aspektu WPZiB, takie jak Francja.
Wspomniane wcześniej regulacje, stanowiące, że do kosztów wspólnych nie można zaliczyć
zdolności i zasobów rozwijanych przez państwa członkowskie na użytek WPBiO są bowiem
jednym z czynników hamujących rozwój wspólnej polityki obronnej.
W r. 2008 prezydencja francuska przedstawiła postulat włączenie do mechanizmu
kosztów transportu strategicznego, paliwa oraz składowania amunicji. Propozycje te spotkały się
jednak z oporami innych państw członkowskich, przede wszystkim Niemiec.546 Od dłuższego już
czasu postuluje się włączenie części kosztów funkcjonowania grup bojowych UE do kosztów
pokrywanych przez mechanizm Athena. Miałby to być jeden ze sposobów na zreformowanie
działania grup bojowych i zachęcenie państw członkowskich do ich użycia w misjach. Ponieważ
Athena podlega systematycznej rewizji, dyskusje na temat włączenia do mechanizmu transportu
strategicznego dla grup bojowych toczyły się w ciągu 2011 r. na forum grup roboczych Rady i
COREPER. Poszerzenie zakresu kosztów wspólnych było bowiem jednym z założeń polskiego
przewodnictwa w Radzie w II połowie r. 2011, które uczyniło wzmocnienie WPBiO jednym ze
swych priorytetów. Postulat ten pojawiał się wielokrotnie podczas seminarium poświęconego
grupom bojowym UE w lipcu 20011 w Brukseli, zorganizowanego przez prezydencję oraz
belgijski Egmont Institute.547 Niestety, nie udało się osiągnąć porozumienia w tej sprawie: kilka
krajów z Wielka Brytanią na czele sprzeciwiło się reformie.548 Postawa Zjednoczonego
Jochen Rehrl, Hans-Bernhard Weisserth, Handbook CSDP, Directorate for Security Policy of the Federal Ministry
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Królestwa prawdopodobnie nie zmieni się w najbliższym czasie: podczas dyskusji na ten temat w
Izbie Gmin, komisja kontroli spraw europejskich pochwaliła postawę brytyjskiego rządu w tej
kwestii i podkreśliła, że zwiększenie kosztów wspólnych mogłoby zniechęcić niektóre państwa
członkowskie do rozwijania własnych zasobów wojskowych.549
III.4.3. Finansowanie organów wojskowych Unii Europejskiej
Od r. 2002, wszystkie organy wojskowe włączone w strukturę funkcjonalną Rady
Europejskiej (Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa, Sztab Wojskowy, Komitet Wojskowy) są
finansowane bezpośrednio z budżetu Unii Europejskiej. Koszty te są rozdzielane procentowo na
poszczególne państwa członkowskie według przyjętego na dany rok planu budżetowego.
Uczestniczą w nim wszystkie państwa członkowskie.550 Poniżej znajduje się zestawienie
narodowych udziałów finansowych państw członkowskich w r. 2005.551
Narodowe udziały w organach wojskowych UE
Państwo członkowskie
Belgia
Dania
Niemcy
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Wielka Brytania
Irlandia
Włochy
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Malta

Udział w budżecie UE w %

Udział w budżecie UE w mln euro

3,83
2,02
21,11
0,10
1,47
16,44
1,79
13,05
1,27
13,64
0,11
0,21
0,23
0,05

1,92
1,01
10,57
0,05
0,74
8,23
0,90
6,53
0,64
6,83
0,06
0,11
0,12
0,03

Eyes EU Battlegroups Rosters, Defence News, July 7, 2011,
http://www.defensenews.com/apps/pbcs.dll/article?AID=2011107070306, 12/12/2011.
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Holandia
Austria
Polska
Portugalia
Szwecja
Słowacja
Słowenia
Hiszpania
Węgry
Czechy
Cypr

5,28
2,19
1,99
1,37
2,69
0,37
0,29
8,51
0,95
0,89
0,14

2,64
1,10
1,00
0,69
1,35
0,19
0,15
4,26
0,48
0,45
0,07

III.4.4. Finansowanie Europejskiej Agencji Obrony
Europejska Agencja Obrony jest ciałem, do którego należą zainteresowane państwa
członkowskie Unii Europejskiej. Agencja działa na zasadzie międzyrządowej. Zapewnia ona
prawne i instytucjonalne ramy współpracy między nimi w dziedzinie obronności. Na dochody
Agencji składają się 1) wkłady wpłacane przez państwa członkowskie uczestniczące w jej
działaniach, 2) inne dochody. Wkłady państw wyliczane są w oparciu o wskaźnik PNB.552 Rada
Sterująca Agencji, na wniosek jej dyrektora naczelnego lub państwa członkowskiego, może
zadecydować o powierzeniu Agencji przez państwo członkowskie, na zasadach umownych,
administracyjnego i finansowego zarządzania określonymi działaniami w ramach jej
kompetencji. Dochody celowe, przeznaczone na pokrycie takich działań, mogą być finansowane
z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, od uczestniczących państw członkowskich, państw
trzecich lub innych stron trzecich.553
Analiza finansowania poszczególnych aspektów wspólnej polityki bezpieczeństwa i
obrony: struktur administracyjnych, Europejskiej Agencji Obrony oraz działań operacyjnych
(misji cywilnych i wojskowych) wskazuje na brak spójności w zasadach pokrywania kosztów
prowadzenia tej polityki. Koszty funkcjonowania organów WPBiO pokrywane są z budżetu UE
jako wydatki administracyjne, związane z funkcjonowaniem Rady. Również koszty operacji
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cywilnych pokrywane są z budżetu Unii. Jednakże finansowanie aktywności o największym
znaczeniu dla rozwoju wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony – misji wojskowych oraz
funkcjonowania Europejskiej Agencji Obrony działa w oparciu o wkłady państw członkowskich,
co powodować może ich niechęć do partycypacji w tych inicjatywach. Opisane zasady wynikają
z międzyrządowego charakteru WPBiO i dobrowolnego uczestnictwa państw członkowskich w
działaniach w dziedzinie obronności. Powoduje to jednakże pewne niespójności: niektóre
państwa członkowskie, jak np. Dania, zmuszone są do finansowania działalności organów
wojskowych UE, zwolnione są jednak z pokrywania kosztów operacji wojskowych czy
funkcjonowania Europejskiej Agencji Obrony.
Mechanizm Athena okazał się efektywnym narzędziem finansowania kosztów wspólnych
operacji wojskowych UE. Stanowi on sposób na dzielenie się przez państwa uczestniczące w
WPBiO kosztami działań będących najistotniejszym przejawem rozwijanej polityki obronnej
Unii. Pomimo sprawnego funkcjonowania, nie rozwiązuje on jednak problemów z
finansowaniem operacji wojskowych z uwagi na ograniczone możliwości jego zastosowania,
zarówno pod względem merytorycznym (ograniczony katalog kosztów wspólnych), jak i
wysokości sum (do 10% operacji). Nadal większość obciążeń finansowych spoczywa na
uczestniczących w danej misji państwach członkowskich. W chwili obecnej ponoszą one
podwójne koszty: wpłat na rzecz Atheny oraz indywidualnych kosztów w związku ze swym
udziałem w misji, takich jak transport oraz rozmieszczenie i utrzymanie sił w teatrze działań.
Ogólnie rzecz biorąc, konstrukcja finansowa WPBiO powoduje, że im więcej dane państwa
członkowskie się w nią angażuje, tym większe koszty ponosi z tego tytułu.
Jak słusznie zauważa Beata Przybylska-Maszner, finansowanie operacji wojskowych z
budżetów poszczególnych państw stoi w sprzeczności z ideą integracji europejskiej i ambicjami
Unii Europejskiej odgrywania zasadniczej roli w systemie bezpieczeństwa światowego.554 Jak
dodaje Félix Arteaga, praktyczną konsekwencją obowiązującego systemu finansowania misji
wojskowych jest to, że zamiast działać w duchu wspólnoty, Unia Europejska działa w tych
przypadkach jak „koalicja chętnych”, w dodatku taka, w której uczestnicy i środki, którymi
dysponują, definiują zakres misji.555
Trudno nie zgodzić się z przytoczona powyżej krytyką. Misje wojskowe wymagają
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jednak o wiele większych nakładów finansowych niż misje cywilne, i zapewne tym należy
tłumaczyć opory części państw członkowskich przed rewizją mechanizmu Athena. Tym
niemniej, zmiana sposobu finansowania unijnych misji wojskowych poprzez rozszerzenie
katalogu kosztów wspólnych (czyli tych finansowanych z mechanizmu Athena) wydaje się
niezbędna.556 Zabiegowi temu towarzyszyć musiałoby jednak zmniejszenie bezpośredniego,
indywidualnego zaangażowania państw członkowskich biorących udział w operacji. Mogłoby to
rozwiać obawy państw członkowskich sprzeciwiających się zwiększeniu zakresu kosztów
wspólnych.
Takie rozwiązanie miałoby też charakter symboliczny: oznaczałoby „uwspólnotowienie”
działań w sferze operacji wojskowych i podkreśliłoby to dodatkowo solidarność Unii w obliczu
wydarzeń międzynarodowych. Należałoby znaleźć dla tego kroku uzasadnienie polityczne w
postaci oparcia go na wspólnych celach państw członkowskich w dziedzinie bezpieczeństwa
światowego. Obecnie stosowany mechanizm, obok nadmiernego obciążania państw biorących
udział w operacji, zmniejsza również rangę UE rozumianej jako całość, a zachęca do
podkreślania roli pojedynczych państw członkowskich.557
Innym możliwym rozwiązaniem byłoby uwzględnienie wydatków na misje wojskowe w
budżecie ogólnym WPZiB, tak jak to ma miejsce w przypadku misji cywilnych.558 Porównując
sposób finansowania i tempo przyrostu ilości misji cywilnych i wojskowych Unii Europejskiej
widać wyraźnie, że operacje finansowane z budżetu Unii (czyli cywilne) rozwijają się szybciej.
Można podejrzewać, że do tego tempa wzrostu częściowo przyczynia się również sposób ich
finansowania, i że pokrywanie kosztów operacji wojskowych z budżetu UE byłoby znaczącym
impulsem dla ich rozwoju.
Takie posunięcie wymagałoby jednak zmian traktatowych i poddania procesu
finansowania operacji wojskowych procedurze związanej z uchwalaniem budżetu, co znacznie
wydłużyłoby proces alokacji środków. Osobną kwestią są potencjalne kontrowersje wynikające z
pokrywania działań wojskowych z budżetu wspólnotowego z uwagi na kwestie suwerenności
państw członkowskich.
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III. 5. Europejskie rynki obronności. Działalność Europejskiej Agencji Obrony
III.5.1. Wydatki na obronność w r. 2010
Według Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (Stockholm
International Peace Research Institute, SIPRI), całkowite światowe wydatki na obronność
wyniosły w r. 2010 1630 miliardów USD, co w stosunku do roku poprzedniego oznacza wzrost o
1,3%, zaś w porównaniu z rokiem 2000 – o blisko 50%. Jeszcze w r. 2009 światowy kryzys
gospodarczy miał nikły wpływ na wydatki na obronność, ponieważ większość rządów podniosła
poziom wydatków publicznych w reakcji na recesję.559 Jednakże już w r. 2010 większość krajów
europejskich zapowiedziała cięcia w budżecie, także obronnym. Niemcy dają sobie cztery lata na
ograniczenie wydatków wojskowych o 1 miliard euro i zamierzają znieść obowiązkowy pobór.
Francja chce zaoszczędzić 3,5 miliarda do 2013 r., czyli ok. 4% budżetu obronnego.560
Zjednoczone Królestwo ma dokonać cięć, które stanowić będą blisko 7,5% budżetu.561 Jak
przewiduje ostatnio opublikowany Strategic Defense Review na lata 2010-2014, rząd tego kraju
wycofa się z kilkuset zamówień na rzecz wojska.562
Istotnym czynnikiem wpływającym na stan wydatków na obronność jest konflikt w
Afganistanie, który w krajach biorących udział w misji ISAF wywołał dyskusje na temat zakresu
i sposobu alokacji środków z budżetu obronnego. Jako przykład mogą tu służyć Wielka Brytania
i Niemcy: w tym pierwszym debata publiczna na ten temat przyniosła w efekcie decyzję o
ograniczeniu budżetu obronnego. Udział żołnierzy Bundeswehry w misji otworzył publiczną
dyskusję na temat roli sił zbrojnych RFN w konfliktach światowych i pociągnął za sobą reformę
wojska, w tym redukcję wydatków.563
W chwili obecnej tylko 5 państw członkowskich Unii Europejskiej wydaje na zbrojenia
zalecane 2% PKB lub niewiele mniej: Wielka Brytania (4,3%), Francja (2,7%), Polska (1,9%)
Niemcy i Włochy (po 1,8%).564 Bieżące trendy demograficzne w Europie wymuszą dalsze
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zwiększanie środków na wydatki związane z opieką społeczną, utrudniając przeznaczanie
większych sum na obronność. Koniecznością stają się zatem takie zmiany na rynku
europejskiego przemysłu obronnego, które podniosą jego konkurencyjność i obniżą koszty
produkcji i zakupu uzbrojenia. Może to mieć także aspekt pozytywny: rządy zaczynają
poszukiwać nowych form współpracy, by zoptymalizować posiadane środki i nie naruszyć
sprawności swoich armii. Pragną uniknąć dublowania wydatków na sprzęt i infrastrukturę.565
Przykładem mogą być inicjatywy obronne niemiecko-francuskie i niemiecko-brytyjskie. 2
listopada 2010 r., podczas spotkania w Londynie w ramach 31. szczytu francusko-brytyjskiego,
prezydent Francji Nicolas Sarkozy oraz premier Wielkiej Brytanii David Cameron podpisali dwa
istotne dokumenty na temat współpracy wojskowej. Jedna z nich to powołanie wspólnych
połączonych sił bojowych (combined joint expeditionary force), składających się z 5 tys.
żołnierzy z każdej ze stron oraz zapowiedź współpracy w celu uruchomienia łączonego programu
budowy systemu samolotów bezzałogowych (Unmanned Aircraft System, UAS). Druga to
współpraca w zakresie testowania i nadzoru technologicznego nad arsenałem nuklearnym.566
Jeśli chodzi o pierwszą dziesiątkę państw, które wydały najwięcej na obronność w r.
2010, to ich wydatki w sumie wyniosły 75% światowych, z czego same USA wydały 43%.
Miejsce

Kraj

1.
USA
2.
Chiny
3.
Wielka Brytania
4.
Francja
5.
Rosja
6.
Japonia
7.
Arabia Saudyjska
8.
Niemcy
9.
Indie
10.
Włochy
Źródło: SIPRI Yearbook 2011.

Wydatki w
miliardach USD
698
[119]
59,6
59,3
[58,7]
54,5
45,2
45,2
41,3
37,0

Udział w
wydatkach
światowych w %
43
[7,3]
3,7
3,6
[3,6]
3,3
2,8
2,8
2,5
2,3

Jak podkreślają analitycy SIPRI, w pierwszej dziesiątce znajdują się od dłuższego czasu
te same kraje, jednakże stale maleje w tych statystykach udział państw europejskich.567 W
porównaniu z rokiem poprzednim, w r. 2010 wydatki na obronność wzrosły najbardziej w
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regionie Ameryki Południowej (5,8%), Afryce (5,2%) oraz Oceanii (4,1%). W Europie spadły
one o 2,8%. Najszybszy przyrost odnotowały państwa uważane za wyłaniające się potęgi
światowe –Rosja, Brazylia, Chiny, oraz Indie568 (w dwu ostatnich przypadkach duże znaczenie
mają konflikty z Tajwanem i Pakistanem).
III.5.2. Stan europejskich rynków obronności
Ewolucja wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, a zwłaszcza
proces rozwoju zasobów i zdolności zależy w dużej mierze od stanu europejskich rynków
obronności, ich stopnia otwartości oraz konsolidacji. Współpraca pomiędzy państwami
członkowskimi na rynkach obronności jest podstawą udanej współpracy między nimi w
dziedzinie polityki obronnej. Tymczasem europejskie rynki obronności cechuje duży stan
rozdrobnienia i mała liczba powiązań międzynarodowych.569 Rządy państw członkowskich,
zasłaniając się argumentem konieczności ochrony strategicznych interesów państwa i ochrony
informacji niejawnych oraz powołując się od lat na zapisy TUE, dokonują zakupów uzbrojenia
wyłącznie u krajowych dostawców. Ten stan rzeczy (odziedziczony jeszcze po okresie zimnej
wojny570, kiedy to większość przemysłów zbrojeniowych była w rękach państw, a doktryna
militarna NATO polegała na odstraszaniu nuklearnym) uniemożliwia rozwój przedsiębiorstw i
obniżenie kosztów produkcji, odniesienia korzyści skali czy specjalizację. Utrudniony jest także
transfer nowych technologii, co w obliczu zmiany charakteru zagrożeń dla bezpieczeństwa
państwa z terytorialnych na pozawojskowe i konieczności stosowania nowych, technologicznie
zaawansowanych sposobów prowadzenia akcji militarnych jest szkodliwe nie tylko z punktu
gospodarczego, ale też polityczno-strategicznego.
Sektor obronności, ze względu na swoją specyfikę – rządy państw są jedynymi
nabywcami – podatny jest na naciski polityczne i lobbying ze strony przedsiębiorstw cieszących
się dominującą pozycją na krajowych rynkach. Z tego też powodu ambicje Unii Europejskiej w
dziedzinie

obronności

nie

znajdują

odzwierciedlenia

w

odpowiednio

rozwiniętej

i

konkurencyjnej europejskiej bazie technologicznej i przemysłowej (European Defence
Technological and Industrial Base, EDTIB) w dziedzinie obronności. Sytuację dodatkowo
komplikują spadające od lat, a od r. 2010 szczególnie drastycznie ograniczane z uwagi na kryzys
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gospodarczy, wydatki na obronność rządów państw europejskich. W sytuacji, kiedy rządy te
pozostają głównymi klientami rodzimych producentów uzbrojenia, ma to negatywny wpływ na
kondycję producentów uzbrojenia w Europie. Dwie największe firmy-wytwórcy: BAE Systems
oraz EADS odnotowało w r. 2010 straty w wysokości odpowiednio 70 mln USD oraz 1060 mln
USD.571
Miejsce

Firma

1.
Lockheed Matin (USA)
2.
BAE Systems (Wielka Brytania)
3.
Boeing (USA)
4.
Northrop Grumman (USA)
5.
General Dynamics (USA)
6.
Raytheon (USA)
7.
EADS (paneuropejska)
8.
Finmeccanicca (Włochy)
9.
L-3 Communications (USA)
10.
United Technologies (USA)
Źródło: SIPRI Yearbook 2011.

Sprzedaż
w milionach
USD
33 430
33 250
32 300
27 000
25 590
23 080
15 930
13 280
13 010
11 110

Zysk
w milionach
USD
3 024
-70
1 312
1 686
2 309
1 976
-1 060
997
901
4 179

Głównymi przeszkodami na drodze rozwoju konkurencyjnego i technologicznie
zaawansowanego europejskiego rynku uzbrojenia są zatem następujące czynniki:
1. Spadek wydatków na obronność.
2. Postęp technologiczny i konieczność dotrzymania mu kroku. W dobie współczesnej
niemożliwe jest utrzymanie jednocześnie wysokiego stopnia specjalizacji w wielu
dziedzinach na raz. Jak pisze Komisji Europejska: „Podczas gdy w przeszłości państwa
członkowskie mogły sobie pozwolić na utrzymywanie wszechstronnych wojskowych baz
technologicznych i przemysłowych, obecnie krajowe budżety obronne nie mogą już
dłużej finansować rozwoju szerokiej gamy produktów najwyższej jakości, a nowe
krajowe programy obronne stały się rzadsze”572. Konieczne staje się zatem wykorzystanie
korzyści skali poprzez rozwój europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej.
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3. Rozdrobnienie rynków i faworyzowanie dostawców krajowych. Europejskie rynki
obronności cechuje mała otwartość i preferowanie dostawców krajowych czyli
wewnątrzkrajowa alokacja wydatków. Powodują to czynniki ekonomiczne (chęć
wspierania własnego rynku) i polityczne (nieuzasadnione stosowanie Art. 269 TUE).
4. Prawo zamówień publicznych. Do momentu przyjęcia dyrektywy w sprawie zamówień
publicznych nie istniała na szczeblu wspólnotowym żadna dyrektywa koordynująca
krajowe przepisy w tej dziedzinie. Do zamówień publicznych udzielanych przez władze w
dziedzinie obronności stosowano więc dyrektywę 2004/18/WE w sprawie zamówień
publicznych, z zastrzeżeniem art. 296 Traktatu, który, posługując się niejednoznaczną
koncepcją „podstawowych interesów bezpieczeństwa”, dawał państwom członkowskim
możliwość jego nadinterpretacji. W wyniku szerokiego stosowania art. 296 Traktatu,
większość zamówień w dziedzinie obronności w UE udzielana była na podstawie
krajowych zasad dotyczących zamówień publicznych. Utrudniło to konkurencję w
Europie oraz miało ujemny wpływ na wydatki publiczne.573 Co więcej, dyrektywa
2004/18/WE, dotycząca zamówień publicznych w ogóle, uważana była powszechnie za
niedostosowaną do specyfiki tego sektora.
5. Międzyrządowy charakter polityki obronnej. Niemożliwe jest stanowienie prawa
wspólnotowego ułatwiającego konsolidację rynków obronności ani formułowanie zaleceń
w tej dziedzinie.
6. Kwestie związane z interpretacją suwerenności państw. Decydenci w wielu państwach
członkowskich UE podnoszą problem suwerenności narodowej w sprawach związanych z
zakupem broni i otwarciem rynków dla zagranicznych producentów. Podczas gdy taka
retoryka często bywa przykrywką dla praktyk protekcjonistycznych i ulegania nacisków
rodzimych lobbystów, niejednokrotnie politycy stają przed problemem uzasadnienia
otwarcia rynku krajowego lub dokonywania zakupów uzbrojenia za granicą przed
krajową opinią publiczną.

III.5.3. Europejska Agencja Obrony
Europejska Agencja Obrony z założenia ma być elementem centralizującym działania
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państw członkowskich na rynku obronności, a zarazem narzędziem konwergencji ich polityk w
dziedzinie uzbrojenia. Ma ona zatem przeciwdziałać rozdrobnieniu rynku w tej dziedzinie,
zachęcając państwa członkowskie do harmonizacji wysiłków i osiągania korzyści skali, a także
przeciwdziałając praktykom monopolistycznym na rynku uzbrojenia. Od momentu swego
powołania, EAO podjęła wiele cennych inicjatyw zmierzających do ustanowienia dobrych
praktyk i standardów w przemyśle obronnym, zwłaszcza w dziedzinie zamówień oraz utworzenia
konkurencyjnej bazy technologiczno-przemysłowej dla obronności europejskiej.574
Działająca od lipca 2004 r. Agencja z dniem wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego
wpisana została do uregulowań prawno-traktatowych, tym samym stając się częścią oficjalnych
polityk i dorobku prawnego Unii.575 Traktat o Unii Europejskiej, który podporządkowuje
działalność EAO Radzie, w art. 28a ust.3 tak określa zadania Agencji: „Państwa Członkowskie
zobowiązują się do stopniowej poprawy swoich zdolności wojskowych. Agencja do spraw
Rozwoju Zdolności Obronnych, Badań, Zakupów i Uzbrojenia (zwana dalej „Europejską
Agencją Obrony”) określa wymogi operacyjne, wspiera środki ich realizacji, przyczynia się do
określania i (...) wprowadzania w życie wszelkich użytecznych środków wzmacniających bazę
przemysłową i technologiczną sektora obrony, bierze udział w określaniu europejskiej polityki w
zakresie zdolności i uzbrojenia oraz wspomaga Radę w ocenie poprawy zdolności
wojskowych”.576 Funkcja Agencji jest zatem czworaka: rozwój zdolności obronnych; współpraca
w kwestiach uzbrojenia; europejska bazy technologii i przemysłu obronnego oraz rynek sprzętu
obronnego; a także promocja współpracy w ramach badań i rozwoju technologii.577
Już na początku działalności Agencji jej ówczesny prezes, Nick Witney, charakteryzował
jej rolę jako czynnika, dzięki któremu uda się uzyskać więcej synergii w działaniach państw
członkowskich UE w dziedzinie rozwoju zdolności i zasobów. Służyć temu ma zarówno
struktura (podporządkowanie Agencji Radzie i wysokiemu przedstawicielowi Unii ds.
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa), format jej spotkań, które odbywają się w zmiennym
składzie (czasami obecni są na jej zebraniach dyrektorzy narodowi ds. uzbrojenia, czasem
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dyrektorzy ds. badań i technologii, a czasami osoby odpowiedzialne za rozwój zdolności) oraz
skład: w jej pracach biorą udział wszystkie państwa członkowskie UE z wyjątkiem Danii (która
nie uczestniczy w WPBiO) zaś niemal cały personel pochodzi z państw członkowskich NATO,
dla których Agencja pracuje.578 Poza tym, zatrudniając osoby delegowane przez państwa
członkowskie, Agencja ma nadzieję na to, że będzie mogła wpływać na decyzje rządów krajów
członkowskich w kwestii decyzji co do rozwijania zasobów, gospodarki nimi i decyzji odnośnie
zakupów, co przyniesie większą konwergencję polityk państw UE w tej dziedzinie.579 Agencja
wykorzystuje w swojej działalności już istniejące europejskie organizacje i fora współpracy –
Zachodnioeuropejską Grupę ds. Uzbrojenia i Komórkę Badań Zachodnioeuropejskiej Organizacji
ds. Uzbrojenia (WEAG/WEAO RC), połączoną strukturę współpracy w dziedzinie uzbrojenia
(OCCAR) i Porozumienie ramowe zawarte w ramach Listu Intencyjnego (LoI). Ponieważ
członkostwo w tych organizacjach i w EDA się nie pokrywa, nie było możliwe ich automatyczne
wchłonięcie przez Agencję. Spodziewano się natomiast, że Agencja przez pewien czas będzie je
wykorzystywać jako „podwykonawców”, a później stopniowo przejmie ich zadania.580 Tak stało
się w przypadku WEAG – w czerwcu 2005 struktura ta zakończyła swoją działalność, zaś jej
zadania przejęła właśnie Europejska Agencja Obrony.
Stosowanie przez państwa członkowskie reżimu zwiększającego przejrzystość rynku
obronności i dobrych praktyk w tym zakresie może egzekwować jedynie Europejska Agencja
Obrony. Jednakże przystąpienie do umów pod egidą EDA ma charakter dobrowolny, zaś Agencja
nie dysponuje instrumentami sankcji w przypadku niestosowanie się państwa członkowskiego do
podjętych w ich ramach zobowiązań – w przypadku ich naruszenia państwo członkowskie
zmuszone jest jedynie do złożenia wyjaśnień.

III.5.4. Inicjatywy Europejskiej Agencji Obrony
W celu podniesienia konkurencyjności europejskiego rynku obronnego, państwa
członkowskie działające w ramach Europejskiej Agencji Obrony przyjęły dwa dokumenty, w
których zobowiązują się do przestrzegania konkretnych reguł w procesie składania zamówień i
ich realizacji. Są to:
578
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1. Kodeks Postępowania w toku składania zamówień w dziedzinie obrony przez państwa
członkowskie Unii Europejskiej, przyjęty decyzją Rady Sterującej EAO, podjętą w Brukseli w
dniu 21 listopada 2005 r., oraz
2. Kodeks najlepszych praktyk w łańcuchu dostaw, zatwierdzony przez Stowarzyszenia
Przemysłu Obronnego oraz Lotniczego i Kosmicznego (AeroSpace and Defence Industries
Association —ASD) w dniu 27 kwietnia 2006 r. i uzgodniony przez państwa członkowskie Unii
Europejskiej uczestniczące w Europejskiej Agencji Obrony.
Co do pierwszego dokumentu, to stanowi on wdrożony z dniem 1 lipca 2006 r.
dobrowolny i niewiążący międzyrządowy program wspierania konkurencji w zakresie składania
zamówień w dziedzinie obrony, w którym to państwa członkowskie będące uczestnikami
Europejskiej Agencji Obrony zobowiązują się podjąć kroki w celu pozyskiwania zaopatrzenia
posiadającego bazę technologiczną i/lub przemysłową na terytoriach tych państw, w przypadku
wszelkich przetargów dotyczących sprzętu obronnego o wartości co najmniej 1 mln euro z
wyjątkiem przetargów w zakresie badań i technologii; przetargów grupowych i przetargów
dotyczących broni nuklearnej i napędu jądrowego, artykułów i usług chemicznych,
bakteriologicznych i radiologicznych, oraz urządzeń kryptograficznych.581 Kluczowe zasady
realizacji programu to: dobrowolny charakter uczestnictwa, sprawiedliwe i równe traktowanie
dostawców oraz obiektywne kryteria wyboru kontrahentów.582
Kodeks najlepszych praktyk w łańcuchu dostaw (Code of Best Practice in the Supply
Chain, CoBPSC) odnosi się do zamówień, w których zastosowanie ma Art. 296 TWE (obecny
Art. 346 TFUE), według którego „każde państwo może podejmować środki, jakie uważa za
konieczne w celu ochrony podstawowych interesów jego bezpieczeństwa, a które odnoszą się do
produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi (…)”583 Zapisy te pozwalają
państwom członkowskim na podejmowanie decyzji faworyzujących narodowe podmioty
działające na rynku obronności w toku składania zamówień publicznych w tym zakresie, co
utrudnia konkurencję i konsolidację rynku. Kodeks jest częścią dobrowolnego reżimu
zmierzającego do podniesienia konkurencyjności europejskiego ryku obronności i powinien być
stosowany łącznie z Kodeksem postępowania w toku składania zamówień w dziedzinie
obrony.584 Celem CoBPSC jest ocena i dokonywanie wyboru dostawców na podstawie
581
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jednolitych i przejrzystych kryteriów jakości, efektywności, terminowości i spójności w łańcuchu
dostaw sprzętu. Kodeks wymienia zasady, jakich państwa członkowskie-sygnatariusze kodeksu
zobowiązują się przestrzegać w toku składania zamówień: uczciwość, przejrzystość, efektywność
i wydajność, profesjonalizm, bezstronność i obiektywizm. Zobowiązują się także przestrzegać
zasady wolności zawierania kontraktów. Kodeks zapowiada także wdrożenie reżimu monitoringu
przestrzegania tego dokumentu przez państwa członkowskie-sygnatariuszy.585

III.5.4.1. Strategia na rzecz europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej
14 maja 2007 r. Rada Sterująca EDA zatwierdziła strategię na rzecz europejskiej bazy
technologiczno-przemysłowej sektora obronnego. Podkreśla się w niej, że solidna EDTIB w
Europie jest jednym z filarów prawdziwie europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony,
gwarantując niezależność w dziedzinie dostaw i wiodące technologie. Wskazuje się także, że
choć przemysł europejski posiada już solidną bazę w dziedzinie obronności, to w ciągu ostatniej
dekady nakłady na tę dziedzinę stale malały przy jednoczesnym wzroście kosztów i postępującej
kompleksowości systemów obronnych, co przyniosło innym przemysłom – zwłaszcza
wschodzącym rynkom azjatyckim – szansę na dogonienie rynków europejskich w
przewidywalnej przeszłości. W tej sytuacji należy podjąć pewne decyzje o charakterze
biznesowym.586
W tej sytuacji ETDIB powinna być uzależniona od konkretnych możliwości operacyjnych
sił zbrojnych, oparta na najnowszych technologiach oraz konkurencyjna.587 Dokument formułuje
konkretne zalecenia dla rządów państw członkowskich UE. Są to588:
1.

Ustalenie przez ministrów obrony priorytetów które pozwolą zrealizować Plan Rozwoju
Zdolności Obronnych, identyfikacja kluczowych technologii i kluczowych przemysłów,
które należy rozwijać w Europie oraz produktów, które można sprowadzać z rynku
ogólnoświatowego.

http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U23/2006/14/181.pdf, 03/10/2010.
585
Ibid., s. 83-84.
586
A Strategy for the European Defence Technological and Industrial Base, pkt 1-2,
http://www.eda.europa.eu/documents/07-0514/a_strategy_for_the_european_defence_technological_and_industrial_base 14/01/2011.
587
Ibid., pkt 4.
588
Ibid., pkt 9.

157

2.

Konsolidacja popytu przy użyciu Planu Rozwoju Zdolności Obronnych jako narzędzia dla
konsolidacji zapotrzebowania na produkty dla przemysłu obronnego.

3.

Wzrost inwestycji. W chwili obecnej główny konkurent Europy w zakresie przemysłu
obronnego, USA, wydaje na ten cel dwukrotnie więcej, ale też proporcjonalnie większa
część amerykańskiego budżetu obronnego wydawana jest na badania, rozwój i
technologie (30% w porównaniu do 20% w Europie).

4.

Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw. Służyć temu ma podpisane we wrześniu 2006 r. pod
egidą EDA ramowe porozumienie o bezpieczeństwie dostaw w przypadkach pilnych
potrzeb operacyjnych (Framework Agreement for Security of Supply Between Subscribing
Member States in Circumstance of Operational Urgency589).
Dokument przywołuje także znaczenie przestrzegania wspomnianego wcześniej Kodeksu

postępowania w toku składania zamówień w dziedzinie obrony przez państwa członkowskie Unii
Europejskiej z listopada 2005 r., który po 10 miesiącach funkcjonowania zaowocował
pierwszymi kontraktami zagranicznymi oraz Kodeksu najlepszych praktyk w łańcuchu dostaw z
kwietnia 2006 r., który pozwala na zaistnienie na paneuropejskim rynku obronności także małym
i średnim przedsiębiorstwom, stosującym innowacyjne rozwiązania.590 Strategia podkreśla także
wagę wdrażanego przez Europejską Agencję Obrony Programu Wspólnych Inwestycji w Badania
i Technologie w Dziedzinie Obronności z maja 2007 r., do którego przystąpiło 20 państw
członkowskich, a którego celem jest przyciągnięcie nowych zasobów, finansowych i
intelektualnych do sektora europejskich R&T.

591

Państwa, które przystąpiły do programu,

przeznaczyły na jego potrzeby w sumie ponad 55 mln euro.592
Inne zagadnienia, które wymagają podjęcia konkretnych działań przez państwa
członkowskie w celu stworzenia konkurencyjnej bazy przemysłowo-technologicznej dla rynku
obronności w UE, to między innymi zniesienie ograniczeń zagranicznych transferów towarów i
usług w ramach Unii Europejskiej, zmiana zasad stosowania offsetu oraz unikanie stosowania
ukrytych subsydiów czy innych praktyk sprzeciwiających się ochronie konkurencji.593
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III.5.4.2. Europejska Strategia Współpracy Zbrojeniowej
W październiku 2008 r. Rada Sterująca EAO przyjęła dokument na temat europejskiej
strategii współpracy zbrojeniowej, której głównym celem jest realizacja podstawowego zadania
Agencji, jakim jest poprawienie zdolności obronnych państw członkowskich UE.594
Podstawowym postulatem strategii jest dążenie przez państwa członkowskie do maksymalizacji
możliwości współpracy w dziedzinie zbrojeń i zakupów co z kolei niemożliwe jest bez sprawnie
funkcjonującej europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej sektora obronnego. Konieczna
jest transparencja na rynku zamówień publicznych europejskiego sektora obronnego, a także
oparte na dobrych praktykach porozumienie i współpraca między rządami i przedstawicielami
producentów uzbrojenia oraz dostawcami usług w dziedzinie obronności.595
Strategia podkreśla rosnącą presję na budżety obronne z powodu nasilającego się kryzysu
gospodarczego oraz obniżenie ryzyka klasycznej konfrontacji zbrojnej w świecie zachodnim, co
przy rosnących kosztach modernizacji uzbrojenia stwarza konieczność bardziej efektywnego
zarządzania środkami i zasobami. Naprzeciw tej konieczności wychodzą procesy takie jak rozwój
nowoczesnych technologii, często tzw. podwójnego zastosowania, współpraca w dziedzinie
zamówień publicznych oraz w dziedzinie obsługi sprzętu.596
Dokument formułuje trzy podstawowe cele strategiczne, które należy osiągnąć, aby
zapewnić sprawnie funkcjonującą europejską współpracę w dziedzinie zbrojenia, która z kolei
stanie się jednym z silnych fundamentów europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. Są to597:
1) Stworzenie, promocja oraz ułatwienie funkcjonowania programów współpracy w dziedzinie
uzbrojenia w celu zaspokojenia potrzeb państw członkowskich w zakresie zasobów.
2) Zapewnienie nakierowania inwestycji w obronność na realizację celów państw członkowskich
w zakresie rozbudowy zasobów.
3) Podniesienie efektywności europejskiej współpracy w dziedzinie uzbrojenia poprzez
wypracowanie odpowiednich narzędzi. Należy poddać analizie możliwości podjęcia współpracy
na jak najwcześniejszym etapie. Europejska Agencja Obrony ma podjąć się harmonizacji potrzeb
państw członkowskich w fazie przygotowawczej, w trakcie której ma zająć się także wczesną
identyfikacją ryzyk i ich neutralizacją, a także standaryzacją uzbrojenia, wdrażaniem systemu
594
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testowania i oceny sprzętu.598 Rada Sterująca Agencji przyjęła w październiku 2008 r. dokument
zatytułowany Coneptual Guide for DTEB, w którym określa zasady identyfikacji priorytetów,
koordynacji inwestycji, zachęt do wzajemnego użyczania infrastruktury oraz utworzenia sieci
testów i oceny w celu zbudowania, do roku 2030, europejskiej bazy testów i ocen w dziedzinie
obronności.599
III.5.4.3. Kodeks postępowania w zakresie offsetu
Kodeks postępowania w zakresie offsetu, uzgodniony przez państwa będące członkami
EDA, jest dokumentem stanowiącym ramy dla rozwijania offsetu, „zapewniając równocześnie
właściwą równowagę pomiędzy rozwojem EDTIB a potrzeba osiągnięcia równych warunków na
europejskim i światowym rynku wyposażenia obronnego”.600 Kodeks ten, nie mający charakteru
wiążącego, odnosi się do wszelkiego rodzaju praktyk związanych z zakupem towarów i usług w
dziedzinie obronności, będąc częścią systemu wspierania przez Europejską Agencję Obrony
konkurencyjności na europejskim rynku wyposażenia obronnego, obejmując również
zamówienia międzyrządowe.601
III.5.4.4. Dyrektywa w sprawie zamówień
Europejska Agencja Obrony pełniła też kluczową rolę w powstaniu tzw. Dyrektywy
obronnej, której celem było zerwanie z protekcjonistycznymi praktykami państw członkowskich
w dziedzinie zamówień publicznych na sprzęt wojskowy.602 13 lipca 2009 r. Parlament
Europejski i Rada przyjęły dyrektywę 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13
lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty
budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach
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obronności i bezpieczeństwa zmieniającą dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE.603 Na jej
podstawie zlecenia w zakresie obronności i bezpieczeństwa mają być udzielane w procedurach
przetargowych otwartych dla wszystkich państw członkowskich.604
Celem dyrektywy jest zwiększenie różnorodności dostawców towarów i usług w
dziedzinie uzbrojenia na rynku europejskim za pośrednictwem legislacji zmierzającej do
koordynacji procedur udzielania zamówień. Ponieważ wyposażenie obronne jest podstawowym
elementem bezpieczeństwa, zakupy towarów i usług w sektorach obronności i bezpieczeństwa
mają często charakter zakupów newralgicznych, z czego wynikają określone wymogi w zakresie
bezpieczeństwa dostaw i informacji. Dotyczą one m.in. takich sektorów jak: zakup broni,
amunicji i materiałów wojennych a także usług i robót budowlanych bezpośrednio z nimi
związanych, przeznaczonych dla sił zbrojnych, a także niektórych zakupów w dziedzinie
bezpieczeństwa niewojskowego. W tych dziedzinach brak ogólnounijnych zasad stoi na drodze
otwartości rynków obrony i bezpieczeństwa państw członkowskich.605
We wstępie do dyrektywy podkreśla się, że stworzenie europejskiego rynku wyposażenia
obronnego musi być poprzedzone ustanowieniem odpowiednich ram legislacyjnych. Co więcej,
procedury powinny odzwierciedlać politykę Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa i
obrony, zwłaszcza w kontekście nowych zagrożeń, często o charakterze niewojskowym.
Podstawowe zasady sformułowane w dyrektywie są następujące:
1.

Zamówienia

powinny

być

udzielane

na

podstawie

obiektywnych

kryteriów,

zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji, równego
traktowania z zastosowaniem tylko dwóch kryteriów udzielania zamówień: najniższej
ceny i oferty najkorzystniejszej ekonomicznie.
2.

Obowiązkiem podmiotów zamawiających jest określenie kryteriów udzielania
zamówień wraz z przypisaną im wagą w czasie umożliwiającym kandydatom wzięcie
ich pod uwagę podczas sporządzania ofert.

3.

Należy wdrożyć skuteczny system odwoławczy.
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4.

Należy pozwolić podmiotom zamawiającym korzystanie z elektronicznych technik
dokonywania zakupów i zakupów scentralizowanych.

5.

Należy umożliwić sporządzanie specyfikacji technicznych pod względem wymogów w
zakresie wykonania i funkcjonalności.

6.

Potencjalni podwykonawcy nie powinni być dyskryminowani ze względu na
narodowość.

7.

Żaden warunek realizacji zamówienia nie może zawierać innych wymogów niż te, które
są związane z realizacją samego zamówienia.

8.

Elektroniczne środki komunikacji powinny być traktowane na równi z tradycyjnymi.

9.

Ogłoszenia o zamówieniach muszą być publikowane w całej Unii Europejskiej.606
Należy jednak zwrócić uwagę, że dyrektywa ta dopuszcza wiele wyłączeń, które mogą

osłabić jej działanie w praktyce. Punkt (16) wstępu do dyrektywy stanowi, że „(...) udzielanie
zamówień objętych zakresem stosowania niniejszej dyrektywy może podlegać wyłączeniu, jeżeli
jest uzasadnione z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego lub konieczne dla obrony
istotnych interesów bezpieczeństwa państwa członkowskiego. Może tak być w przypadku
zamówień (...), które wymagają takich wyjątkowo surowych wymogów bezpieczeństwa dostaw
lub które mają charakter tajny lub mają tak ogromne znaczenie dla suwerenności narodowej, że
nawet szczególne przepisy niniejszej dyrektywy nie są wystarczające, aby zabezpieczyć istotne
interesy bezpieczeństwa, których określenie należy wyłącznie do kompetencji państw
członkowskich”.607
Ponadto, punkt (67) wstępu do dyrektywy stanowi, że „żaden przepis niniejszej
dyrektywy nie może uniemożliwić instytucji zamawiającej (...) wykluczenia wykonawcy na
jakimkolwiek etapie procesu udzielania zamówienia, jeżeli instytucja zamawiająca (...) posiada
informacje, z których wynika, że udzielenie całości lub którejkolwiek z części zamówienia
wykonawcy mogłoby wiązać się z zagrożeniem podstawowych interesów bezpieczeństwa tego
państwa członkowskiego”.608
Art. 13 dyrektywy powtarza wspomniany art. 346 TFUE (wcześniej art. 296 TUE) i
stanowi, że nie ma ona zastosowania do zamówień, w przypadku których stosowanie jej
przepisów zobowiązałoby państwo członkowskie do dostarczenia informacji, których ujawnienie
606
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uznaje ono za sprzeczne z jego podstawowymi interesami bezpieczeństwa.609
Konieczność wdrożenia dyrektywy najpóźniej w lipcu 2011 r. i jej skutki dla krajowych
przemysłów obronnych spowodowały opory przemysłowców-producentów broni w państwach
członkowskich. Polski Bumar oprotestował dyrektywę, twierdząc, że „w sferze państwowego
bezpieczeństwa nie wolno ulegać dogmatom wolnego rynku”610. Dlatego też Bumar wystąpił do
rządu polskiego o wprowadzenie prawnych preferencji dla krajowych producentów
wytwarzających produkty objęte dostawami strategicznymi, takich jak amunicja czy broń
strzelecka. Przedsiębiorcy domagają się także od rządu zawierania z własnym przemysłem umów
wieloletnich.611 Z powodu protestów, do lutego 2012 r. Polska nie transponowała do swego
porządku prawnego dyrektywy, pomimo, iż został opracowany projekt ustawy o zmianie ustawy
Prawo zamówień publicznych, który miał ową transpozycję umożliwić.612 Spośród państw
członkowskich tylko Grecja, Wielka Brytania i Francja dokonały implementacji dyrektywy w
podanym terminie – do sierpnia 2011 r.613
Dyrektywa obronna jest częścią „pakietu obronnego”, do którego należy także Dyrektywa
2009/43/EC614 dotycząca transferów wyposażenia obronnego w ramach UE oraz wymaganych
procedur jego certyfikacji. Również w tym przypadku, Europejska Agencja Obrony pełniła
kluczową rolę w jej stworzeniu. Ocenia się, że od momentu wejścia w życie w maju 2009 r. do
tylko do połowy 2011 r. dyrektywa pomogła zaoszczędzić około 400 milionów euro dzięki
rezygnacji z krajowych systemów wydawania licencji na transfery wymienionych w niej
materiałów.615
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ROZDZIAŁ IV
WSPÓLNA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY UNII EUROPEJSKIEJ
W DZIAŁANIU

IV.1. Strategia bezpieczeństwa Unii Europejskiej
IV.1.1. Definicja
Roman Kuźniar przedstawia ewolucję pojęcia strategii na przestrzeni wieków,
konkludując, że klasyczna definicja tego terminu to sztuka użycia siły zbrojnej w sposób
przemyślany i dla osiągnięcia pewnych celów politycznych, co oznacza siłę zorganizowaną,
poddaną władzy politycznej w pewnym kontekście instytucjonalnym i proceduralnym.
Jednocześnie R. Kuźniar przytacza bardziej neutralną definicję pojęcia „strategia”, zgodnie z
którą jest ona sztuką łączenia całości środków i zasobów, jakimi się dysponuje, w celu
urzeczywistnienia pewnego zamierzenia.616 Z kolei według Bolesława Balcerowicza, strategia to
„teoria i praktyka działania ukierunkowanego na osiągnięcie założonych celów w danej
dziedzinie, ujmowanych w skali ogólnej i mających charakter długofalowy”.617 Strategia
obronności dotyczy zatem działań nastawionych na osiągnięcie określonych celów w tej
dziedzinie. W ujęciu praktycznym wyrażana jest ona najpierw w koncepcjach strategicznych,
potem zaś zyskuje swe odzwierciedlenie w planach. Zatem każdy dokument prezentujący
strategię militarną powinien zawierać ocenę zagrożeń, charakterystykę interesów państwa i celów
do zrealizowania, opis sił i środków, które zostaną zaangażowane, zadania dla realizatorów oraz
sposoby i metody działań.618 Według André Beaufre’a, strategia nie powinna być jedynie
doktryną,

lecz

metodą

rozumowania,

pozwalającą

wybrać

najskuteczniejsze

metody

postępowania na podstawie dokonanej uprzednio klasyfikacji zdarzeń i ustaleniu ich
kolejności.619 Ten dynamiczno-refleksyjny charakter dobrej strategii podkreśla też Thomas G.
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Mahnken, pisząc, że strategia jest bardziej sztuką niż nauką i składa się ona raczej z koncepcji i
rozważań bardziej niż z bezwzględnie obowiązujących, kategorycznych sądów.620

IV.1.2. Europejska strategia bezpieczeństwa z 12 grudnia 2003 r.
Zgodnie z twierdzeniem B. Balcerowicza, w przeciwieństwie do NATO, Unia Europejska
nie posiada dokumentu zawierającego zwartą koncepcję strategiczną. Pewne jej elementy oraz
podstawowe założenia owej strategii zawarte są w rozproszonych dokumentach dotyczących
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa621, przede wszystkim w Traktacie o Unii
Europejskiej i Traktacie o Funkcjonowaniu UE w częściach poświęconych WPZiB oraz WPBiO,
konkluzjach szczytów Rady Europejskiej w Kolonii (czerwiec 1999 r.) i w Helsinkach (grudzień
1999 r.) czy francusko-brytyjskiej deklaracji z St. Malo z grudnia 1998 r. Dokumentem
prezentującym strategię bezpieczeństwa UE w sposób najbardziej kompleksowy jest przyjęty
przez Radę Europejską 12 grudnia 2003 r. w Brukseli raport wysokiego przedstawiciela ds.
WPZiB Javiera Solany zatytułowany Bezpieczna Europa w lepszym świecie, Europejska
strategia bezpieczeństwa. Publikując po raz pierwszy dokument zawierający założenia
strategiczne całej Unii, Europa potwierdziła swą tożsamość jako wspólnoty bezpieczeństwa
wobec świata zewnętrznego.622
Raport J. Solany składa się z trzech części: pierwsza poświęcona jest analizie środowiska
bezpieczeństwa i głównych zagrożeń, druga opisuje cele strategiczne Europy, zaś część trzecia
zawiera zalecenia co do dalszego wzmacniania polityki zagranicznej UE i zdolności zarządzania
kryzysowego Unii.
Część pierwsza europejskiej strategii bezpieczeństwa jest, według zgodnej oceny
krytyków, najmocniejszą stroną tego dokumentu. Definiuje się w niej podstawowe zagrożenia dla
bezpieczeństwa europejskiego. Strategia stwierdza, że choć atak na wielką skalę na którekolwiek
państwo członkowskie jest mało prawdopodobny, to Europa staje przed nowymi, bardziej
różnorodnymi i mniej przewidywalnymi zagrożeniami.623 Są to przede wszystkim624:
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-

terroryzm, biorąc pod uwagę, że Europa jest zarówno celem, jak i bazą dla
terrorystów, zaś ugrupowania terrorystyczne są coraz lepiej wyposażone, dysponują
systemami komunikacji globalnej i skłonne są do posługiwania się nieograniczoną
przemocą w celu osiągnięcia efektów na masową skalę;

-

rozprzestrzenianie broni masowego rażenia, możliwość otwarcia nowego wyścigu
zbrojeń na Bliskim Wschodzie, dostępność materiałów do produkcji BMR i postęp
technologiczny, proliferacja technologii rakietowych;

-

konflikty regionalne, zarówno odległe (Kaszmir, rejon Wielkich Jezior) ale
wpływające bezpośrednio i pośrednio na interesy Europy, jak i te położone bliżej jej
granic (Bliski Wschód), zbrojne i zamrożone, które zagrażają stabilności regionalnej i
niszczą infrastrukturę społeczną i materialną;

-

niewydolność aparatów państwowych: państwa upadłe (Somalia, Liberia, Afganistan),
korupcja i nadużycia władzy, słabe instytucje;

-

przestępczość zorganizowana, dla której Europa jest jednym z głównych celów, a
która przybiera takie formy jak przemyt narkotyków i nielegalnych imigrantów czy
handel ludźmi i bronią, i która w skrajnych przypadkach może zdominować słabe
struktury państwowe. Nowym wymiarem przestępczości zorganizowanej jest piractwo
morskie.

W dokumencie zauważa się też, że problemem Europy jest również jej zależność
energetyczna.625 Podkreśla się, że zestawienie tych różnych elementów wskazuje, że Europa musi
liczyć się z ryzykiem konfrontacji z bardzo poważnym zagrożeniem.626
W części drugiej dokumentu wymienia się trzy cele strategiczne, jakie Unia musi
zrealizować, aby zadbać o własne bezpieczeństwo i propagować swoje wartości. Są to: aktywne
przeciwdziałanie zagrożeniom, budowanie bezpieczeństwa w sąsiedztwie Unii oraz tworzenie
porządku międzynarodowego opartego na efektywnych stosunkach wielostronnych.627 Podkreśla
się, że ramach realizacji pierwszego celu, Unia podjęła po 11 września 2001 r. kroki w ramach
walki z terroryzmem (przyjęcie europejskiego nakazu aresztowania, zwalczanie finansowania
terroryzmu, umowa z USA o wzajemnej pomocy prawnej), prowadzi od wielu lat politykę
przeciwko proliferacji oraz interweniuje w celu ułatwienia rozwiązania konfliktów regionalnych i
http://www. consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIPL.pdf, 23/09/2010.
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niesienia pomocy niewydolnym państwom (Bałkany, Afganistan, DR Konga).628
W tej części dokumentu znalazła się także charakterystyka nowej koncepcji samoobrony,
jaką przyjąć powinna UE. Realizowana dotychczas przez państwa strategia obrony opierała się
bowiem na groźbie inwazji terytorialnej; obecnie, w dobie powstania nowych zagrożeń pierwsza
linia obrony nierzadko znajdować się będzie za granicą. Oznacza to konieczność gotowości
jeszcze przed wystąpieniem kryzysu. Co więcej, żadne z zagrożeń, których dziś obawiać się
powinna Europa, nie ma charakteru czysto wojskowego i żadnego nie można zwalczyć za
pomocą wyłącznie wojskowych środków: każde z nich wymaga połączenia wielu instrumentów.
W państwach niewydolnych instrumenty wojskowe mogą być potrzebne do przywrócenia
porządku, a środki humanitarne do zwalczenia bezpośrednich skutków kryzysu. Konflikty
regionalne wymagają rozwiązań politycznych, jednak zasoby wojskowe i skuteczna ochrona
porządku są przydatne w fazie wychodzenia z konfliktu. Instrumenty gospodarcze służą
odbudowie, a zarządzanie kryzysowe pomaga przywrócić rządy cywilne. Unia Europejska, jako
dysponent środków nacisku ekonomiczego i politycznego, ale też organizacja rozwijająca zasoby
do pełnienia misji cywilnych i wojskowych, jest dobrze przygotowana do reagowania na takie
sytuacje.629
Budowanie bezpieczeństwa w sąsiedztwie Unii jest istotne z uwagi na fakt, że słabe
rządy,

konflikty

regionalne,

niekorzystne

zjawiska

demograficzne

czy

przestępczość

zorganizowana w pobliżu europejskich granic stwarzają zagrożenia także dla mieszkańców UE.
Z tego też względu należy działać na rzecz utworzenia „pierścienia dobrze zarządzanych krajów
na wschód od Unii Europejskiej i wzdłuż wybrzeży Morza Śródziemnego”.630
Trzeci cel strategiczny to, według raportu wysokiego przedstawiciela, rozwój silnej,
opartej na poszanowaniu prawa społeczności międzynarodowej wraz z funkcjonującymi
instytucjami. Jednym z priorytetów Unii Europejskiej jest w tym kontekście wzmocnienie
Organizacji Narodów Zjednoczonych przez dostarczenie instrumentów, które umożliwią jej
wypełnianie

obowiązków

oraz

skuteczne

działanie.631

Inne

organizacje

istotne

dla

funkcjonowania międzynarodowego ładu to instytucje o charakterze gospodarczym, takie jak
WTO i organizacje finansowe, a także organizacje regionalne: OBWE, Rada Europy, ASEAN,
MERCOSUR czy Unia Afrykańska.632 Dokument podkreśla też niesłabnącą wagę partnerstwa
628
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transatlantyckiego i związków UE z NATO.633
Trzeci rozdział strategii poświęcony jest zaleceniom w celu jej realizacji. Autorzy
podkreślają w nim konieczność odwołania się do wszystkich dostępnych Unii instrumentów, „w
tym do działań politycznych, dyplomatycznych, wojskowych, cywilnych, handlowych i
rozwojowych”634, a także rozwinięcia strategicznej kultury sprzyjającej wczesnej i zdecydowanej
interwencji (co jest wyraźnym zaleceniem pod adresem WPZiB i EPBiO). Unia powinna być
zdolna do prowadzenia kilku operacji, zawierających komponenty zarówno cywilne, jak i
wojskowe,

jednocześnie.

Powinna

także

udzielać

ONZ

wsparcia

w

postaci

misji

krótkoterminowego zarządzania kryzysowego oraz stabilizacji pokonfliktowej.635
Kolejnym czynnikiem o krytycznym znaczeniu jest zwiększanie zdolności. Konieczne są
większe zasoby na obronę i efektywniejsze posługiwanie się nimi w celu zmniejszenia kosztów i
uniknięcia dublowania środków i działań. Należy zwiększyć nacisk na misje cywilne, uaktywnić
potencjał dyplomatyczny, zintensyfikować wymianę informacji wywiadowczych oraz rozszerzyć
zakres misji na wspólne operacje rozbrojeniowe, wsparcie dla państw trzecich w walce z
terroryzmem oraz w reformie sektora bezpieczeństwa.636 W tej części dokumentu podkreśla się
znaczenie stałych porozumień między UE i NATO w procesie zwiększania zdolności operacyjnej
Unii i budowy partnerstwa strategicznego w dziedzinie zarządzania kryzysami.637 Na uwagę
zasługuje też rola, jaka w europejskiej strategii bezpieczeństwa przypisywana jest Sojuszowi
Północnoatlantyckiemu. Zauważa się, że podstawą europejskiego bezpieczeństwa jest sojusz
Europy ze Stanami Zjednoczonymi i stabilizująca dla pokoju w Europie rola NATO. UE uważa
USA za partnera strategicznego i również na jego potencjale militarnym opiera bezpieczeństwo
całej wspólnoty.638 Świadczy to o niesłabnącej, pomimo szybkiego w ostatnich latach rozwoju
EPBiO, roli Stanów Zjednoczonych w zapewnianiu bezpieczeństwa Europy.
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IV.1.3. Aktualizacja europejskiej strategii bezpieczeństwa
W grudniu 2008 r. Rada Europejska zaaprobowała raport wysokiego przedstawiciela ds.
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w sprawie wdrażania europejskiej strategii
bezpieczeństwa. Raport ten nie zmienia zasadnicznych założeń strategii, wprowadza jednak
szereg nowych elementów i rekomendacji. Dokument identyfikuje także nowe zagrożenia dla
bezpieczeństwa Europy, jak też te wyzwania, których waga znacznie się zwiększyła od czasu
przyjęcia strategii w 2003 r. Do najważniejszych należą: bezpieczeństwo energetyczne,
zwłaszcza potrzeba dywersyfikacji źródeł energii, bezpieczeństwo cybernetyczne, walka z
piractwem oraz wzrastające znaczenie oddziaływania zmian klimatycznych na bezpieczeństwo
międzynarodowe.639
Według oceny zawartej w raporcie, w ciągu pięciu lat, jakie upłynęły od opublikowania
ESB, Europa poczyniła zdecydowane postępy: włączyła się w międzynarodowe działania
związane z irańskim programem jądrowym, opracowała w roku 2005 nową strategię
antyterrorystyczną i z sukcesem ją wdraża, polepszyła możliwości w zakresie zapobiegania
konfliktom i zarządzania kryzysowego, zwłaszcza w obszarze misji cywilnych oraz wdrożyła
instrumenty stabilizacji bezpośredniego otoczenia w postacji europejskiej polityki sąsiedztwa.
Unia Europejska podejmuje też wysiłki na rzecz rozwiązania konfliktów na Bliskim Wschodzie
(udział w pracach Kwartetu, czynny udział w procesie z Annapolis) i w Afganistanie.640
Ważnym elementem działalności Unii, jak również i wyzwaniem, które w nadchodzących
latach będzie zyskiwać na znaczeniu, jest dostrzeżenie powiązania bezpieczeństwa z rozwojem
krajów i regionów. Z tego też powodu szczególny nacisk należy kłaść na pokonfliktową
stabilizację i odbudowę. Taki charakter miały m.in. misje UE w Gwinei-Bissau i w DR Konga,
nastawione na reformę sektora bezpieczeństwa i rozbrojenie oraz demobilizację i reintegrację,
czy też misja EUJUST-LEX w Iraku, wspierająca odbudowę procesu politycznego i
praworządności.641
Wśród problemów, których waga pogłębiła się jeszcze od r. 2003 znajduje się m. in.
kwestia bezpieczeństwa energetycznego. Jak szacują autorzy dokumentu, do roku 2030 do 75%
639
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ropy i gazu Europa musiała będzie importować. Z tego też powodu niezbędna będzie strategia
łącząca w sobie aspekt wewnętrzny i zewnętrzny: stworzenie bardziej zunifikowanego rynku
energii o większej łączności wewnętrznej, poświęcenie szczególnej uwagi krajom najbardziej
odizolowanym, opracowanie metod radzenia sobie z kryzysem w przypadku tymczasowych
przerw w dostawach, większa dywersyfikacja paliw, źródeł dostaw oraz tras przesyłu, ale także
wspieranie dobrych rządów, poszanowanie praworządności i inwestycje w państwach
pochodzenia.642
Raport wysokiego przedstawiciela poświęca też wiele uwagi budowaniu stabilności w
Europie i poza nią. Dokument zauważa też rolę basenu Morza Śródziemnego dla bezpieczeństwa
Europy i zagrożenie wypływające z konfliktów regionalnych i politycznego radykalizmu. Wiele
miejsca poświęca rosnącemu zagrożeniu ze strony Iranu, stwierdzając, że rozwinięcie jądrowej
zdolności militarnej tego kraju stanowiłoby niedopuszczalne zagrożenie dla bezpieczeństwa UE.
Podkreśla też wagę europejskiej polityki sąsiedztwa, w tym pomocy wschodnim partnerom UE
oraz Synergii Czarnomorskiej.643
W podsumowaniu raport wymienia warunki, które spełnić musi Unia Europejska aby
właściwie reagować na zmieniające się warunki bezpieczeństwa644:
1. Poprawić skuteczność działania i zwiększyć zdolności. Unia powinna podnieść poziom
środków umożliwiających szybkie reagowanie: struktur administracyjnych, dowodzenia i
sztabów oraz interoperacyjność pomiędzy krajowymi kontyngentami. Kluczowymi
zasobami będą transport lotniczy, helikoptery, potencjał kosmiczny i zdolność obserwacji
morza.
2. Zintensyfikować wspólne działania z sąsiadami, które polegać na integracji regionalnej w
ramach Unii dla Śródziemnomorza i partnerstwa ze wschodnimi sąsiadami.
3. Zbudować partnerstwo na rzecz skutecznego multilateralizmu. Kluczowe jest tu
współdziałanie z USA, ONZ oraz NATO i OBWE, przyczyniające się do stabilizowania
konfliktów i promowania demokracji (jak dotąd realizowanych w Kosowie, Afganistanie,
DR Konga, Sudanie/Darfurze, Czadzie, Somalii i Gruzji).
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IV.1.4. Krytyka europejskiej strategii bezpieczeństwa
Omawiając znaczenie europejskiej strategii bezpieczeństwa, wielu analityków wskazuje
na zawartą w tym dokumencie bardzo rzetelną, trafną i kompleksową identyfikację głównych
zagrożeń i wyzwań, przed jakimi stoi w chwili obecnej Unia Europejska. Zalety tej diagnozy
podkreśla m.in. Roman Kuźniar, zwracając uwagę na takie cechy współczesnych zagrożeń jak
mniejsza widoczność i większa nieprzewidywalność.645 Podkreśla on także nowatorstwo raportu,
odnotowując fakt, że po raz pierwszy w dokumencie unijnym dokonano precyzyjnego
zdefiniowania zagrożeń dla bezpieczeństwa tej organizacji.646 Podobnego zdania jest Sven
Biscop, podkreślając adekwatność kompleksowego podejścia do bezpieczeństwa prezentowanego
w strategii.647 Philippe de Schoutheete zauważa, że mamy do czynienia z wydarzeniem, dzięki
któremu Unia w przyszłości zrównoważy swą potęgę mocarstwa cywilnego za pomocą aspektu
militarnego.648
Analizując przytoczone wcześniej elementy składowe modelowej koncepcji strategicznej
według Bolesława Balcerowicza, należy jednak stwierdzić że jedynie pierwszy element – ocena
środowiska i identyfikacja zagrożeń – został przez autorów europejskiej strategii bezpieczeństwa
potraktowany w sposób wyczerpujący. Inne elementy – definicja interesów strategicznych, cele i
środki ich realizacji oraz podział zadań cząstkowych dla osiagnięcia strategii – są albo nieobecne,
albo tylko ogólnikowo zasygnalizowane. Również z dalszej analizy tekstów krytycznych wobec
strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej wynika, że choć jest ona dokumentem obszernym i
wyczerpująco charakteryzującym stan bezpieczeństwa światowego i środowisko, w jakim
funkcjonuje obecnie Europa, to jednak brakuje jej kompletności i precyzji. Z punktu widzenia
zasad sporządzania strategii nie posiada ona kluczowych elementów. Grzeszy ona zbytnią
opisowością, ma też charakter głównie deklaratywny. Brak jest precyzyjnie nakreślonych celów i
sposobów dojścia do nich. Irma Słomczyńska zauważa, że w dokumencie brak zarówno definicji
celów strategicznych Unii, jak i mechanizmu określającego, kiedy, jak i gdzie oraz w jaki sposób
UE ma działać.649
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Z kolei Bolesław Balcerowicz stwierdza, że dokumentowi brak cech strategii w sensie
geopolitycznym. Nie zdefiniowano teatrów działań wojskowych dla sił zbrojnych wystawianych
przez Unię i nie określono pola bezpieczeństwa UE, co wynikać powinno ze zdefiniowanych
interesów bezpieczeństwa Europy.650 Z tego też powodu, dokument nie identyfikuje regionów
głównego zainteresowania strategicznego UE, zamiast tego wymieniając jako przedmiot jej
działania światowe obszary niestabilności, ze szczególnym uwzględnieniem regionów
sąsiadujących

z

granicami

rozszerzonej

Unii.

Mało

precyzyjną

definicję

obszarów

zainteresowania UE krytykuje również Daniel Keohane, pisząc, że Europa nie powinna
interweniować we wszystkich obszarach niestabilności, ale skupić się na Rosji, Bałkanach, i
Bliskim Wschodzie, a w dalszej perspektywie – również na obszarach Afryki Subsaharyjskiej.651
Podobnego zdania jest Stanisław Koziej, który zauważa, że każda kompletna strategia
powinna odpowiadać na podstawowe pytania dotyczące interesów i strategicznych celów jej
podmiotu, warunków jego bezpieczeństwa, czyli warunków realizacji interesów i osiągnięcia
celów strategii, sposobów działania oraz sił i środków wydzielonych dla jej realizacji. Raportowi
J. Solany brakuje odniesienia do celów i środków, należałoby więc uzupełnić go o deklarację
prezentującą europejskie interesy i wartości oraz wspólne cele strategiczne UE w dziedzinie
bezpieczeństwa. W strategii nie przewidziano także mechanizmów jej implementacji.652
Podobne stanowisko wyrażone jest w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego
2009 r. w sprawie europejskiej strategii bezpieczeństwa, której autorzy wyrażają ubolewanie w
związku z faktem, że Rada UE nie wzięła pod uwagę postulatów zawartych w poprzednich
sprawozdaniach Parlamentu w sprawie ESB i EPBiO, dotyczących w szczególności definicji
wspólnych europejskich interesów bezpieczeństwa oraz definicji kryteriów rozpoczynania misji
w ramach europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony.653
Stanisław Koziej zauważa również, że to, co w strategii europejskiej prezentowane jest
jako cele strategiczne, w istocie jest zestawem celów operacyjnych. Cele strategiczne są
odzwierciedleniem wspólnych interesów i mają bardziej długofalowy charakter. Takich celów w
strategii UE brakuje, jako że brakuje opisu interesów, z których można byłoby owe cele wywieść.
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Warto byłoby także uzupełnić dokument o punkt końcowy zawierający zarys systemu
bezpieczeństwa UE: jakie siły państwa członkowskie winny wydzielać do wspólnej dyspozycji,
jakie powinny być instytucje bezpieczeństwa, kierunki doskonalenia organizacyjnego,
technicznego i operacyjnego. Pewne elementy takiego systemu zawarte są w końcowej części
dokumentu, ale są one niekompletne. Koziej wskazuje się też na potrzebę dokładniejszego
ustalenia sposobu wdrażania owej strategii.654 Podobne zarzuty pod adresem strategii wysuwa też
François Heisbourg, jeden z autorów Białej Księgi na temat obronności europejskiej.655
Nie wszyscy obserwatorzy krytykują jednak dokument J. Solany. Na łamach Przeglądu
NATO Tomaš Valašek podkreśla rolę europejskiej strategii bezpieczeństwa w powolnym, acz
widocznym postępie w wypracowywaniu konsensusu co kierunków polityki bezpieczeństwa
Unii. Jego zdaniem dokument ten po raz pierwszy skłonił wiele państw UE do przyjęcia filozofii
bezpieczeństwa której być może nie przyjęłyby one z własnej inicjatywy. Jak pisze dalej Valášek,
„dokument ten ma w 90% charakter opisowy, a w 10% – decyzyjny. Chociaż może się wydawać,
że 10% to niewiele, kilka lat temu i to byłoby nie do pomyślenia. Wydaje się to zwiastować nową
erę (…) w której polityka będzie wciąż w znacznym stopniu kształtowana i wdrażana przez
państwa członkowskie; coraz częściej będzie jednak musiała uwzględniać ograniczenia, a czasem
nakazy dyktowane wspólnymi interesami 25 państw”.656
Podobnie Mark Leonard i Richard Gowan doceniają rolę dokumentu w kształtowaniu
pozimnowojennego multilateralizmu. Podkreślają, że dokument słusznie kreśli rolę Europy jako
aktora

stosującego

cały

arsenał

środków

w

odpowiedzi

na

kryzysy:

handlowych,

dyplomatycznych, politycznych oraz wojskowych, choć te ostatnie skupiać się będą na
operacjach typu długofalowego utrzymywania pokoju i stabilizacji bardziej niż błyskawicznych
akcjach militarnych typu shock and awe. Leonard i Gowan dodają, że „siła nie może pozostawać
centrum naszego planowania strategicznego”.657 Podobnego zdania jest Robert Kupiecki, pisząc,
że „(...) poszukiwania odpowiedzi na rozmaite nowe zagrożenia musiały z jednej strony nie tylko
dotknąć polityki państw, ale i zejść na szczebel bezpieczeństwa jednostek, a z drugiej strony
wspiąć się na poziom rozwiązań globalnych.658 Jak dodają Andrew Salmon i Mary Kaldon,
654
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operacje humanitarne muszą być przeprowadzane z poszanowaniem norm humanitarnych, zaś
ochrona jednostek będzie centralnym zadaniem takich operacji.659
Leonard i Gowan dodają ponadto, że „europejska obsesja legalności”, postrzegana przez
niektórych jako słabość, może być atutem UE, jeśli szły będą za nią bardziej restrykcyjne środki
polityczne i gospodarcze.660 Co więcej, silną stroną ESB jest według nich wyjście poza znane z
innych dokumentów podkreślanie wagi instytucji międzynarodowych i przejście do zapowiedzi
działania, kiedy reguły i prawo międzynarodowe będą łamane.661 Podobnego zdania jest Irma
Słomczyńska, pisząc o konieczności zachowania zdolności do odpowiedzi zbrojnej oraz
stosowania zasady używania minimum siły niezbędnego do realizacji celu, którym jest
stabilizacja sytuacji, a nie wygrana.662
Mimo rewizji ESB w r. 2008, obecnie trwa dyskusja na temat wypracowania nowej
europejskiej strategii bezpieczeństwa. Podkreślana jest konieczność uaktualnienia dokumentu J.
Solany poprzez uzupełnienie go o brakujące elementy, które uczyniłyby zeń kompletną strategię
militarną. Wśród innych czynników uzasadniających konieczność rewizji ESB wymienia się:
nowy cykl budżetowy UE, rozpoczynający się w r. 2014, zasadność realizacji EPBiO w oparciu o
kompletny dokument zamiast cząstkowych działań ad hoc663, potrzeba zdefiniowania nowych
strategii regionalnych UE, publikacja nowej koncepcji strategicznej NATO w grudniu 2010 r.
oraz zmiany instytucjonalne w ramach WPBiO wprowadzone przez Traktat z Lizbony.664
Pojawiają się propozycje dokonania strategicznego przeglądu WPZiB, w tym WPBiO, w celu
stworzenia unijnej białej księgi polityki bezpieczeństwa i obrony, uwzględniającej aspekty
militarne, nowe uwarunkowania instytucjonalne oraz długofalowe cele Unii.665
Podobna propozycja została zaprezentowana także przez prezydencję polską: podczas
odbywającej się w Sejmie RP w dniu 26 września 2011 r. konferencji poświęconej współpracy
NATO i UE w zwalczaniu współczesnych zagrożeń, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa
Dyplomatyczny vol 47 nr 1/2009.
659
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Narodowego RP Zdzisław Lachowski zaproponował uruchomienie strategicznego przeglądu
bezpieczeństwa UE, którego rezultatem mogłaby być ewentualna nowelizacja europejskiej
strategii bezpieczeństwa.666
Z analizy piśmiennictwa dotyczącego europejskiej strategii bezpieczeństwa wynika
zatem, że wymaga ona licznych uzupełnień. Przyczyny tego stanu rzeczy diagnozuje trafnie Irma
Słomczyńska, pisząc, że omawiany dokument nie jest ostatnim etapem formułowania założeń
strategicznych dla Unii Europejskiej. Wynika to według I. Słomczyńskiej z hybrydowej natury
samej konstrukcji UE oraz konsensualnego charakteru dokumentu, uwzględniającego niechęć
niektórych państw członkowskich do zaciągania daleko idących zobowiązań w dziedzinie
bezpieczeństwa i obrony. Z tego też powodu w dokumencie umieszczono zapisy dotyczące raczej
pewnych trendów i kierunków wykorzystania dostępnych UE środków i metod działania, bez
precyzyjnego określania warunków i przesłanek ich użycia.667 Jest to argument słuszny,
zważywszy, ze dokument dyskutowany był w tym samym czasie, kiedy trwały prace nad
kontrowersyjnym Traktatem Konstytucyjnym i w okresie sporów między państwami
członkowskimi o interwencję amerykańską w Iraku. W tym miejscu dodać należy, że pomimo
swej niekompletności strategia zawiera wiele słusznych postulatów zmierzających do poprawy
zdolności UE w dziedzinie działań militarnych, z ktorych część została już zrealizowana, jak
choćby ustanowienie Europejskiej Agencji Obrony czy rozszerzenie na mocy Traktatu z Lizbony
katalogu misji petersberskich.
Zawartość europejskiej strategii bezpieczeństwa oraz jej aktualizacji wyraźnie wskazują
na to, że jest to strategia zupełnie nowego typu. Analizowana z punktu widzenia klasycznych
definicji posiada wiele mankamentów, gdyż nie zawiera elementów składowych z arsenału sztuki
prowadzenia wojny. Dzieje się tak dlatego, że UE nie jest tworem państwowym o jasno
sprecyzowanych celach strategicznych i uwarunkowaniach geopolitycznych: jest ona bytem
wielopodmiotowym, gdzie proces decyzyjny oparty jest na konsensusie, a jego składowe są
często elementami sprzecznymi. Proces godzenia owych sprzeczności ma charakter dynamiczny
raczej niż linearny. Wszystko to wskazuje na wyłonienie się zupełnie nowego podmiotu w
otoczeniu bezpieczeństwa światowego.
Drugim wnioskiem, który nasuwa się w trakcie analizy strategii oraz dokumentów ją
666

Por:
http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/2/3406/Konferencja_Delegacji_Sejmu_i_Senatu_do_Zgromadzenia_Parlamentarneg
o_NATO.html, 16/10/2011.
667
Irma Słomczyńska, op. cit., s. 257.

175

opisujących, to ten, że kultura polityczna Unii ma bezpośrednie przełożenie na jej podejście do
strategii obronnej. Strategia przewiduje, że podstawowymi typami akcji zbrojnej będą dla UE
misje zapobiegania konfliktom, misje wymuszania pokoju oraz stabilizacyjne (dokument nie
odnosi się w żaden sposób np. do kwestii obrony terytorialnej). Jak zauważa Roman Kuźniar, we
wszystkich tych sytuacjach Unia przewiduje działanie zgodne z prawem międzynarodowym,
czyli uprzednią autoryzację Rady Bezpieczeństwa ONZ lub organizacji regionalnych
działających na mocy Karty NZ. Nie ma mowy o jednostronnych akcjach wojskowych
motywowanych względami hegemonistycznymi.668 Wyraźnie widać że Unia, aspirując do roli
mocarstwa także w dziedzinie politycznej, ewoluuje w kierunku mocarstwowości typu soft
power, realizowanej za pomocą całego arsenału środków, w większości pozamilitarnych, i
działającej w zgodzie z prawem międzynarodowym i poszanowaniem instytucji.
Jednak aby taki typ mocarstwowości odpowiadał skutecznie na wyzwania współczesnego
świata, konieczna jest szybka w działaniu, nowoczesna siła militarna. Potrzebny zatem będzie
intensywny rozwój zasobów oraz struktur (infrastrukturalnych, logistycznych, decyzyjnych i
organizacyjnych) w celu umożliwienia Unii zdecydowanej reakcji wszędzie tam, gdzie prawo
międzynarodowe jest łamane lub dochodzi do niestabilności zagrażającej także UE lub jej
otoczeniu. Konieczna jest także debata na temat podstawowych celów geostrategicznych, jakie
powinna wytyczyć sobie Unia Europejska oraz sposobów ich realizacji.

IV. 2. Misje wojskowe Unii Europejskiej realizowane w ramach wspólnej polityki
bezpieczeństwa i obrony
[
Jan Żmuda wymienia cztery rodzaje misji realizowanych w ramach europejskiej polityki
bezpieczeństwa i obrony: 1) misje wojskowe, 2) misje policyjne, 3) misje doradcze i cywilnowojskowego wsparcia oraz 4) misje doradcze w sprawach prawnych/monitorujące.669 Do końca
2011 r. UE zrealizowała bądź nadal kontynuuje 17 misji o charakterze cywilnym, 7 misji
wojskowych oraz jedną mieszaną, cywilno-wojskową. Szybki rozwój misji cywilnych
doprowadził do ustanowienia w sierpniu 2007 r. Zespołu ds. Planowania i Prowadzenia Operacji
Cywilnych w Sekretariacie Generalnym Rady.670
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Tabela 1. Misje Unii Europejskiej – bieżące i zakończone671.
Nazwa

Rejon

Daty
rozpoczęcia/
zakończenia

Liczba
personelu

Charakter

Europa
1.
2.

EUMM/EUCM
Misja
obserwacyjna
WE/UE

3.
4.
5.
6.
7.
8.

EUPM
EUMO
Concordia
EUPOL
Proxima
EUPAT
EUFOR Althea

9.

Bośnia i
Hercegowina,
Serbia,
Czarnogóra,
Kosowo,
Macedonia,
Albania
Bośnia i
Hercegowina
Macedonia
Macedonia
Macedonia
Bośnia i
Hercegowina
Gruzja

10.

EUJUST
Themis
EUBAM

11.

EUMM

Mołdowa i
Ukraina
Gruzja

12.

EULEX

Kosowo

VII.1991XII.2000,
od XII.2000

Cywilna obserwacyjna

od I.2003

ponad 500

Cywilna - policyjna

III-XII.2003

350

Wojskowa

XII.2003XII.2005
XII.2005VI.2006
od XII.2004

200

Cywilna - policyjna

ok. 30

Cywilna - policyjna
doradcza
Wojskowa

3429

VII.2004II.2005
od XII.2005

9
ponad 200

od X.2008

399

od XII.2008

ok. 2800

Cywilna-umacnianie
rządów prawa
Cywilna - pomoc
graniczna
Cywilna monitorująca
Cywilna-umacnianie
rządów prawa

Bliski Wschód
EU COPPS,
EUPOL
COPPS
EUBAM
Rafah
EUJUST LEX

Palestyna

od VI.2005
/I.2006

obecnie 86

Cywilna - policyjna

Izrael/Palestyna

od XII.2005

22

Irak

od VII.2005

50

Cywilna - pomoc
graniczna
Cywilna-umacnianie
rządów prawa

EU Operations, http://www.consilium.europa.eu/eeas/security-defence/eu-operations.aspx?lang=en, 23/10/2011;
Ryszard Zięba, Bezpieczeństwo państw zrzeszonych w NATO i Unii Europejskiej, w: Ryszard Zięba (red.),
Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s.
285-287.
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Afryka
ARTEMIS
EUPOLKinszasa
EUPOL-DR
Konga

DR Konga
DR Konga

EUSEC-DR
Konga
EUFOR-DR
Konga
AMIS II

EUFORTchad/RCA
EU SSRGwinea
Bissau
EUTMSomalia
EUNAVFOR
Atalanta

ok. 900
ok. 30

Wojskowa
Cywilna - policyjna

DR Konga

VI-IX.2003
IV.2005VI.2007
od VII.2007

49

DR Konga

od VII.2005

48

DR Konga

VII-XI.2006

2200

Cywilna-umacnianie
rządów prawa,
kontynuacja EUPOL
Kinszasa
Cywilna-umacnianie
rządów prawa
Wojskowa

Sudan (Darfur)

VII.2005XII.2007

ok. 50

Czad, Republika
Środkowoafrykańska
Gwinea Bissau

I.2008III.2009
VI.2008IX.2010

3700

Somalia

od IV.2010

66

Cywilna-doradcza,
umacnianie rządów
prawa
Wojskowa

Somalia

od XII.2008

1398

Wojskowa

24000

Cywilna monitorująca
Cywilna-policyjna

24

Cywilno-wojskowa –
pomoc logistyczna
dla misji Unii
Afrykańskiej AMIS
Wojskowa

Azja
AMM

Indonezja (Aceh)

EUPOLAfganistan
Afghanistan
Stan na dzień 31.10.2011.

IX.2005XII.2006
od VI.2007

ok. 520

W grudniu 2001 r., dwa lata po zainicjowaniu europejskiej polityki bezpieczeństwa i
obrony, Rada Europejska z Laeken zadeklarowała, że UE posiada zdolności do przeprowadzania
operacji zarządzania kryzysowego oraz podkreśliła konieczność dalszego jej rozwoju.672 Ta
ocena została następnie zaktualizowana i rozszerzona podczas sesji Rady ds. Ogólnych i
Stosunków Zewnętrznych w maju 2003 r., która określiła zdolności Unii jako wystarczające dla

Presidency Conclusions, Brussels, 14 and 15 December 2001, s. 2,
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/68827.pdf, 26/10/2011.
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realizacji wszystkich zadań petersberskich, choć w dalszym ciągu ograniczone przez pewne,
zidentyfikowane już braki.673 W tym samym roku zainicjowana została pierwsza wojskowa
operacja Unii Europejskiej w ramach EPBiO.

IV.2.1. EUMO Concordia w byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii
W marcu 2003 r. Unia Europejska przejęła od NATO operację wojskową w byłej
Jugosłowiańskiej Republice Macedonii. Concordia była niewielką (350 żołnierzy) misją, która
miała na celu ułatwienie stabilizacji i pokojowego rozwoju zagrożonej konfliktem etnicznym
BJR Macedonii674 na drodze realizacji Porozumienia Ramowego z Ohrydy z sierpnia 2001 r.
Podjęta została na podstawie decyzji Rady Europejskiej z 27 stycznia 2003 r. (wspólne działanie
2003/92/WPZiB)675, na prośbę prezydenta BJR Macedonii Borisa Trajkovskiego. Siły Unii
przejęły z rąk NATO operację Allied Harmony. Brało w niej udział 26 państw członkowskich
oraz 124 państwa trzecie. Concordia nie opierała się jedynie na zasobach Unii, ale także na
zasobach planistycznych i wsparciu logistycznym NATO w formule Berlin Plus.676 Zadaniem sił
UE było patrolowanie, wywiad, nadzór, ostrzeganie sytuacyjne oraz działania o charakterze
łącznikowym, miały one wsparcie w postaci pojazdów opancerzonych i helikopterów. Misja,
choć ograniczona, była istotna z dwóch powodów: pozwoliła na operacjonalizację EPBiO w
wymiarze militarnym, w tym przetestowanie procedur i mechanizmów decyzyjnych, dała też
podstawę do sprawdzenia w działaniu porozumienia Berlin Plus.677 Efekty tej współpracy zostały
następnie podsumowane we „Wspólnym podejściu UE i NATO dla Bałkanów Zachodnich”
opublikowanym w lipcu 2003 r., w którym pozytywnie ocenia się realizację pierwszej misji w tej
formule.678 Operacja EUMO Concordia została następnie zastąpiona misją policyjną EUPOL
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Proxima.679
IV.2.2. EUFOR Althea w Bośni i Hercegowinie
Kolejna, kontynuowana do dnia dzisiejszego, operacja wojskowa UE na Bałkanach,
EUFOR Althea w Bośni i Hercegowinie, podjęta została na podstawie wspólnego działania
2004/570/WPZiB680 z 12 lipca 2004 r. Zgodnie z tym dokumentem, Althea, będąca operacją typu
wymuszania pokoju, prowadzona jest w celu osiągnięcia postępu w procesie stabilizacji kraju
oraz implementacji Ogólnej Umowy Ramowej na Rzecz pokoju w Bośni i Hercegowinie.681 Unia
Europejska zdecydowała o rozpoczęciu operacji po zakończeniu 2 grudnia 2004 r. misji
natowskich sił SFOR, działających, podobnie jak w przypadku Concordii, w ramach operacji
Allied Harmony. EUFOR Althea została przygotowana w ścisłej konsultacji z NATO i ona
również prowadzona była zgodnie z porozumieniami Berlin-Plus.682 Jest to jak dotąd największa
i najdłuższa misja wojskowa UE: liczyła 6300 żołnierzy od grudnia 2004 r. do maja 2007 r.,
kiedy to liczba personelu została zredukowana do 2500.683 Biorą w niej udział żołnierze z 24
państw członkowskich UE oraz 9 państw trzecich.684 Jako sprawdzian zdolności Unii
Europejskiej w dziedzinie operacji utrzymywania pokoju, EUFOR Althea okazała się sukcesem,
skutecznie

wspierając

działania

Biura

Wysokiego

Przedstawiciela

ONZ

w

Bośni-

Hercegowinie.685 Efekty działania EUFOR Althea to przede wszystkim odbudowa instytucji
państwowych, policji, sądownictwa, mechanizmu wyborów do organów przedstawicielskich,
oraz wzmocnienie administracji państwowej, podniesienie skuteczności ochrony granic, większe
poszanowanie praw człowieka, w szczególności praw kobiet oraz odbudowa powojennej

679
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gospodarki Bośni i Hercegowiny.686 Krytyka misji podkreśla długą, sześciomiesięczną fazę
porozumień politycznych zmierzających do jej uruchomienia.
IV.2.3. Artemis w Demokratycznej Republice Konga
Operacja Artemis w DR Konga podjęta została na podstawie mandatu RB ONZ zawartego
w rezolucji 1484(2003) z dnia 30 maja 2003 r.687, która upoważniała wielonarodowe siły
kryzysowe do podjęcia interwencji w celu ochrony infrastruktury i ludności cywilnej w obliczu
niewystarczającej skuteczności sił MONUC. Na apel ONZ odpowiedziała Francja, która została
państwem ramowym operacji i zgromadziła siły z 16 innych państw członkowskich688. W toku
operacji Artemis, przeprowadzonej na prośbę ONZ, 2200 żołnierzy francuskich utworzyło kordon
sanitarny wokół stolicy prowincji Bunia w celu ochrony ludności cywilnej przed atakami
rebeliantów.689 Operacja miała pozytywny wpływ na proces pokojowy w DR Konga, gdyż
konflikt w Ituri zagrażał destabilizacją całego regionu, i zapewniła siłom ONZ konieczne
wsparcie. Była to pierwsza autonomiczna zagraniczna misja Unii Europejskiej, zrealizowana bez
pomocy stron trzecich, np. NATO. Miała więc bardzo istotne znaczenie dla rozwoju WPBiO.690
Pomimo swej politycznej odwagi i przełomowości, spotkała się jednak również z krytyką:
zarzucano jej przede wszystkim, że nie posiadała wystarczająco sprecyzowanych celów, co z
kolei wiązało się z nieostrą definicją unijnego peacekeeping. Widoczne były różnice w kulturze
operacyjnej między oddziałami ONZ a UE, co doprowadziło w zasadzie do pojawienia się dwóch
modeli zarządzania kryzysowego. Ponadto zarówno liczebność oddziałów unijnych, jak i ich
wyposażenie sprzętowe nie korelowało w odpowiednim stopniu z wielkością operacji.691

IV.2.4. EUFOR DR Kongo
Druga misja wojskowa Unii w tym kraju, EUFOR DR Kongo podjęta została na
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podstawie wspólnego działania w oparciu o rezolucję Rady Bezpieczeństwa Narodów
Zjednoczonych nr 1671(2006), upoważniającą Unię Europejską do wysłania sił do DR Konga w
celu zapobieżenia aktom przemocy w czasie trwania wyborów prezydenckich i parlamentarnych
w tym kraju i wsparciu pozostających na miejscu sił ONZ.692 Zadaniem sił UE była MONUC w
wykonywaniu mandatu, ochrona lotniska w Kinszasie, zapewnienie bezpieczeństwa i swobody
poruszania się personelu misji ONZ oraz obserwatorów unijnych.693
Misja wypełniła swoje zadanie, a poprzez obecność w DR Konga Unia dała do
zrozumienia, że stosunki europejsko-afrykańskie traktuje poważnie. Z tego punktu widzenia
należy ją niewątpliwie uznać za sukces. Podobnie jednak jak operacja Artemis, spotkała się ona z
zarzutami natury wojskowej: kontyngent sił UE nie był duży (1600 żołnierzy stacjonujących
głównie w Gabonie) i miał ograniczone możliwości reagowania w przypadku wystąpienia
poważnych incydentów zbrojnych. Po raz kolejny niezbyt harmonijnie układała się współpraca
pomiędzy siłami UE i ONZ, a także wewnątrz sił unijnych.694 Pojawiły się też problemy z
wyłonieniem państwa ramowego, którym ostatecznie zostały Niemcy, oraz opóźnienie w
zainicjowaniu sztabu operacji w Poczdamie z powodu sporów politycznych między państwami
członkowskimi.695

IV.2.5. EUFOR Tchad/RCA
Kolejna misja Unii Europejskiej w Afryce, EUFOR Tchad/RCA, była następstwem
kryzysu w Darfurze: rząd Sudanu nie zgodził się na rozlokowanie samodzielnej misji UE w tym
kraju,

rozmieszczona

więc

ona

została

we

wschodnim

Czadzie

i

Republice

Środkowoafrykańskiej. Misja rozpoczęła się w lipcu 2005 r., a jej podstawą była decyzja Rady
2008/101/WPZiB.696 Siły Unii liczyły 3700 żołnierzy z 19 państw (w tym 3 państw
nieczłonkowskich), a przedstawiciele 23 krajów UE byli obecni w centrali operacyjnej EUFOR
Tchad/RCA w Mont Valérien we Francji. Zadaniem operacji było zwiększenie poziomu
692
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bezpieczeństwa na obszarze działań misji, w tym ochrona i zapewnienie swobody przepływu
personelu ONZ, a także ochrona uchodźców oraz wysiedleńców i ułatwianie dostaw pomocy
humanitarnej.697 Personel misji szkolił i nadzorował także nowo powołane siły bezpieczeństwa.
EUFOR Tchad/RCA działał w ścisłej współpracy z pozostającą w rejonie misją ONZ
MINURCAT. Obie operacje działały na podstawie Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr
1778.698 Operacja oceniona została jako udana: nawiązano dobrą współpracę z ludnością lokalną
i personelem misji ONZ, zidentyfikowano potencjalnie niebezpieczne obszary na terytorium
wschodniego Czadu i Republiki Środkowoafrykańskiej oraz, poprzez silną obecność wojskową
na terenach zagrożonych atakami rebeliantów, zapobiegnięto atakom na cywilów. Misja
utworzyła też swoisty parasol ochronny nad szlakami komunikacyjnymi we wschodnim Czadzie.
Wraz z siłami MINURCAT przeprowadzono szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dla ludności
cywilnej zamieszkującej na niestabilnych obszarach.699 Również w przypadku tej operacji faza
przygotowawcza, w tym wyłonienie państwa ramowego, przedłużały się: Szwecja wycofała się
ze swej deklaracji gotowości objęcia dowodzenia, a państwem ramowym została ostatecznie
Irlandia. Problemy pojawiły się także w procesie werbowania kontyngentów krajowych: wiele
państw członkowskich odmówiło udziału w operacji. Spowodowało to poważne opóźnienia we
wdrożeniu misji i przybyciu na czas kontyngentów z poszczególnych państw.700

IV.2.6. Działanie wspierające dla misji AMIS w Sudanie/Darfurze
Przedłużający się kryzys w Darfurze zaowocował też cywilno-wojskowym działaniem
wspierającym Unii Europejskiej dla misji Unii Afrykańskiej AMIS. W momencie wybuchu
konfliktu, w połowie 2004 r., Unia Afrykańska zapewniła szybką odpowiedź na zaistniały
kryzys, ale jednocześnie nie była w stanie wymusić na stronach konfliktu wypełniania
zobowiązań wynikających z podpisania 5 maja 2006 r. porozumienia pokojowego dla Darfuru.
Mandat AMISu ograniczał się do patrolowania i monitorowania naruszeń kolejnych porozumień
697
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o zawieszeniu ognia. Oddziały wchodzące w skład misji nie dysponowały uprawnieniami
pozwalającymi na skuteczną ochronę mieszkańców Darfuru, a siły liczące 7 500 żołnierzy i
obserwatorów nie były w stanie realnie kontrolować terytorium kraju. Ograniczenia AMIS
wynikały również z braku doświadczenia Unii Afrykańskiej w prowadzeniu tego rodzaju
operacji.701 Ponadto na niską efektywność misji wpływało słabe wyszkolenie i braki w
wyposażeniu sił.702 W tej sytuacji, Rada Europejska podjęła w dniu 18 lipca 2005 r. decyzję o
ustanowieniu cywilno-wojskowego działania wspierającego UE na rzecz AMIS.703 Jego celem
było zagwarantowanie efektywnej i terminowej pomocy UE na rzecz wzmocnienia AMIS.704 W
ramach misji, funkcjonariusze policji i wojskowi przeszkolili personel misji AMIS w zakresie
zarządzania kryzysowego. Udzielono także pomocy logistycznej oraz zorganizowano transport
powietrzny środkami państw członkowskich UE.705 Unia Europejska wsparła misję
dziewiętnastoma planistami wojskowymi, transportem strategicznym i taktycznym oraz
funduszem w wysokości trzystu milionów euro i dodatkowo, bilateralnie przez państwa,
funduszem w wysokości dwustu milionów euro. Wielka Brytania dostarczyła ponad tysiąc
pojazdów, a Kanada – sto pięć transporterów opancerzonych.706

IV.2.7. EUNAVFOR Atalanta
Z kolei pierwsza w historii operacja morska Unii Europejskiej, EUNAVFOR Atalanta
rozpoczęta została 8 grudnia 2008 r. w odpowiedzi na rosnące zagrożenie ze strony piractwa
morskiego, czerpiącego zyski z rabowania statków handlowych przepływających przez Cieśninę
Adeńską. Źródeł tego procederu upatruje się w niestabilności sytuacji politycznej tego kraju,
dlatego działania Unii wpisują się w politykę „szerszego podejścia” (comprehensive approach)
do problemu somalijskiego, polegającego na współpracy z partnerami międzynarodowymi,
takimi jak ONZ, Unia Afrykańska czy USA oraz działaniu na płaszczyźnie militarnej,
701
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humanitarnej oraz pomocy rozwojowej (UE jest największym dostarczycielem pomocy
rozwojowej dla Somalii).707 W operacji biorą udział żołnierze z 9 krajów członkowskich.708 W
ramach swej działalności, siły UE ochraniają m. in. statki Światowego Programu Żywości, misji
Unii Afrykańskiej w Somalii AMISOM oraz inne.709 Utworzono specjalny korytarz tranzytowy
w Cieśninie Adeńskiej. W ramach tej misji stworzono także internetowy system informacji i
wczesnego ostrzegania dla właścicieli i personelu statków handlowych działających w tym
regionie.710 W obliczu dobrej statystyki funkcjonowania operacji, dzięki której skutecznie udaje
się przeciwdziałać aktom piractwa, w grudniu 2010 r. jej mandat został przedłużony do grudnia
2012 r.711 i rozszerzony na uprawnienia do walki z piractwem na lądzie: kontrolę somalijskich
portów i neutralizację statków pirackich. Dzięki realizacji Atalanty, Unia Europejska udowodniła,
że jest w stanie przeprowadzać operacje z dala od swojego terytorium. 712

IV.2.8. EUTM Somalia
Misja EUTM w Somalii, zapoczątkowana w kwietniu 2010 r., jest wojskową misją
szkoleniową ustanowioną na podstawie decyzji Rady nr 2010/96/WPZiB z 15 lutego 2010713,
podjętej w odpowiedzi na rezolucję RB ONZ 1872(2009) zawierającą apel pod adresem
społeczności międzynarodowej o pomoc w wyposażeniu i wyszkoleniu somalijskich sił
bezpieczeństwa.714 Jej celem jest wzmocnienie tych sił oraz wsparcie dla federalnego rządu
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tymczasowego.715 Z uwagi na wysoki poziom zagrożenia w samej Somalii, siedzibą misji jest
Uganda. Odbywają się tam szkolenia dla sił somalijskich organizowane przez Ludowe Siły
Obronne Ugandy z ramienia misji wojskowej Unii Afrykańskiej AMISOM. Zadaniem ekspertów
Unii Europejskiej jest uzupełnienie tych szkoleń specjalistyczną wiedzą z zakresu komunikacji,
humanitarnych i medycznych aspektów przeprowadzania operacji oraz sposobów prowadzenia
walki w specyficznych warunkach.716 Analizując tę misję z operacyjnego punktu widzenia,
wydaje się, że wyciągnięto wnioski z niedociągnięć misji szkoleniowych w innych częściach
świata: zorganizowana ona została bez zbędnej zwłoki i posiada wystarczającą liczbę
personelu717. Przyszło jej jednak działać w bardzo trudnych warunkach: dręczona
dwudziestoletnią niestabilnością Somalia jest miejscem walk fakcyjnych oraz konfrontacji
plemiennych i religijnych, zaś somalijski rząd przejściowy nie ma silnego mandatu. Poziom
dezercji w siłach somalijskich jest bardzo wysoki. Wszystkie te czynniki osłabiają skuteczność
misji jako reformatora sektora bezpieczeństwa w tym kraju.
Misje wojskowe niewątpliwie przyczyniły się do rozwoju europejskiej polityki
bezpieczeństwa i obrony. Szybkie poszerzenie w ciągu ostatnich pięciu lat zasięgu terytorialnego
misji z bezpośredniego sąsiedztwa Europy na Afrykę i Azję spowodowało globalne
oddziaływanie Unii i jej percepcję jako światowego gracza. Również poszerzenie
merytorycznego zakresu misji oraz ich specjalizacja (jak np. operacja Atalanta), a także pewne
zatarcie granic pomiędzy misjami cywilnymi i wojskowymi czynią z Unii wyjątkowego aktora w
dziedzinie zarządzania kryzysowego. To właśnie dysponowanie zarówno zdolnościami
cywilnymi, jak i wojskowymi jest podstawowymi atutem Unii. Inne organizacje, takie jak np.
NATO, nie posiadają zdolności do takiej koordynacji. Misje wojskowe Unii Europejskiej są też
okazją do budowania wojskowego wymiaru multilateralnego systemu zarządzania konfliktami
opartego na współpracy z NATO, ONZ i Unią Afrykańską. Kooperacja z NATO w przypadku
misji Concordia i Althea miały podobny charakter: Unia przejmowała odpowiedzialność za misję
od Sojuszu, następnie używając jego zasobów w ramach formuły Berlin Plus. Pierwszą
samodzielnie przeprowadzoną operacją Unii była Artemis w DR Konga, której znaczenie
prestiżowe było docenianie zwłaszcza przez Francję, postrzegającą tę misję jako sposób na
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zażegnanie nieporozumień między państwami członkowskimi.718 Fakt ten świadczy o dążeniu
Unii do samodzielności na arenie międzynarodowej, pomimo utrzymującej się zależności od
zasobów Sojuszu Północnoatlantyckiego. Operacje EUMO Concordia i EUFOR Althea były
okazją do sprawdzenia w praktyce funkcjonowania porozumień Berlin Plus. Proces przejęcia od
NATO środków na potrzeby realizacji operacji w obu przypadkach przebiegł niezwykle
sprawnie. Zauważyć jednak należy, że operacje te były kontynuacją misji NATO, co oznaczało,
że Sojusz pozostawiał swe zasoby na miejscu do momentu zainicjowania operacji Unii
Europejskiej. Co więcej, uczestnicy fazy ustaleń politycznych prowadzących do udostępnienia
zasobów Sojuszu wskazywali na przedłużający się czas podejmowania decyzji, wynikający z
ograniczonego przepływu informacji niejawnych pomiędzy dwiema organizacjami, oraz
komplikacje natury politycznej pomiędzy poszczególnymi państwami-członkami NATO i UE.719
Może to się w przyszłości okazać poważnym problemem w sytuacji, gdy konieczny będzie
szybki przerzut wojsk i sprzętu w rejon konfliktu. Co więcej, udostępnienie zasobów w ramach
Berlin Plus może w przyszłości być utrudnione z uwagi na konflikt polityczny pomiędzy Grecją a
Turcją.
Doświadczenia ze współpracy Unii Europejskiej z Organizacją Narodów Zjednoczonych
w realizacji misji wojskowych pokazują, że w sytuacji wspólnych działań w rejonie operacji
dochodzi do zderzenia dwóch kultur instytucjonalnych i systemów operacyjnych, co
niejednokrotnie obniżało efektywność misji. UE i ONZ powinny zatem wspólnie opracować
szczegółowe procedury współdziałania w takich przypadkach. W ramach współpracy UE z ONZ
państwa członkowskie Unii niejednokrotnie uczestniczą też w opracowywaniu rezolucji Rady
Bezpieczeństwa dotyczących konkretnych konfliktów międzynarodowych.720 ONZ działa też
jako organizacja udzielająca mandatu dla działań wojskowych UE.
Współpraca z Unią Afrykańską odbywa się na zasadzie African ownwership oznaczającej
zasadniczą odpowiedzialność Afryki, w tym UA, za pokój i bezpieczeństwo na kontynencie. Rola
UE ma być w tym przypadku pomocnicza.721 Ta zasada została m.in. zapisana we wspólnym
działaniu Rady Europejskiej inicjującym wsparcie UE dla misji AMIS w Darfurze.722 Podejście
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to kształtuje opinię Europy jako partnera bezstronnego, unikającego gestów hegemonicznych.
Również wielonarodowość operacji zwiększa ich wiarygodność i legitymizację. W tym miejscu
dodać jednak należy, że niektóre państwa członkowskie oskarżane były o forsowanie swych
interesów na kontynencie afrykańskim za pomocą misji wojskowych w ramach WPBiO. Zarzuty
takie były np. wysuwane pod adresem Francji przy okazji realizacji misji w DR Konga.
Jednakże, pomimo pojawiającej się czasami krytyki UE jako aktora powodowanego pewnymi
ukrytymi interesami (vested interests) państw członkowskich, zwłaszcza tych mających
przeszłość kolonialną, nikt nie odmawia Unii opinii mediatora uczciwego, którego działania
zawsze zgodne są z prawem międzynarodowym. Co więcej, nawet kraje będące byłymi
koloniami niektórych z państw członkowskich wolą, zamiast rozmów z byłą metropolią, mieć w
negocjacjach do czynienia z Unią jako całością.723
Zarzutem często pojawiającym się w krytyce unijnych misji tak wojskowych, jak i
cywilnych, jest ich ograniczoność zarówno czasowa, jak i liczebna. Państwa członkowskie
biorące udział w operacjach często oskarżane są o politykę „wywieszania flagi” – traktowania
misji UE jako okazji do promocji Unii lub własnego kraju, bez dążenia do konkretnych
rezultatów w sferze bezpieczeństwa.724 Zbyt mała ilość i rozmiary misji oraz ich
powierzchowność może spowodować, że Unia nie będzie postrzegana jako licząca się siła, której
działania posiadają wartość dodaną i wpływ na architekturę globalnego bezpieczeństwa.
Poważne zastrzeżenia budzą też aspekty logistyczne niektórych operacji. Wiąże się to z
wyraźnymi brakami ilościowymi oraz jakościowymi w zakresie dowodzenia, rozpoznania
strategicznego oraz wsparcia bojowego725. UE musi też w przyszłości skupić się na rozwoju
zdolności do pozostawania misji w terenie przez długi czas oraz do prowadzenia
skomplikowanych, intensywnych operacji militarnych. Jak dotąd, Unia prowadziła operacje
wojskowe o niskiej intensywności, często przejmując je od NATO w końcowej fazie, tak jak to
miało miejsce np. w przypadku operacji Althea i Concordia. Wyjątkiem była operacja Artemis,
która, choć ambitnie zaplanowana, napotkała trudności natury organizacyjnej i logistycznej.726
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Jak demonstrują zrealizowane już misje, UE musi wypracować zdolność szybkiej reakcji
(skrócenia wymaga zwłaszcza wstępna faza decyzji politycznych, wyłaniania państwa ramowego
oraz kompletowania kontyngentów), podnieść poziom wyszkolenia personelu i niezbędnego
wyposażenia oraz interoperacyjności.727
Należy również zerwać z powszechną jak dotąd praktyką pewnej doraźności ustnawiania
misji, które, choć wpisują się w europejską strategię bezpieczeństwa, nie stanowią elementu
długofalowej polityki wobec danego regionu. Wynika to m.in. z braku przywództwa
politycznego w sferze WPBiO. Takie rozwiązanie wymagałoby uzupełnienia europejskiej
strategii bezpieczeństwa o cele strategiczne Unii Europejskiej oraz substrategie dla konkretnych
regionów, wraz z określeniem zamierzeń średnio- i długofalowych. Jak podkreśla wielu
analityków, również brak stałej, nieprzerwanej zdolności do planowania i przeprowadzania
operacji (wynikający z faktu, że w strukturach UE brak strategicznego szczebla dowodzenia i
permanentnego sztabu operacyjnego) poważnie osłabia ich wydajność oraz szybkość reakcji Unii
w przypadku wystąpienia kryzysu. Luis Simón krytykuje ten stan rzeczy, a także koncepcję
państwa ramowego, którego struktury wojskowe używane są do celów strategicznych w
przypadku operacji militarnej. Simón proponuje zatem uzupełnienie struktur Sztabu Wojskowego
UE o osobną jednostkę planowania,728 co jest słusznym postulatem.
Taka sama propozycja znalazła się w rezolucji Parlamentu Europejskiego z 11 maja
2011r.729, w której stwierdza się „konieczność wyeliminowania istniejącej asymetrii w zakresie
planowania i prowadzenia operacji cywilnych i wojskowych, zapewniając UE trwałą zdolność do
planowania i prowadzenia takich operacji oraz stałą kwaterę operacyjną, co umożliwi UE
szybszy i bardziej opłacalny sposób reagowania”.730 Ten sam postulat znalazł się również w
liście, wystosowanym przez ministrów spraw zagranicznych Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii
i Polski do wysokiej przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Catherine
Ashton. Sygnatariusze listu sugerowali użycie do tego celu mechanizmu wzmocnionej
współpracy przewidzianego w Traktacie o Unii Europejskiej.731 Realizacja postulatu może jednak
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napotkać trudności z uwagi na rozbieżne koncepcje państw członkowskich w tej materii: minister
spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii William Hague nazwał koncepcję permanentnego
europejskiego sztabu głównego “rozrzutnym dublowaniem ograniczonych zasobów”.732
Problematyczny okazał się też mechanizm finansowania ATHENA, stworzony w marcu
2004 r. na potrzeby realizacji operacji wojskowych UE. Koszty ponoszone obecnie przez Unię
wynoszą tylko około 10% kosztów operacji (reszta finansowana jest przed państwa biorące
udział w misji), co powoduje niejednolite obciążenia państw członkowskich, a w efekcie niechęć
niektórych z nich do udziału w operacjach. Co więcej, misje cywilnego zarządzania
kryzysowego, w odróżnieniu od operacji militarnych, są w całości finansowane z budżetu
Unii.733 Konieczność rewizji Atheny była podkreślana wielokrotnie, m.in. przez prezydencję
francuską w drugiej połowie 2008 r., znalazła się też na agendzie prezydencji polskiej.734
Niestety, do końca r. 2011 r. nie udało się osiągnąć postępu w tej sprawie.735

IV.3. Misje cywilne Unii Europejskiej realizowane w ramach wspólnej polityki
bezpieczeństwa i obrony
Wymiar cywilny WPBiO jest szczególnie istotną płaszczyzną działań zewnętrznych Unii
Europejskiej, gdyż wraz z pomocą rozwojową realizuje on całościową koncepcję działań w
środowisku międzynarodowym, charakteryzującą się podejściem kompleksowym, dążeniem do
stabilizacji, działaniem z poszanowaniem prawa i multilateralizmem.736 Co więcej, dowodzi
faktu, że Unia jest w stanie używać całego wachlarza instrumentów w procesie rozwoju
zdolności zarządzania kryzysowego, gdyż zadania petersberskie zawierają również w sobie
komponent cywilny.737 Misje, obok bycia elementem stabilizacji poprzez pomoc wojskową,
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ekspercką i materialną dla ludności rejonów dotkniętych konfliktami i katastrofami naturalnymi,
są też nośnikiem wartości demokratycznych, a przez to narzędziem propagowania dobrych
rządów.
W przypadku misji cywilnych najczęściej wykorzystywanym mechanizmem są operacje
policyjne, te z zakresu umacniania rządów prawa (reformy systemu), pomocy granicznej oraz
reformy systemu bezpieczeństwa.738 Wymienione rodzaje misji cywilnych zgodne są z czterema
obszarami priorytetowymi misji cywilnych zdefiniowanymi przez Radę Europejską z Feira w
czerwcu 2000 r., które obejmowały następujące zagadnienia: policja, wzmocnienie rządów
prawa, wzmocnienie administracji cywilnej oraz ochrona ludności cywilnej739. Misje cywilne
rozwijane były następnie w ramach tzw. Cywilnego Celu Operacyjnego 2008 oraz Cywilnego
Celu Operacyjnego 2010, które określały cele, środki, zasady i funkcjonowanie cywilnego
wymiaru zarządzania kryzysowego we wszystkich jego stadiach: zapobiegania konfliktom,
utrzymania pokoju, siłowego rozwiązywania kryzysów i stabilizacji po konfliktach.740
Jeśli chodzi o zasięg terytorialny misji, to skupiają się one w większości na obszarach
niestabilności w sąsiedztwie Europy (Gruzja, Mołdowa, Ukraina, Bliski Wschód). Misje w
odleglejszych rejonach świata to misje policyjne lub misje stabilizacji i odbudowy
pokonfliktowej na obszarach, które niedawno ogarnięte były wojną (Irak, Afganistan, DR
Konga).
IV.3.1. Misje cywilne na Bałkanach
Pierwszą historycznie misją na Bałkanach Zachodnich była Misja Obserwacyjna
Wspólnoty Europejskiej zainicjowana w lipcu 1991 r. Jej zadaniem była obserwacja rozwoju
politycznego, gospodarczego i humanitarnego oraz monitorowanie problemów bezpieczeństwa i
spraw wojskowych, a następnie przedkładanie raportów Radzie UE i państwom członkowskim.
23 grudnia 2000 r. Rada UE przyjęła wspólne działanie o ustanowieniu Misji Obserwacyjnej UE
(EUMM) w miejsce EUCM i poddaniu jej zwierzchnictwu wysokiego przedstawiciela ds.
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WZPiB, tym samym czyniąc ją narzędziem wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.741
Misja policyjna Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie (EUPM) była pierwszą
operacją podjętą w ramach EPBiO.742 Podstawą jej rozpoczęcia była decyzja Rady Europejskiej z
11 marca 2002 r. o podjęciu wspólnego działania (2002/210/WPZiB743) oraz Rezolucja Rady
Bezpieczeństwa ONZ 1396 z 5 marca 2002 r. Misja rozpoczęła działalność bezpośrednio po
wycofaniu Międzynarodowych Policyjnych Sił Zadaniowych ONZ. Celem misji jest pomoc
władzom Bośni i Hercegowiny w reformowaniu sił policyjnych na drodze szkoleń,
monitorowania, doradztwa oraz inspekcji.744 Personel pochodzi z 25 państw członkowskich Unii
oraz 9 państw nieczłonkowskich.745 W czasie trwania misji realizowanych jest siedem
szczegółowych programów mających na celu: 1) reformę i restrukturyzację policji kryminalnej,
2) ustanowienie profesjonalnej policji sądowej, 3) wdrożenie wewnętrznego systemu kontroli
wymuszającego poszanowanie prawa międzynarodowego, 4) ustanowienie administracji
policyjnej, 5) zaprowadzenie porządku i bezpieczeństwa publicznego, 6) zbudowanie systemu
kontroli granic, 7) stworzenie Państwowej Agencji Informacji i Ochrony ułatwiającej
koordynację między służbami policyjnymi.746 Waga misji polega m.in. na przybliżeniu
perspektywy członkostwa Bośni i Hercegowiny w Unii Europejskiej. W kwietniu 2006 r. podjęto
decyzję o zmianie orientacji misji na walkę z korupcją i przestępczością zorganizowaną.747
Misja policyjna w byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPOL PROXIMA),
zapoczątkowana w grudniu 2003 r. zastąpiła wojskową misję realizowaną wcześniej w tym kraju
– Concordię. Jej zadaniem była implementacja celów nakreślonych przez Porozumienie Ramowe
z Ohrydy z 2001 r. poprzez monitoring, szkolenie i doradztwo w następujących dziedzinach:
umocnienie państwa prawa, walka z przestępczością zorganizowaną, wdrożenie kompleksowej
reformy ministerstwa spraw wewnętrznych BJR Macedonii, stworzenie policji granicznej748, a
741
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także dostosowanie lokalnych sił policyjnych do wymogów europejskich749. W skład misji
liczącej 200 ekspertów policyjnych weszły kontyngenty z 15 krajów członkowskich, 13 krajów
kandydackich oraz 7 państw spoza UE.750 Po dwuletnim okresie działania misja została
wypełniona, zaś w terenie pozostał zespół doradczy w sprawach policyjnych, który kontynuował
swe prace jeszcze przez 6 miesięcy w postaci misji EUPAT.751 Pod kierownictwem specjalnego
przedstawiciela UE i opierając się na partnerstwie z lokalnymi samorządami, eksperci policyjni
UE doradzali policji lokalnej w zakresie monitoringu granic, przestrzegania porządku
publicznego i walki z korupcją.752
Misja EULEX Kosovo jest jak dotąd największą cywilną misją realizowaną w ramach
WPBiO. Jej głównym celem jest pomoc administracji tego kraju we wdrożeniu reform z zakresu
rządów prawa, głównie w zakresie sądownictwa, sił policyjnych i służby celnej. Mandat misji
został jej udzielony na mocy Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr. 1244, zaś decyzja o jej
rozpoczęciu zawarta jest we wspólnym działaniu Rady nr 2008/124/WPZiB.753 W chwili obecnej
w Kosowie znajduje się około 1700 międzynarodowych ekspertów policyjnych, sędziów,
prokuratorów i urzędników celnych, wspomaganych przez 1100 przedstawicieli sił lokalnych.754
Misja składa się z trzech komponentów: policyjnego, wymiaru sprawiedliwości oraz celnego. W
listopadzie 2009 r. Rada UE podkreśliła swoje zadowolenie z dotychczasowych osiągnięć misji.
Pozytywnie oceniono postępy w walce z korupcją i przestępczością zorganizowaną. Jednakże
nawet personel misji przyznaje, że zmiany, choć znaczące, przebiegają wolno. Konflikt zbrojny i
utrzymująca się niestabilność spowodowały zapaść gospodarki Kosowa, które uzależnione jest
od pomocy zagranicznej. Wyzwaniem dla misji jest również brak poparcia ze strony ludności
tego kraju. Źródłem ich niezadowolenia jest sytuacja polityczna kraju, działającego, według słów
Pietera Feitha, byłego specjalnego przedstawiciela UE w Kosowie, w stanie “kontrolowanej
niezależności”, w której to decyzje kosowskiego rządu i parlamentu mogą być podważone przez
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przedstawiciela UE w Kosowie.755
IV.3.2. EUBAM Mołdowa/Ukraina
Kolejną misją wspomagającą proces stabilizacji i promującą dobre rządy w krajach
znajdujących się w najbliższym otoczeniu UE jest misja EUBAM na granicy Mołdowy i
Ukrainy, rozpoczęta 30 listopada 2005 r. na mocy wspólnego działania 2005/776/WPZiB756 w
odpowiedzi na prośbę prezydentów tych krajów w celu zwiększenia szczelności granicy i
zaprowadzenia dobrych praktyk w dziedzinie służby celnej w sąsiedztwie separatystycznego
Naddniestrza. Jest misją techniczno-doradczą.757 Jej mandat objął następujące działania:
obserwacja procedur granicznych i celnych, sprawdzanie dokumentów paszportowych i celnych,
czynne wspieranie funkcjonariuszy straży granicznej podczas zapobiegania bezprawnemu
przewożeniu ludzi i towarów, dokonywanie inspekcji.758 W ciągu czterech lat działalności, misja
przyczyniła się do zwiększenia przejrzystości procedur eksportowych, wydajności kontroli
granicznej (w tym celnej) i poprawy przepływu informacji pomiędzy jednostkami straży
granicznej z obu krajów oraz podniesieniu jakości i wydajności infrastruktury na przejściach.759

IV.3.3. Misje cywilne w Gruzji
Rozpoczęcie misji EUJUST THEMIS w Gruzji nastąpiło bezpośrednio po zwycięstwie
“rewolucji róż” w tym kraju oraz po tym, jak w czerwcu 2004 r. Rada Europejska podjęła
decyzję o rozszerzeniu polityki sąsiedztwa na państwa Zakaukazia: Gruzję, Armenię i
Azerbejdżan.760 Misje realizowane przez UE w Gruzji są elementem długofalowej polityki
Tomasz Brańka, EULEX Kosowo-największa misja cywilna, w: Beata Przybylska-Maszner, op. cit., s. 78-80.
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stabilizacji i wspomagania procesu transformacji regionu, zapoczątkowanej podpisaniem w
r. 1999 umowy o partnerstwie i współpracy oraz realizacją w latach 1992-2002 programu TACIS.
Nowe priorytety dla współpracy Gruzji z UE, zdefiniowane w latach 2004-2005, koncentrowały
się na poparciu dla reform, zapobieganiu konfliktom oraz walce z ubóstwem. Misja EUJUST
THEMIS była częścią tego programu, zaś jej celem była reforma systemu sądownictwa karnego i
polepszenie procedur legislacyjnych.761 Miała ona być także sygnałem poparcia dla nowych,
demokratycznych władz gruzińskich.762 W jej skład weszło 9 ekspertów z państw członkowskich
UE, którzy doradzali urzędnikom administracji gruzińskiej w stworzeniu, wdrożeniu, a następnie
przestrzeganiu odpowiednich procedur w dziedzinie sądownictwa oraz walki z korupcją i
stosowaniu standardów demokratycznych w sektorze prawa karnego. Misja trwała 13
miesięcy,763 zaś ocena jej powodzenia był dość ambiwalentna: chwalono ją za nowatorstwo i
ambitne zamierzenia, podkreślano jednak, że z uwagi na lokalne uwarunkowania polityczne nie
do końca zrealizowany został cel przeprowadzenia kompleksowej reformy gruzińskiego sektora
sądownictwa karnego. Pewne niedociągnięcia odnotowano też w zakresie procedur wdrażania
misji.764 Niewątpliwie była ona jednak przedsięwzięciem pionierskim, demonstrującym
zaangażowanie

Unii

Europejskiej

w

proces

transformacji

demokratycznej

regionów

sąsiadujących z UE.
Kolejną misją Unii Europejskiej w Gruzji, kontynuowaną do dnia dzisiejszego, jest 400osobowa cywilna misja monitorująca EUMM, której celem jest czuwanie nad przestrzeganiem
porozumienia z 8 sierpnia 2008 r., kończącego wojnę rosyjsko-gruzińską.765 Reakcja Unii na
wydarzenia polityczne była w tym przypadku błyskawiczna; operację udało się uruchomić w
ciągu trzech tygodni od podpisania porozumienia.766 Pracownicy misji wzięli udział m.in. w
nadzorowaniu wycofywania sił rosyjskich z obszarów bezpośrednio graniczących z Południową
Osetią i Abchazją.767 Opracowali też tzw. mechanizm zapobiegania i odpowiedzi na incydenty
Irma Słomczyńska, op. cit., s. 334-335.
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zbrojne.768 W listopadzie 2009 r. z Gruzji wycofali się obserwatorzy OBWE i ONZ, tym samym
czyniąc z EUMM jedyną międzynarodową misję monitorującą w regionie, która pozostanie w
nim do 14 września 2012 r.769
IV.3.4. Misje cywilne na Bliskim Wschodzie
Misje na Bliskim Wschodzie – dwie w Autonomii Palestyńskiej i jedna w Iraku – wpisują
się w politykę bezpieczeństwa Unii polegającą na stabilizacji kluczowych z geopolitycznego
punktu widzenia regionów. Misje w Autonomii Palestyńskiej wspierają proces pokojowy na
Bliskim Wschodzie, w który Unia Europejska włączyła się na drodze pomocy rozwojowej,
bilateralnego dialogu dyplomatycznego oraz udziału w pracach Kwartetu i w procesie z
Annapolis. UE przeznacza co roku około 250 milionów Euro na wsparcie dla reform
makroekonomicznych i środków bezpieczeństwa w obrębie terytoriów palestyńskich.770
Czynione są międzynarodowe wysiłki w celu budowy instytucji palestyńskich w procesie
przygotowań do państwowości, zwiększenia aktywności ekonomicznej, poprawy sytuacji na
przejściach granicznych oraz zaspokojenia potrzeb materialnych miejscowej ludności.771
W grudniu 2004 r. Rada Europejska przyjęła krótkoterminowy program działania w
obszarze bezpieczeństwa oraz reform politycznych i gospodarczych dla Autonomii
Palestyńskiej.772 W ramach jego realizacji, w kwietniu 2005 r. otwarte zostało Biuro
Koordynacyjne UE do Wsparcia Policji Palestyńskiej (EU COPPS),773 zaś w listopadzie tego
samego roku UE przyjęła wspólne działanie 2005/797/WPZiB, rozpoczynające misję EUPOL
COPPS – pierwszą misję policyjną na tych terenach realizowaną przez państwa trzecie. Jej celem
jest ustanowienie efektywnych struktur policyjnych pod kierownictwem władz palestyńskich. Na
mocy swego mandatu, misja ma za zadanie: 1) wspieranie Palestyńskiej Policji Cywilnej we
wdrożeniu programu rozwoju policji, 2) koordynację pomocy humanitarnej dostarczanej przez
25/10/2011.
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organizacje międzynarodowe dla ludności palestyńskiej, 3) doradztwo władzom Autonomii
Palestyńskiej w reformie systemu sądownictwa karnego.774 Misja składa się z dwóch sekcji:
doradztwa policyjnego i sądownictwa karnego. W ciągu sześciu lat działalności udało się
dokonać modernizacji palestyńskiego kodeksu karnego, usprawnić działanie i skuteczność policji
palestyńskiej, ustanowić komitet sterujący dla realizacji wspólnych programów policji i
palestyńskiego ministerstwa spraw wewnętrznych oraz doprowadzić do opracowania procedur
współpracy

pomiędzy

Palestyńskiej.

775
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policyjnymi
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generalnym
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Misja graniczna EUBAM Rafah, zapoczątkowana w tym samym czasie na mocy decyzji
Rady Europejskiej 2005/889/WPZiB776 miała na celu otwarcie i niezakłócone funkcjonowanie
przejścia granicznego w Rafah poprzez obserwację, audyt, doradztwo i szkolenia funkcjonariuszy
straży granicznej.777 Choć działalność EUBAM Rafah przyczyniła się do poprawy sytuacji na
przejściu w Rafah (w okresie od 2005 do 2007 r. obserwatorzy asystowali przy przekroczeniu
granicy przez niemal pół miliona osób778) i pewnego ożywienia gospodarczego, cele misji nie do
końca udało się zrealizować: od początku Izrael i Autonomia Palestyńska miały kłopoty z
porozumieniem co do transportu dóbr przez przejście graniczne779, zaś po przejęciu władzy w
Strefie Gazy przez Hamas działalność misji została czasowo zawieszona, choć utrzymała ona
zdolność do działania. 23 maja 2011 r. Rada UE potwierdziła gotowość ponownego otwarcia
misji w momencie, kiedy pozwolą na to warunki polityczne i bezpieczeństwa.780
W Iraku Unia Europejska włącza się aktywnie w pokonfliktową odbudowę tego kraju.
Na podstawie raportu Wspólnej Komisji Badawczej Rady i Komisji Rada Europejska w dniu 5
grudnia 2004 r. stwierdziła konieczność wzmocnienia systemu sądownictwa karnego i
przestrzegania praw człowieka w Iraku.781 Misja EUJUST LEX rozpoczęła się 1 lipca 2005 r., po
wystosowaniu zaproszenia przez rząd iracki. W czerwcu 2009 r. mandat misji został przedłużony
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do 30 czerwca 2010 r. Była to pierwsza zintegrowana misja UE w zakresie systemu
sprawiedliwości (EU Integrated Rule of Law Mission).782 Działalność misji i jej rola w budowie
państwa prawa w Iraku oceniona została bardzo wysoko. Misja zrealizowała kilkaset szkoleń dla
przedstawicieli administracji irackiej z zakresu policyjnego (karne procedury śledcze,
bezpieczeństwo publiczne a prawa człowieka, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych),
sądownictwa (prawa człowieka, przestępstwa finansowe, nowoczesne techniki dochodzeniowe)
oraz penitencjarnego (prawa człowieka, nowoczesne standardy więziennictwa, postępowanie z
kobietami i małoletnimi, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych). Do kwietnia 2011 r.
wyszkolono ponad 4000 osób. Przedstawicielom misji udało się ponadto nawiązać bardzo dobrą
współpracę z władzami lokalnymi.783 Krytyka tej misji nie dotyczyła jej jakości, ale polegała
głównie na niewystarczającym w stosunku do potrzeb nowej administracji irackiej zasięgu.784

IV.3.5. Misje cywilne w Afryce
Decyzja o zaangażowaniu Unii Europejskiej w DR Konga wynika z kilku przesłanek.
Więzy historyczne i potencjał surowcowy Konga (bogate złoża kobaltu, rudy miedzi, uranu,
diamentów itp.) oraz spowodowany wojną i zapaścią ekonomiczną kraju napływ migrantów
afrykańskich do Europy powodują, iż UE jest żywotnie zainteresowana stabilizacją tego
regionu.785 Fakt ten znalazł odzwierciedlenie w przeprowadzonej w r. 2003 operacji wojskowej
ARTEMIS. W następnym roku konflikt i pogorszenie warunków bezpieczeństwa w DR Konga
oraz zagrożenie aktami przemocy w czasie planowanych na lipiec 2006 r. wyborów
spowodowały, że utrzymująca w tym kraju swe siły bezpieczeństwa od r. 1999 ONZ zwróciła się
do UE o pomoc. Zaowocowało to umieszczeniem tam trzech misji: EUPOL-Kinszasa,
zapoczątkowanej w 2005 r. i kontynuowanej prze kolejne dwa lata, oraz dwóch misji trwających
do dziś: EUSEC-DR Konga, rozpoczętej w r. 2005 oraz wojskowej EUPOL-DR Konga
zainicjowanej w r. 2007. Pomiędzy 21 a 27 kwietnia 2006 r. Rada Europejska, w celu
zapewnienia bezpieczeństwa i przestrzegania norm demokratycznych w czasie wyborów 30 lipca
782
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2006 r. w DR Konga, zadecydowała o podjęciu trzech wspólnych działań: wzmocnieniu misji
EUPOL Kinszasa, prolongacie misji EUSEC DR Kongo oraz rozpoczęciu misji wojskowej
EUFOR DR Kongo.786
Misja policyjna EUPOL-Kinszasa odegrała kluczową rolę w pomocy Narodowej Policji
Kongijskiej (NPK) w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie transformacji
ustrojowej. Z pomocą 30 ekspertów Unii Europejskiej ustanowiono Zintegrowaną Jednostkę
Policyjną w ramach NPK, która została przeszkolona, a następnie monitorowana.787 Zadaniem tej
jednostki była ochrona rządu przejściowego, sprawującego władzę do momentu zakończenia
wyborów parlamentarnych i prezydenckich 30 lipca 2006 r. W tym samym czasie w terenie
pozostawały siły ONZ – MONUC. Misja ta zakończyła się w czerwcu 2007 r., zaś jej obowiązki
kontynuuje obecnie misja EUPOL DR Konga, podjęta na podstawie wspólnego działania
2007/405/WPZiB788, która podobnie jak jej poprzedniczka ma na celu pomoc w reformie
systemu bezpieczeństwa poprzez wsparcie restrukturyzacji i modernizacji NPK.
Misja EUSEC DR Konga, rozpoczęta 8 czerwca 2005 r. polegała na wsparciu i
doradztwie dla wysokiej rangi urzędników kongijskich, m.in. opracowaniu przejrzystych
procedur płatności w sektorze bezpieczeństwa, modernizacji logistyki, stworzeniu biometrycznej
bazy personelu oraz walce z przemocą wobec kobiet.789 W ramach misji przeprowadzono też
efektywną, pokojową demobilizację sił lokalnych.790 Ocena misji UE w DR Kongo jest złożona:
misja EUPOL Kinszasa krytykowana była za długi, półtoraroczny okres przygotowawczy,
podkreślano jednak jej rolę jako istotnego środka budowy zaufania pomiędzy członkami rządu
przejściowego oraz konsolidacji kruchej stabilizacji politycznej kraju791. Wielu krytyków
podkreślało też skromność jej rozmiarów w stosunków do potrzeb. Misja EUSEC DR Kongo
oceniona została z kolei krytycznie z powodu niskiego poziomu koordynacji pomiędzy
786

République démocratique du Congo – Actions communes du Conseil, w: Sécurité et defense de l’UE. Texts
fondamentaux 2006, Cahier de Chaillot no 98, mars 2007, EU Institute for Security Studies, Paris 2007, s. 108.
787
EUPOL Kinshasa, http://www.consilium.europa.eu/eeas/security-defence/eu-operations/completed-euoperations/eupol-kinshasa.aspx?lang=en, 26/10/2011.
788
Council Joint Action 2007/405/CFSP of 12 June 2007 on the European Union police mission undertaken in the
framework of reform of the security sector (SSR) and its interface with the system of justice in the Democratic
Republic of the Congo (EUPOL RD Congo), http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:151:0046:0051:EN:PDF, 27/10/2011.
789
Nicolas Gros-Verheyde, L’OpPlan de la mission EUSEC Congo modifié. On recrute,
http://www.bruxelles2.eu/defense-ue/ue-et-pesdc-embauchent/lopplan-de-la-mission-eusec-congo-modifie-onrecrute.html, 27/10/2011; Kseniya Oksamytna, The European Union Training Mission in Somalia: Lessons Learnt
for EU Security Sector Reform, IAI Working Papers 11 | 16 – June 2011, Istituto Affari Internazionali, s. 2.
790
Nicoletta Pirozzi, Sammi Sandawi, Military and Civilian ESDP Missions: Ever Growing and Effective?, Istituto
Affari Internazionali, Documenti IAI 09/29, November 2009, s. 5.
791
Natalie Pauwels, EUPOL ‘Kinshasa’: testing EU co-ordination, coherence and commitment to Africa, European
Security Review nr 25, March 2005, s. 3-4.

199

zaangażowanymi w nią strukturami: siłami MONUC, ekspertami UE oraz władzami lokalnymi,
których słabość była kolejnym czynnikiem zmniejszającym skuteczność misji.792 Ocena misji
EUPOL DR Kongo jest utrudniona, gdyż jest to operacja, która nadal trwa, zaś informacje
dotyczące jej przebiegu są nader skromne. Niewątpliwie stawiane przez nią cele nie zostały
jeszcze osiągnięte.793 Pomimo swych niedociągnięć i skromnych rozmiarów, wszystkie misje
cywilne UE w DR Konga odpowiadały na ogromne zapotrzebowanie lokalnych społeczności na
pomoc w zakresie ustanowienia stabilnych instytucji państwowych i zmianę kultury struktur
administracji państwowej w kierunku większej demokratyzacji i nacisku na prawa człowieka.
Misja EUSSR Guinea-Bissau, podjęta 16 czerwca 2008 r. na podstawie wspólnego
działania Rady 2008/112/WPZiB794 była kolejną po EUSEC-DR Kongo misją w Afryce
nakierunkowaną na reformę sektora bezpieczeństwa. Jej celem była pomoc władzom tego kraju
w wypracowaniu narodowej strategii budowy sektora bezpieczeństwa oraz doradztwo w
kwestiach prawnych z zakresu wojskowości, policji oraz prokuratorskich.795 W jej skład weszli
doradcy z Portugalii i Hiszpanii, oddelegowani z armii, policji i żandarmerii, współpracujący z
partnerami z instytucji sektora bezpieczeństwa, i wspierający ich w opracowywaniu ustaw oraz
wewnętrznych regulacji administracyjnych. Pomimo ambitnych założeń, była to kolejna misja,
która okazała się niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Podkreślano też jej braki kadrowe,
słabości planistyczne i logistyczne oraz niski poziom przygotowania personelu.796
W chwili obecnej Unia Europejska przygotowuje misję cywilną mającą na celu wsparcie
dla misji wojskowej Atalanta, walczącej z piractwem u wybrzeży Somalii. Misja o nazwie
Regionalne Budowanie Zdolności Morskich (Regional Maritime Capacity Building, RMCB)
będzie misją szkoleniową, która poprawić ma zdolności morskie krajów z regionu rogu Afryki i
Oceanu Zachodnioindyjskiego: Dżibuti, Kenii, Tanzanii, Seszeli oraz Somalii.797
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IV.3.6. Misje cywilne w Azji
Misja obserwacyjna Unii Europejskiej w Aceh – AMM Aceh, Indonesia – została
ustanowiona 15 sierpnia 2005 r. w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy
przedstawicielami separatystycznego Ruchu Wyzwolenia Aceh (GAM) oraz władz Indonezji.798
Punktem wyjścia dla tej operacji, realizowanej we współpracy z ASEAN były zapisy
porozumienia, zapowiadające utworzenie misji UE oraz określające jej zadania jako:
monitorowanie procesu rozbrojenia i reintegracji członków Ruchu Wyzwolenia Aceh, relokacji
sił zbrojnych i policyjnych oraz przestrzegania praw człowieka oraz rozstrzyganie w sprawach
spornych w przypadkach związanych z amnestią.799 Już kilka miesięcy później, w grudniu
2005 r., analitycy niezależnej International Crisis Group bardzo dobrze ocenili przebieg
implementacji postanowień porozumienia: członkowie GAM w terminie złożyli broń, siły
rządowe wycofały się z newralgicznych obszarów, zaś władze Indonezji uwolniły ponad tysiąc
uwięzionych działaczy ruchu separatystycznego. Pozytywnie przebiegł też proces rozbrojenia
członków GAM.800 Misja, oceniona ze wszech miar pozytywnie jako kluczowy element w
procesie zakończenia konfliktu w Aceh, została rozwiązana 15 grudnia 2006 r.801 Źródeł sukcesu
misji upatruje się w kilku czynnikach: zaangażowaniu w proces pokojowy stron konfliktu,
sprawnym przywództwie i bezstronności przedstawicieli misji, wsparciu państw członkowskich
Unii w okresie przygotowania operacji, szybkiej amnestii dla separatystów oraz – z uwagi na
wrażliwość tych kwestii w środowisku, w którym pełniona była misja – brak nacisku na
zagadnienia związane z prawami człowieka.802
Po obaleniu reżimu talibów Unia Europejska aktywnie włączyła się w proces odbudowy
Afganistanu, opracowawszy szereg dokumentów w tej sprawie. Najistotniejszymi z nich są
Country Strategy Papers dla Afganistanu na lata 2002-1006 i 2007-2013 oraz wspólna deklaracja
przedstawicieli UE i Afganistanu z 16 listopada 2005 r. zapowiadająca aktywny udział
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społeczności międzynarodowej w działaniach na rzecz likwidacji terroryzmu, ekstremizmu i
przestępczości zorganizowanej.803 W Country Strategy Paper na lata 2007-2013 zapowiedziano
m.in. utworzenie Afgańskiej Policji Narodowej.804 Cele misji EUPOL Afganistan zawarte zostały
we wspólnym działaniu 2007/369/WPZiB805, które jednocześnie było podstawą dla jej
rozpoczęcia. Dokument stwierdza, że „EUPOL Afganistan ma w istotny sposób przyczynić się
do ustanowienia pozostających w gestii Afganistanu, trwałych i skutecznych rozwiązań
dotyczących cywilnych sił policyjnych, które zagwarantują odpowiednie powiązanie z szerzej
rozumianym systemem wymiaru sprawiedliwości – zgodnie ze standardami międzynarodowymi i
z zasadami rozwoju instytucjonalnego prowadzonego przez Wspólnotę Europejską, państwa
członkowskie i inne podmioty międzynarodowe”.806 W ramach misji, której personel
rozmieszczony był w 16 prowincjach, działały sekcje: szkoleniowa, doradcza i mentorowania.
Wzięło w niej udział 20 państw członkowskich i cztery państwa spoza Unii. Misja dysponuje
szerokim spektrum programów szkoleniowych.807 18 maja 2010 r. mandat misji został
przedłużony do 31 maja 2013.808 Pomimo pewnych sukcesów działalności misji, jak na przykład
zapewnienie bezpieczeństwa w czasie wyborów prezydenckich i lokalnych 20 sierpnia 2009 r.
przez Afgańską Policję Narodową wyszkoloną przez EUPOL, oraz jednoznacznie pozytywnej
oceny aktywności misji w Kabulu, ocena jej osiągnięć jest nie do końca pomyślna.809 Jeden z jej
przedstawicieli określił ją słowami „za mało, za późno”, co po raz kolejny dowodzi zbyt małych
rozmiarów misji unijnych w stosunku do potrzeb.810 Pomimo pewnych oznak przełomu, i
stopniowej, acz bardzo powolnej profesjonalizacji Afgańskiej Policji Narodowej, analitycy
zgodni są co do faktu, że perspektywy sukcesu misji są niepewne, i że realizacja jej zamierzeń
będzie procesem długofalowym. Przyczyną tego stanu rzeczy są przede wszystkim społeczne,
ekonomiczne i polityczne uwarunkowania w Afganistanie: korupcja, silna fragmentaryzacja
władzy państwowej, zhierarchizowane i podzielone etnicznie społeczeństwo oraz permanentna
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groźba konfliktu.811
Ocena misji realizowanych przez Unię Europejską jest trudna z uwagi na fakt, że nie
opracowano dotychczas narzędzi dla ich kompleksowej ewaluacji. Wynika to z szybkiego
przyrostu ilości i rodzajów misji, ich różnego charakteru, a także zróżnicowania geograficznego.
Często podnoszony argument o niewystarczających rozmiarach danej misji w stosunku do
potrzeb jest zdecydowanym argumentem na rzecz dalszego ich intensywnego rozwoju. Z kolei
celowość misji i jej skuteczność oceniana być powinna w dwóch aspektach – skutków
krótkofalowych, polegających na realizacji doraźnych celów danej operacji, takich jak np.
zakończenie konfliktu, pomoc humanitarna dla danej grupy ludności, przeprowadzenie szkoleń
eksperckich czy zapobieżenie aktom przemocy oraz efektów długofalowych, takich jak
demokratyzacja kraju czy stabilizacja rejonu konfliktu, które z kolei mogą być trudniejsze w
ocenie.
Kseniya Oksamytna proponuje ocenę misji według trzech kryteriów: politycznego (w
jakim stopniu przyczyniła się ona do realizacji celów strategicznych Unii), operacyjnego (poziom
sprawności przeprowadzenia operacji) oraz symbolicznego (czy misja spowodowała zwiększenie
postrzegania

Unii

Europejskiego

jako

istotnego

aktora

międzynarodowego

systemu

bezpieczeństwa).812 Stosując te kryteria, można stwierdzić, że aspektem misji, który pozostawia
najwięcej do życzenia, jest aspekt operacyjny: wiele misji krytykowanych jest za niedociągnięcia
organizacyjne i logistyczno-sprzętowe, zbyt długi czas przygotowania czy problemy w
komunikacji z miejscową ludnością lub przedstawicielami innych organizacji. Z politycznego
punktu widzenia misje prezentują się o wiele lepiej: ich realizacja wpisuje się w nakreślone w
europejskiej strategii bezpieczeństwa cele, jakimi jest stabilizacja niespokojnych rejonów w
sąsiedztwie Unii oraz budowa „pierścienia dobrze zarządzanych krajów” w sąsiedztwie UE
(Bałkany, Kaukaz, Naddniestrze)813, zarządzanie kryzysowe w rejonach destabilizujących
równowagę geopolityczną (Bliski Wschód, Irak, Afganistan) oraz współpraca z innymi
organizacjami globalnymi i regionalnymi (ONZ, NATO, OBWE, Unia Afrykańska, ASEAN) i
współtworzenie efektywnego multilateralizmu.
Rozwój misji ograniczany bywa także postawami politycznymi i możliwościami państw
członkowskich. Niektóre z nich, jak np. Czechy, faworyzują NATO, przeznaczając większe
811
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kontyngenty na potrzeby Sojuszu, i tylko symbolicznie przyczyniając się do misji w ramach
WPBiO. Inne, takie jak Cypr czy Malta, nie posiadają wystarczającego potencjału militarnego w
tym celu.814
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204

ROZDZIAŁ V

OPCJE STRATEGICZNE I STOSUNEK DO WPBIO WYBRANYCH PAŃSTW
CZŁONKOWSKICH ORAZ PAŃSTW SPOZA UE
Podejścia poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej do wspólnej polityki
bezpieczeństwa i obrony różnią się znacznie. Istnieje grupa państw, które są zdecydowanymi
zwolennikami rozwoju silnej WPBiO, autonomicznej od NATO. Grupie tej od początków
kształtowania europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony przewodzi Francja. Zwolenniczkami
tej opcji są również Belgia, Luksemburg, oraz do pewnego stopnia także Niemcy. Ten ostatni
kraj ma jednak silną tradycję bliskich związków z USA, więc jego stosunek do emacypacji
Europy od USA w dziedzinie obronności nie jest jednoznaczny. Dwa kolejne państwa
członkowskie należące do „wielkiej piątki” – Włochy i Hiszpania – również opowiadają się za
wzmocnieniem WPBiO, choć nie w tak energiczny sposób, jak to czyni Francja. Z kolei Wielka
Brytania zdecydowanie sprzeciwia sie wszystkim działaniom, które mogłyby naruszyć więź
transatlantycką w NATO, co powoduje niechęć tego kraju do rozwoju instytucjonalnego
wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Podobnie Holandia jest krajem o silnej orientacji
proatlatyckiej. Osobną kwestią jest udział w WPBiO krajów neutralnych – choć uczestniczą one
w realizacji tej polityki, to niektóre z nich (jak np. Irlandia) doświadczają napięć politycznych z
tym związanych. Wspomniane rozbieżności przyczyniają się w zasadniczym stopniu do słabości
wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Zarazem pamiętać należy, że podejście niektórych
państw członkowskich do kwestii europejskiej obrony ma charaker dynamiczny. W ostatnich
latach ewolucję od priorytetowego traktowania stosunków transatlantyckich i NATO do
zdecydowanego poparcia silnej WPBiO przeszły Polska oraz Hiszpania, która w okresie rządów
José Marii Aznara traktowała USA jako najważniejszego sojusznika, co skutkowało okresowym
osłabieniem poparcia tego kraju dla rozwoju europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony.
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V.1. Francja: stałe przywiązanie do idei obrony europejskiej

Europa-mocarstwo powinna, według Francji, odgrywać kluczową rolę na arenie
międzynarodowej, szczególnie w basenie Morza Śródziemnego i w Afryce.815 Potęga militarna to
bardzo ważny element Europy jako jednego z biegunów multipolarnego świata, zaś rozwój
współpracy obronnej państw europejskich to naturalne następstwo końca zimnej wojny i
kształtowania nowego porządku światowego. Europejska tożsamość bezpieczeństwa i obrony jest
konsekwencją i dopełnieniem unii gospodarczej i integracji politycznej816. Francuskie koncepcje
Europy obrony ucieleśniają centralny paradoks w podejściu państw członkowskich UE do relacji
WPBiO z NATO. Przywódcy francuscy deklarują konieczność stworzenia autonomicznej
obrony, zdają sobie jednakże sprawę, iż potrzebują nadal parasola ochronnego NATO.
Budowanie Europy obrony ma umożliwić państwom europejskim częściowe uniezależnienie się
od amerykańskiego sojusznika. Z drugiej jednak strony, budowa WPBiO ma zarazem wzmocnić
transatlantyckie partnerstwo. Dlatego też politycy francuscy postulują, by państwa europejskie
przemawiały w sprawach obronnych jednym głosem. Francja co prawda zawsze prowadziła
pragmatyczną współpracę z NATO, i niedawno powróciła do jej struktur militarnych, ale jej
przywódcy zbyt często wyrażają przekonanie że pozostaje ona instrumentem polityki USA. W tej
sytuacji wielu obserwatorów utrzymuje, że francuska wizja europejskiej współpracy obronnej
jest wymierzona przeciw Stanom Zjednoczonym.817 Politycy francuscy podkreślają też często, że
NATO jako takie nie posiada legitymacji politycznej dla interwencji wojskowych. Wskazuje się
na konieczność poszukiwania rozwiązań dyplomatycznych i ich przewagę nad siłowymi
środkami rozwiązywania konfliktów, co ma być wartością dodaną polityki obronnej prowadzonej
przez Unię Europejską, dysponującą szerszym spektrum środków, dlatego też powinna się ona
wyzbyć kompleksów w swych stosunkach z NATO.818
Pomimo tych zastrzeżeń, Francja uznaje NATO za ważny element więzi pomiędzy
Europejczykami i Amerykanami w zakresie misji podtrzymywania pokoju wykonywanych pod
egidą ONZ lub OBWE. Francji chodzi też o to, aby zasoby NATO, w ramach którego powinno
się dążyć do bardziej zrównoważonego podziału odpowiedzialności między UE i USA, służyły
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misjom pokojowym i zarządzaniu kryzysami.819 Decyzja o powrocie Francji do struktur
wojskowych NATO wynikała, jak podkreśla Michael Moran, z reorientacji strategii obrony
Francji na bardziej proaktywną, przygotowaną na asymetryczne zagrożenia. Oznacza to
konieczność odejścia od koncepcji obrony ściśle terytorialnej oraz racjonalizację zasobów. Pełne
członkostwo Francji w NATO oznacza bowiem możliwość wysłania i utrzymania w terenie
wojsk francuskich w liczbie do 30 tysięcy żołnierzy.820 Co więcej, Francja otrzymała prawo do
obsadzenia swoim generałem Dowództwa Sił Sojuszniczych ds. Transformacji w Norfolk w
USA, co oznacza większy udział w podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości Sojuszu, w
tym opracowywania jego doktryny obronnej.821
Po objęciu urzędu prezydenta w maju 2007 r. Nicolas Sarkozy zainicjował proces
tworzenia nowej Białej Księgi Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego, która zawierałaby
doktrynę obronną Republiki Francuskiej w obliczu nowych zagrożeń822 asymetrycznych,
wynikających przede wszystkim z globalizacji.823 Opublikowana w r. 2008 Biała Księga Obrony
i Bezpieczeństwa Narodowego Republiki Francuskiej (Défense et Sécurité nationale. Le livre
blanc) była dokumentem wychodzącym poza sferę obrony terytorialnej i zawierającym elementy
geopolityki. Jako obszary niestabilności wymienia leżący między Atlantykiem a Oceanem
Spokojnym „łuk kryzysowy”, zagrożony konfliktami pomiędzy aktorami instytucjonalnymi i
pozainstytucjonalnymi, proliferacją broni masowego rażenia czy brakiem dostępu do surowców
energetycznych. Jest to, według Białej Księgi, obszar zainteresowania strategicznego Francji, a
zarazem rejon, gdzie każdy kryzys przynieść może implikacje dla bezpieczeństwa obywateli
francuskich. Do „łuku kryzysowego” zaliczono Afrykę Subsaharyjską z uwagi na obecność wielu
państw upadłych, ubóstwo i następstwa zmian klimatycznych, Europę Wschodnią z powodu
niestabilności Bałkanów i Rosji oraz Azję Południowo-Wschodnią, zagrożoną wybuchem
konfliktów etnicznych, religijnych i międzypaństwowych824, gdzie ścierają się wpływy Chin,
819
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Rosji i USA.825 Dokument podkreśla, że przynajmniej do r. 2025 Stany Zjednoczone pozostaną
liderem politycznym świata zachodniego o dużej przewadze militarnej. Zauważa też powrót
Rosji do polityki mocarstwowej.826
Biała Księga podkreśla szczególną rolę Unii Europejskiej jako pierwszej siły
gospodarczej i donatora pomocy rozwojowej na świecie oraz obszaru o największym potencjale
ludnościowym wśród krajów rozwiniętych. Francja chce nadać nowy impuls współpracy
politycznej pomiędzy państwami członkowskimi i być liderem projektu unii politycznej.827 Dla
jej realizacji konieczny jest dalszy rozwój polityki obronnej i bezpieczeństwa. Biała Księga
wymienia postępy poczynione w tym zakresie, przede wszystkim w obszarze operacyjnym.
Dokument wspomina też wartości leżące u podstaw europejskiej strategii bezpieczeństwa:
przywiązanie do prawa międzynarodowego, wagę wymiaru cywilnego operacji, działanie przy
współpracy społeczności lokalnych. Podkreśla rolę WPBiO w osiąganiu konwergencji kultur
strategicznych 27 państw członkowskich i doniosłość rozwiązań w zakresie polityki
bezpieczeństwa i obrony wprowadzanych przez Traktat z Lizbony.828 Biała Księga kreśli też
propozycje ewolucji i zmian w sferze europejskiej polityki: dalszy rozwój zdolności zarządzania
kryzysowego, zmiana sposobu finansowania operacji wojskowych (odejście od mechanizmu
Athena na rzecz finasowania całości misji z budżetu unijnego), intensywne szkolenie personelu
misji, budowa europejskiej bazy technologicznej i przemysłowej dla obronności.829
Co do stosunków z NATO, to strategia odrzuca dwa skrajne podejścia do relacji SojuszWPBiO. Pierwsze z nich polega na uczynieniu z Unii “cywilnej agencji NATO”, gdyż Unia
posiada według Francji zdolności do podejmowania różnego rodzaju zadań, w tym misji
wojskowych. Druga, również kontestowana przez Francję opcja oczekuje od Unii Europejskiej
przejęcia zadania wzajemnej obrony zapewnianego przez art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Jak
twierdzą autorzy Białej Księgi, wzajemna obrona jest podstawową funkcją Sojuszu
Północnoatlantyckiego, zaś zapisy Traktatu Lizbońskiego w niczym jej nie naruszają.
Niepożądana byłaby także sytuacja, w której NATO pozostawiono by do realizacji operacje o
dużej intensywności, zaś Unia Europejska realizowałaby jedynie misje cywilne oraz operacje
stabilizacji i rekonstrukcji. Analiza współczesnych konfliktów pokazuje bowiem dobitnie, że ich
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różne fazy łączą się ze sobą w sposób linearny, i że istotne jest przygotowanie UE do zarządzania
konfliktami na wszystkich jego etapach. Komplementarność UE i NATO polega na wartości
dodanej każdej z nich.830
Dokument przypomina też decyzję gen. de Gaulle’a o wycofaniu Francji ze struktur
militarnych NATO w r. 1966 jako podyktowaną zamiarem „przywrócenia naszym siłom ich
narodowego charakteru” i uniknięcia podporządkowania francuskich żołnierzy dowództwu
zagranicznemu. Jak podkreśla dokument, choć zasadom tym Francja hołduje nadal, to zmiana
środowiska międzynarodowego i ewolucja Sojuszu wraz z zaangażowaniem francuskim w
realizację nowych misji NATO spowodowały decyzję o powrocie do wojskowych struktur
Sojuszu.831
Wiele miejsca dokument poświęca bezpieczeństwu zbiorowemu w XXI wieku. Jego
podstawową zasadą powinien być multilateralizm. Centralna funkcja przypada tu Organizacji
Narodów

Zjednoczonych,

gdyż

zapewnia

ona

legitymizację

i

reprezentację

działań

podejmowanych na arenie międzynarodowej. Głównymi celami aktywności na forum ONZ
powinno być zapobieganie kryzysom, rozbrojenie i nieproliferacja oraz walka o ochronę praw
człowieka.832
Strategia bezpieczeństwa narodowego Francji zawarta w Białej Księdze jest oparta na
pięciu filarach określonych terminami: 1) wiedza i przewidywanie, 2) prewencja, 3) odstraszanie
nuklearne, 4) ochrona oraz 5) interwencja.833 Pierwsza wymieniona funkcja strategiczna stanowi
podstawowe novum we francuskiej strategii, gdyż zmniejsza rolę odstraszania nuklearnego na
rzecz działań prewencyjnych podejmowanych przez państwo na drodze: wywiadu, dyplomacji,
analizy, przygotowania operacyjnego oraz rozwoju systemu międzynarodowego.834 Prewencja z
kolei obejmuje wszystkie, nieuwzględnione w pierwszym filarze, narzędzia niezbędne do
zapobiegania kryzysom. Co się tyczy odstraszania nuklearnego, to, choć – jak już wspomniano –
funkcja ta straciła nieco na znaczeniu, to Biała Księga potwierdza pozostawienie broni atomowej
pod wyłączną kontrolą państwa francuskiego.835
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Francja to, obok Wielkiej Brytanii, jedyne państwo członkowskie Unii Europejskiej
prowadzące politykę globalną.836 Zjawisko to w okresie prezydentury Nicolasa Sarkozy’ego stało
się jeszcze bardziej widoczne niż za jego poprzedników. Sarkozy kontynuował politykę swego
poprzednika, Jacquesa Chiraca, popierając rozwój europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony.
Jednocześnie w jego polityce widoczne były elementy globalnej geostrategii. Przykładem może
być otwarcie w r. 2008 nowej bazy wojskowej w Zatoce Perskiej, miejscu, z którym Francji nie
łączy przeszłość kolonialna, za to istotnym z geopolitycznego punktu widzenia.837 Jak podkreśla
François Heisbourg, jeden z autorów francuskiej Białej Księgi w sprawie terroryzmu, baza w
Abu Zabi wraz z bazami na Réunion i w Dżibuti daje Francji korzystną pozycję geostrategiczną
w rejonie Oceanu Indyjskiego, zwiększając wojskową ekspozycję tego państwa na wspomniany
w nowej strategii militarnej „łuk kryzysowy”. W ten sposób Francja wyszła z tradycyjnego
obszaru zainteresowania determinowanego przeszłością kolonialną, stając się państwem o
ambicjach globalnych.838
Globalizacji francuskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w pierwszych latach
rządów Nicolasa Sarkozy’ego towarzyszyła kontynuacja wspomnianego wcześniej tradycyjnego
poparcia francuskiego dla wzmocnienia europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. W tym
obszarze Francja podjęła współpracę z Polską i Niemcami w odnowionej formule Trójkąta
Weimarskiego. Ministrowie spraw zagranicznych i obrony wspomnianych krajów skierowali 6
grudnia 2010 r. list do wysokiej przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i bezpieczeństwa
Catherine Ashton, w którym podkreślili dotychczas poczyniony postęp w budowaniu Europy
obrony i szanse jakie stworzył Traktat z Lizbony, oraz wezwali ją do osobistego zaangażowania
w celu wzmocnienia struktur wojskowych UE.839 W liście znalazły się sugestie utworzenia
stałego dowództwa operacyjnego UE, zbadania możliwości finansowania wyposażenia dla grup
bojowych z budżetu Unii oraz poszukiwania sposobów inwestowania w badania i rozwój na
rzecz europejskiego przemysłu obronnego.840
Obejmując przewodnictwo w Radzie UE w drugiej połowie 2008 r., Francja przedstawiła
ambitny projekt reformy europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, na który składały się:
836
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ustanowienie stałego dowództwa operacyjnego UE, nadzorującego zarówno misje cywilne, jak i
wojskowe, reforma mechanizmu ATHENA oraz opracowanie europejskiej Białej Księgi
bezpieczeństwa i obrony. Jednakże realizacja tych zamierzeń nie powiodła się, zarówno z uwagi
na brak woli politycznej państw członkowskich, jak i inne niesprzyjające okoliczności, takie jak
kryzys finansowy czy wojna w Gruzji.841 Ograniczone możliwości rozwijania zasobów
wojskowych,

spowodowane

zmniejszonymi

wydatkami

na

obronność

wśród

państw

członkowskich, oraz brak realnych postępów w tej dziedzinie pomimo możliwości oferowanych
przez Traktat z Lizbony, a także początkowy brak zainteresowania WPBiO ze strony wysokiej
przedstawiciel UE ds. bezpieczeństwa i obrony842 spowodowały zmianę retoryki francuskiej w tej
materii. W r. 2010 nastąpiło wyraźne przesunięcie akcentów we francuskim dyskursie na temat
przyszłości „Europy obrony”. Dotychczasowe zaangażowanie w rozwój WPBiO ze strony
Francji osłabł, jej miejsce zajęła coraz częstsza krytyka tej formy współpracy. Francuscy politycy
zaczęli podkreślać, iż WPBiO jest dziedziną, w której UE nie jest obecnie zdolna do
wypracowania konkretnych rezultatów. Co więcej, niski poziom wydatków na obronę, brak
nowych europejskich programów zbrojeniowych oraz nadmiernie rozwinięte procedury
biurokratyczne nie niosą ze sobą perspektyw na poprawę sytuacji. Unia Europejska nie przejawia
w chwili obecnej ambicji do odgrywania znaczącej roli w świecie, a państwa członkowskie nie
podejmują działań w kierunku pogłębienia współpracy w tej materii. Prace nad konkretyzacją
rozwiązań oferowanych przez Traktat Lizboński, w tym przede wszystkim stałej współpracy
strukturalnej, nie zostały rozpoczęte. Tym samym UE stoi nie tylko przed ryzykiem zamknięcia
się w koncepcji civilian power, ograniczającej jej zdolność do efektywnego oddziaływania na
ewentualne konflikty i współkształtowania globalnej polityki, lecz również przed groźbą
strategicznej zależności od zewnętrznych podmiotów.843
Spowolnienie gospodarcze spowodowało, że Francja musiała zredukować swoje wydatki
na obronność. Obecny projekt ustawy budżetowej przewiduje, że w latach 2011-2013 budżet
obrony będzie zmniejszony o 3,6 mld euro. Oznacza to zmniejszenie wydatków wojskowych w
stosunku do początkowo planowanych o ok. 4 proc.844 Obniżenie budżetu na obronność zmusiło
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Francję do poszukiwania możliwości wspólnego z innymi państwami członkowskimi używania
zasobów na potrzeby WPBiO. Jak twierdzą niektórzy analitycy, to francuskie zniechęcenie w
oczekiwaniu na postępy w dziedzinie WPBiO popchnęło Paryż do podpisania porozumienia z
Wielką Brytanią.845 2 listopada 2010 r. podpisany został traktat o współpracy w dziedzinie
bezpieczeństwa i obrony846 oraz dwa istotne dokumenty na temat współpracy wojskowej: jeden
dotyczący powołania wspólnych połączonych sił bojowych (combined joint expeditionary force),
oraz drugi pozwalający na wspólne wykorzystywanie lotniskowców posiadanych przez Francję i
Wielką Brytanię od r. 2020. Zadecydowano również o rozpoczęciu do r. 2020 łączonego
programu budowy systemu samolotów bezzałogowych.847
Zdaniem niektórych obserwatorów, porozumienia te oznaczają przejście od synergii
pomiędzy krajowymi przemysłami obronności do prawdziwego dzielenia się (pooling)
zasobami.848 Może wskazywać na odejście od multilateralizmu w rozwijaniu zasobów na rzecz
umów bilateralnych z wybranymi państwami członkowskimi. Dorota Liszczyk na łamach
Biuletynu PISM twierdzi, że może ono mieć negatywny wpływ dla dalszego rozwoju WPBiO,
osłabiając zainteresowanie innych państw członkowskich inicjatywami wspólnotowymi w tej
dziedzinie.849 Z kolei Ben Jones uważa, że wspomniany traktat jest skutkiem kilku procesów:
konieczności cięć w budżetach obronnych, braku zagrożenia militarnego w Europie oraz wzrostu
kosztów rozwijania technologii wojskowych. Jak twierdzi B. Jones, porozumienie to wskazuje na
pragmatyczne podejście krajów o porównywalnym potencjale wojskowym, nie stoi jednak za
nim żaden projekt polityczny.850 Trudno będzie ocenić wpływ tego zjawiska na przyszłość
WPBiO. Z jednej strony, każda inicjatywa mająca na celu polepszenie sposobu gospodarowania
zasobami militarnymi wzmacnia europejską politykę obronną, jak również i NATO, z drugiej –
brak szerzej zakrojonej wizji politycznej może wykoleić proces rozwoju WPBiO.851
Jak sądzą niektórzy analitycy, Francja zaczęła powątpiewać w słuszność koncepcji
realizacji swych ambicji poprzez WPBiO, i chce obecnie wzmacniać Europę obrony poprzez
845
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NATO.852 Według opinii amerykańskiego politologa Paula Belkina, Francja zdaje sobie sprawę,
że Unia Europejska nie jest w chwili obecnej w stanie sama rozwiązywać kryzysów światowych
oraz że zasięg jej działania jest regionalny. W tej sytuacji, i w obliczu zmniejszonych środków na
obronność, pełne członkostwo w NATO daje Francji nadzieję na globalne oddziaływanie.853
Również zbliżenie francusko-brytyjskie jest czasem tłumaczone jako chęć okazania USA, że w
Europie może liczyć na wiarygodnych pod względem militarnym partnerów.854 Tomaš Valašek z
londyńskiego Centre For European Reform podkreśla doniosłość zapisów Traktatu francuskobrytyjskiego, w którym oba kraje deklarują, że znajdują się w nielicznej grupie państw
członkowskich gotowych i przygotowanych na pełnienie najbardziej wymagających misji
wojskowych.855
Z drugiej jednak strony, pewne fakty zdają się świadczyć tym, że Francja nadal
przywiązana jest do koncepcji silnej, autonomicznej obrony europejskiej. Dowodem na to może
być fakt, że podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE w
formule Gymnich w Sopocie w dniu 2 września 2011 r. państwa Trójkąta Weimarskiego wraz z
Włochami i Hiszpanią udzieliły poparcia Catherine Ashton w jej sporze z rządem brytyjskim na
tle planów utworzenia stałego dowództwa operacyjnego w strukturach Unii. Pięć państw
zwróciło się do wysokiej reprezentant z wnioskiem o jak najszybsze stworzenie takiej struktury
przy pomocy mechanizmów oferowanych przez Traktat o Unii Europejskiej, a pozwalających na
ominięcie weta brytyjskiego w tej sprawie.856 Przedstawiona wcześniej propozycja C. Ashton
zakładała utworzenie sztabu operacyjnego w liczbie 250 oficerów i urzędników cywilnych,
którzy nadzorowaliby operacje wojskowe i cywilne, a także unijne grupy bojowe.857

V.2. Wielka Brytania: utrzymanie priorytetowej roli NATO w systemie bezpieczeństwa
europejskiego
Podstawowe założenia polityki obronnej gabinetu Davida Camerona zawarte są w dwóch
dokumentach: najnowszej wersji Strategic Defence and Security Review z października 2010 r.
oraz Narodowej Strategii Bezpieczeństwa (National Security Strategy), opublikowanej w tym
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samym czasie.
Narodowa Strategia Bezpieczeństwa składa się z czterech części: opisu kontekstu
strategicznego, w jakim znajduje się obecnie Wielka Brytania, definicji jej roli w systemie
bezpieczeństwa europejskiego i światowego, charakterystyki zagrożeń dla bezpieczeństwa kraju i
jego obywateli oraz sposobów radzenia sobie z nimi. We wstępie dokument definiuje Narodową
Strategię Bezpieczeństwa jako zastosowanie wszystkich narodowych środków i możliwości w
celu zbudowania dobrobytu Wielkiej Brytanii, zwiększenia jej wpływu globalnego oraz
wzmocnienia jej bezpieczeństwa.858
W części poświęconej otoczeniu bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii wymienia się
zagrożenie terroryzmem płynące za sprawą Al-Kaidy z Afganistanu, Somalii, Jemenu i Iraku, ale
także stwarzane przez grupy terrorystyczne w Irlandii Północnej. Wskazuje się na ryzyko
proliferacji broni jądrowej na Bliskim Wschodzie, a także zagrożeń takich jak szpiegostwo
cybernetyczne i groźba cyberataku. Dokument wspomina też o zagrożeniach ekonomicznych
wynikających z niestabilności światowego systemu finansowego.859
Wśród zagrożeń, na jakie narażona jest w dobie obecnej Wielka Brytania wymienia się
katastrofy naturalne, wypadki spowodowane przez człowieka oraz ataki dokonane przez aktorów
państwowych i pozapaństwowych, na przykład grupy terrorystyczne. Jako środki zapobiegawcze
wymieniane się m.in. walka z terroryzmem, kontrola rozprzestrzeniania broni i nowoczesnych
technologii, aktywna dyplomacja i współpraca międzynarodowa. Jednym ze sposobów
neutralizacji zagrożeń jest przeprowadzenie pierwszej w historii oceny ryzyka dla
bezpieczeństwa narodowego w postaci tzw. National Security Risk Assessment, obejmującego
czynniki krajowe i zewnętrzne.860 W wyniku tej oceny sporządzono listę głównych zagrożeń
wraz z podziałem na trzy grupy pod względem prawdopodobieństwa wystąpienia oraz zasięgu
oddziaływania. W pierwszej grupie zagrożeń znalazły się akty terroryzmu międzynarodowego,
atak na przestrzeń informatyczną Wielkiej Brytanii, rozległa katastrofa naturalna lub
spowodowana przez człowieka oraz międzynarodowy kryzys militarny dotykający Zjednoczone
Królestwo.861
Ostatnia część Strategii poświęcona jest sposobom jej realizacji. W tym celu
zidentyfikowano tzw. National Security Tasks (zadania narodowego bezpieczeństwa), czyli
858

A Strong Britain in an Age of Uncertainty: the National Security Strategy, October 2010, Crown Copyright 2010,
s. 9.
859
Ibid., s. 13-18.
860
Ibid., s. 24-26.
861
Ibid., s. 27.

214

sposoby osiągnięcia wyznaczonych celów. Są one następujące:
1. Identyfikacja i monitorowanie szans i zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego.
2. Walka z zagrożeniami u ich źródeł.
3. Wywoływanie pożądanego wpływu w celu minimalizacji ryzyka.
4. Przestrzeganie prawa krajowego i wzmacnianie norm międzynarodowych w celu
zwalczania zagrożeń dla bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii.
5. Ochrona interesów narodowych w kraju i za granicą.
6. Pomoc

w

rozwiązywaniu

konfliktów

i

przyczynianie

się

do

stabilności

międzynarodowej.
7. Przygotowanie na różnego rodzaju zagrożenia wraz ze sposobami wychodzenia z
kryzysów.
8. Współpraca z partnerami i sojusznikami w celu maksymalizacji efektów działań.862
Opublikowany w tym samym czasie co Narodowa Strategia Bezpieczeństwa, cyklicznie
aktualizowany przegląd sytuacji strategicznej Wielkiej Brytanii pod nazwą The Strategic Defence
and Security Review (SDSR) składa się z sześciu rozdziałów, traktujących, kolejno, o zadaniach
bezpieczeństwa narodowego i wytycznych dla ich realizacji, zagadnieniach związanych z
obronnością, funkcji odstraszania, szerszemu kontekstowi bezpieczeństwa narodowego,
sojuszom

i

partnerstwie

w

zapewnieniu

bezpieczeństwa

oraz

reformie

obronności.

Zapowiedziano zmiany strukturalne i wyposażenia mające uczynić armię bardziej mobilną i
przygotowaną do pełnienia szerszego spektrum zadań.863
SDSR precyzuje sposób wdrażania krajowych zadań w dziedzinie bezpieczeństwa
wymienionych w Narodowej Strategii Bezpieczeństwa.864 Siły zbrojne będą używane wszędzie
tam, gdzie jest to konieczne z punktu widzenia interesu narodowego, ale nacisk będzie też
kładziony na ich selektywne użycie pod następującymi warunkami: zagrożenie dla
bezpieczeństwa Zjednoczonego Królestwa, jasny cel strategiczny, uzasadnienie z punktu
widzenia prawa międzynarodowego, sprecyzowana strategia wyjścia. Większy wysiłek wkładany
będzie w prewencję konfliktów grożących eskalacją.865
Strategic Defence and Security Review wymienia następujące priorytety brytyjskiej
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polityki bezpieczeństwa:
-

partnerstwo z USA w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa;

-

nowy model praktycznej współpracy dwustronnej w powyższych dziedzinach z
sojusznikami i innymi partnerami;

-

zmodernizowany i efektywnie funkcjonujący system ONZ;

-

NATO jako podstawa bezpieczeństwa i obrony Wielkiej Brytanii;

-

Unia Europejska jako organizacja zwrócona na zewnątrz, promująca bezpieczeństwo i
dobrobyt.866
Bardzo dużo miejsca dokument poświęca współpracy z Sojuszem Północnoatlantyckim.

Dokument uznaje szerszą rolę NATO niż tylko ta związana z obroną kolektywną w obliczu
nowych zagrożeń i konieczność współpracy z innymi partnerami instytucjonalnymi w ich
zwalczaniu.867
Współpraca Zjednoczonego Królestwa z Unią Europejską to, według dokumentu,
kluczowy element międzynarodowego zaangażowania Wielkiej Brytanii w promocję
bezpieczeństwa i dobrobytu w Europie. Co interesujące, dokument ani razu nie wspomina o
wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony. Aktywność międzynarodowa Unii wspomniana jest
w kontekście zapobiegania konfliktom oraz partnerstwa z NATO oraz roli Europejskiej Służby
Działań Zewnętrznych w tych procesach. Duży nacisk kładzie się na konieczność zintegrowania
cywilnego i wojskowego aspektu zarządzania kryzysowego, co może być źródłem rozbieżności
w kontaktach z Francją, która przeciwna jest takiemu rozwiązaniu. Dokument podkreśla także
konieczność takiego ustrukturyzowania współpracy z NATO, która pozwoliłaby obu
organizacjom wykorzystać narodowe zasoby planistyczne, zarówno cywilne, jak i wojskowe oraz
uniknąć powielania zdolności i środków.868
The Strategic Defence and Security Review identyfikuje następujące zagrożenia dla
bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii: zagrożenia terrorystyczne i cybernetyczne, katastrofy
naturalne, międzynarodowe konflikty i kryzysy militarne, przestępczość zorganizowana i
transgraniczna oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego.869 Przegląd strategiczny
zawiera też opis środków, jakie rząd brytyjski zamierza wdrożyć w celu ich eliminacji. Są to:
antyterrorystyczne techniki policyjne, aktywność wywiadowcza nakierunkowana na działalność
terrorystyczną, reforma systemu zwalczania międzynarodowego terroryzmu CONTEST, ochrona
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krytycznej infrastruktury, działania na rzecz zapobiegania konfliktom w krajach szczególnie
zagrożonych (Afganistan, Jemen, Somalia), zwiększenie pomocy rozwojowej do 0,7% do r.
2013, powołanie Stabilizacyjnych Zespołów Odpowiedzi złożonych z ekspertów cywilnych i
wojskowych do pracy w rejonach ogarniętych konfliktami, utworzenie i wdrożenie narodowego
programu bezpieczeństwa cybernetycznego wraz z systemem zwalczania przestępstw
cybernetycznych, powołanie brytyjskiej grupy obronnej ds. operacji w cyberprzestrzeni,
stworzenie programu szkoleniowego dla ludności ds. bezpieczeństwa w sieci oraz podniesienie
efektywności krajowych programów zapobiegania katastrofom naturalnym.870
Dokument podkreśla znaczenie czynnika odstraszania w zapobieganiu konfliktom. Istotne
znaczenie w tym procesie w dalszym ciągu będzie mieć broń nuklearna, zwłaszcza, że – jak
wskazuje brytyjski przegląd strategiczny – ryzyko proliferacji broni jądrowej pozostaje istotne.
Brytyjski arsenał nuklearny służyć ma także wsparciu dla obrony kolektywnej w ramach NATO.
Siły zbrojne zostaną także wyposażone w sprzęt umożliwiający odpowiedź na nowoczesne
zagrożenia: łodzie podwodne o napędzie jądrowym, niszczyciele, fregaty, helikoptery, środki
morskiego transportu strategicznego, systemy rozpoznania ISTAR, pojazdy opancerzone oraz
wyrzutnie rakietowe.871
Dokument zapowiada też jednak poważne cięcia i ograniczenia pewnych typów
uzbrojenia.872 Planowane redukcje obejmą całość brytyjskich sił zbrojnych, zarówno wojska
lądowe, marynarkę i lotnictwo, jak również samo ministerstwo obrony. Zgodnie z planem
wielkość wojsk lądowych będzie stopniowo ograniczana, aby w 2015 r. osiągnąć liczbę 95
tysięcy żołnierzy. Marynarka wojenna uszczuplona zostanie o 5000 personelu, podobnie siły
powietrzne. Zamknięta zostanie ostatnia brytyjska baza wojskowa w Niemczech i wycofanych
stamtąd zostanie dwadzieścia tysięcy żołnierzy.873 Redukcja ta dotknie także wyposażenie:
marynarka wojenna pozbędzie się lotniskowca HMS Ark Royal i jednego z dwóch helikopterów
oraz 4 fregat i niszczycieli, siły powietrzne będą musiały zrezygnować z myśliwców pionowego
startu Harrier oraz części wielozadaniowych samolotów Tornado, zaś program budowy
samolotów rozpoznawczych Nimrod zostanie wstrzymany.874 Zmniejszony zostanie też potencjał
nuklearny do minimum zapewniającego skuteczne odstraszanie.875
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Jak wynika z zawartości przytoczonych dokumentów, Wielka Brytania w dalszym ciągu
uważa więzi transatlantyckie za filar swego bezpieczeństwa.876 Jest to zrozumiałe w sytuacji, gdy
Zjednoczone Królestwo pozostaje jedynym – być może poza Francją, która jednak ma odmienne
ambicje w tej dziedzinie – krajem członkowskim Unii Europejskiej, którego potencjał wojskowy
i poziom wydatków na obronność czyni z niej równorzędnego partnera USA. Udział w WPBiO i
partnerstwo z innymi państwami członkowskimi w tej dziedzinie praktycznie nie jest w
dokumencie nawet wspomniane, ogólnikowa konstatacja na temat Unii “zwróconej na zewnątrz”
potwierdza tylko poparcie Wielkiej Brytanii dla szerszego zaangażowania UE w poszerzanie
sfery dobrobytu i stabilności, brak tu jednak jakiejkolwiek deklaracji rządu brytyjskiego co do
zaangażowania w przedsięwzięcia o charakterze obronnym. Wspomina się natomiast o
współpracy dwustronnej w tej dziedzinie, która, jak wspomniano powyżej, została już
zainicjowana, m.in. z Francją. Spośród pożądanych adresatów tego typu współpracy wymienia
się państwa o potencjale obronnym zbliżonym do Wielkiej Brytanii oraz te, z którymi
współpracuje ona przy realizacji misji międzynarodowych.877
Gabinet D. Camerona zainicjował szereg umów bilateralnych umów i projektów w
dziedzinie polityki obronnej z innymi krajami europejskimi. W listopadzie 2010 r. ogłoszono
nowy pakiet projektów francusko-brytyjskich w dziedzinie obronności.878 Najważniejsze z
punktów umowy dotyczą wspólnych testów broni nuklearnej oraz utworzenia w przyszłości
wspólnych wojskowych oddziałów ekspedycyjnych. Postanowienia przewidują również
tworzenie nowych morskich i powietrznych transporterów, a także budowę wojskowego systemu
komunikacji satelitarnej.879 W tym samym miesiącu zapowiedziano rozpoczęcie konsultacji na
temat ściślejszej współpracy wojskowej w ramach grupy 11 państw członkowskich, składającej
się z krajów nordyckich i bałtyckich.880 Jak twierdzi Brendan Donnelly, dyrektor ośrodka
badawczego Federal Trust, przyczyną poszukiwania współpracy z europejskimi sąsiadami są nie
tyle powody polityczne, ile finansowe. Wielka Brytania stoi w obliczu redukcji wydatków na
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obronność.881
Rząd Davida Camerona nie zamierza natomiast zbytnio angażować się w rozwój WPBiO.
Minister obrony Wielkiej Brytanii, Liam Fox, otwarcie przyznaje, że pan-unijna współpraca w
dziedzinie obronności jest stratą pieniędzy w obliczu niskich wydatków na obronność. Rządzący
w Londynie wydają się dochodzić do wniosku, że większość państw członkowskich nie będzie
nigdy w stanie stać się wiarygodnymi partnerami w dziedzinie obronności. Świadczy o tym m.
in. brak poparcia dla działań Europejskiej Agencji Obrony. Wielka Brytania starała się
ograniczyć jej budżet i odmówiła partycypacji w wielu projektach. Zmniejszono też udziały tego
państwa w finansowaniu operacji cywilnych i wojskowych w przekonaniu, że nie przyczyniają
się one do realizacji strategicznych interesów Zjednoczonego Królestwa.882
Co więcej, rząd konserwatystów negatywnie ocenia zmiany, jakie w dziedzinie WPBiO
przyniosło wejście w życie Traktatu Lizbońskiego. Po pierwsze, wskazuje się na swoisty deficyt
demokratyczny, jaki zaistniał po połączeniu w jedną funkcję wysokiego przedstawiciela ds.
WPZiB oraz wiceprzewodniczącego Komisji, co niejako “tylnymi drzwiami” wprowadziło
ponadpaństwową Komisję w sferę współpracy międzyrządowej w dziedzinie polityki
obronnej.883 Torysi krytycznie oceniają przede wszystkim dotychczasowy rozwój WPBiO oraz
stan współpracy NATO i UE. Wskazują na problemy dublowania się instytucji obu ugrupowań i
rozluźnienia więzi z pozaeuropejskimi członkami NATO. Deklarują położenie większego
nacisku na rozwój współpracy transatlantyckiej i wzmocnienie nadrzędnej pozycji Sojuszu w
zapewnianiu kolektywnej obrony.884
Wielka Brytania zdecydowanie opowiada się przeciwko utworzeniu w ramach struktur
UE stałego dowództwa operacyjnego dla misji wojskowych. Podczas spotkania Rady ds.
Zagranicznych w Brukseli w grudniu 2011 r. minister spraw zagranicznych William Hague
powtórzył, że byłoby to niepotrzebnym i kosztownym powielaniem zasobów.885 Takie podejście
Wielkiej Brytanii wynika z dominującego znaczenia special relationship z USA oraz dążenia
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polityków brytyjskich do utrzymania pozycji NATO w systemie bezpieczeństwa europejskiego
po zakończeniu zimnej wojny. Z brytyjskiego punktu widzenia Sojusz zapewnia bowiem ciągłość
polityki bezpieczeństwa swoich członków oraz podtrzymuje polityczno-wojskową obecność
USA w Europie. Dzięki swojej pozycji w Sojuszu Wielka Brytania ma nadzieję na utrzymanie
dominującego wpływu na sprawy bezpieczeństwa europejskiego, stąd też energiczne działania
Londynu mające na celu przeciwstawienie się próbom pomniejszania roli NATO. Również
pewne przewartościowanie polityki brytyjskiej w tej dziedzinie zademonstrowane przez
podpisanie deklaracji z St. Malo było, zdaniem niektórych komentatorów, pochodną tej strategii.
Politycy brytyjscy doszli bowiem do wniosku, że sfera obronności i bezpieczeństwa, o ile nie
zostałaby włączona do II filaru, mogła stać się polem integracji na którą Londyn, z racji
członkostwa w RB ONZ oraz wysokiego standardu swych sił zbrojnych, mógłby wywierać
poważny wpływ. Co więcej, Brytyjczycy obawiali się realizacji pojawiających się w USA
postulatów dokonania nowego podziału kompetencji w sferze bezpieczeństwa europejskiego, a
więc zmniejszenia zaangażowania amerykańskiego w tę dziedzinę. Wielka Brytania doszła więc
do wniosku, że efektywna w zakresie obronności Unia nie będzie stanowić zagrożenia dla
spójności NATO, lecz stanie się instrumentem wzmocnienia skuteczności i wiarygodności
Sojuszu. Zatem zwiększanie europejskich zdolności w dziedzinie bezpieczeństwa oraz prymat
NATO, postrzegane dotychczas jako sprzeczne, miały się odtąd uzupełniać i podkreślać
kluczową rolę Sojuszu Północnoatlantyckiego i więzi transatlantyckiej dla brytyjskiej polityki
bezpieczeństwa.886

V.3. Niemcy: ścisła współpraca UE i NATO w dziedzinie europejskiej polityki obronnej

RFN do tej pory nie ma oficjalnej doktryny bezpieczeństwa, co wynika z powojennych
uwarunkowań.887 Cyklicznie publikowane przez federalne ministerstwo obrony Wytyczne
polityczno-obronne zastępują oficjalną strategię bezpieczeństwa tego kraju.
Opublikowane w r. 2003 Wytyczne na temat Bezpieczeństwa (die Verteidigungspolitische
Richtlinien) wyjaśniają nową koncepcję polityki bezpieczeństwa opartej na efektywnym
886
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multilateralizmie. Przedstawia interpretację art. 87 a Ustawy Zasadniczej RFN, zgodnie z którym
Bundeswehra może podejmować działania obronne poza terytorium Niemiec tylko w ściśle
określonych przypadkach.888 Wskazuje na zmniejszoną groźbę ataku terytorialnego oraz
zwiększone zagrożenie atakiem asymetrycznym. W tych warunkach zagwarantowanie
bezpieczeństwa obywateli RFN realizowane może być tylko poprzez uczestnictwo w
regionalnych i globalnych strukturach międzynarodowych, takich jak ONZ, OBWE, NATO i UE.
Polityka obronna Niemiec ma być nakierowana na zapobieganie kryzysom, a jej realizacja ma się
odbywać w ścisłej współpracy z NATO i UE.889
Biała Księga o polityce obronnej Niemiec i przyszłości Bundeswehry z r. 2006 rozwija
koncepcje zawarte w Wytycznych na temat Bezpieczeństwa. Za podstawowe zadania w zakresie
bezpieczeństwa uznaje ochronę wolności i bezpieczeństwa obywateli Niemiec oraz
nieprzenikliwość terytorium niemieckiego. Pojawiły się nowe zadania dotyczące polityki
zewnętrznej: zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów regionalnych, walka z zagrożeniem
terrorystycznym

i

rozprzestrzenianiem

broni

masowego

rażenia

oraz

wzmacnianie

międzynarodowego porządku prawnego. Efektem tych nowych zadań była definicja celów
Bundeswehry, które sprowadzać się miały do zapewnienia politycznej zdolności do działań
zewnętrznych, wkładu w zapewnianie bezpieczeństwa w Europie i na świecie, obrony
sojuszników oraz wsparcia dla integracji i współpracy międzynarodowej.890
Biała Księga podkreślała również, że w dalszym ciągu podstawą bezpieczeństwa Niemiec
i Europy są stosunki transatlantyckie, zaś członkostwo Niemiec w NATO pozostaje
fundamentem ich polityki bezpieczeństwa i obrony. Dokument podkreśla też, że stosunki
amerykańsko-niemieckie wymagają stałego dialogu i konsultacji. Niemcom jako członkowi UE
szczególnie zależy na wzmocnieniu międzynarodowej roli Unii. UE i NATO nie są
konkurentami, ale mocnymi filarami bezpieczeństwa w Europie.891
W kwestii podejścia do bezpieczeństwa globalnego i regionalnego Biała Księga opierała
się w dużej mierze na europejskiej strategii bezpieczeństwa z 2003 r., postulując rozszerzoną
interpretację terminu bezpieczeństwa, zarówno w sensie geograficznym, jak i semantycznym. Ta
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interpretacja stała się podstawą reformy Bundeswehry i nowego rozumienia roli niemieckich sił
zbrojnych w zapewnianiu bezpieczeństwa Niemiec i sojuszników.892
Podobne stanowisko w kwestii roli Bundeswehry zajmują nowe Wytyczne, opublikowane
w maju 2011 r. Dokument ten również podkreśla konieczność zwiększenia roli ekspedycyjnej
niemieckiej armii w obliczu zmniejszonego zagrożenia atakiem konwencjonalnym. W dalszym
ciągu ONZ, NATO i UE stanowią organizacje, w ramach których RFN realizuje politykę
bezpieczeństwa i obrony z użyciem siły militarnej. Bundeswehra ma służyć przede wszystkim do
obrony kraju i wsparcia sojuszników w ramach NATO, do przeciwdziałania kryzysom i
konfliktom międzynarodowym oraz zarządzania nimi, ma także uczestniczyć w operacjach
wojskowych UE. Nowością – potwierdzającą zwiększoną asertywność Niemiec wobec
sojuszników – jest natomiast zapis o tym, że podejmowanie decyzji o udziale lub
nieuczestniczeniu RFN w zagranicznych (sojuszniczych) operacjach wojskowych powinno być w
przyszłości rozpatrywane pod kątem interesów niemieckich.893
Kierunek niemieckiej polityki obronnej po wygraniu wyborów przez chadecję nakreśliła
już wcześniej frakcja CDU/CSU, przedstawiając 6 marca 2008 r. w Bundestagu projekt Strategii
Bezpieczeństwa dla Niemiec, proponując w niej bardziej aktywną politykę obrony RFN, czego
przejawem miałoby być m.in. zniesienie ograniczeń dla misji zagranicznych Bundeswehry.894
RFN jako największe państwo UE chce być pełnoprawnym graczem w europejskiej i globalnej
polityce bezpieczeństwa i obrony. Niemcy chcieliby na równych prawach z Francją i Wielką
Brytanią wpływać na proces intensyfikowania współpracy w polityce bezpieczeństwa i obrony
UE, który w dalekiej przyszłości miałby zakończyć się utworzeniem europejskiej
(komplementarnej do NATO) armii do czego wzywają zarówno niemieccy socjaldemokraci, jak i
chadecy. Udział RFN i jednostek Bundeswehry w realizacji tego procesu będzie wymagał
ograniczenia kompetencji Bundestagu na rzecz większej swobody rządu w dysponowaniu
wojskiem i wysyłaniu go na misje zagraniczne – nie tylko „stabilizacyjne” (jak przedstawiano do
tej pory zaangażowanie Bundeswehry), lecz także bojowe. Zmiany zwiększyłyby również
wiarygodność Niemiec jako partnera Francji i Wielkiej Brytanii w rozmowach na temat rozwoju
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europejskich zdolności obronnych.895
Od momentu objęcia rządów przez koalicję CDU/CSU-SPD wyraźnie nastąpiło zatem
przesunięcie akcentów w polityce zagranicznej i obronnej. Podczas gdy rząd Gerharda
Schroedera nastawiony był na zacieśnianie relacji z Francją i Rosją, wyraźnie dystansując się od
będących dotychczas głównym sojusznikiem i partnerem USA, Angela Merkel zdecydowała się
zrównoważyć posunięcia poprzednika gestami mającymi na celu odbudowę i umocnienie
partnerstwa strategicznego z NATO oraz współpracę transatlantycką.896 Według kanclerz
Niemiec, zreformowany Sojusz nadal powinien odgrywać priorytetową rolę w systemie
bezpieczeństwa regionalnego i światowego, stając się forum konsultacji politycznych w
kwestiach politycznie i militarnie wrażliwych i konfliktów, takich jak Bliski Wschód czy Azja
Środkowa. Wymagałoby to jednak z jednej strony woli politycznej do zacieśnienia współpracy w
tym zakresie, z drugiej zaś wzmacniania zdolności operacyjnych i zmniejszania przepaści
technologicznej w dziedzinie obronności pomiędzy USA i innymi sojusznikami. Jest to o tyle
istotne, że wiarygodność Sojuszu warunkowana jest jego zdolnością operacyjną i skutecznością
jego działań.897
Założenia polityki zagranicznej i bezpieczeństwa swojego rządu przedstawiła Merkel
podczas Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium w lutym 2006 r. Według tego założenia,
Niemcy pełnić mogą rolę zarówno motoru procesu integracji europejskiej, jak i pomostu
transatlantyckiego, będąc mediatorem pomiędzy obozami „integracjonistów“ i „atlantystów“.
Jako główne zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego uznała kanclerz Niemiec
asymetryczne zagrożenie terroryzmem i proliferację broni masowego rażenia pozostającej w
rękach nieprzewidywalnych reżimów. Skuteczną na nie odpowiedzią może być tylko
multilateralna współpraca europejska i transatlantycka, którą Merkel nazwała filarami polityki
zagranicznej Niemiec. Podkreśliła również rolę RFN jako państwa budującego swe działania
międzynarodowe w oparciu o wartości demokratyczne, w kontekście instytucjonalnej,
multilateralnej współpracy na forum organizacji międzynarodowych i pomiędzy nimi.898
Pomimo nadal deklarowanego poparcia dla multilateralizmu, realizowanego przede
wszystkim za pośrednictwem euroatlantyckich struktur bezpieczeństwa, widoczna jest w
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ostatnich latach emancypacja polityczna RFN od USA i europejskich sojuszników. Dowodem na
ten stan rzeczy jest np. niemieckie stanowisko w sprawie Libii w Radzie Bezpieczeństwa ONZ z
lipca 2011 r. wraz z późniejszą decyzją o nieuczestniczeniu w interwencji wojskowej, świadczącą
o uniezależnieniu decyzji Niemiec zarówno od stanowiska Francji, jak i USA. Podobny
wydźwięk mają wspomniane wcześniej zapisy Wytycznych polityczno-obronnych, które mogą
sugerować

przyszłe

selektywne

użycie

Bundeswehry

na

użytek

misji

organizacji

międzynarodowych.
Niemcy, pozostając – z powodów historycznych i geopolitycznych – tradycyjnym
sojusznikiem USA w Europie, poszukiwały jednak możliwości poszerzenia współpracy w
dziedzinie bezpieczeństwa z partnerami z UE. Opublikowane przez niemieckie Ministerstwo
Obrony w maju 2003 r. wytyczne dotyczące polityki obronnej RFN zakładały tzw. system
komplementarności w dziedzinie europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. Zgodnie z nią
jednoczesny i uzupełniający się rozwój EPBiO i NATO mają tworzyć system gwarantujący
Republice Federalnej Niemiec bezpieczeństwo w obliczu nowych zagrożeń.899 Miał on być także
odpowiedzią na zróżnicowaną integrację w dziedzinie obronności w obu tych organizacjach, a
także różny skład członkowski tych instytucji. Doskonale wpisywał się on także w paradygmat
verflochtenen Interessen, polegający na realizacji interesu narodowego Niemiec poprzez udział w
międzynarodowych organizacjach. Zgodnie z tą wytyczną, NATO oraz militarna obecność sił
amerykańskich w Europie są nieodzowne dla utrzymania bezpieczeństwa na kontynencie.
Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony ma być nie tyle konkurencją dla Sojuszu
Północnoatlantyckiego, ile jego „niezbędnym uzupełnieniem”, bezpieczeństwo obywateli zaś
może być zapewnione wyłącznie przez uczestnictwo Niemiec w obu tych instytucjach. Dlatego
Niemcy miały dążyć do rozwoju zarówno WPBiO, jak i NATO oraz przyczyniać się do poprawy
skuteczności ich reagowania.900
Przez wiele lat Niemcy, będąc adwokatem integracji europejskiej, tradycyjnie popierały
stanowisko Francji w kwestiach dotyczących WPZiB oraz EPBiO. Taka sytuacja miała miejsce
podczas „szczytu pralinkowego” w Tervuren w r. 2003. Rok później, Niemcy wraz z Francją oraz
Wielką Brytanią przedstawiły projekt utworzenia europejskich grup bojowych.901 Choć RFN w
większym stopniu niż Francja kładła nacisk na aspekt cywilny operacji, to nie sprzeciwiała się
899
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głośno stanowisku Francji w sposób, w jaki czyniła to np. Wielka Brytania.902 Dzięki temu
Francja zawsze mogła liczyć na Niemcy, gdy chodziło o poparcie dla rozwoju WPBiO.
Również w swym monachijskim wystąpieniu z r. 2006 kanclerz A. Merkel opowiedziała
się za następującymi inicjatywami integracyjnymi w dziedzinie WPBiO:
•

aktualizacja i realizacja europejskiej strategii bezpieczeństwa,

•

współpraca w tworzeniu wspólnego rynku zbrojeniowego,

•

podejmowanie samodzielnych misji wojskowych przez UE,

•

wspieranie działań NATO przez siły europejskie i umacnianie związków UE
z Sojuszem,

•

dalszy rozwój zdolności wojskowych Unii: tworzenie grup bojowych, udział w
misjach wojskowych.903

W tym także kontekście należy rozpatrywać inicjatywę Niemiec z grudnia 2010 r., kiedy
to ministrowie spraw zagranicznych Niemiec, Francji i Polski na szczycie ministrów spraw
zagranicznych Trójkąta Weimarskiego w Bonn wystosowali list do Catherine Ashton, wzywając
do nadania „nowego impulsu“ polityce obronnej UE. Sygnatariusze listu sugerują dalszy rozwój
oraz praktyczne użycie grup bojowych Unii Europejskiej i zapowiadają prace na rzecz poprawy
ich zdolności operacyjnych w roku 2013, kiedy to na Polskę, Niemcy i Francję przypadnie kolej
do wystawienia takiej grupy. Podkreślają też, że w obliczu braku środków finansowych Unia
Europejska zdana jest na zacieśnienie współpracy wojskowej między członkami wspólnoty przy
realizowaniu multilateralnych projektów z dziedziny obronności.904
Wspomniana inicjatywa zrealizowana została w formule odnowionego Trójkąta
Weimarskiego, który, jednocząc kraje stanowiące geopolityczną oś Europy i będąc pomostem
między starymi i nowymi członkami Unii, był aktywny w latach 1991-2001. Spotkania w tej
formule na szczeblu ministrów spraw zagranicznych i obrony były istotnym forum wymiany
poglądów i ustaleń w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.905 W ostatnich latach,
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głównie na skutek ożywionego zainteresowania zarówno Polski jak i Niemiec kwestiami
europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, doszło do reaktywacji współpracy Trójkąta.
Pomimo poparcia – wraz z Polską i Francją – projektu utworzenia stałego dowództwa
operacyjnego dla wojskowych misji unijnych, Niemcy nie rezygnują z przywiązania do koncepcji
Zivilmacht. Ostatnio wyrażone poparcie dla projektu wzmocnienia zdolności wojskowych UE
jest także wyrazem chęci wzmocnienia europejskiego filara w ramach NATO. W tym sensie
motywacja Niemiec inna jest niż motywacja Francji – Niemcy nie postrzegają WPBiO jako
konkurencji dla Sojuszu. Z tego też powodu, odmiennie niż Francja, nie dążą za wszelką cenę do
rozgraniczenia między cywilnymi i wojskowymi komponentami europejskiej polityki
bezpieczeństwa i obrony. Poparcie Niemiec dla rozwoju WPBiO wynika też z silnych,
historyczne ukształtowanych dążeń Niemiec do zjednoczenia kontynentu.906

V.4. Polska: od proatlantyzmu do zaangażowania
W okresie najbardziej burzliwym z punktu widzenia rozwoju EPBiO, czyli w latach
2003-2004, kiedy to pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej doszło do podziału
na opcję proatlantycką oraz proeuropejską w kwestiach obronności, Polska opowiedziała się po
stronie Stanów Zjednoczonych, przystępując do „koalicji chętnych” w Iraku. Strategia
Bezpieczeństwa Narodowego z r. 2003 deklarowała, że aktywne i bliskie kontakty polityczne i
wojskowe z USA, wzmocnione współpracą w akcji zbrojnej oraz operacji stabilizacyjnej w Iraku,
składają się na znaczący dorobek polskiej polityki bezpieczeństwa.907 Polska była także
sygnatariuszem listu poparcia dla polityki Stanów Zjednocznych w Iraku ze stycznia 2003 r.,
podpisanego przez osiem państw członkowskich i kandydackich Unii Europejskiej. Ta postawa
zaowocowała pogorszeniem stosunków z państwami członkowskimi Unii Europejskiej
opowiadającymi się za autonomią w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, takimi jak Francja i
Belgia.908 Polska opowiedziała się wówczas przeciwko ustaleniom szczytu z Tervuren z kwietnia
2003 r., kiedy to Niemcy, Francja, Belgia i Luksemburg wysunęły kilka propozycji
zmierzających do wzmocnienia obronności europejskiej i nadania jej nowego impulsu w
warunkach kryzysu politycznego, m.in. poprzez ustanowienie stałej współpracy strukturalnej,
906
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podział zadań w dziedzinie obronności oraz utworzenie stałego dowództwa operacyjnego dla
operacji wojskowych UE.909 Władze Polski stały na stanowisku, że poparcie dla tych inicjatyw
osłabi spójność NATO i spowoduje niepotrzebną duplikację zasobów i środków. Obecnie
niektórzy analitycy oceniają, że brak zaangażowania Polski w kształtowanie polityki obronnej w
latach 2003-2007 było błędem.910 Niewątpliwie taka postawa władz polskich, uwarunkowana w
dużym stopniu udziałem Polski w interwencji w Iraku, przyczyniła się do osłabienia pozycji
Polski w przededniu akcesji do Unii Europejskiej.
W chwili obecnej natomiast Polska słusznie wykazuje duże zainteresowanie pracami nad
wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony. W obowiązującej strategii bezpieczeństwa
narodowego z r. 2007, Polska opowiedziała się jasno za rozwojem EPBiO, deklarując zamiar
wniesienia wkładu do wojskowych i cywilnych zdolności reagowania kryzysowego, także w
postaci grup bojowych. Zapowiedziano dążenie do realizacji zamierzeń określonych w
Europejskim Celu Operacyjnym 2010. Autorzy strategii poparli rozwój współpracy przemysłów
obronnych, uznając rolę Europejskiej Agencji Obrony w tym procesie. Jednocześnie
zdecydowanie opowiedzieli się za zinstytucjonalizowana współpracą z NATO w celu
zapewnienia komplementarności działań Sojuszu i Unii Europejskiej. W tym kontekście należy
dodać, że Polska będzie działać na rzecz utrwalenia amerykańskiej obecności na kontynencie
europejskim. NATO jest podstawą bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej, która
buduje swoją politykę obronną w powiązaniu z zasadą solidarności sojuszniczej. Udział Polski w
obronie kolektywnej zgodnie z art. V Traktatu Waszyngtońskiego wymusza przygotowanie na
szersze spektrum zagrożeń, zwłaszcza tych o charakterze asymetrycznym. Pomimo to, istnieje
małe zagrożenie konfliktem zbrojnym na dużą skalę, bardziej prawdopodobnie będą konflikty
lokalne i sytuacje kryzysowe, grożące eskalacją. 911
Nasz kraj włączył się również w proces tworzenia grup bojowych, które staną się częścią
Europejskich Sił Szybkiego Reagowania. 13 listopada 2006 r. w Brukseli Polska wraz z
Niemcami, Litwą, Łotwą i Słowacją podpisały porozumienie o utworzeniu grupy bojowej, w
której Polska pełni funkcję państwa ramowego. Grupa ta pełniła dyżur w r. 2010.
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jest państwem ramowym także dla weimarskiej grupy bojowej, która ma być gotowa do działania
w I połowie 2013 r. Do r. 2015 wspólną grupę bojową wystawić mają kraje Grupy
Wyszehradzkiej wraz z Ukrainą.
Polska bierze również udział w procesie tworzenia Europejskich Sił Żandarmerii, które
mają być formacją cywilno-wojskową biorącą aktywny udział w operacjach reagowania
kryzysowego z szerokim mandatem obejmującym, poza działaniami militarnymi, także zadania
realizowane tradycyjnie przez siły policyjne. Z unijnymi siłami żandarmeryjnymi współpracować
ma Żandarmeria Wojskowa, która utworzyła cztery Oddziały Specjalne ŻW, wyspecjalizowane
m.in. w udzielaniu wsparcia o charakterze policyjnym siłom zbrojnym w rejonie prowadzonych
działań zbrojnych.913
W interesie Polski leży dalsze zacieśnianie współpracy przemysłów obronnych w
Europie. Jak zauważają Ryszard Zięba i Justyna Zając, „Polska jako kraj słabszy ekonomicznie
od przeciętnej w NATO i UE powinna zapewniać sobie dostęp do nowoczesnego uzbrojenia
poprzez integrację polskiego przemysłu zbrojeniowego z przemysłem państw unijnych i
sojuszniczych, umiędzynarodowieniu badań, uczestnictwie w międzynarodowych programach
badawczo-rozwojowych i produkcyjnych oraz projektach wspólnych zakupów sprzętu
wojskowego”.914 Konieczna jest także konsolidacja rodzimego przemysłu obronnego.
Polska włączyła się także do działań podejmowanych w ramach Europejskiej Agencji
Obrony. Nasz kraj zadeklarował wkład 10 milionów euro do docelowo 54-milionowego budżetu
pierwszego programu badawczego Agencji (podobny wkład deklarują Niemcy i Francja).
Program ma na celu współpracę nad nowymi technologiami w wojsku, co w rezultacie ma
doprowadzić do wzmocnienia tzw. force protection, czyli ochrony wojsk przed bronią masowego
rażenia, ochrony przeciwminowej oraz zdalnego wykrywania skażeń.915
Polska uczyniła intensyfikację rozwoju w dziedzinie WPBiO jednym z priorytetów swojej
prezydencji w drugiej połowie 2011 r. Fakt ten był owocem refleksji polskich elit politycznych
na temat roli Unii Europejskiej w dziedzinie obronności oraz kwestii równowagi w stosunkach
transatlantyckich. Na program składały się propozycje zmian operacyjnych i strukturalnych,
rozwój zdolności cywilnych i militarnych oraz nowej formy współpracy pomiędzy UE a
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NATO.916
Nasz kraj podjął też kroki zmierzające do współpracy w tej dziedzinie z Francją,
najgorętszym do tej pory adwokatem rozwoju WPBiO i państwem członkowskim o znacznym
potencjale militarnym. W r. 2009 Polska nawiązała z Francją strategiczną współpracę w ramach
bezpieczeństwa i obrony917, podpisując wspólną deklarację w tej sprawie, która stwierdza, że
WPBiO oraz NATO to instytucje wzajemnie się wzmacniające i uzupełniające. Strony deklarują,
że będą działać na rzecz zwiększania zdolności obronnych Europy, i że prezydencja Polski
kontynuować będzie w tym względzie proces zapoczątkowany przez prezydencję francuską,
wykorzystując narzędzia oferowane w tym względzie przez Traktat z Lizbony.918 Sygnatariusze
deklaracji zapowiedzieli następujące działania zmierzające do wzmocnienia WPBiO:
•

Użycie europejskich sił morskich w celu zwalczania przemytu, terroryzmu, proliferacji,
nielegalnej imigracji i piractwa;

•

Zwiększanie solidarności finansowej między państwami członkowskimi UE, aby
umożliwić im rozmieszczenie zwiększonej liczby sił;

•

Wspieranie

wdrażania

programów

Europejskiej

Agencji

Obrony,

ustanowienie

współpracy w zakresie Europejskiej Floty Transportu Powietrznego, program obserwacji
satelitarnych MUSIS oraz przedsięwzięcia, które zwiększają dostępność śmigłowców na
potrzeby operacji prowadzonych przez UE i NATO;
•

W odniesieniu do zamówień, opracowanie innowacyjnych rozwiązań polegających na
wspólnym tworzeniu i użytkowaniu zasobów, wspólnych zakupach i specjalizacji,
zwłaszcza na potrzeby wsparcia operacyjnego;

•

Wzmacnianie europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej sektora obronnego przez
umożliwienie

stosowania

Programu

ramowego

w

zakresie

badań

i

rozwoju

technologicznego w dziedzinie obrony;
•

Wzmocnienie interoperacyjności przez udział w ćwiczeniach polowych;

•

Zgodnie z doświadczeniami z operacji UE oraz ich dalszym rozwojem, wzmocnienie
zdolności UE do planowania i prowadzenia operacji cywilnych i wojskowych.919
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Z kolei 19 lipca 2009 r. w liście skierowanym do swego francuskiego odpowiednika,
Bernarda Kouchnera, minister spraw zagranicznych RP R. Sikorski przedstawił następujące
propozycje zmierzające do uczynienia z WPBiO dynamicznego narzędzia zapobiegania i
rozwiązywania konfliktów: 1) stworzenie stanowiska zastępcy wysokiego przedstawiciela Unii
ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeństwa, 2)
utworzenie zintegrowanego stałego dowództwa operacyjnego dla misji cywilnych i wojskowych,
3) powołanie unijnych sił stabilizacyjnych, składających się z sił wojskowych, policyjnych i
ochrony granic, 4) okresowa wymiana jednostek w ramach operacji przeprowadzanych pod egidą
UE, 5) zwiększenie ilości wspólnych manewrów, 6) wdrożenie projektów przemysłowych z
zakresu obronności.920 Francja poparła polskie propozycje, a do dalszych konsultacje w tej
sprawie odbywających się w ramach Trójkąta Weimarskiego, dołączyły Niemcy.921
Współpraca w dziedzinie obronnności w formule Trójkąta Weimarskiego jest
kontynuowana. 7 lutego 2011 r. w Wilanowie odbył się szczyt państw Trójkąta na szczeblu
prezydentów Polski i Francji oraz kanclerz Niemiec. Niecały miesiąc wcześniej, 13–14 stycznia
2011 r. w Warszawie i Krakowie, o wojskowych aspektach współpracy Trójkąta Weimarskiego
debatowali szefowie sztabów. Celem obu spotkań było wzmocnienie pozycji Polski przed
zbliżającym się przewodnictwem w Radzie UE.922
Akcesja Polski do Unii Europejskiej spowodowałą stopniową ewolucję orientacji
strategicznej Polski. Początkowo popierając rozwój europejskiej polityki bezpieczeństwa i
obrony jako filara NATO, Polska przeobraziła się w adwokata “Europy obrony” dysponującej
autonomicznym dowództwem operacyjnym. Wśród przyczyn tego stanu rzeczy Dominik
Jankowski upatruje m.in. amerykańskie zaangażowanie w Afganistanie i Iraku, skutkujące
spadkiem zainteresowania sprawami europejskimi oraz fakt, że udział w misjach realizowanych
przez UE w Czadzie, DRK oraz Bośni-Hercegowinie przyczynił się do zwiększenia tempa
modernizacji polskich sił zbrojnych.923 Do katalogu przyczyn można dodać też odmienną od
poprzedniej orientację strategiczną administracji Baracka Obamy, przykładającego znacznie
mniejszą wagę do roli Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zmiana stosunku Polski do kwestii
obronności europejskiej była posunięciem słusznym, zaowocowała zwiększeniem zaufania
partnerów europejskich do naszego kraju i pozycji Polski w Europie i regionie, Polska zaczęła
920
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byc przez komentatorów zaliczana do „wielkiej piątki” europejskiej w kwestiach obronności.924
Działania podejmowane przez Polskę w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony realizują
zdefiniowane na najbliższe lata interesy narodowe i cele strategiczne. Głównymi bowiem celami
Polski w tym zakresie w najbliższym czasie będą: 1) wzmacnianie potencjału obronnego i
unowocześnienie armii oraz zwiększanie kompatybilności z systemami obronnymi państwa
członkowskich NATO i UE, 2) sprawne funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa narodowego,
3) wspomaganie rozwoju dziedzin gospodarki dostarczających zdolności do zapewnienia
bezpieczeństwa narodowego oraz 4) kontynuacja polityki obronnej opartej na związkach
sojusznicznych w ramach NATO i UE oraz bliskiej współpracy z sąsiadami.925 W ramach
realizacji tego ostatniego celu podkreśla się często realizację wzmocnionej Traktatem z Lizbony
wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. W tym kontekście rozumieć należy uczynienie
rozwoju WPBiO jednym z priorytetów polskiego przewodnictwa w Radzie UE oraz wyraźne
opowiedzenie się za utworzeniem stałego dowództwa operacyjnego UE dla misji wojskowych.
Zwłaszcza w tej ostatniej kwestii wydać wyraźną ewolucję postawy Polski, która jeszcze w
r. 2003 opowiadała się przeciwko temu rozwiązaniu, doszukując się w nim sposobu na osłabienie
NATO.926 Polityce obronnej opartej na związkach sojuszniczych, a zarazem zacieśniającej więzi
z sąsiadami odpowiadają podejmowane ostatnio przez polską dyplomację, z różnym skutkiem,
próby ożywienia europejskiej współpracy obronnej na bazie Trójkąta Weimarskiego927 oraz
kooperacja z pozostałymi krajami Grupy Wyszehradzkiej w procesie tworzenia grup bojowych
UE. Ponadto wspomnieć należy, że Program Rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2009-2018
opracowany został zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego NATO.
Członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim oraz udział w WPBiO są najistotniejszym
elementem modernizacji polskiej armii. Jej słabością są, powszechne w dobie kryzysu, niskie
wydatki na obronność. Obecnie kształtują się one na poziomie 1,95% PKB. W ich strukturze
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widoczna jest dysproporcja na korzyść wydatków osobowych, tymczasem ze względu na
wzrastającą rolę nowoczesnej techniki wojskowej we współczesnych konfliktach należałoby
zwiększyć finansowanie zakupów uzbrojenia i prac naukowo-badawczych nad nowymi
rodzajami broni i techniki potrzebnej dla wojska928. W tym kontekście słuszne wydaje się polskie
poparcie dla działalności Europejskiej Agencji Obrony, a zwłaszcza planowany udział w jej
programach badawczych.
Polska prezydencja zajęła jednoznaczne stanowisko, popierając dalszy intensywny rozwój
WPBiO, i przedstawiając konkretne propozycje w tej materii (powołanie stałego dowództwa
operacyjnego UE, kontynuacja i ustukturyzowanie inicjatywy pooling and sharing). Istotne
byłoby, aby Polska zabrała także głos w istotnych kwestiach dotyczących przyszłości
europejskiej polityki obronnej, takich jak np. współpraca europejskich przemysłów obronnych i
rozwój bazy technologiczno-przemysłowej, polityka bezpieczeństwa w relacjach z państwami
sąsiadujacymi z UE, zwłaszcza krajami Partnerstwa Wschodniego i Rosją, czy sprawa przyszłych
relacji instytucjonalnych i współpracy między NATO a WPBiO. To ostatnia kwestia wydaje się
być szczególnie istotna w świetle faktu, że Sojusz Północnoatlantycki pozostaje podstawą
bezpieczeństwa naszego kraju, a Polska zawsze zdecydowanie opowiadała się przeciwko
jakimkolwiek inicjatywom, które mogłyby osłabić jego oddziaływanie.

V.5. Państwa neutralne: ewolucja pojęcia bezpieczeństwa i neutralności

Neutralność jako zasada skodyfikowana została w oparciu o drugą konferencję pokojową
w Hadze w 1907 roku, podczas której ustalono, że państwo neutralne nie może wspierać żadnej
ze stron uczestniczącej w konflikcie zbrojnym ani zezwalać na wykorzystanie w tym konflikcie
swego terytorium.929 Neutralność trwała (wieczysta) polega na tym, że państwa trwale neutralne,
w zamian za gwarancję niepodległości i integralności terytorialnej, zobowiązują się nie używać
siły zbrojnej przeciwko innemu państw, z wyjątkiem samoobrony. Wieczysta neutralność
potwierdzona musi być umową międzynarodową. Jej konsekwencją jest zakaz przystępowania do
sojuszy i organizacji wojskowych, uczestniczenia w systemie bezpieczeństwa zbiorowego czy
928
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udostępniania swego terytorium na bazy wojskowe.930 Neutralność Finlandii, Szwecji i Irlandii
jest neutralnością de facto, wynikającą z deklaracji władz, które w każdej chwili mogą się z niej
wycofać. Neutralność Austrii zagwarantowana jest wprost zapisami konstytucyjnymi w formie
Ustawy o wieczystej neutralności przyjętej 26 października 1955 r. i stanowi rodzaj zobowiązania
międzynarodowego tego państwa.931
Współczesne zagrożenia, z których większość ma charakter niemilitarny, wymuszają
znalezienie elastycznej formuły neutralności. W przypadku państw członkowskich Unii
Europejskiej, w obliczu rozwoju WPBiO istotne jest stosowanie zasady neutralności przy
jednoczesnym zachowaniu spójności działań zewnętrznych i na płaszczyźnie bezpieczeństwa
całej Unii. Z tego wynika elastyczne rozumienie neutralności jako bezaliansowości raczej niż
nieuczestniczenia w rozwoju polityki obronnej i bezpieczeństwa UE, stosowane obecnie przez
państwa członkowskie UE mające status neutralnych.932 Jak twierdzi Hanna Ojanen, status
państwa neutralnego jest niesprzeczny z zasadami WPBiO, ponieważ system podejmowania
decyzji na tym polu ma charakter międzyrządowy i nie ma sprecyzowanych obowiązków w
zakresie wspólnej obrony. Co więcej, państwa określane mianem neutralnych, podobnie jak inni
członkowie UE podzielają te same wartości i mają te same cele takie jak pokój, bezpieczeństwo i
stabilność.933 Wśród pozytywnych aspektów uczestnictwa państw neutralnych w rozwoju
WPBiO wymienić należy ich kulturę polityczną, opartą na zasadach współpracy i przestrzegania
prawa i instytucji międzynarodowych, w tym stanie na straży zasad zawartych w Karcie
Narodów Zjednoczonych, często podejmowana przez nich rola mediatora w konfliktach
międzynarodowych i świadczenie dobrych usług oraz wzmacnianie cywilnego elementu
europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. Spełniają one rolę gwaranta bezstronności
WPBiO, pilnując, aby nie stała się ona instrumentem realizacji wizji politycznej jakiegokolwiek
państwa czy grupy państw.934 Udział państw neutralnych w rozwoju WPBiO nadaje jej
wiarygodność i sprawia, że jest ona postrzegana na arenie międzynarodowej jako instrument
służący umacnianiu stabilności i ładu międzynarodowego.

930

Definicja za: www.politeja.pl, 27/07/2010.
Polityka bezpieczeństwa państw neutralnych, s. 1.
932
Hanna Ojanen, Gunilla Herolf, Rutger Lindahl, Non-Alignment and European Security Policy. Ambiguity at
Work, Finnish Institute of International Affairs and Institut für Europäische Politik, Helsinki 2000, s. 11-12.
933
Ibid., s. 23.
934
Ibid., s. 25.
931

233

V.5.1. Szwecja: redefinicja pojęcia bezpieczeństwa
Wzrastająca współzależność państw biorących udział w wymianie międzynarodowej, a
także uczestnictwo Szwecji w rozwijaniu wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony
spowodowało ewolucję szwedzkiej neutralności od czasu zakończenia II wojny światowej. Rząd
szwedzki przyznaje, że wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa stojące przed Europą dotyczą
także Szwecji. Dlatego kraj ten musi aktywnie włączyć się w proces dalszej integracji
europejskiej, w tym również w rozwój WPBiO, gdyż zagrożenia dla pokoju i bezpieczeństwa
zwalczać należy we współpracy z innymi państwami i organizacjami. Podobne treści zawiera
deklaracja szwedzkiego ministerstwa obrony, zatytułowana „Obrona funkcjonalna”, gdzie jasno
stwierdza się, że obok zdolności do obrony terytorium, szwedzka armia powinna również wnosić
wkład do stabilności na kontynencie i w świecie. Członkostwo w Unii Europejskiej oznacza dla
Szwecji udział w sojuszu politycznym, czyli kolektywną odpowiedzialność za wspólne
bezpieczeństwo. Powinna zatem być w stanie zarówno przyjąć, jak i zaoferować pomoc
wojskową. Celem obrony Szwecji jest ochrona terytorium i działania na rzecz umacniania
bezpieczeństwa, zarówno indywidualnie, jak i we współpracy z innymi państwami, na terytorium
kraju i poza jego granicami.935
Zapobieganie eskalacji konfliktów, zarządzanie kryzysami i dyplomacja prewencyjna są
długofalowymi

działaniami

państwa,

mającymi

zwiększyć

bezpieczeństwo

światowe.

Zarządzanie cywilne kryzysami powinno zdecydowanie mieć priorytet przed środkami
militarnym, traktowanymi jako ostateczne, kiedy konfliktu nie można rozwiązać przy użyciu
innych rozwiązań.936 Priorytety te doskonale wpisują się w europejską politykę obronną w
dziedzinie zarządzania kryzysami. Szwedzka prezydencja w r. 2009 deklarowała zaangażowanie
w dalszy rozwój zdolności UE w tej dziedzinie poprzez takie działania jak rozwój grup bojowych
oraz zwiększanie możliwości i obszarów ich zastosowania, praca nad podnoszeniem zdolności i
zasobów obronnych, w tym wyposażenia misji, a także wzmocnienie cywilnego komponentu
działań antykryzysowych. W oficjalnych dokumentach prezydencji wymieniane były
prowadzone przez UE misje cywilne i wojskowe, gdyż operacje mające na celu przywracanie
pokoju i stabilizacji są istotnym celem europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony.937
Powyższe deklaracje wyraźnie wskazują na elastyczne pojmowanie przez Szwecję jej
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neutralności.938 Pragmatyzm polityczny dopuszcza również możliwość współpracy z NATO oraz
czyni więź transatlantycką ważnym elementem polityki bezpieczeństwa Szwecji. Szwecja
akceptuje specyficzną rolę USA na płaszczyźnie bezpieczeństwa europejskiego, ponieważ
kryterium oceny jest efektywność i zdolność prowadzenia operacji zapewniających pokój i
stabilność. Na tym polu rola USA jest ocenia jako pozytywna, stąd Szwecja postrzega jako
ważny element relacji unikanie powielania funkcji w tym zakresie pomiędzy NATO i UE.939
Dotyczy to również współpracy w dziedzinie uzbrojenia, tak, aby uniknąć dublowania
zasobów.940
V.5.2. Irlandia: aktywne zaangażowanie w zarządzanie konfliktami
Neutralność nadal pozostaje kluczowym wyznacznikiem polityki bezpieczeństwa tego
kraju. Jednak, podobnie jak w przypadku Szwecji, w polityce Irlandii widać zmianę jej
pojmowania. Asymetryczność zagrożeń i zmiana strategicznego krajobrazu Europy spowodowały
nieadekwatność starej formuły neutralności, lecz istniejące struktury współpracy są na tyle
elastyczne, że nie wykluczają dalszej kontynuacji takiego statusu tego państwa.
Najistotniejsze z punktu widzenia realizacji przez Irlandię jej polityki zagranicznej i
bezpieczeństwa jest członkostwo w UE, oraz w szerszej perspektywie – udział w światowym
systemie bezpieczeństwa na czele z ONZ, która jest postrzegana przez Irlandię jako
najważniejsza

globalna

organizacja

zapewniająca

pokój

i

bezpieczeństwo.

Polityka

bezpieczeństwa i obrony oznacza według Irlandii wspólne ustalenie pozycji w takich obszarach
działalności,

które

mogą

przynieść

dodatkowe

korzyści

dla

państw

i

otoczenia

międzynarodowego. Rozwój WPBiO jest dla Irlandii tożsamy z udziałem tej organizacji w
umacnianiu pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Podstawowe cele polityki bezpieczeństwa tego
kraju są następujące: współpraca z ONZ, OBWE oraz Radą Europy, wypracowanie strategii
rozwiązywania konfliktów, które będą zawierać również zobowiązania dotyczące ochrony praw
człowieka, promowanie zagadnień humanitarnych i rozbrojenia oraz zapewnienie, że rozwój
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WPBiO jest w pełni usytuowany w kontekście obowiązywania Karty NZ i nadal jest zachowana
pierwszorzędna rola Rady Bezpieczeństwa ONZ941.
Uczestnictwo w strukturach ONZ i postrzeganie tej organizacji jako fundamentu
światowego bezpieczeństwa, przy jednoczesnym jednogłośnym ze strony wszystkich partii
politycznych sprzeciwie wobec perspektywy członkostwa w NATO, sprawia, że aktywna rola
Irlandii w rozwoju WPBiO zdecydowanie wzmacnia komponent humanitarny w rozwoju
europejskiej polityki bezpieczeństwa. Irlandia jest krajem, którego wkład w operacje pokojowe
od lat jest widoczny. Udział 850 żołnierzy tego kraju w europejskich siłach szybkiego
reagowania jest dowodem na to, jak dalece Irlandia zmieniła swą definicję neutralności na
proaktywną politykę budowania stabilizacji za pomocą sił pokojowych i zarządzania
kryzysami.942 Widać to wyraźniej w Białej Księdze na temat obrony, przedstawiającej cele
polityki obronnej Irlandii na lata 2000-2010, gdzie jednym z głównych celów irlandzkich sił
zbrojnych jest udział w wielonarodowych siłach pokojowych oraz operacjach zarządzania
kryzysowego i humanitarnych jako wsparcie dla sił Narodów Zjednoczonych i pod ich
mandatem.943 Niezbędne jest także jasne określenie współpracy UE i NATO, tak by zdefiniować
różny status tych organizacji, uszanować autonomię decyzyjną UE oraz nie dyskryminować
państw trzecich.944
Jednakże, pomimo chęci aktywnego uczestnictwa w rozwoju WPBiO, Irlandia napotyka
trudności polityczne w pogodzeniu swego statusu państwa neutralnego w projekcie politycznym
o charakterze militarnym. Jednym z przykładów tego stanu rzeczy było odrzucenie w pierwszym
referendum Traktatu z Lizbony. Rząd Irlandii nie zdołał bowiem przekonać społeczeństwa o tym,
że Traktat nie zagrozi neutralności Irlandii. 6% respondentów, którzy głosowali przeciwko jego
przyjęciu, wskazała właśnie ten powód jako przyczynę swej decyzji.945
V.5.3. Austria: poparcie dla WPBiO, dystans wobec NATO
Austria jest zaangażowana w rozwój europejskiej społeczności pokoju i stabilności, co
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oznacza, że nie będzie się wyłamywać z europejskiego systemu bezpieczeństwa. Zamierza w nim
aktywnie uczestniczyć, nawet z ewentualnymi gwarancjami wzajemnej pomocy. Priorytety w
zakresie polityki bezpieczeństwa to: promowanie WPBiO, które rozwój leży także w interesie
samej Austrii, podniesienie możliwości reagowania kryzysowego UE oraz bliska współpraca
pomiędzy UE i Sojuszem Północnoatlantyckim pojmowana jako kluczowy warunek sukcesu
polityki bezpieczeństwa w obrębie UE.946 Nowa strategia bezpieczeństwa narodowego
przedstawiona w r. 2011 podtrzymuje zasadę zachowania neutralności państwa, zaś jej głównym
motywem jest odejście od koncepcji zbliżenia z Sojuszem Północnoatlantyckim. Projekt w ogóle
nie odnosi się do rozważanej w przeszłości przez austriackich polityków opcji członkostwa
Austrii w NATO, co wyraźnie kontrastuje z duchem i zapisami w doktrynie bezpieczeństwa
Austrii z 2001 r. i jest bardzo wyraźnym zwrotem w polityce obronnej tego kraju.947
Nowa strategia bezpieczeństwa podkreśla bowiem bardzo silnie potrzebę przygotowania
krajowych struktur bezpieczeństwa na współczesne zagrożenia poprzez współpracę z innymi
państwami w ramach organizacji (UE, ONZ, OBWE) i programów partnerskich (Partnerstwo dla
Pokoju). Te nowe zagrożenia to m. in. możliwość wystąpienia aktów terroryzmu, w tym
związanych z funkcjonowaniem w cyberprzestrzeni, ryzyko wystąpienia klęsk żywiołowych o
skali przewyższającej dotychczasowe doświadczenia czy napływ nielegalnych migrantów.948
Status państwa neutralnego okazał się przyczyną różnic politycznych między Austrią a
NATO w okresie wojny w Kosowie. Austria, Szwecja i Finlandia nie chciały sankcjonować
operacji Sojuszu właśnie z powodu swego statusu. Zdawały sobie jednak sprawę z rozmiarów
katastrofy humanitarnej, która dotknęła Kosowo. Szwecja i Finlandia nie zajęły stanowiska,
natomiast Austria potępiła bombardowania i nie otworzyła swej przestrzeni powietrznej dla
samolotów NATO, twierdząc, że byłoby to naruszeniem konstytucji tego kraju. Sytuacja ta
spowodowała także wewnętrzne napięcia polityczne w samej Austrii.949 Należy zatem zakładać,
że status państwa neutralnego może w przyszłości stawać na przeszkodzie harmonijnej
współpracy Austrii z NATO w dziedzinie operacji zarządzania konfliktami.
Ponieważ wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony UE realizowana jest w zgodzie z
Karta Narodów Zjednoczonych, a operacja wojskowe w jej ramach realizowane są na podstawie
rezolucji ONZ, to nie zachodzi kolizja między austriacką doktryną neutralności a działaniami na
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płaszczyźnie WPBiO. Już w czasie negocjacji o członkostwo w UE na początku lat 90. XX
wieku, Austria zgłosiła zamiar uczestniczenia w WPZiB. W chwili obecnej deklaruje swe „pełne
i bezwarunkowe” poparcie dla wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Dopóki polityka w
ramach WPBiO pozostaje w zgodzie z postawą ONZ, nie ma sprzeczności pomiędzy austriacką i
unijną polityką bezpieczeństwa, zaś Austria gotowa jest do pełnego uczestnictwa w tej
ostatniej.950
V.5.4. Finlandia – państwo postneutralne
Podstawowe funkcje polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony Finlandii to obrona
niepodległości, integralności terytorialnej i podstawowych wartości społecznych tego kraju oraz
stanie na straży dobra obywateli i sprawnego funkcjonowania fińskiego społeczeństwa.951 Jak
twierdzi Tapani Vaahtoranta, pomimo wielu podobieństw w polityce bezpieczeństwa Finlandii i
Szwecji (status neutralnych w czasie II wojny światowej, jednoczesne przystąpienie do UE,
współpraca z NATO, udział w rozwoju WPZiB Unii, reforma zasobów wojskowych w celu
dostosowania ich do misji zarządzania konfliktami w ramach WPBiO i zwiększenia ich
interoperacyjności z siłami zarządzania kryzysowego NATO), istnieją między tymi państwami
różnice w realizacji ich polityki zagranicznej i obronnej. Fundamentalne znaczenie mają tu
kwestie geopolityczne. Finlandia graniczny z Rosją, zaś Szwecja jest od Rosji oddzielona dzięki
jej wschodniemu sąsiadowi. Fakt ten wpływa na logikę fińskiej polityki bezpieczeństwa, która
postrzega Rosję jako zagrożenie w większym stopniu niż to czyni Szwecja.952
Kiedy po zakończeniu zimnej wojny Szwecja i Finlandia przystąpiły do UE i zaczęły brać
udział w rozwoju WPZiB i EPBiO – Szwecja uczyniła tak z przesłanek ekonomicznych, zaś
Finlandia po to, aby w oparciu o Unię realizować swą politykę obronną.953 Finlandia bywa często
bowiem określana jako państwo postneutralne, co oznacza, że kraj ten decyduje się nadal
prowadzić politykę neutralności, nawet po ustaniu przyczyn, które skłoniły go do tego.954 Rząd
fiński postanowił, ze kraj ten pozostanie poza Sojuszem Północnoatlantyckim i kontynuować
będzie niezależną obronę ze względów bezpieczeństwa, a jednocześnie uczestniczyć będzie we
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współpracy na wszystkich poziomach w obrębie UE. Dzięki bezpieczeństwu wynikającemu z
członkostwa w UE, Finlandia ma czas na dalszą zmianę swojej polityki bezpieczeństwa w
zależności od ewolucji obecnej sytuacji strategicznej. Argumentuje się także, że korzyści
wynikające z obecności w NATO znacznie się zmniejszą kiedy USA zmniejszą swoją obecność
w Europie. W tej sytuacji Finlandia bardziej zainteresowana jest w budowie swej polityki
obronnej w zgodzie z WPBiO Unii.955
Sprawa ewentualnego członkostwa w NATO jest od dawna w Finlandii przedmiotem
debaty publicznej. Dyskusję tę szczególnie ożywiła rosyjska interwencja w Gruzji w r. 2008.
Wówczas to minister spraw zagranicznych Finlandii Alexander Stubb oświadczył, że
przygotowywany cykliczny raport na temat bezpieczeństwa Finlandii musi brać pod uwagę
następstwa ewentualnej rosyjskiej interwencji.956 Za wejściem Finlandii do NATO opowiada się
mniej więcej jedna trzecia Finów, głównie politycy i elektorat prawicy, media oraz wojskowi.957
Wywodząca się z Partii Socjaldemokratycznej prezydent Tarja Halonen jest temu przeciwna.958
Choć członkostwo tego kraju w NATO nie jest na pewno kwestią najbliższych kilku lat, w
dłuższej perspektywie nie można go jednak wykluczyć.
Finlandia wita z zadowoleniem fakt, że w ramach WPBiO dokonuje się fuzji „twardych” i
„miękkich” środków umacniania bezpieczeństwa międzynarodowego. Szerokie spektrum
środków i mechanizmów, którymi dysponuje w tej materii Unia Europejska daje przesłanki coraz
większej zdolności UE w dziedzinie zarządzania kryzysowego. Finlandia w pełni popiera
strategię bezpieczeństwa UE przyjętą w r. 2003. Decydenci fińscy podkreślają, że rozwój WPZiB
polegać ma nie tylko na efektywniejszej polityce zagranicznej, ale też na zapewnieniu
bezpieczeństwa państw w nim uczestniczących. Fińskie ministerstwo spraw zagranicznych
wypowiada się też z uznaniem na temat wprowadzonych przez Traktat z Lizbony rozwiązań
dotyczących europejskiej polityki bezpieczeństwa, takich jak stała współpraca strukturalna i
klauzula sojusznicza, dalszy rozwój Europejskiej Agencji Obrony i inicjatywa grup bojowych.
Finlandia zamierza uczestniczyć w rozwoju WPBiO na równi z innymi państwami
członkowskimi. Dowodem tego zaangażowania mają być środki finansowe i nakłady ludzkie
przeznaczone na wojskowe i cywilne zarządzanie kryzysowe. W r. 2009 budżet na te cele
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wyniósł odpowiednio 100 milionów euro oraz 18,25 milionów euro.959

V.6. Opcje strategiczne i stosunek do WPBiO państw spoza UE
Na rozwój wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony wpływ mają także kraje spoza Unii
Europejskiej. Dzieje się tak z powodu położenia geograficznego danego państwa lub jego
oddziaływania globalnego lub regionalnego. Do takich krajów zaliczają się USA, Chiny, Rosja,
Turcja i Ukraina. Stany Zjednoczone to państwo kluczowe z punktu widzienia przyszłej ewolucji
WPBiO z racji swej pozycji światowej superpotęgi militarnej, przywództwa w NATO oraz
tradycji silnych więzi transatlantyckich w dziedzinie obrony. Chiny już w chwili obecnej stały się
jednym z biegunów multipolarnego porządku światowego. Rosja to kraj kluczowy z punktu
widzenia nowej architektury bezpieczeństwa w Europie, którego interesy stoją nierzadko w
opozycji do rozwoju wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Współpraca Ukrainy z UE w
dziedzinie bezpieczeństwa to z kolei interesujące studium przypadku kraju kandydującego do
UE, który z racji swego położenia geograficznego znajduje się w dwóch ścierających się strefach
wpływów: zachodniej i rosyjskiej. Turcja to także kraj kandydujący do UE, a zarazem państwo,
którego polityka od lat determinuje kształt stosunków NATO-UE w dziedzinie obronności.
V.6.1. USA: słabnące zainteresowanie Europą
Już w kampanii wyborczej B. Obama zapowiadał odejście od unilateralistycznej polityki
G. W. Busha, wycofanie wojsk z Iraku,960 zmianę priorytetów co do zwalczania terroryzmu
międzynarodowego oraz nowe podejście do „państw zbójeckich” z użyciem instrumentów
dyplomatycznych i działań multilateralnych.961 Nowo wybrany prezydent zapowiedział też
rewizję planów budowy w Europie tarczy antyrakietowej oraz politykę “resetu” w stosunkach z
Rosją, która miała stać się jednym z kluczowych partnerów w dyskusji nad nową światową
architekturą bezpieczeństwa.
Jednakże bilans czteroletnich rządów B. Obamy w Białym Domu pokazuje, że
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demokratyczny prezydent w wielu kwestiach kontynuuje działania swego poprzednika, ubierając
je jednak w odmienną retorykę. Jako przykłady podać można nałożenie sankcji na Iran i Syrię,
interwencje w Libii i Afryce Środkowej czy sprzedaż broni do Tajwanu. Powrót do dyplomacji
akcentującej elementy soft power przyniósł efekty, podnosząc ogólną opinię o USA w wielu
krajach do poziomu akceptacji z lat 90. XX wieku.962 W prasie europejskiej pojawiło się wiele
artykułów wyrażających pochlebną opinię o polityce demokratycznego prezydenta.963 Działania
administracji amerykańskiej dobrze wpisują się w to, co Robert Hutchings nazwał nową globalną
agendą bezpieczeństwa.964 Jego zdaniem, nawet USA jako światowy hegemon nie są w stanie
stawić czoła obecnym wyzwaniom, na które składają się wzrost zagrożeń asymetrycznych i
czynników pozawojskowych. Dowodem na to, że USA zdają sobie sprawę z tych wyzwań jest
według Hutchingsa dokonana w r. 2009 pierwsza od 1947 r. reorganizacja Narodowej Rady
Bezpieczeństwa i włączenie w jej skład sekretarza skarbu, prokuratora generalnego, sekretarza
bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ambasadora USA przy ONZ.965
Do niewątpliwych sukcesów obecnej administracji zaliczyć należy likwidację Osamy bin
Ladena, podpisanie układu START z Rosją, interwencję NATO w Libii, wycofanie wojsk z Iraku
oraz podjęcie negocjacji handlowych z Chinami.966 Republikańska opozycja zarzuca
prezydentowi zbytnią uległość w stosunku do Iranu i Pakistanu, niejasną politykę na Bliskim
Wschodzie, uleganie Rosji w kwestii budowy tarczy antyrakietowej oraz przyzwolenie na
szkodliwą dla USA ekspansję gospodarczą Chin.967 Kampania w Afganistanie oceniana jest
ambiwalentnie. Do lata 2012 r. USA chcą wycofać z Afganistanu 33 tys. żołnierzy
amerykańskich. Sytuacja w Afganistanie daleka jest od stabilizacji, również na skutek nieudolnej
polityki prezydenta tego kraju Hamida Karzaja. Zabicie Osamy bin Ladena przyczyniło się też do
pogorszenia relacji z Pakistanem.968
Największymi wyzwaniami nadchodzących lat w polityce zagranicznej będą dla USA
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stosunki z Iranem, nowa strategia dla coraz bardziej konfrontacyjnie nastawionego Pakistanu
oraz konsolidacja demokracji w krajach “wiosny arabskiej” i niedopuszczenie do wyłonienia się
w nich rządów autorytarnych.969 Powrót do multilateralizmu i przegrupowanie priorytetów
geograficznych USA widoczne jest także w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z r. 2006970.
Na pierwszy plan wysuwa się tu region Azji i Pacyfiku, wobec którego Strategia pragnie
zrealizować pięć zasadniczych celów: 1) zapewnienie stałej obecności wojskowej w regionie, 2)
niedopuszczenie do zdominowania Azji Wschodniej przez jedno mocarstwo, 3) utrzymanie baz
wojskowych w regionie oraz sojuszy z Japonią, Koreą Południową i Tajwanem, 4)
demokratyzacji regionu (Filipin, Chin, Półwyspu Koreańskiego, Wietnamu oraz Indonezji) oraz
5) zapewnienie dostępu do azjatyckich rynków zbytu.971
Zarys nowej strategii obronnej USA, opublikowany 5 stycznia 2012 r. zapowiada
konieczność redukcji wydatków, także w sferze obronności przy konieczności zachowania
światowego przywództwa w dziedzinie bezpieczeństwa. Deklaruje gotowość do dalszej walki z
wyzwaniami takimi jak terroryzm, proliferacja broni masowego rażenia, zorganizowana
przestępczość czy zagrożenia cybernetyczne972oraz zmianę w priorytetach geopolitycznych USA:
większość zagrożeń dla stabilności zlokalizowanych jest w rejonie Azji i Pacyfiku oraz Bliskiego
Wschodu. Wskazuje się na niebezpieczeństwo pogorszenia sytuacji na Półwyspie Koreańskim
oraz podkreśla, że wzrostowi potencjału militarnego Chin musi towarzyszyć przejrzystość
intencji strategicznych tego kraju. W rejonie Bliskiego Wschodu polityka USA musi także, przy
współpracy z sojusznikami, przeznaczyć część wysiłków na walkę z terroryzmem. Największym
wyzwaniem pozostaje program nuklearny Iranu oraz polityka tego kraju.973 Wśród zagrożeń dla
bezpieczeństwa światowego – politycznego, ekonomicznego i militarnego – wymienia się
proliferację broni nuklearnej, biologicznej i chemicznej, szpiegostwo cybernetyczne oraz – co
jest aluzją do polityki Iranu – ograniczenie dostępu do korytarzy transportowych. USA deklarują
współpracę z sojusznikami w zwalczaniu tych przestępstw przy użyciu norm prawa
międzynarodowego.974
Europa jest nadal najważniejszym sojusznikiem USA w działaniach na rzecz
bezpieczeństwa politycznego i ekonomicznego. NATO pozostaje podstawowym elementem tej
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współpracy. Ponieważ – jak określa strategia – Europa jest producentem raczej niż konsumentem
bezpieczeństwa, należy skupić się na rozwoju zasobów i zdolności. USA deklarują podtrzymanie
zobowiązań sojuszniczych wynikających z art.5 Traktatu Waszyngtońskiego oraz pracę na rzecz
zwiększenia zdolności i interoperacyjności sił dla realizacji operacji sojuszniczych. Dokument
kładzie też nacisk na konieczność specjalizacji oraz pooling and sharing w zakresie zasobów
między sojusznikami.975 Zapowiedziano także oszczędności w armii: o 480 miliardów USD w
ciągu 10 lat. Planuje się zmniejszenie liczebności armii z 570 do 520 tys. Siły amerykańskie w
Europie zmaleją o około 80 tys. żołnierzy. Zasygnalizowana została także możliwość redukcji
arsenału nuklearnego. Zamiast tego, Pentagon zainwestuje więcej w siły do zadań specjalnych
oraz pewne rodzaje wyposażenia, np. samoloty bezzałogowe czy urządzenia do zwalczaniu
aktów cyberterroryzmu.976
Zapowiedziana w nowej strategii bezpieczeństwa redukcja sił amerykańskich spowoduje,
że USA będą dążyć do zawierania koalicji oraz unikać wielkich projektów typu nation-building
jakie miały miejsce w Iraku i Afganistanie. Oznacza to, że Stany Zjednoczone w najbliższej
przyszłości będą polegać bardziej na współpracy z sojusznikami i być może środkach
dyplomatycznych. Oznacza to zbliżenie do europejskiej kultury militarnej i daje szanse na lepsze
zrozumienie sojuszników z NATO po obu stronach Atlantyku. Biorąc pod uwagę zawartość
koncepcji strategicznej Sojuszu z grudnia 2010 r., może to zaowocować współpracą obu stron w
dziedzinie prewencji i zarządzania konfliktami. Z drugiej strony, na przeszkodzie temu stanąć
może zmniejszone zainteresowanie USA Europą na rzecz Azji oraz redukcja sił amerykańskich w
Europie z powodu wzrastającego potencjału militarnego Chin.
USA w chwili obecnej dbają o swą rację stanu nie prowadząc polityki konfrontacyjnej
znanej z czasów prezydentury G. W. Busha. Z punktu widzenia starego kontynentu niepokój
budzić powinno raczej spadające zainteresowanie ze strony sojusznika transatlantyckiego. Tym
bardziej, że choć Ameryka posiada wystarczający potencjał militarny, aby realizować swe
interesy bez konsultacji z Europejczykami, to, jak pisze Z. Brzezinski, to potencjał gospodarczy i
zasoby finansowe Unii Europejskiej zadecydują na dłuższą metę o stabilności regionu.977 Z kolei
Europie partnerstwo transatlantyckie zapewnia globalną projekcję siły, jakiej sama nie byłaby w

975

Ibid., s. 2-3.
Craig Whitlock, Greg Jaffe, Obama announces new, leaner military approach, The Washington Post, January 5,
2012.
977
Zbigniew Brzezinski, Wybór. Dominacja czy przywództwo, Znak, Kraków 2004, s. 91.
976

243

stanie sobie zapewnić.978 W tej sytuacji nie da się osiągnąć trwałych rozwiązań bez porozumienia
UE-USA.
Sformułowania nowej strategii USA nie pozostawiają złudzeń, że USA oczekują od
Europejczyków większego zaangażowania w kwestie regionalnego i światowego bezpieczeństwa.
Administracja B. Obamy nie postrzega rozwoju WPBiO jako niebezpiecznej konkurencji,
podcinającej korzenie Sojuszu Północnoatlantyckiego i nie będzie sprzeciwiać się wysiłkom na
rzecz wcielenia w życie zapisów Traktatu Lizbońskiego dotyczących wspólnej polityki
bezpieczeństwa i obrony. Problemem jest raczej, jak wspomniano wyżej, brak postrzegania
Europy jako priorytetu w kwestiach bezpieczeństwa światowego. Świadczy o tym też redukcja
obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Europie w obliczu przegrupowania
geopolitycznych priorytetów USA.
W tej sytuacji Unia Europejska powinna podjąć energiczne działania w celu rozwoju
zasobów i środków oraz europejskiej bazy technologicznej i przemysłowej dla WPBiO. W
obliczu spadających nakładów na obronność tym większego znaczenia nabierają inicjatywy typu
pooling and sharing oraz podejmowana przez niektóre państwa członkowskie dwustronna
współpraca w dziedzinie obronności.
V.6.2. Rosja: powrót do mocarstwowości
W r. 1991 Federacja Rosyjska znalazła się w zupełnie nowym położeniu geopolitycznym.
Utraciła największe porty i bazy wojskowe (Tallin, Ryga, Kłajpeda, Odessa, Jałta i Batumi). Od
Europy Zachodniej oddzieliły ją państwa poradzieckie i byłego bloku wschodniego. Powstanie
nowych państw po rozpadzie ZSRR spowodowało eskalację konfliktów terytorialnych i
narodowościowych na obszarach bezpośredniego sąsiedztwa Rosji. Nowa sytuacja geopolityczna
spowodowała dynamizację polityki Chin, Turcji, Iranu i USA w obszarach będących tradycyjnie
w orbicie wpływów radzieckich.979 W Azji Środkowej podatny grunt do rozwoju znalazły
fundamentalizm islamski i terroryzm, handel narkotykami czy przestępczość zorganizowana980.
Aby maksymalnie zneutralizować skutki nowego położenia geopolitycznego, na początku lat 90.
XX w. Rosja rozpoczęła politykę powiązania ze sobą państw byłego obszaru radzieckiego za
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pomocą więzi instytucjonalnych. Najistotniejszym z narzędzi miała być Wspólnota
Niepodległych Państw. Rosja podejmowała też próby budowy nowego systemu bezpieczeństwa
w Europie, opartego na systemie OBWE. Wysiłki te nie przyniosły jednakże oczekiwanych
rezultatów.

981

„Kolorowe rewolucje” w Gruzji, na Ukrainie i w Kirgistanie spowodowały

obranie przez te kraje kursu proeuropejskiego. Wzdłuż południowych rubieży byłego ZSRR
powstał pas krajów zorientowanych na współpracę z Zachodem.
Wszystkie opisane powyżej zjawiska spowodowały przewartościowanie orientacji
strategicznej Rosji na przełomie XX i XXI wieku. Od początku lat 2000 polityka zagraniczna
tego kraju staje się coraz bardziej asertywna. Dzieje się tak po części z powodu korzystnej
koniunktury surowcowej, która umożliwiła Rosji stosowania w polityce zagranicznej
instrumentów natury ekonomicznej.982 Prowadzony od r. 2000 dialog energetyczny Unia
Europejska-Rosja jest dialogiem trudnym. Dla UE jedną z najważniejszych kwestii jest
kontynuowanie procesów liberalizacji i restrukturyzacji rosyjskiego przemysłu paliwowoenergetycznego, który, będąc siłą napędową rosyjskiej gospodarki, jest zarazem najdokładniej
regulowanym sektorem w tym kraju. Brak jest odpowiednich rozwiązań legislacyjnych
umożliwiających realizację inwestycji zachodnich koncernów w tym kraju czy uzyskanie dostępu
do infrastruktury przesyłowej przez strony trzecie oraz stworzenie w tym zakresie przejrzystych
reguł.983
Polityka Rosji ma z kolei implikacje strategiczne dla polityki państw UE, powodując ich
dążenie do zacieśniania więzów z krajami zaangażowanymi w realizację projektu Południowego
Korytarza Gazowego.984 Rosyjska „dyplomacja gazowa” ma też skutki globalne – skłania USA
do popierania europejskich dążeń Gruzji i Ukrainy w celu stworzenia przyjaznych warunków dla
budowy alternatywnych wobec rosyjskich dróg przesyłu.985
Z bardziej asertywną polityką zagraniczną idą też w parze wysiłki na rzecz zwiększenia
potencjału militarnego Federacji Rosyjskiej. Wydatki wojskowe w r. 2003 wyniosły 3,8 % PKB
Rosji, podczas gdy pod koniec lat osiemdziesiątych budżet wojskowy ZSRR wynosił około 20%
ówczesnego PKB. Oszczędności wymusiły redukcję stanu sił zbrojnych, które na początku lat
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2000 liczyły około 2 mln osób. Ograniczono również wydatki na zakup sprzętu i technologii.986
Jednak w okresie prezydentury W. Putina podjęto wysiłki w celu odwrócenia tego trendu.
Wydatki na obronność wzrosły czterokrotnie. W r. 2011 kwota przeznczona na zbrojenia
wyniosła 750 mld rubli (24 mld USD). W lipcu 2011 r. premier Rosji zapowiedział dalszy wzrost
wydatków w tej sferze o 3% PKB do ok. 65 miliardów USD w budżecie na rok 2020.987
Kiedy pod koniec ostatniej dekady stało się oczywiste, że niemożliwe będzie budowanie
systemu bezpieczeństwa w oparciu o OBWE, Federacja Rosyjska zainteresowała się
rozpoczętym przez Unię procesem budowy EPBiO. Dążenie państw europejskich do zwiększenia
autonomii w kwestiach bezpieczeństwa było w Rosji odczytywane jako tworzenie konkurencji
wobec NATO i wyraz sprzeciwu wobec amerykańskiej dominacji, co Rosja moglaby
wykorzystać dla zwiększenia swych wpływów.988 Jednakże bliższa analiza wskazywała na daleko
idącą rozbieżność interesów między UE a Rosją. Celem tej ostatniej było zwiększenie jej roli w
Europie i na świecie oraz stworzenie ogólnoeuropejskiego (konkurencyjnego dla opartego na
NATO) systemu zbiorowego bezpieczeństwa. Z kolei UE dążyła do umacniania demokracji i
praworządności w Rosji, pragnąc mieć przewidywalnego i stabilnego sąsiada.989 Różnice w
oczekiwaniach dotyczyły też miejsc obu stron w procesie decyzyjnym. Rosjanie, proponując
Europejczykom współpracę w sferze reagowania kryzysowego liczyli na to, że decyzje będą
zapadały przy ich udziale. Europejczycy byli zaś zdania, że należy zaoferować Rosji jedynie
konsultacje w sprawach bezpieczeństwa i ewentualnie w podejmowanych operacjach. To
spowodowało, że Rosja nie zgodziła się na współpracę z Unią w konfliktach regionalnych w
rejonie zaliczanym do wspólnego sąsiedztwa, a mianowicie w Naddniestrzu i na Kaukazie
Południowym. Gdy na początku grudnia 2005 r. UE rozpoczęła misję EUBAM na granicy
Ukrainy i Mołdowy, Rosja przeprowadziła kilka spektakularnych posunięć, łącznie z szantażem
ekonomiczno-surowcowym wobec Ukrainy i Mołdowy. Również „pomarańczowa rewolucja” na
Ukrainie w 2004 r. i działanie UE w tej sprawie spowodowały niepokój Moskwy, która obawia
się, że konflikty w jej sąsiedztwie mogą posłużyć w przyszłości krajom unijnym do
powodowania zmian wewnętrznych w samej Rosji, a także ingerowania w sprawę Czeczenii.990
Pośród największych wyzwań, jakie stoją obecnie przed USA i Europą Zachodnią, jest
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wciągnięcie Rosji do systemu bezpieczeństwa globalnego. Jedną z koncepcji stworzenia
światowego systemu bezpieczeństwa, opartego na sojuszach NATO z Chinami i Rosją,
przedstawił w r. 2009 Zbigniew Brzezinski na łamach czasopisma Foreign Affairs.991 Koncepcja
Brzezinskiego zakładała z jednej strony zacieśnianie strategicznego partnerstwa z Rosją,
mającego w przyszłości doprowadzić do zawarcia sojuszu, z drugiej zaś kontynuację
rozszerzania NATO na wschód.992 W odpowiedzi, w listopadzie 2009 r. Moskwa przedstawiła
dokument zatytułowany „Projekt umowy o bezpieczeństwie europejskim”.993 Dokument ten
przewiduje stworzenie paneuropejskiego systemu bezpieczeństwa opartego na NATO, Unii
Europejskiej, OBWE, WNP i Układzie Taszkienckim według zasad prawa międzynarodowego
zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych.994 Dokument postuluje wprowadzenie zasady
równowagi bezpieczeństwa, zgodnie z którą strony miałyby powstrzymywać się od zwiększania
zakresu bezpieczeństwa własnego kosztem innych uczestników tego systemu.995 Według zapisów
traktatu, strony zobowiązują się nie podejmować działań godzących w bezpieczeństwo drugiej
strony. Autorzy projektu nazywają to zasadą równości i niepodzielności bezpieczeństwa stron,
co, jak podkreślają Robert Śmigielski i Rafał Tarnogórski, w obliczu ogólności zawartych w
projekcie sformułowań w praktyce spowodowałoby trudności interpretacyjne i uznaniowe
stosowanie zawartych w projekcie zasad996 i mogłyby posłużyć Rosji jako pretekst do sprzeciwu
wobec rozszerzania NATO o Gruzję i Ukrainę oraz budowy systemu tarczy antyrakietowej w
Europie. Jak dotąd, żadne z państw-potencjalnych sygnatariuszy nie wyraziło woli związania się
tą umową, choć Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy, Austria, Grecja, wykazały gotowość do
dyskusji nad inicjatywą.997
W ostatnich miesiącach 2011 r., w obliczu przygotowań do powrotu W. Putina na
stanowisko prezydenta Federacji Rosyjskiej retoryka Kremla stała się bardziej konfrontacyjna.
Pod koniec listopada 2011 r. prezydent D. Miedwiediew zagroził, że w wypadku niekorzystnego
dla Rosji rozwoju sytuacji z budową tarczy antyrakietowej USA w Europie odstąpi ona od
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dalszych kroków w sferze rozbrojenia i kontroli zbrojeń,

998

a także rozlokuje własny system

obrony przeciwrakietowej w Obwodzie Kaliningradzkim.999 Rosja wystąpiła też z nową
inicjatywą instytucjonalną: w październiku 2011 r. premier Rosji W. Putin przedstawił
wzorowany na integracji europejskiej projekt powstania Unii Eurazjatyckiej, składającej się z
państw byłego ZSRR, głównie z Azji Centralnej: Rosji, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu i
Tadżykistanu.1000 18 listopada 2011 r. Rosja, Białoruś i Kazachstan podpisały dokument, który
zapowiada powstanie nowej instytucji do r. 2015.1001 Członkiem nowej unii może zostać każdy
kraj Wspólnoty Niepodległych Państw.1002 Jej cel został określony przez W. Putina jako „zmiana
konfiguracji geopolitycznej i geoekonomicznej”.1003

V.6.3. Chiny: narodziny hegemona
Jeśli chodzi o relację orientacji strategicznych Chin i Unii Europejskiej, to w sensie
politycznym nie występuje tu żaden zasadniczy konflikt interesów. Obszar zainteresowania Chin
obecnie ogranicza się do regionu Azji, gdzie kraj ten stara się tak kształtować równowagę sił, aby
osłabić USA oraz nie wzmocnić zbytnio Japonii i Rosji.1004 Militarnie Chiny są przygotowane do
prowadzenia wojny przybrzeżnej, obecnie budują zdolności do zabezpieczenia morskich tras
przesyłu swych towarów. Z kolei dla UE Azja nie jest rejonem priorytetowym; zadowala się ona
moderującą wpływy chińskie obecnością USA w tym regionie, skupiając się w swych
działaniach globalnych na takich regionach jak basen Morza Śródziemnego, Bliski Wschód czy
Afryka Subsaharyjska.
Unia Europejska jest przez Chiny postrzegana jako potencjalny biegun przyszłego
multipolarnego porządku światowego. Umocnienie pozycji UE leży w interesie Chin, gdyż jak
wspomniano Unia nie ma poważnych ambicji mocarstwowych związanych z rejonem Azji i
Pacyfiku.1005 Niektórzy chińscy komentatorzy uważają, że Unia Europejska nie jest aktorem
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niezależnym. Stanowisko to nigdzie nie jest dobitniej podkreślane niż w dyskusji o WPZiB i
WPBiO, które podlegają międzyrządowemu reżimowi decyzyjnemu, co znacznie osłabia
ichskuteczność i jest odzwierciedleniem różnych kultur i orientacji strategicznych państw
członkowskich.1006 Jednakże większość analityków, jak również chińskie elity rządzące
postrzegają Unię Europejską jako partnera strategicznego, mającego stabilizujący wpływ na
otoczenie międzynarodowe i dążącego do „przekształcenia świata na drodze zasad”, nie zaś do
podboju poprzez siłę. Pomimo to, trudno jest mówić o uniwersalności europejskiego modelu,
dlatego też UE nie powinna dążyć do „eksportu” swych wartości w inne części świata.1007
Ze strony chińskiej najważniejsze postulaty dotyczące współpracy z Unią Europejską
zawarte zostały w „China’s EU Policy Paper”, opublikowanym w październiku 2003 r. Podkreśla
osiągnięcia integracji europejskiej oraz potencjał gospodarczy i ludnościowy UE.1008 Zarówno
Chiny, jak i UE opowiadają się za pokojem w stosunkach międzynarodowych i wzrostem roli
ONZ.1009 Chiny opowiadają się za wzmocnieniem międzynarodowego reżimu instytucjonalnego,
przede wszystkim ONZ. W dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, strona chińska postuluje
wypracowanie mechanizmu konsultacji w sprawach strategicznych, wymianę misji eksperckich
oraz programy szkoleniowe. Wzywa także do jak najszybszego zniesienia obowiązującego
embarga na dostawy chińskiej broni do UE1010, które to embargo ogranicza współpracę w
dziedzinie wojskowej pomiędzy obiema stronami. Stosunki wojskowe z Chinami utrzymywane
są bowiem przez niektóre państwa członkowskie, nie zaś Unię jako całość. Sprowadzają się one
do wspólnych ograniczonych manewrów morskich Chin oraz Wielkiej Brytanii i Francji oraz
kooperacji w dziedzinie poszukiwań i ratownictwa morskiego.1011
Należy jednak zaznaczyć, że istnieją poważne rozbieżności pomiędzy europejską polityką
bezpieczeństwa i obrony a chińską kulturą i orientacją strategiczną. Podczas gdy Unia Europejska
aspiruje do bycia nośnikiem zachodnich wartości i rozwija WPBiO w oparciu o zaangażowanie
militarne i aktywny udział w zarządzaniu kryzysami, Chiny hołdują polityce nieinterwencji w
wewnętrzne sprawy danego kraju.1012 Problem ten wynika zarówno z sytuacji politycznej Chin,
jak i odmiennego podejścia do kwestii bezpieczeństwa. Chiny interpretują to pojęcie jako dążenie
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do obrony suwerenności państwa, jego integralności terytorialnej i sprzeciwu wobec obcej
ingerencji.1013 Dla UE definicja bezpieczeństwa wykracza już poza te ramy i oznacza aktywne
zaangażowanie w przywracanie pokoju na świecie, a także dbałość o bezpieczeństwo jednostki i
ochronę jej praw. Wiąże się to z kategorycznie odrzucaną przez chińską stronę akceptacją prawa
podmiotów międzynarodowych do interwencji humanitarnej.1014 Podczas gdy europejska
strategia bezpieczeństwa zwraca uwagę na zagrożenia stwarzane przez państwa niestabilne i
proponuje aktywne działanie w celu usuwania tego rodzaju zagrożeń, Chiny promują politykę
zachowania status quo w stosunkach międzynarodowych. Powoduje to niejednokrotnie dysputy
między stronami na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także krytykę ze strony UE
pod adresem chińskiej polityki ekonomicznego i politycznego wspierania autorytarnych reżimów
w różnych częściach świata.

1015

W obliczu dążenia Unii Europejskiej do dalszego rozwijania

misji wojskowych w ramach WPBiO oraz braku perspektyw rozwiązania w najbliższej
przyszłości konfliktów wokół Tajwanu i Tybetu, trend ten może się pogłębiać. Pomimo tych
rozdźwięków, obie strony są aktywnymi adwokatami multilateralizmu w kwestiach
międzynarodowych.

Choć

Unia

dopuszcza

możliwość

interwencji

humanitarnej,

to

zdecydowanie sprzeciwia się jednostronnemu użyciu siły w stosunkach między państwami, i w
tym punkcie doktryny międzynarodowe Chin i UE są zbieżne. Według Marka Leonarda, Unia
Europejska

powinna

dążyć

do

jak

najszerszej

integracji

Chin

z

instytucjami

międzynarodowymi.1016
W połowie 2012 r. dojdzie do zmiany władzy w kierownictwie Komunistycznej Partii
Chin1017. Wydaje się mało prawdopodobne, aby nowe elity rządzące zmieniły zasadniczo
dotychczasowe założenia. Polityka nowego kierownictwa może inaczej rozłożyć akcenty w
stosunkach z państwami ASEAN, Rosją, Indiami czy Japonią. Retoryka Państwa Środka wobec
Tajwanu może stać się mniej lub bardziej konfrontacyjna. Jednakże do momentu osiągnięcia
przez Chiny poziomu rozwoju gospodarczego porównywalnego z USA oraz zapewnienia
większej spójności społecznej nie należy spodziewać się zasadniczych rewolucji. Choć Chiny
niewątpliwie dążą do maksymalizacji swych wpływów tak politycznych, jak i gospodarczych, to
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jednak akceptują obecne status quo globalne.1018 Pomimo szybkiego wzrostu, nie dorównują
bowiem USA ani potencjałem gospodarczym, ani militarnym. Zamiast tego skupiają na dwóch
celach: promowaniu multilateralizmu (co osłabia wpływy USA jako mocarstwa) i rozwoju
ekonomicznym, tak, aby w przyszłości stać się dla Stanów Zjednoczonych równorzędnym
partnerem. Dopiero porównywalna pozycja ekonomiczna i polityczna spowodować może dążenie
Chin do otwartej konfrontacji z Ameryką, jednakże scenariusz ten jest również mało
prawdopodobny ze względu na zbytnią współzależność ekonomiczną pomiędzy tymi państwami.
Trudny do przewidzenia może się też okazać wpływ globalnego kryzysu gospodarczego na
Chiny. Może on zdestabilizować kruchą równowagę społeczną w tym kraju.
V.6.4. Ukraina: wciąż na rozdrożu
Od czasu objęcia urzędu prezydenta przez prorosyjskiego Wiktora Janukowycza w lutym
2010 r., Ukraina prowadzi politykę równowagi, podtrzymując deklarację o swych europejskich
dążeniach, a jednocześnie zapowiadając, że współpraca z Rosją będzie priorytetem polityki
zewnętrznej.1019 Zaraz po wyborze na to stanowisko, w jednym z wywiadów dla rosyjskiej
telewizji „Rossija-24” prezydent-elekt Ukrainy oświadczył, że Kijów bierze pod uwagę
włączenie się do Układu o Bezpieczeństwie Europejskim z Rosją w roli głównej. Jednocześnie
podkreślił, że obecna współpraca Ukrainy z NATO osiągnęła już swoje maksimum, zaś jego kraj
nie dąży obecnie do członkostwa w tej organizacji.1020 Stanowisko to potwierdził minister spraw
zagranicznych Ukrainy Konstantin Gryszczenko w maju 2010 r., oświadczając, że “Ukraina
będzie nadal rozwijać stosunki z NATO, ale kwestia członkostwa została wykreślona z naszych
planów”.1021 Należy zauważyć, że postawa władz Ukrainy miała oparcie w opinii publicznej:
badanie przeprowadzone w r. 2009 wykazało, że 51% obywateli tego kraju przeciwnych jest
akcesji do NATO, zaś jedynie 28% popiera ten zamiar.1022
Politycy

ukraińscy

zgłaszali

też

gotowość

dyskusji

nad

projektami

nowego

bezpieczeństwa europejskiego proponowanymi przez Rosję, nie przedstawiając jednakże żadnych
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konkretnych propozycji. Komentatorzy są zgodni co do tego, że Ukraina nie posiada w chwili
obecnej jasnej wizji co do preferowanych przez nią rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa w
Europie.1023 Niewątpliwie Ukraina stara się odbudować strategiczne partnerstwo z Moskwą,
nadszarpnięte w ostatnich latach. Dużą rolę odgrywają tu kwestie zabezpieczenia dostaw gazu z
Rosji i obniżenia cen, po jakich jest on na Ukrainę eksportowany. Kryzys gazowy, jaki dotknął
Ukrainę na przełomie 2008 i 2009 r. dobitnie ukazał wagę problemu: powoduje on destabilizację
ukraińskiego systemu politycznego i obniża wiarygodność Kijowa w stosunkach z Europą
Zachodnią.1024 W. Janukowycz obrał w tej kwestii drogę ustępstw politycznych: w kwietniu
2010 r. podpisane zostało ukraińsko-rosyjskie porozumienie, zgodnie z którym zamiast do
2017 r., rosyjska Flota Czarnomorska będzie mogła pozostać na Ukrainie kolejne 25 lat, z
możliwością prolongaty o pięć lat, czyli do 2047 r. W zamian za to Ukraina otrzymała 30procentową zniżkę opłat za kupowany od Rosji gaz.1025
Z drugiej strony, Ukraina chce utrzymania dobrych relacji z NATO, zaś podtrzymanie
procesu integracji z UE jest nadal jednym z istotnych priorytetów Kijowa.1026 Stosunki z UE
pogorszyły się od czasu skazania i uwięzienia byłej premier Julii Tymoszenko.1027 Z tego
powodu Komisja Europejska odwołała zaplanowaną na połowę października 2011 r. wizytę
prezydenta Janukowycza w Brukseli, której celem miało być rozstrzygnięcie ostatnich kwestii
wstrzymujących finalizację umowy stowarzyszeniowej i umowy o pogłębionym handlu między
UE a Ukrainą.1028
Podczas szczytu UE-Ukraina w Paryżu we wrześniu 2000 r. Ukraina wyraziła
zdecydowane poparcie dla rozwoju europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. Dwa lata
później ustanowiono mechanizm konsultacji i współpracy w dziedzinie reagowania
kryzysowego.1029 W ramach tego mechanizmu kontynuowany jest dialog polityczno-wojskowy:
ukraiński szef sztabu spotyka się regularnie z przewodniczącym Komitetu Wojskowego UE
(EUMC) i dyrektorem generalnym Sztabu Wojskowego UE (EUMS); odbywają się też
konsultacje na poziomie eksperckim. Ukraińscy żołnierze mają możliwość odbywania wspólnych
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ćwiczeń na potrzeby tych operacji oraz w kursach oferowanych przez ekspertów unijnych.1030
Ukraina aktywnie włącza się też w realizację projektów z zakresu europejskiej polityki
bezpieczeństwa i obrony. Wysoko oceniono zaangażowanie Ukrainy w rozwiązywanie konfliktu
w Naddniestrzu, w tym plan prezydenta Juszczenki (2005 r.) dotyczący włączenia UE i USA do
negocjacji oraz współpracę przy tworzeniu i prowadzeniu unijnej misji granicznej EU BAM w
Mołdowie i Ukrainie. Trzech ekspertów ukraińskich uczestniczy obecnie w misji policyjnej
EUPM w Bośni i Hercegowinie.1031 Udział Ukrainy w działaniach podejmowanych w ramach
wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony jest zaawansowany: siły ukraińskie wejdą w skład
grup bojowych UE, kraj ten dostarcza też transportu strategicznego na potrzeby realizacji misji.
Ukraina współpracuje też z Europejską Agencją Obrony. Włączenie się tego kraju do unijnych
misji

cywilnych

pomogło

we

wdrożeniu

procedur

demokratycznych

w

strukturach

administracyjnych. Co więcej, sytuuje Ukrainę blisko Unii Europejskiej w europejskiej
architekturze bezpieczeństwa. Proces współpracy powinien być zatem kontynuowany, tym
bardziej, że armia ukraińska posiada cenne, brakujące Unii Europejskiej środki i zasoby, które
mogą być wykorzystane do realizacji operacji zagranicznych, takie jak np. transport lotniczy.1032
Kijów włącza się również w militarne działania regionalne: żołnierze ukraińscy wchodzą
w skład Wielonarodowej Brygady Pokojowej Europy Południowo-Wschodniej (SEBRIG),
współpracują z Grupą Wyszehradzką w tworzeniu grupy bojowej UE oraz batalionu polskolitewsko-ukraińskiego

LITPOLUKRBAT,

którego

celem

jest

udział

w

operacjach

stabilizacyjnych NATO, UE i ONZ. Ukraina podejmuje też działania w ramach Zadaniowej
Grupy Współpracy Morza Czarnego (BLACKSEAFOR) i Operacji Harmonia Morza Czarnego
(Black Sea Harmony) zainicjowanej przez flotę turecką.1033
V.6.5. Turcja: coraz dalej od UE
Wybory parlamentarne z czerwca 2011 r. przyniosły trzecie z rzędu zwycięstwo rządzącej
Partii Sprawiedliwości i Postępu (AKP). Oznacza to udzielenie mandatu prowadzonej przez
premiera Recepa Tayyipa Erdogana asertywnej polityce zagranicznej, mającej na celu uczynienie
z Turcji potęgi regionalnej na Bliskim Wschodzie.1034 Polityka ta, prowadzona pod hasłem „zero
1030
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problemów z sąsiadami” czyli utrzymywania dobrych relacji ze wszystkimi stolicami w regionie,
unikania zadrażnień z Syrią, poparcia dla aspiracji palestyńskich oraz łagodnego postępowania w
stosunku do Iranu.1035 W czasie „wiosny arabskiej” turecki premier pragnął odgrywać rolę męża
zaufania, jednoczącego państwa arabskie na Bliskim Wschodzie i w regionie Morza
Śródziemnego.1036 Priorytetami strategicznymi tureckiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
pozostają: przyszłość Iraku, konflikt cypryjski, kwestie związane z dysputami terytorialnymi na
Morzu Egejskim oraz irański program nuklearny.1037 Zbliżenie z resztą świata arabskiego zbiegło
się w czasie z dyplomatycznym oddalaniem od Zachodu. Po izraelskim ataku w maju 2010 r. na
turecki statek z pomocą humanitarną skierowany do Strefy Gazy pogorszeniu uległy stosunki z
Izraelem, który dotąd był strategicznym partnerem Ankary.1038 To z kolei spowodowało
ochłodzenie relacji z USA, które, choć dziś pozostają poprawne, nie są zbyt intensywne.1039
W kwestii integracji z UE, ostatnie lata oceniane są także jako okres zastoju. Turcja,
rozczarowana brakiem ram czasowych dla swej akcesji do Unii oraz nikłym entuzjazmem ze
strony najważniejszych państw członkowskich – Niemiec i Francji – pomimo podjętych na
początku lat 2000 reform, obecnie odwraca się od Europy w kierunku innych państw
muzułmańskich.1040 Turcja podzielała obawy USA i traktowała początkowo EPBiO jako
koncepcję dążącą do marginalizacji NATO. Ponadto obawiała się, że siły unijne będą operować
w jej obszarach zainteresowania bez uprzednich konsultacji i pozwolenia. Tym niemniej, w
obawie przed byciem wyłączoną z ważnych decyzji dotyczących bezpieczeństwa europejskiego,
zgłosiła chęć uczestnictwa w tym procesie.1041 Oczekiwała, że w EPBiO będzie cieszyć się
statusem takim samym, jak posiadała w UZE. Jednakże państwa członkowskie UE były gotowe
włączyć Turcję w proces decyzyjny tylko w przypadku operacji, w których ten kraj miałby
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uczestniczyć.1042 W związku z tym od r. 1999 Turcja blokowała nawiązanie relacji UE-NATO.
Pewną poprawę sytuacji przyniosło podpisanie w r. 2001 trójstronnego Dokumentu Ankarskiego,
w którym Turcja otrzymała gwarancję, że działania w ramach EPBiO nie będą skierowane
przeciwko żadnemu krajowi NATO oraz że będzie konsultowana we wszystkich kwestiach które
mogą mieć implikacje dla jej żywotnych interesów.1043 Jednak ostateczne odblokowanie
porozumienia NATO-UE nastąpiło dopiero w r. 2002, kiedy to podpisany został tzw. Nicejski
Dokument Implementacyjny, dający gwarancje włączenia państw NATO nie będących
członkami Unii w działania EPBiO.1044
Pomimo podpisania wspomnianych porozumień formalnych, nadal utrzymywały się
polityczne

przeszkody

na

drodze

harmonijnej

współpracy

NATO-UE

w

kwestiach

bezpieczeństwa. Grecja oprotestowała treść Dokumentu Ankarskiego, twierdząc, że daje on de
facto Turcji prawo weta w sprawach bezpieczeństwa w rejonie Morza Egejskiego.1045 Wetowanie
przez Cypr udziału Turcji w inicjatywach w zakresie bezpieczeństwa, takich jak udział w pracach
z Europejską Agencją Obrony czy brak zgody na podpisanie porozumienia z tym krajem w
sprawie wymiany informacji niejawnych spowodowały dalsze trudności we włączaniu Ankary w
europejską politykę bezpieczeństwa i obrony.1046 W 2008 r. pod wpływem Cypru UE nie
skonsultowała z Turcją raportu na temat implementacji europejskiej strategii bezpieczeństwa,
choć uczyniła to przy przyjmowaniu pierwotnej strategii w 2003 r.1047 Ważne misje EPBiO w
tureckim sąsiedztwie (w Iraku i Gruzji) również nie były przedmiotem konsultacji z Turcją.1048
Co więcej, Turcja stoi dziś na stanowisku, że Nicejski Dokument Implementacyjny pozwala na
rozszerzenie porozumień Berlin Plus na misje cywilne, co jest dążeniem Ankary.1049 Unia
Europejska uważa, że dotyczą one tylko kwestii militarnych.1050 Co więcej, UE zgadza się na
udział państw NATO w procesie decyzyjnym w przypadku operacji typu Berlin Plus, jednak w
przypadku autonomicznych misji unijnych ich udział w procesie decyzyjnym zależy od Rady.1051
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Wszystkie te czynniki są poważną przeszkodą w podjęciu efektywnej współpracy między
Sojuszem a WPBiO. Turcja co prawda nadal jest zainteresowana uczestnictwem w tym procesie,
ale tylko do momentu, do którego nie kłóci się on z turecką racją stanu. Dowodem takiej polityki
jest m. in. odrzucenie planu porozumienia NATO-UE przedstawionej przez A. F. Rasmussena.
Przejawem malejącego zainteresowania Turcji jest także wycofanie się z Europejskiego Celu
Operacyjnego 2010.

1052

W grudniu 2008 r. Turcja przedstawiła non-paper na temat relacji UE-

NATO, postulujący przegląd Nicejskiego Dokumentu Implementacyjnego, zintensyfikowanie
współpracy w ramach Grupy UE-NATO ds. Rozwoju Zdolności oraz powołanie Nieformalnej
Grupy Konsultacyjnej NATO. Choć ocenione przez analityków jako optymalne i realne do
zrealizowania, propozycje zawarte w non-paper jak dotąd nie zostały wdrożone.1053
Konflikt cypryjski spowodował, że Turcja i Cypr odgrywają wobec siebie – według
określenia Oyi Dursun-Ozkanca i Colette Mazzucelli – rolę tzw. „zewnętrznych aktorów
wetujących” w strukturach NATO i WPBiO.1054 Co więcej, Turcja w negocjacjach akcesyjnych
łączy sprawę udziału w EPBiO z kwestią swego członkostwa w UE, podkreślając wagę tego
kraju dla europejskiej polityki bezpieczeństwa.1055 Perspektywa szybkiego członkostwa w Unii,
w którą Turcja wierzyła jeszcze na początku lat 2000, powodowała jej większą elastyczność w
sprawach EPBiO. W chwili obecnej kraj ten usztywni swe stanowisko w sprawach związanych z
europejską polityką bezpieczeństwa i obrony. Brak politycznego dialogu i rozwiązań w kwestii
konfliktu cypryjskiego będzie spowalniać rozwój WPBiO. W tej sytuacji Unii Europejskiej i
Turcji pozostaje osiąganie postępu na drodze pragmatycznej współpracy technicznej. W tej
materii NATO i Unia Europejska już w tej chwili stosują różne kreatywne rozwiązania, takie jak
„regularne kontakty pomiędzy personelem”, „nieformalne obustronne briefingi” w kwestiach
operacyjnych istotnych dla obu stron oraz „wzajemne zaproszenia” przedstawiciela UE w Radzie
Północnoatlantyckiej i sekretarza generalnego NATO do udziału w obradach Komitetu
Politycznego i Bezpieczeństwa.1056 Należy uczynić wszystko, aby Turcja w jak najszerszy sposób
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korzystała z tych form współpracy.
Z drugiej strony, Turcja jest nadal zainteresowana udziałem w misjach stabilizacyjnych
Unii Europejskiej. Hasło „zero problemów” w stosunkach z krajami ościennymi, i ambicje do
politycznego przywództwa sprawiają, że będzie ona skłonna do aktywnej, pokojowej dyplomacji
i podejmowania działań z arsenału soft power, które mogą mieć stabilizujący wpływ w regionie.
Może się ona zatem okazać cennym partnerem Unii Europejskiej w poparciu dla demokratyzacji
takich państw jak Egipt czy Tunezja.

http://euce.dal.ca/Files/Colette_Mazzucelli_and_Oya_Dursun_Ozkanca_paper_for_5th_EUCE.pdf, 2/02/2012.
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ROZDZIAŁ VI
WPŁYW

SOJUSZU

PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

I

TRANSATLANTYCKIEJ

WSPÓLNOTY BEZPIECZEŃSTWA NA KSZTAŁTOWANIE WPBIO
Sojusz Północnoatlantycki, a szerzej – transatlantycka wspólnota bezpieczeństwa to
kluczowy kontekst dla analizy funkcjonowania WPBiO. Europejska polityka bezpieczeństwa i
obrony początkowo była bowiem rozwijana w ramach Sojuszu, następnie przechodząc proces
emancypacji. Pomimo wzrostu znaczenia i nadania ram formalnych wspólnej polityce
bezpieczeństwa i obrony UE, NATO nadal jest bowiem podstawowym narzędziem realizacji
polityki bezpieczeństwa nie tylko USA, ale też państw członkowskich UE doń należących.
Wzajemne relacje między NATO i WPBiO pozostają wciąż przedmiotem debaty, podobnie jak
zakres odrębności WPBiO od NATO oraz wynikający z niego problem dublowania zasobów.
Wiele problemów nadal nie zostało rozwiązanych, co nierzadko wynika z uwarunkowań
politycznych. Osobną kwestią jest transformacja NATO i szybka ewolucja WPBiO, definicja ich
roli we współczesnym świecie oraz poszukiwanie najlepszych sposobów odpowiedzi na
wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa. Jedno wydaje się bezsprzeczne: pomimo nie do końca
zbieżnych wizji strategicznych USA i państw UE, dalsza współpraca – przede wszystkim
polityczna – jest konieczna. Rozejście się dróg sojuszników oznaczać będzie bowiem osłabienie
regionalnego i globalnego oddziaływania każdego z nich.
Powstanie transatlantyckiej wspólnoty bezpieczeństwa pociagnęło za sobą również
wyłonienie transatlantyckiego rynku obronności. Jednakże, pomimo silnych więzi sojuszniczych
łączących Europę i USA, rynek ten jest nadal sfragmentaryzowany, co wpływa na jego
osłabienie. Powodem są bariery biurokratyczne oraz praktyki protekcjonistyczne, stosowane
zwłaszcza przez Stany Zjednoczone. Nie jest to zjawisko korzystne, gdyż osłabia związki
pomiędzy sojusznikami, a także, stawiając bariery dla rozwoju przedsiębiorstw, odbija się
negatywne na zdolnościach obronnych zarówno Sojuszu, jak i państw uczestniczących w
WPBiO.
VI.1. Powstanie i funkcjonowanie transatlantyckiej wspólnoty bezpieczeństwa
Zakończenie II wojny światowej i dwublokowa konfrontacja zarówno w Europie, jak i na
świecie doprowadziły do powstania transatlantyckiej wspólnoty bezpieczeństwa pomiędzy
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Europą i Stanami Zjednoczonymi. Wspólnota ta, oparta na łączących świat zachodni wartościach,
przez

ponad

pół

wieku

była

fundamentem

amerykańskiej

polityki

zagranicznej.1057

Transatlantycka kooperacja odbywała się na wielu płaszczyznach. W dziedzinie bezpieczeństwa
jej fundamentem był Sojusz Północnoatlantycki. Podstawą instytucjonalizacji stosunków
transatlantyckich było bowiem wyłonienie się i rozwój organizacji służących współpracy USA i
Kanady z zachodnioeuropejskimi sojusznikami. Jej etapy to: powstanie świata dwubiegunowego
(1947-1949), wyłonienie się ośrodka europejskiego w latach 50., a następnie stopniowa
emancypacja tego ośrodka w końcu lat 80. i na początku 90. XX wieku.1058 Można więc
powiedzieć, że od początku istnienia wspólnoty UE-USA proces wzajemnej relacji cechowała
dynamika, polegająca na stopniowej emancypacji Europy od USA w dziedzinie bezpieczeństwa.
Trwa on do dziś, i choć zależność militarna Europy od Stanów Zjednoczonych nadal się
utrzymuje, to rozwój polityczny i wyposażenie wspólnej polityki obronnej w zaplecze prawnoinstytucjonalne dowodzi, że mamy do czynienia ze stopniowym wyłanianiem się nowego
europejskiego ośrodka w dziedzinie bezpieczeństwa. Zachodzi zatem konieczność postawienia
pytania o wzajemne oddziaływanie NATO i WPBiO oraz kształt instytucjonalny i przyszłość tej
relacji w nowych warunkach politycznych i geostrategicznych.
Przez wiele lat po zakończeniu II wojny światowej, w obliczu słabej integracji politycznej
Europy Zachodniej, USA odgrywały rolę gwaranta stabilności otoczenia bezpieczeństwa w
Europie. Poprzez obecność państw Europy Zachodniej oraz USA w strukturach NATO i
KBWE/OBWE wykształcił się transatlantycki mechanizm bezpieczeństwa, którego zbrojnym
ramieniem był potencjał militarny Waszyngtonu.1059
Początkowo dążenia Europejczyków do zbudowania wspólnej polityki obronnej przyjęły
formę tzw. europejskiej tożsamości bezpieczeństwa i obrony, tworzonej w ramach Sojuszu
Północnoatlantyckiego na bazie Unii Zachodnioeuropejskiej. USA, sceptycznie nastawione
wobec powoływania jakichkolwiek europejskich struktur bezpieczeństwa poza Sojuszem
Północnoatlantyckim, oficjalnie popierały silniejszy „europejski filar” w ramach NATO.1060
Celem ETBiO miało być zatem wzmocnienie NATO i pokazanie, że Europa nie korzysta jedynie
z dywidendy bezpieczeństwa kreowanej przez parasol ochronny USA, ale tworzy pewną wartość
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Dorota Eggert, Transatlantycka wspólnota bezpieczeństwa, Żurawia Papers, Zeszyt 5, Instytut Stosunków
Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 63.
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dodaną poprzez integrację w tej dziedzinie. Lata 1994-1997 w obronności europejskiej były
zatem kształtowane przez współpracę w ramach trio UE-UZE-USA, gdzie ETBiO rozwijana w
ramach NATO realizowana była w formie działalności Unii Zachodnioeuropejskiej. Miała ona
stać się efektywnym komponentem obronnym UE oraz „europejskim filarem” Sojuszu,
realizującym decyzje Unii Europejskiej we współpracy z nim. Jej zadaniem była budowa
zdolności realizacji zadań petersberskich oraz uczestnictwo w budowie Połączonych
Sił Wielonarodowych do Zadań Specjalnych (Combined Joint Task Forces, CJTF).1061
Koncepcja tych ostatnich została przyjęta podczas szczytu NATO w Brukseli w styczniu 1994 r.
Miały to być siły NATO, udostępniane UZE na użytek jej autonomicznych operacji,
prowadzonych bez udziału Sojuszu.1062
Jednakże współpraca w trójkącie Sojusz-UZE-Unia Europejska załamała się w r. 1997,
kiedy to na forum Rady Północnoatlantyckiej w Madrycie doszło do konfliktu na tle rozszerzenia
Sojuszu o Polskę, Czechy i Węgry, do czego dążyły USA, a czemu sprzeciwiali się niektórzy
europejscy członkowie NATO. Przeciwniczką akcesji nowych państw była głównie Francja,
która z uwagi na brak rzeczywistego przygotowania kandydatów do członkostwa dążyła do
odsunięcia w czasie decyzji o rozszerzeniu. Francja obawiała się także, że rozszerzenie Sojuszu
wzmocni pozycję USA w Europie.1063 Co więcej, rok wcześniej doszło do zakończonej fiaskiem
próby porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Francją co do pełnej reintegracji tej
ostatniej z Sojuszem. W zamian za powrót do jego struktur wojskowych Francja oczekiwała
przejęcia dowództwa NATO w Neapolu oraz stanowiska zastępcy Dowódcy Połączonych Sił
Zbrojnych w Europie (DSACEUR), do czego nie doszło z uwagi na obawy USA co do zbytniego
politycznego wzmocnienia Francji oraz mogącego nastąpić paraliżu decyzyjnego w dowództwie
Sojuszu.1064
Zawiłości instytucjonalne pomiędzy Unią Europejską, Unią Zachodnioeuropejską i
NATO oraz przedłużające się dyskusje na temat praktycznych rozwiązań dotyczących wcielenia
w życie CJTF oraz warunków, na jakich UZE miałaby korzystać z zasobów Sojuszu powodowały
praktyczną nieprzydatność UZE. Kryzys kosowski z kolei spowodował zarzucenie koncepcji
ETBiO, CJTF i UZE na rzecz zawiązanej ad hoc koalicji chętnych. Unaocznił też nieskuteczność
UE jako aktora w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego. Wszystko to spowodowało
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przewartościowanie europejskiej polityki obronnej w latach 1998-1999 i poszukiwanie rozwiązań
dla bardziej autonomicznej polityki UE w tej dziedzinie.1065 Istotnym impulsem dla jej rozwoju
była zmiana stanowiska Wielkiej Brytanii i szczyt francusko-brytyjski w St. Malo w grudniu
1998 r.1066
Jednakże decyzja o rezygnacji z delegowania zadań w zakresie bezpieczeństwa i obrony
na Unię Zachodnioeuropejską na mocy Traktatu Nicejskiego i przejęcie zadań UZE przez UE
oznaczały de facto uczynienie z Unii Europejskiej osobnej organizacji zajmującej się kwestiami
bezpieczeństwa i obrony, zwłaszcza w świetle zapisów Tytułu V Traktatu Amsterdamskiego z
r. 1997, mówiących o podjęciu przez UE działań mających na celu wypracowanie polityki
obronnej1067 oraz decyzji Rady Europejskiej z Kolonii i Helsinek z r. 1999, kiedy to
zadecydowano o tworzeniu wspólnej europejskiej polityki obronnej.1068
Dążenie do budowy wspólnej polityki obronnej w ramach Unii Europejskiej postawiło
zatem Europę w sytuacji partnera i sojusznika, ale zarazem potencjalnego rywala w kwestiach
bezpieczeństwa europejskiego. USA odniosły się do idei EPBiO ze sceptycyzmem, który
przybrał formę przestrzegania europejskich sojuszników przed syndromem tzw. 3D: duplication
(niepotrzebne powielanie struktur i zadań Sojuszu Północnoatlantyckiego), decoupling
(oddzielenie, mogące prowadzić do wyłączenia, europejskiej obronności ze wspólnoty
transatlantyckiej), discrimination (dyskryminacja członków NATO spoza Unii Europejskiej).1069
16 grudnia 2002 r. zawarto porozumienie zwane Berlin Plus, na mocy którego NATO
udostępnia Unii Europejskiej swe zasoby na użytek operacji, w które Sojusz jako taki nie jest
zaangażowany. Interesujące wydają się także inne zapisy porozumienia, w których deklaruje się
współpracę, ale jednocześnie podkreśla autonomię i odmienny charakter obu organizacji.1070 Co
do warunków udostępniania zasobów NATO, to postanowiono, że decyzja w tej sprawie musi
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być każdorazowo zaakceptowana przez Radę Północnoatlantycką, co uzależniało politycznie
możliwość prowadzenia operacji przez UE od USA. Powodem tego stanu rzeczy była postawa
USA, zgodnie z którą kraj ten popierał rozwój europejskich struktur obronnych w nadziei, że
znajdzie to odzwierciedlenie w zwiększeniu europejskich nakładów na obronność, ale nie
zamierzał umożliwiać Europejczykom jakichkolwiek działań bez konsultacji politycznej.1071 To
spowodowało jeszcze wyraźniejsze akcentowanie konieczności autonomizacji obronności
europejskiej przez niektóre państwa członkowskie, przede wszystkim Francję.
VI.1.1. Autonomizacja europejskiej obronności i budowa EPBiO/WPBiO
Rozwój EPBiO od początku swego istnienia toczył się zatem w cieniu debaty pomiędzy
zwolennikami autonomii europejskiej i emancypacji od USA (czyli do pewnego stopnia również
NATO), do których należały takie państwa członkowskie jak Francja, Belgia czy Luksemburg, a
zwolennikami opcji proatlantyckiej (takimi jak Wielka Brytania czy kraje Europy ŚrodkowoWschodniej), widzącymi rolę WPBiO jako europejskiego filaru Sojuszu. Spór ten po dziś dzień
pozostaje jednym z fundamentalnych czynników przyszłej ewolucji WPBiO. Jak słusznie
zauważa Erhard Cziomer, „Kluczowym problemem dalszego rozwoju wielostronnej współpracy
politycznej w Europie jest stanowisko obecnych i potencjalnych państw członkowskich wobec
współpracy transatlantyckiej”.1072 Obawy o powielanie zasobów NATO, zgłaszane przez niektóre
państwa członkowskie poważnie hamują rozwój środków na potrzeby WPBiO. Przykładem może
być toczący się dziś spór o utworzenie kwatery głównej dla operacji wojskowych Unii
Europejskiej czy obawy polityczne niektórych państw członkowskich co do użycia grup
bojowych UE.1073
W ostatnich latach jednak zastrzeżenia ze strony administracji USA osłabły. Zamiast nich
słyszy się coraz częstsze uwagi pod adresem Europy o konieczności większego zaangażowania w
kwestie bezpieczeństwa kontynentu. Towarzyszy temu spadek zainteresowania regionem oraz
wyraźne przesunięcie akcentów w amerykańskiej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa na
rzecz Azji i Pacyfiku. Ameryka – z uwagi na ograniczenia budżetowe i zmniejszającą się
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obecność militarną tego kraju w Europie (np. w misjach NATO na Bałkanach) – oczekuje od
Europy przejęcia części sojuszniczych obowiązków. Jednocześnie coraz więcej państw
członkowskich Unii Europejskiej widzi konieczność tworzenia autonomicznych struktur WPBiO.
Będąca jednym z najzagorzalszych przeciwników duplikacji zasobów i jednym z filarów
orientacji atlantyckiej w łonie UE Polska obecnie dąży do zacieśniania współpracy wojskowej w
ramach

rozszerzonego

Trójkąta

Weimarskiego,

czyli

państw-zwolenników

orientacji

europejskiej. Polska opowiada się także za praktycznym wykorzystaniem zapisanej w TUE
klauzuli o wzmocnionej współpracy w celu rozwijania kooperacji w dziedzinie obronności oraz
jak najszybszym utworzeniem sztabu głównego Unii Europejskiej, wraz z organami planowania
strategicznego, na użytek operacji wojskowych.1074 Nie oznacza to bynajmniej, że Polska
przestała przywiązywać wagę do NATO jako gwaranta bezpieczeństwa państw europejskich i
czynnika stabilizującego na kontynencie i w świecie. Wygląda jednak, że tak nasilony w
początku XXI wieku podział na „transatlantystów” i „Europejczyków” obecnie traci na
znaczeniu, a państwa członkowskie UE oraz USA zaczynają dostrzegać korzyści dla obu stron,
płynące z rozwijania wspólnej unijnej polityki obronnej.
Wyposażona na mocy Traktatu Lizbońskiego w instytucjonalno-prawne instrumentarium
w dziedzinie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unia Europejska zyskuje jako
organizacja międzynarodowa coraz więcej atrybutów, które do tej pory posiadał jedynie Sojusz
Północnoatlantycki. Choć te dwie instytucje mają inne cele i zasoby, obie spełniają podobne
funkcje: zarządzania kryzysami w postaci misji out of area oraz pełniąc rolę sojuszy obronnych
(choć klauzula sojusznicza zawarta w Traktacie Lizbońskim podkreśla, że NATO pozostaje dla
swych członków podstawą obrony wzajemnej). Poza nakładającymi się funkcjami, członkami
obu instytucji jest większość państw Unii Europejskiej. Wymusza to konieczność poszukiwania
rozwiązań instytucjonalnych regulujących współpracę. UE i NATO współpracują ze sobą w
dziedzinie zarządzania kryzysowego. Jednakże zarówno współpraca operacyjna, jak i dialog
strategiczny blokowane są przez czynniki polityczne, głównie konflikt turecko-cypryjski.1075
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VI.1.2. Obszary i zakres współpracy
Wykształcony od kilkudziesięciu lat, oparty na wspólnych wartościach system
współpracy transatlantyckiej będzie na pewno podstawą współpracy świata zachodniego jeszcze
przez wiele lat. Należy jednak zauważyć, że o ile w dobie zimnej wojny – i jeszcze kilka lat po
jej zakończeniu – interesy strategiczne USA i Europy Zachodniej były bardzo zbieżne, o tyle w
czasach obecnych coraz bardziej widoczne stają się różnice w tym zakresie. Unia Europejska,
pomimo ambicji stania się aktorem globalnym, swych interesów strategicznych upatruje w
otoczeniu Europy, skupiając się na takich rejonach jak Bałkany, Śródziemnomorze, Kaukaz czy
Rosja.1076 Owszem, UE coraz częściej podejmuje misje także w odleglejszych rejonach świata –
takich jak Bliski Wschód, Afryka Subsaharyjska czy nawet Azja Południowo-Wschodnia.1077 Są
to jednak w dalszym ciągu działania wycinkowe, ograniczone w czasie i co do zakresu działania.
W większości przypadków brak im podstaw w postaci szerzej zakrojonej wizji strategicznej.
Wciąż jeszcze zatem trudno mówić o Europie jako ośrodku oddziaływania globalnego. Z kolei
Ameryka, realizująca agendę światową, coraz bardziej przesuwa swe zainteresowanie na
Wschód. Europa powoli przestaje sytuować się w centrum polityki zagranicznej Waszyngtonu,
dla którego Azja i Pacyfik stają się najistotniejszymi ośrodkami. Ważne miejsce w strategii USA
zajmują zatem – poza Chinami i Rosją – takie kraje jak Japonia, Korea Południowa czy Australia
– praktycznie nieobecne w europejskiej strategii bezpieczeństwa. Innym regionem ważnym z
punktu widzenia USA jest Ameryka Łacińska – obszar istotny dla takich państw Unii
Europejskiej jak Hiszpania czy Portugalia, nie grający jednakże zbyt ważnej roli strategicznej dla
UE jako całości.
Pogłębiające się w sposób nieuchronny różnice strategiczne między UE i USA stwarzają
szansę oraz polityczne uzasadnienie dla większej autonomizacji obronności europejskiej w
stosunku do NATO. Po raz pierwszy w historii także administracja amerykańska wydaje się być
zainteresowana tym, aby wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony przybrała bardziej niezależny
charakter.1078 Aby jednak było to możliwe, konieczny jest szybki rozwój zasobów i środków, w
tym podjęcie działań dających szansę takiego rozwoju w warunkach ograniczonych środków
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budżetowych (jak np. pooling and sharing) oraz zerwanie z protekcjonistycznymi praktykami na
rynku europejskiego uzbrojenia. Konieczny jest także konsensus polityczny w sprawie
ukończenia procesu tworzenia lub reformy i wdrożenia odpowiednich struktur i formacji,
umożliwiających bardziej autonomiczne działanie, takich jak sztab główny dla operacji
wojskowych czy w pełni wyposażone i wyspecjalizowane grupy bojowe.
Konieczność kooperacji wynika natomiast nie tylko ze wspólnoty wartości, ale też z
innych czynników. Większość członków Unii należy do Sojuszu Północnoatlantyckiego, zaś
każde państwo posiada jedną armię, jeden budżet i jedną strategię bezpieczeństwa, a nie dwie –
unijną i natowską. 1079 Niestety, dokumentu regulującego współpracę operacyjną pomiędzy UE a
NATO nie udało się dotychczas podpisać. Takiemu porozumieniu od lat sprzeciwia się bowiem
Turcja, która jako członek NATO ma prawo weta, z uwagi na członkostwo w UE Cypru, którego
suwerenności Turcja nie uznaje. Możliwość współpracy dałoby wprowadzenie Turcji do
Europejskiej Agencji Obrony, gdyż do tej organizacji mogą należeć państwa spoza UE. Ale temu
z kolei przeciwstawia się Cypr, który ma prawo weta jako członek Unii.1080
W chwili obecnej regularna współpraca i konsultacje dotyczą jedynie misji realizowanych
w formule Berlin Plus oraz misji w Afganistanie. Dzieje się tak z uwagi na turecko-cypryjski
konflikt i wzajemne blokowanie dostępu do struktur i gremiów po obu stronach. W czasie
spotkań NAC i Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa niemożliwe jest dyskutowanie o
sprawach strategicznych, a tylko o bieżącej współpracy.1081 Udało się jednak wypracować
rozwiązanie pragmatyczne: ambasadorowie obu stron spotykają się regularnie w celu omówienia
sytuacji.1082
W chwili obecnej formalna współpraca operacyjna możliwa jest jedynie na zasadzie
mechanizmu Berlin Plus, kiedy to Unia korzysta z zasobów NATO przy realizacji misji, w które
Sojusz jako taki nie jest zaangażowany. W praktyce ma ona zastosowanie jedynie do sytuacji, w
których Unia Europejska przejmuje operację od NATO. W chwili obecnej ze wszystkich
prowadzonych przez UE misji jedynie operacja Althea opiera się na tych zasadach. Jej
zakończenie oznaczać będzie wyczerpanie formuły tego porozumienia. Unia i Sojusz prowadzą
jednak operacje autonomiczne, często w tych samych regionach (w Afganistanie, Kosowie oraz u
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wybrzeży Somalii). W ich toku nie nawiązuje się formalnej współpracy, gdyż kooperacji takiej
nie przewidują ustalenia Berlin Plus. 1083
Współpraca w ramach tego mechanizmu okazała się niewystarczająca, czego dowodem
była porażka wspólnych działań polityczno-wojskowych NATO-UE w czasie kryzysu w
Darfurze.1084 W sytuacji rozszerzenia wachlarza prowadzonych przez UE misji oczywiste staje
się, że konieczne jest wprowadzenie nowych uregulowań co do współpracy w zarządzaniu
kryzysami między dwiema organizacjami. Pojawiły się propozycje co do ustanowienia
mechanizmu „odwrotne Berlin Plus”, gdzie NATO miałoby dostęp do cywilnych zasobów Unii
Europejskiej. Jednakże dyskusje nad tym pomysłem spotkały się z oporami Francji, która nie
chce, aby Sojusz traktował Europę jak „skrzynkę z narzędziami”, i obawia się utraty przez UE
przewagi konkurencyjnej w tej materii.1085

VI.2. Nowa Koncepcja Strategiczna Sojuszu Północnoatlantyckiego
Koncepcja strategiczna NATO, przyjęta na szczycie w Lizbonie 19 listopada 2010 r.
miała przede wszystkim za zadanie odpowiedzieć na pytania o rolę i zadania Sojuszu w realiach
pozimnowojennych i w obliczu wyłonienia się nowych typów zagrożeń dla bezpieczeństwa
światowego. Oczekiwano od niej odniesienia się do zagadnień obrony kolektywnej w świetle
artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego, zakresu misji out of area oraz redefinicji stosunków
z państwami trzecimi, głównie z Federacją Rosyjską. Inne zagadnienia pozostające w sferze
zainteresowań autorów nowej koncepcji strategicznej to zakres zaangażowania NATO w
zapobieganie oraz neutralizację skutków procesów, także tych pozamilitarnych, ale
wywołujących daleko idące skutki dla sfery bezpieczeństwa, takich jak bezpieczeństwo
energetyczne, cyberterroryzm, zagrożenia o charakterze ekologicznym i katastrofy naturalne,
niekorzystne zjawiska demograficzne, etc. Oczekiwano także, że nowa koncepcja zawierać
będzie przynajmniej ramowe wytyczne co do współpracy i podziału zadań z innymi
organizacjami bezpieczeństwa i obrony, szczególnie z WPBiO.
Dokument ten, zatytułowany „Aktywne zaangażowanie, nowoczesna obrona”, zakreśla
ramy działania Sojuszu do r. 2020. We wstępie do dokumentu podkreśla się także charakter
1083
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Sojuszu jako związku narodów w celu zapewniania zbiorowej obrony, a także zobowiązanie tej
organizacji do wypełniania zadań związanych z zapobieganiem i stabilizacją kryzysową oraz
operacjami antykryzysowymi we współpracy z innymi partnerami, w tym głównie ONZ i UE.
Sojusz podtrzymuje też deklarację prowadzenia polityki otwartych drzwi dla wszystkich
europejskich demokracji, spełniających standardy członkostwa.1086
VI.2.1. Zadania i zasady
Jako podstawowe, długofalowe zadanie uważa się zapewnienie – środkami politycznymi i
militarnymi – wolności i bezpieczeństwa wszystkich członków NATO. Podkreśla się zarazem, że
państwa członkowskie tworzą wspólnotę powiązaną przywiązaniem do tych samych zasad i
wartości, takich jak wolność, demokracja, prawa człowieka i rządy prawa. Jako podstawy
prawnotraktatowe funkcjonowania tej wspólnoty wymienia się zarówno Traktat Waszyngtoński,
jak i Kartę Narodów Zjednoczonych. Dokument podkreśla szczególną więź łączącą Europę i
Amerykę Północną oraz niepodzielność bezpieczeństwa sojuszników po obu stronach
Atlantyku.1087
Jako podstawowe zasady funkcjonowania Sojuszu wymieniane są:
 obrona zbiorowa, zgodnie z art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego;
 zarządzanie kryzysowe za pomocą będącego w dyspozycji Sojuszu szerokiego spektrum
środków politycznych i wojskowych, w tym także prewencja i odbudowa po kryzysie;
 bezpieczeństwo kooperacyjne, mające na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa
globalnego, również poza granicami NATO, realizowane we współpracy z innymi
państwami i organizacjami, także w dziedzinie rozbrojenia oraz nierozprzestrzeniania
broni jądrowej.1088
VI.2.2. Zagrożenia
Kolejna część dokumentu poświęcona jest charakterystyce otoczenia bezpieczeństwa.
Autorzy podkreślają, że choć współcześnie otoczenie NATO jest stabilne, nie należy jednak nie
doceniać konwencjonalnych zagrożeń, które nadal istnieją, takie jak:
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-

wejście niektórych państw w posiadanie zdolności wojskowych, w tym wyrzutni
rakietowych, mogących być zagrożeniem dla stabilności regionu euroatlantyckiego,

-

proliferacja broni masowego rażenia i broni jądrowej, terroryzm i działalność grup
ekstremistycznych,

-

niestabilność i konflikty poza granicami Sojuszu,

-

zorganizowana przestępczość międzynarodowa,

-

cyberataki, których źródłem mogą być wrogie reżimy, ich służby wywiadowcze czy
wojskowe, zorganizowane grupy przestępcze czy terroryści,

-

zagrożenia dla dostaw energii,

-

zagrożenia wynikające z rozwoju technologii,

-

uwarunkowania związane z procesami ekologicznymi (zmiany klimatyczne, katastrofy
ekologiczne,

problemy

z dostępem

do

wody)

lub

demograficznymi

czy

epidemiologicznymi.1089

VI.2.3. Obrona i odstraszanie
Podstawowym zadaniem i obowiązkiem Sojuszu jest obrona populacji i terytoriów
państw członkowskich przed atakiem, zgodnie z Art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego. NATO nie
uważa żadnego z państw za nieprzyjaciela, ale każdy atak na państwo członkowskie spotka się
z szybką reakcją Sojuszu.1090
Odstraszanie oparte powinno być na odpowiedniej kombinacji zdolności jądrowych i
konwencjonalnych. Jak długo broń jądrowa pozostanie w dyspozycji niektórych krajów, NATO
dysponować będzie zdolnościami w tym zakresie. Podstawową gwarancją bezpieczeństwa
NATO są arsenały jądrowe USA, Francji oraz Wielkiej Brytanii.1091
W celu zabezpieczenia pełnego spektrum zdolności odstraszania, NATO będzie:
-

utrzymywać kombinację sił jądrowych i konwencjonalnych,

-

utrzymywać zdolność do prowadzenia równolegle najważniejszych operacji oraz kilku
mniejszych,

-

rozwijać i utrzymywać silne, zdolne do szybkiego przemieszczania siły konwencjonalne
służące obronie kolektywnej, jak i misji ekspedycyjnych, w tym Siły Odpowiedzi NATO,
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-

kontynuować konieczne konsultacje, szkolenia, ćwiczenia i planowanie strategiczne,

-

zapewniać najszerszy udział sojuszników w planowaniu i dowodzeniu,

-

rozwijać zdolności do obrony terytoriów sojuszniczych przeciw atakom rakietowym we
współpracy z Rosją i innymi partnerami strefy euroatlantyckiej,

-

kontynuować zdolności obrony przeciwko różnym rodzajom broni masowego rażenia,

-

rozwijać

możliwości

przeciwdziałania

cyberatakom,

m.in.

poprzez

utworzenie

scentralizowanej jednostki ochrony sojuszniczej,
-

w dalszym ciągu poprawiać zdolności do walki z terroryzmem, m.in. poprzez konsultacje,
wymianę informacji i podnoszenie zdolności obronnych,

-

rozwijać możliwości zapobiegania zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego, w tym
ochronę infrastruktury i obszarów tranzytowych,

-

monitorować rozwój nowych technologii i ich wpływ na sytuację bezpieczeństwa,

-

utrzymywać określony poziom wydatków na cele wojskowe,

-

stale poddawać ocenie zdolności NATO do odstraszania i obrony sojuszniczej, biorąc pod
uwagę

różnorakie

i

ciągle

zmieniające

się

zagrożenia

dla

bezpieczeństwa

międzynarodowego.

VI.2.4. Zarządzanie kryzysowe
Ponieważ kryzysy i konflikty poza granicami NATO mogą wpływać na bezpieczeństwo
jego członków, Sojusz deklaruje aktywny udział w zapobieganiu, zarządzaniu oraz odbudowie i
stabilizacji pokryzysowej. Doświadczenia w Afganistanie i na Bałkanach pokazały, że w tym
celu konieczna jest kombinacja środków politycznych, militarnych i cywilnych. W celu
zapewnienia optymalnego doboru środków, Sojusz deklaruje współpracę z innymi organizacjami
bezpieczeństwa i obrony oraz innymi aktorami we wszystkich fazach konfliktu. NATO deklaruje
także monitoring sytuacji międzynarodowej i aktywny udział w prewencji konfliktów, jak
również – jeśli środki zapobiegawcze zawiodą – zarządzanie kryzysowe, także w postaci
szybkiego przerzucenia i utrzymywania przez dłuższy czas sił wojskowych w teatrze działań oraz
szerokie spektrum środków służących odbudowie po konflikcie.1092
Aby zapewnić efektywność zarządzania kryzysowego, Sojusz deklaruje:
1092
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-

nadal rozwijać doktrynę i zdolności militarne dla misji ekspedycyjnych,

-

stworzyć zdolności cywilnego zarządzania kryzysami w celu zapewnienia większej
kompatybilności z partnerami cywilnymi,

-

podnieść poziom zintegrowanego planowania cywilno-wojskowego w czasie kryzysu,

-

rozwijać zdolności szkolenia i pomocy w rozbudowie lokalnych władz i administracji w
celu uniezależnienia ich od pomocy międzynarodowej,

-

wybierać i szkolić personel cywilny z państw członkowskich w celu uzupełnienia o ten
komponent misji wojskowych NATO,

-

poszerzać i pogłębiać proces regularnych konsultacji politycznych między państwami
członkowskimi oraz z innymi partnerami, także we wszystkich fazach trwania i
wygaszania kryzysu.1093

VI.2.5. Kontrola zbrojeń, rozbrojenie i nieproliferacja
Jako, że NATO dąży do zapewnienia bezpieczeństwa swym członkom przy pomocy
najniższego możliwego poziomu uzbrojenia, państwa członkowskie Sojuszu stoją na stanowisku,
że kontrola zbrojeń, rozbrojenie i dążenie do nieproliferacji przyczyniają się do wzrostu pokoju i
stabilności na świecie. W celu kontynuacji tych procesów, Sojusz deklaruje:
-

dalsze prace nad rozbrojeniem nuklearnym, zgodnie z Traktatem o Nieproliferacji Broni

Jądrowej,
-

dążenie do dalszej redukcji arsenału jądrowego NATO,

-

poszukiwanie porozumienia z Rosją w celu zapewnienia przejrzystości jej arsenału

jądrowego i spowodowania, aby rosyjska broń jądrowa ulokowana była z dala od obszaru
NATO,
-

1093
1094

kontynuowanie wysiłków w celu kontroli zbrojeń konwencjonalnych w Europie,

-

poszukiwanie politycznych narzędzi walki z proliferacją,

-

konsultacje międzysojusznicze we wszystkich powyższych kwestiach.1094
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VI.2.6. Polityka otwartych drzwi i partnerstwo
Rozszerzenie NATO przyczyniło się do wzrostu bezpieczeństwa jego członków, zaś
bezpieczeństwo kooperacyjne podniosło poziom stabilności na kontynencie europejskim.
Dążenie do zjednoczonej Europy opartej na wspólnych wartościach może zostać najpełniej
urzeczywistnione poprzez przyjęcie w poczet członków Sojuszu wszystkich państw europejskich
pragnących wstąpić do NATO. Dialog i współpraca z partnerami przyczyniają się do zwiększenia
bezpieczeństwa i wypełniania podstawowych zadań Sojuszu.1095
Bezpieczeństwo w strefie euroatlantyckiej najlepiej zapewnia sieć powiązań partnerskich
z państwami i organizacjami na całym świecie. Muszą one być oparte na zaufaniu, wzajemności
oraz obopólnych korzyściach płynących z tego partnerstwa. Państwa członkowskie gotowe są na
jego rozwijanie w różnych, najbardziej zoptymalizowanych dla danego partnera formach, takich
jak dialog polityczny, konsultacje czy też praktyczna współpraca. W przypadku partnerów
operacyjnych, NATO deklaruje gotowość do włączenia ich do procesu podejmowania decyzji i
realizacji danej misji.1096
1) Organizacja Narodów Zjednoczonych
Partnerstwo NATO z Organizacją Narodów Zjednoczonych ma charakter szczególny.
NATO pragnie zacieśniać je zgodnie z Deklaracją podpisaną wspólnie z tą organizacją w roku
2008, przewidującą:
-

wzmocnioną kooperację i łączność między Kwaterami Głównymi obu organizacji,

-

regularne konsultacje polityczne,

-

wzmocnienie praktycznej współpracy przy zarządzaniu kryzysami w przypadku, kiedy
obie organizacje są włączone w jego zażegnanie.1097

2) Unia Europejska
Co się tyczy partnerstwa z Unią Europejską, to wzmacnia ono stabilność strefy
euroatlantyckiej, zaś wspólne wartości oraz fakt, że większość krajów członkowskich należy do
obu tych struktur, czyni z UE partnera wyjątkowo ważnego. NATO uznaje konieczność
wzmocnienia europejskiej obrony, dlatego też z zadowoleniem wita wejście w życie Traktatu
z Lizbony, który stwarza ramy instytucjonalne dla rozwoju zdolności w tej dziedzinie i daje
możliwość odpowiedzi na zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa, przed którymi stoi obecnie
1095
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UE. W procesie wypracowywania mechanizmów odpowiedzi na te zagrożenia udział biorą także
państwa członkowskie NATO spoza do Unii. Dla rozwoju strategicznego partnerstwa między
tymi dwiema organizacjami, konieczne jest jak najszersze włączenie tych działań w sferę
wspólnych przedsięwzięć NATO i UE. Obie organizacje mogą i powinny odgrywać
uzupełniające i wzajemnie wspierające się role w budowie i umacnianiu bezpieczeństwa
międzynarodowego.1098 Państwa członkowskie Sojuszu podejmują się zatem:
-

wzmacniania strategicznego partnerstwa NATO-UE, w duchu przejrzystości, otwartości,
komplementarności oraz poszanowania odrębności i integralności instytucjonalnej obu
partnerów,

-

pogłębiania praktycznej współpracy w dziedzinie zarządzania kryzysowego,

-

poszerzania zakresu konsultacji politycznych,

-

współpracy w sferze budowania zdolności w celu uniknięcia dublowania i
maksymalizacji efektywności.1099

3) Rosja
Współpraca NATO z Rosją ma znaczenie strategiczne, przyczyniając się do poszerzania
obszaru stabilności i bezpieczeństwa. Federacja Rosyjska nie stanowi dla NATO zagrożenia,
Sojusz postrzega Rosję jako partnera i wyraża nadzieję na podobne traktowanie przez stronę
rosyjską.1100 Podstawy relacji z Rosją zawarte zostały w Akcie Założycielskim Rady NATORosja z r. 1997 oraz Deklaracji Rzymskiej, które to dokumenty zakładają następujące zasady
współpracy z Federacją Rosyjską: rozwój trwałych, stabilnych więzi między obiema stronami,
opartych na przejrzystości; poszanowanie dla demokracji i rządów prawa; wyrzeczenie się siły
lub groźby jej użycia jako sposobu rozwiązywania konfliktów, poszanowanie suwerenności i
integralności terytorialnej wszystkich państw oraz ich politycznej niezależności zgodnie z Kartą
NZ i Aktem Końcowym KBWE; wzajemna przejrzystość w dziedzinie doktryn militarnych i
polityki obronnej obu stron; rozwiązywanie konfliktów drogą pokojową zgodnie z zasadami
ONZ i OBWE; poparcie dla misji pokojowych pod egidą ONZ i OBWE.1101 Ustanowione przez
dokumenty mechanizmy współpracy to Stała Rada, komisje i robocze grupy eksperckie. Rada
zapewnia forum dla regularnych konsultacji, rozwoju wspólnych inicjatyw oraz przygotowania
wspólnych działań, takich jak współpraca w przeprowadzaniu misji pokojowych pod egidą ONZ
1098
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lub OBWE. Zakres konsultacji miałby objąć: kwestie związane z bezpieczeństwem i obroną w
obszarze euroatlantyckim, rozwiązywanie konfliktów i dyplomację prewencyjną, kontrolę
zbrojeń, bezpieczeństwo nuklearne, ewentualną współpracę w dziedzinie tarczy antyrakietowej,
konwersję przemysłów obronnych, walkę z terroryzmem i przemytem narkotyków. Sprawą
szczególnego zainteresowania i konsultacji są kwestie związane z Traktatem o Broni
Konwencjonalnej w Europie i jego zastosowaniem.1102 Nawiązując do efektów wojny rosyjskogruzińskiej, koncepcja strategiczna przypomina, ze demokracja, rządy prawa i integralność
terytorialna są podstawowymi zasadami zawartymi we wspomnianych dokumentach.1103
Dokument podkreśla, że pomimo rozbieżności w pewnych kwestiach, Rosję i NATO
łączy wspólnota interesów. W tej sytuacji, Sojusz jest zdecydowany wykorzystać potencjał
istniejących struktur dialogu aby pogłębiać proces konsultacji politycznych i praktycznej
współpracy w takich dziedzinach jak obrona przeciwrakietowa, walka z terroryzmem, przemytem
narkotyków i piractwem.1104
4) Rada Partnerstwa Euroatlantyckiego i Partnerstwo dla Pokoju
Struktury te są dla Sojuszu kluczowe dla zachowania i promocji Europy zjednoczonej,
wolnej i pokojowej. Stabilizacja i pogłębianie dialogu z partnerami śródziemnomorskimi i
krajami Zatoki Perskiej, a także wzmacnianie kooperacji w ramach Stambulskiej Inicjatywy
Współpracy to jedno z głównych zadań Sojuszu w nadchodzących latach. W tym celu NATO
zamierza:
- wzmocnić proces konsultacji i współpracy w ramach EAPC;
- kontynuować i pogłębiać partnerstwo z Gruzją i Ukrainą;
- ułatwiać dalszą integrację Bałkanów Zachodnich poprzez politykę sąsiedztwa i współpracę
regionalną;
- pogłębiać proces Dialogu Śródziemnomorskiego i być otwartym na włączenie do niego
innych krajów.
W opinii ekspertów, silną stroną nowej koncepcji strategicznej jest niewątpliwie
polityczny konsensus, jaki został osiągnięty co do przyszłych celów strategicznych Sojuszu i
zadań, jakie przed nim stoją. Zaletą dokumentu jest przede wszystkim stanowcze podkreślenie
wagi klauzuli sojuszniczej i zachowanie oryginalnej roli NATO jako sojuszniczego paktu
1102
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obronnego. Nowa koncepcja potwierdza bowiem rolę obrony terytorium i ludności państw
członkowskich jako podstawowego celu istnienia Sojuszu.1105 Jest ona również potwierdzeniem
najważniejszych artykułów z Traktatu Waszyngtońskiego, czyli art. 4 i art. 5, dotyczących
wspólnej obrony i konsultacji państw w przypadku zagrożenia.1106
Analitycy i politycy podkreślają, że nowa koncepcja strategiczna NATO jest dokumentem
na wskroś nowoczesnym, potwierdzającym wagę zobowiązań sojuszniczych i podstawowy cel
NATO, jak i odpowiadającym na zmieniające się realia w systemie bezpieczeństwa światowego.
Przyjęta w grudniu 2010 r. Rekomendacja nr 868 na temat Koncepcji Strategicznej i Ewolucji
NATO Zgromadzenia Unii Zachodnioeuropejskiej nazywa ja strategią zglobalizowaną w swym
podejściu strategicznym, a za jej główną zaletę uważa włączenie innych partnerów, takich jak
organizacji rządowych i pozarządowych, w proces umacniania bezpieczeństwa i stabilizacji
środkami zarówno militarnymi, jak i politycznymi. Rekomendacja wskazuje też na rozszerzenie
sfery zainteresowania Sojuszu na dziedziny pozawojskowe, takie jak bezpieczeństwo
wewnętrzne (w kontekście zagrożenia terrorystycznego), stabilizacja i rekonstrukcja państw
upadłych (jak np. Afganistan), bezpieczeństwo informatyczne i energetyczne oraz zmiany
klimatyczne.1107
Jednocześnie, dokument zawiera deklarację o podjęciu nowych wyzwań i potrzebie
odpowiedzi na pozamilitarne zagrożenia dla bezpieczeństwa światowego. W tym kontekście,
szczególnie cenne jest podkreślenie wagi współpracy w ich zwalczaniu pomiędzy NATO i
innymi organizacjami globalnymi i regionalnymi, biorąc pod uwagę ich specjalizację w danym
obszarze walki z wyzwaniami dla pokoju i stabilizacji oraz specyfikę stosowanych przez nich
środków (dyplomatyczne, polityczne, gospodarcze, wojskowe).
Słabością strategii jest niewątpliwie mała liczba szczegółowych rozwiązań, które miałyby
pomóc w realizacji tych ambitnych zadań. Niektórzy komentatorzy podkreślają, że, jeśli
rzeczywiście szczyt lizboński ma przejść do historii jako najważniejszy w historii Sojuszu (jak to
ujął Anders Fogh Rasmussen), NATO musi szybko podjąć działania zmierzające do praktycznej
implementacji postanowień koncepcji strategicznej. W praktyce oznacza to konieczność
1105
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konkretyzacji odpowiedzi Sojuszu na takie specyficzne wyzwania jak na przykład
bezpieczeństwo energetyczne i cybernetyczne, które do r. 2020 będą niewątpliwie zyskiwać na
znaczeniu.1108
Koncepcja strategiczna krytykowana jest także za brak zdecydowanych deklaracji i
rozwiązań w dziedzinie redukcji jądrowej broni taktycznej w Europie, rozmieszczonej na
terytorium Niemiec, Włoch, Belgii i Holandii. Niektórzy eksperci zajmujący się kontrolą zbrojeń
wskazują na rozbieżność pomiędzy deklaracjami o konieczności dalszych działań na rzecz
nieproliferacji a brakiem decyzji o usunięciu tej broni z terytoriów sojuszniczych. Ekspertów
niepokoi także deklaracja NATO o konieczności posiadania „pełnego spektrum zdolności
odpowiedzi na zagrożenia”, który to imperatyw, wedle tekstu strategii, wymusza konieczność
utrzymywania odpowiedniej kombinacji broni jądrowej i konwencjonalnej.1109
Bardzo szerokie potraktowanie tematu współpracy z Rosją zostało ocenione raczej
pozytywnie, choć nie brak też było słów krytyki, zwłaszcza ze strony analityków z państw
Europy Środkowo-Wschodniej. Dokument chwalony jest za przełamanie zimnowojennego
sposobu myślenia o Federacji Rosyjskiej w kategoriach oponenta i podkreślenia obszarów, gdzie
wskazana i konieczna jest współpraca z partnerem rosyjskim. W sposób naturalny pozytywnie
zareagowali przedstawiciele rządu rosyjskiego: ambasador Rosji przy NATO Dmitrij Rogozin
ocenił, że przyjęta w Lizbonie nowa koncepcja strategiczna Sojuszu Północnoatlantyckiego
otwiera pole do dialogu i współpracy z Rosją w sferach, w których interesy stron są zbieżne.1110
Jednakże niektórzy komentatorzy obawiają się, że tak przychylne potraktowanie partnera
rosyjskiego zagrozić może spójności Sojuszu. Choć bowiem strategia ta wpisuje się w politykę
zarówno administracji prezydenta Baracka Obamy, jak i wychodzi naprzeciw postulatom
niektórych kluczowych europejskich członków NATO, takich jak Francja czy Niemcy, może ona
wykreować konflikty między Europą Zachodnią a sojusznikami z Europy Środkowej i
Wschodniej, zwłaszcza na tle sytemu obrony przeciwrakietowej. Zarówno w nowej koncepcji
strategicznej, jak i we Wspólnym oświadczeniu Rady NATO-Rosja z 20 listopada 2010 r. jest
mowa o szeregu obszarów współpracy. Kwestia tarczy antyrakietowej, do której Rosja ma się
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przyłączyć, oceniona została jako najbardziej kontrowersyjna1111 i to na jej tle może w
przyszłości dojść do podziałów między sojusznikami.

VI.2.7. Współpraca NATO-UE
Ta część koncepcji strategicznej pozostawia zapewne najwięcej do życzenia. Co się tyczy
kooperacji NATO-UE, to poza deklaracją dotyczącą wspólnoty interesów strategicznych i
potrzeby zacieśniania współpracy, a także konieczności unikania powielania zasobów i środków,
nie udało się znaleźć konkretnych rozwiązań dotyczących kooperacji pomiędzy obiema
organizacjami. Komentatorzy zgodnie podkreślają, że podpisaniu porozumienia NATO-UE od lat
sprzeciwia się Turcja, nie uznając suwerenności Cypru.1112 Nierozwiązany konflikt tureckocypryjski ma daleko idące reperkusje dla współpracy NATO-Unia Europejska w dziedzinie
bezpieczeństwa. Z tego też powodu w Strategii Bezpieczeństwa NATO znalazły się jedynie
ogólnikowe stwierdzenia na temat strategicznego partnerstwa transatlantyckiego. Pomimo
podnoszonego

wielokrotnie

przez

ekspertów

problemu

konieczności

poszerzenia

i

doprecyzowania zakresu współpracy i podziału zadań w ramach formuły Berlin Plus, nowa
koncepcja strategiczna nie oferuje rozwiązań w tej dziedzinie. Dotychczasowa formuła
przewidywała jedynie kooperację obu organizacji w przypadku, kiedy Unia przeprowadza
operację z użyciem zasobów Sojuszu.
Polityczne

komplikacje

wokół

współpracy

NATO-Unia

znalazły

zatem

swe

odzwierciedlenie w braku konkretnych rozwiązań instytucjonalnych w nowej koncepcji
strategicznej Sojuszu. Jakie wobec tego mogłyby być sposoby na przełamanie impasu i
zacieśnienie kooperacji? Według A. Szymańskiego i M. Terlikowskiego, w krótkim okresie
rozwiązanie polityczne problemu turecko-cypryjskiego jest niemożliwe. Pozostaje zatem
intensyfikacja współpracy między Unią i Sojuszem na poziomie nieformalnym, głównie na
drodze wspólnych programów Europejskiej Agencji Obrony i Dowództwa Sił Sojuszniczych
NATO ds. Transformacji mających na celu rozwój zasobów i zdolności oraz poprzez poszerzenie
zakresu istniejących obszarów współpracy pomiędzy personelem obu organizacji.1113
Ogólna ocena nowej koncepcji strategicznej z punku widzenia zagadnień będących
1111
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przedmiotem niniejszej analizy pozostaje więc mieszana. Niewątpliwie jest ona dokumentem
redefiniującym zadania Sojuszu i jego rolę we współczesnym świecie. Zapewnia pewną ciągłość
oraz „pamięć instytucjonalną”, gdyż kontynuuje i doprecyzowuje pewne wątki, które pojawiły
się już w koncepcji strategicznej NATO z r. 1999: konieczność zdefiniowania zadań Sojuszu w
realiach pozimnowojennych, współpracę z innymi organizacjami bezpieczeństwa i obrony,
strategie działania antykryzysowego. Zarazem zawiera jasne potwierdzenie podstawowej roli
NATO jako sojuszu obronnego, zgodnie z Art. 4 i 5 Traktatu Waszyngtońskiego.
Jednocześnie, nie wskazuje on żadnych konkretnych rozwiązań co do dalszego
zacieśniania współpracy z UE w dziedzinie polityki bezpieczeństwa i obrony. Wyrażając sugestie
co do zawartości nowej koncepcji strategicznej NATO jeszcze w okresie poprzedzającym jej
ogłoszeniem, analitycy jasno mówili o konieczności redefinicji debaty transatlantyckiej na temat
bezpieczeństwa i intensyfikację dialogu strategicznego. Proponowano zwrócenie większej uwagi
na prace w ramach formuły Berlin-Plus1114 oraz, w ramach transformacji i planowaniu sił,
kontynuację wysiłków na rzecz dalszego rozwoju Sił Odpowiedzi NATO.1115 Żadne z tych
zagadnień nie zostało szerzej potraktowane w dokumencie, również dlatego, że postępy w tych
dwóch obszarach dokonują się bardzo wolno. W tym więc sensie koncepcja odzwierciedla
trudności polityczne, jakie wciąż pozostają do przezwyciężenia w celu nadania nowego impulsu
współpracy NATO-WPBiO.

VI.3. Transatlantycki rynek obronności
Bardzo istotnym czynnikiem w rozwoju wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony jest
sytuacja na transatlantyckim rynku obronności i wzajemne oddziaływanie zajmujących się
produkcją uzbrojenia przedsiębiorstw europejskich i amerykańskich. Przeszkody, które do dziś
utrzymują się na tym rynku nie odzwierciedlają partnerstwa strategicznego pomiędzy USA a UE.
Tymczasem wielu politologów wskazuje na wagę współpracy w dziedzinie obronności dla
trwałości sojuszy i efektywności współpracy strategicznej między państwami.1116
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Rynki europejskie pozostają silnie sfragmentaryzowane1117 i w dalszym ciągu są pod
kontrolą rządów państw członkowskich. Istniejące bariery utrudniają interoperacyjność wojsk w
ramach NATO oraz misji realizowanych w formule wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.
Co więcej, coraz szersze spektrum zaangażowania UE na świecie i wzrastająca liczba misji
wymaga zakupu coraz większej liczby wyspecjalizowanego uzbrojenia. Państwa członkowskie
Unii Europejskiej ponoszą coraz większe koszty swej aktywności wojskowej: według raportu
Izby Gmin, nakłady finansowe na operacje w Iraku i Afganistanie dla Wielkiej Brytanii podwoiły
się od czasu rozpoczęcia obu operacji do r. 2008, wynosząc w r. 2008 3 miliardy funtów. Jedną z
przyczyn jest wzrastający koszt uzbrojenia: cena taktycznego samolotu bojowego zwiększa się co
roku o średnio 10%. Po drugiej stronie Atlantyku, Departament Obrony zmuszony jest do
redukcji programów zbrojeniowych z powodu ogromnych kosztów wojny z terroryzmem.1118
Spadające wydatki na obronność w państwach członkowskich UE będą wymuszały zakupy po
konkurencyjnych cenach. Jest to kolejny powód, dla którego stan i stopień otwartości
europejskiego rynku przemysłu obronnego pozostaje jednym z czynników determinujących
powodzenie WPBiO.
Transatlantycki rynek obronności pozostaje jednak ograniczony restrykcjami na transfer
technologii, biurokratycznymi wymogami nałożonymi na eksport oraz etatystycznym podejściem
zarówno USA, jaki rządów państw członkowskich UE. Jednocześnie istnieje duża asymetria w
poziomie wzajemnej otwartości rynków oraz stopniu ich penetracji przez drugą stronę. Od dawna
już firmy amerykańskie wygrywają przetargi na dostarczanie sprzętu wojskowego do krajów UE.
Wiele europejskich armii ma na wyposażeniu samoloty F-16. Od początku lat 2000 rozwój
amerykańskich inwestycji w Europie wzbudzał zaniepokojenie europejskich producentów
uzbrojenia. W latach 2001-2003 firma General Dynamics wykupiła szereg europejskich firm
zbrojeniowych: hiszpańską Santa Barbarę, niemiecki EKW oraz austriacki Steyr. Europejska filia
General Dynamics, dzięki silnemu osadzeniu na kontynencie, wygrywa kontrakty, takie jak
przetarg na podsystemy dla hiszpańskich śmigłowców Tiger, i działa jako dostawca sprzętu dla
armii kilku państw członkowskich UE. Co więcej, amerykańskie instytucje finansowe, takie jak
One Equity Partner czy Carlyle nabywają akcje europejskich firm zbrojeniowych. W rezultacie,
poziom udziałów zagranicznych w firmach amerykańskich jest nieporównanie niższy (średnio
niecałe 8%) niż wielkość udziałów firm spoza Europy w przedsiębiorstwach europejskich, które
1117
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wynoszą nawet do kilkudziesięciu procent.1119
Ta nierównowaga w poziomie wzajemnych udziałów firm z USA i europejskich nie
wynika wyłącznie z przewagi technologicznej amerykańskich przedsiębiorstw zbrojeniowych, ale
jest przede wszystkim efektem zamknięcia rynku po drugiej stronie Atlantyku. Nie bez powodu
od wielu lat jest on określany jako “amerykańska forteca”.1120 Cechuje go bowiem wysoki
stopień protekcjonizmu: tzw. Buy American Act wymaga od rządu preferencji dla towarów
amerykańskich. Amerykanie obawiają się bowiem utraty swej przewagi technologicznej.1121 W
r. 2004 zakupy zagraniczne Pentagonu wyniosły jedynie 1,7 % całości wartości zakupionego
sprzętu.1122 Biorąc pod uwagę ścisłe związki sojusznicze, ograniczenia nakładane przez
administrację amerykańską na eksport towarów i technologii do UE są nieproporcjonalnie duże.
Zmorą amerykańskich eksporterów jest obowiązujący od r. 1976 system ITAR (International
Traffic in Arms Regulations), zgodnie z którym eksport wszystkich towarów o przeznaczeniu
obronnym (nawet tych, które nie są uzbrojeniem czy też technologiami służącymi uzbrojeniu)
wymaga każdorazowo wydania zezwolenia, zaś osobne zezwolenia (z udziałem kilku
podmiotów) są wymagane także w przypadku, gdy wyeksportowany z USA towar jest następnie
przewożony do państw trzecich, nawet jeśli dzieje się to w obrębie UE i w ramach tego samego
kontraktu. Na przedsiębiorstwa, które nie stosują się do wymogów systemu nakładane są wysokie
kary pieniężne. Te sankcje uległy dalszemu zaostrzeniu po 11 września 2001 r.1123 W efekcie,
europejscy producenci unikają stosowania amerykańskich części zamiennych w obawie o
terminowość i rzetelność dostaw, zaś do języka marketingu w tej branży weszło na stałe pojęcie
ITAR-free jako synonim towaru, którego zakup nie pociąga za sobą dodatkowych obciążeń
biurokratycznych.1124
Jeszcze większe restrykcje nakładane są przez rząd USA na europejskie firmy w
przypadku handlu amerykańskimi technologiami wojskowymi. Europejskie przedsiębiorstwa
współpracujące z amerykańskimi muszą stosować skomplikowane systemy zabezpieczeń, zaś te,
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które są właścicielami amerykańskich firm zobligowane są powoływać dla nich osobne rady
nadzorcze złożone wyłącznie z obywateli USA.1125 Te ostatnie podejmują decyzje strategiczne;
zarząd europejski ma często dostęp tylko do danych finansowych firmy.1126 Co więcej,
skomplikowane technologie sprzedawane europejskim sojusznikom wyposażone są w tzw.
“czarne skrzynki”: siły zbrojne posługujące się technologią otrzymują tylko informacje
niezbędne w użyciu, nie mają natomiast dostępu do danych informatycznych czy kodów.1127
Wyeksportowany do Europy towar musi być naprawiany i serwisowany w USA. Ten
skomplikowany system kontroli ma wiele szkodliwych skutków: jest kosztowny, czasochłonny,
obniża konkurencyjność towarów i uniemożliwia osiągnięcie efektu synergii w dziedzinie badań i
rozwoju.
Zmiana tego stanu rzeczy nie jest jednak kwestią łatwą. Od lat już Kongres USA
sprzeciwia się legislacji znoszącej ograniczenia eksportu i umożliwiającej transfer technologii do
państw sojuszniczych. Dzieje się tak z powodów politycznych – trudno byłoby uzasadnić przed
wyborcami posunięcia, które mogłyby być postrzegane jako zamach na interesy przedsiębiorstw
krajowych. Co więcej, zarówno legislatorzy, jak i przedstawiciele administracji USA obawiają
się reeksportu swych towarów do krajów trzecich, takich jak Chiny, Wenezuela czy Rosja. Jest to
zresztą kwestia sporna w kontaktach Waszyngtonu z niektórymi państwami członkowskimi UE i
kolejny powód ograniczeń eksportowych USA. Włochy i Francja sprzedają Rosji kilka rodzajów
uzbrojenia, takich jak wozy wielozadaniowe, zintegrowane systemy wyposażenia bojowego
żołnierzy oraz samoloty Su-30.1128 W lutym 2010 r. USA wyraziły zaniepokojenie z powodu
informacji o planowanej sprzedaży francuskich okrętów wojennych Mistral do Rosji.1129 Francja,
która zajmuje 4. miejsce na liście światowych eksporterów broni1130, bywa często krytykowana
za dostarczanie jej do krajów niestabilnych politycznie lub łamiących prawa człowieka. W maju
2011 r. Indie wezwały ten kraj do zaprzestania eksportu broni do Pakistanu.1131 Francja i Wielka
Brytania od lat sprzeczają się o zniesienie embarga na eksport broni do Chin, do czego dąży
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Francja i za czym opowiada się również wysoka przedstawiciel Unii ds. polityki zagranicznej i
bezpieczeństwa C. Ashton.1132
Problem reeksportu broni do krajów niestabilnych jest kolejnym powodem, dla którego
istotne jest jak najszersze otwarcie rynków zbytu dla sojuszników po obu stronach Atlantyku.
Można tu przytoczyć wspomniane przypadki sprzedaży broni przez Francję lub re-eksport
amerykańskich technologii Scud przez Brazylię do Iraku1133. Jest to szczególnie niepokojące, gdy
weźmiemy pod uwagę, że największymi importerami broni są regiony, w których występują
konflikty – otwarte lub zamrożone.
Administracja USA stopniowo zaczyna sobie zdawać sprawę z kosztów opisanych
ograniczeń eksportowych. W kwietniu 2010 r. Sekretarz Obrony USA Robert Gates zapowiedział
wprowadzenie uproszczenia biurokracji związanej z eksportem, głównie poprzez stworzenie
jednej agencji wydającej licencje oraz rezygnację z wymogów tak ścisłej kontroli w przypadku
towarów o mniejszym znaczeniu strategicznym.1134 Ustawodawstwo to jest w chwili obecnej w
fazie wdrażania. Aby wejść w życie, musi jeszcze zyskać aprobatę Kongresu, co – również z
powodu opisanych powyżej czynników – może okazać się problematyczne.1135 Z kolei w Europie
obowiązuje szkodliwa praktyka offsetów (firma wygrywa przetarg nie z uwagi na jakość
produktu, ale atrakcyjność oferty offsetowej), których wartość nierzadko przekracza koszt
zamówienia i wykracza poza sferę obronności.1136
Do niedawna firmy europejskie z oporami podchodziły do inwestowania w amerykańskie
przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją uzbrojenia, a działo się tak z powodu barier prawnych i
politycznych.1137 W obliczu spadających wydatków na obronność rynki narodowe skurczyły się,
co zmusza europejskich producentów uzbrojenia do poszukiwania rynków zbytu za granicą,
głównie w USA (wartość zamówień dla wszystkich państw członkowskich UE wynosi ok. 40
miliardów euro rocznie, Pentagon na zakup nowego uzbrojenia wydaje rocznie ponad 160 mld
euro).1138
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Pomimo to, w ostatnich latach kilku firmom europejskim udało się z powodzeniem
zadebiutować na rynku amerykańskim. Brytyjski BAE Systems zakupił kilka podmiotów
amerykańskich i w chwili obecnej jest jedyną firmą europejską znajdującą się w pierwszej piątce
dostawców Departamentu Obrony. W r. 2010, odbiorcą 23% brytyjskiego uzbrojenia były
USA.1139 BAE Systems sprzedaje obecnie więcej Departamentowi Obrony USA niż rodzimemu
Ministerstwu Obrony.1140 Dzięki zaistnieniu na rynku amerykańskim na samym początku lat
2000., firma ta dostarczała uzbrojenie na użytek wojen w Iraku i Afganistanie. Inne
przedsiębiorstwa europejskie podążyły w ślady BAE Systems: w latach 2007-2009 w USA
doszło do 75 przejęć firm amerykańskich przez europejskie. W r. 2008 włoska Finmeccanica
zakupiła amerykańską DRS Technologies za 5,2 miliarda USD. W latach 2001-2005
Europejczycy nabyli udziały w 67 firmach amerykańskich za sumę 7 miliardów euro.1141 W
latach 2007-2009 dokonało się 75 fuzji i przejęć firm produkujących uzbrojenie na rynku
amerykańskim przez firmy europejskie.1142 Inne europejskie przedsiębiorstwo, Eurocopter,
podpisało w lipcu 2008 r. kontrakt na dostawę helikopterów dla amerykańskiej straży granicznej
wart 15 milionów USD.1143
Politycy po obu stronach Atlantyku zdają sobie sprawę z konieczności intensyfikacji
kooperacji. W r. 2007 podpisany został amerykańsko-brytyjski traktat o współpracy w dziedzinie
obronności, ratyfikowany w sierpniu 2010 r. przez amerykański Senat. Traktat znosi wiele
ograniczeń na eksport amerykańskiego uzbrojenia do Wielkiej Brytanii oraz jego re-eksport do
krajów trzecich.1144 Krytycy wskazują jednak, że jest to porozumienie bilateralne, które
faworyzować będzie jedynie brytyjski przemysł zbrojeniowy, na czym ucierpią przedsiębiorstwa
z innych krajów UE. Wskazane byłoby zatem rozciągnięcie owego porozumienia również na inne
kraje członkowskie oraz zwolnienie produktów przemysłu zbrojeniowego z krajów unijnych z
obowiązku ubiegania się o licencję na sprzedaż.1145
1139

Paul Holtom, Mark Bromley, Pieter D. Wezeman, Siemon T. Wezeman, International Arms Transfers, SIPRI
Yearbook 2011, Summary, s. 12, Stockholm 2011.
1140
David Robertson, Milestone for BAE as its trade with America outstrips MoD business, The Times, 10 August
2007.
1141
Sophie de Vaucorbeil, op. cit. s. 123.
1142
Clara Marina O’Donnell, op. cit., s. 1.
1143
George Larson, American Eurocopter Lands DHS Contract, Aviation Week, July 24, 2008,
http://www.aviationweek.com/aw/generic/story_generic.jsp?channel=busav&id=news/EUR07248.xml&headline=A
merican%20Eurocopter%20Lands%20DHS%20Contract, 11/03/2012.
1144
Ted R. Bromund, Unfinished Business: The U.S. – U.K. Defense Trade Cooperation Treaty, The Foundry, July
6, 2010; U.S. – U.K. Defense Trade Cooperation Treaty approved by U. S. Congress,
http://www.defenceviewpoints.co.uk/defence-news/us-uk-defence-trade-co-operation-treaty-approved-by-uscongress, 06/01/2012.
1145
Sophie de Vaucorbeil, The changing transatlantic defence market, w: Erkki Aalto, Daniel Keohane, Christian

282

Dostęp do transatlantyckiego rynku obrony jest też istotny dla firm europejskich z
powodu zyskiwanego w ten sposób dostępu do nowych technologii w tej dziedzinie. Żaden z
europejskich producentów broni – włączając w to Wielką Brytanię, Francję, Niemcy i Włochy –
nie osiągnął jak na razie niezależności od towarów importowanych (takich jak komponenty,
podsystemy czy know-how) w produkcji swoich wyrobów.1146 Jest to szczególnie ważne, gdy
weźmiemy pod uwagę rosnącą konkurencję ze strony innych graczy na rynku uzbrojenia, takich
jak Rosja czy Chiny, których interesy strategiczne niekoniecznie zbieżne są ze strategicznymi
interesami Unii Europejskiej. Co więcej, rodzimi producenci z tych państw korzystają ze
wspomnianego wcześniej wzrostu wydatków rządowych na zbrojenia.
Doświadczenia z niedawnej przeszłości wskazują, że nawet częściowe zniesienie
amerykańskich barier eksportowych przyczyniłoby się do ożywienia transatlantyckiego rynku
obronności i wdrożenia wspólnych, europejsko-amerykańskich inicjatyw, które mogłyby mieć
pozytywny wkład w proces rozwoju zasobów wojskowych NATO i Unii Europejskiej. W r. 2000
sekretarz stanu USA Madeleine Albright zaproponowała inicjatywę zwaną Defence Trade
Security Initiative (DTSI)1147, która zaowocowała dwoma programami transatlantyckimi: Joint
Strike Fighter oraz Medium Extended Air Defence System (MEADS). Program Joint Strike
Fighter, w który zaangażowanych jest 10 krajów, prowadzą brytyjski BAE Systems oraz dwie
firmy amerykańskie: Lockheed Martin i Northrop Grumman.1148 MEADS opracowywany jest
przez USA we współpracy z Niemcami i Włochami.1149 Jednak zakres działania DTSI
ograniczony jest do wymiany handlowej z dwoma krajami: Wielką Brytanią i Australią, nie
obejmuje technologii zaklasyfikowanych jako tajne, i daje możliwość interwencji ze strony
Kongresu. Dopiero poszerzenie zakresu jego obowiązywania i objęcie nim wszystkich
sojuszników europejskich mogłoby przynieść wymierne korzyści w postaci transatlantyckich
projektów w dziedzinie uzbrojenia.1150
Konieczne są zatem jednoczesne zmiany na rynkach uzbrojenia po obu stronach
Atlantyku, polegające na wdrożeniu następujących reform:

Mölling, Sophie de Vaucorbeil (red.), Towards a European Defence Market, Chaillot Paper no. 113, EU Institute for
Security Studies, Paris 2008, s. 89-110.
1146
Sophie de Vaucorbeil, op. cit., s. 90.
1147
Mark A. Lorell, Julia Lowell, Richard M. Moore, Victoria Greenfield, Katia Vlachos, Going Global? U. S.
Government Policy and the Defense Aerospace Industry, RAND 2002, s. 121-122.
1148
Andrew D. James, The prospects for the future, w: Burkardt Schmitt (red.), op. cit., s. 96.
1149
Germany, Italy want U. S. Support for MEADS, UPI, January 6, 2011,
http://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2011/01/06/Germany-Italy-want-US-support-forMEADS/UPI-57061294331721/, 22/01/2012.
1150
Andrew D. James, op. cit., s. 96.

283

-

wprowadzenie

globalnych

i

ogólnych

licencji

eksportowych

dla

towarów

amerykańskich;
-

zniesienie obowiązku uzyskiwania licencji na re-eksport towarów z częściami
amerykańskimi;

-

wprowadzenie systemu wspólnych certyfikacji dla największych firm z dziedziny
obronności;

-

dialog między USA a UE oraz w gronie państw członkowskich UE mający na celu
doprowadzenie do zgody politycznej co do re-eksportu amerykańskiego uzbrojenia do
krajów trzecich;

-

zniesienie wymogów offsetowych w legislacjach państw europejskich dotyczących
zamówień publicznych w dziedzinie obronności;

-

podpisanie traktatu o współpracy zbrojeniowej pomiędzy USA a EU na wzór traktatu
brytyjsko-amerykańskiego w tej dziedzinie.

Do kooperacji w tej materii i wzajemnej liberalizacji rynków obie strony powinna też
popchnąć wspólnota interesów w dziedzinie bezpieczeństwa: USA potrzebują partnera silnego w
dziedzinie zasobów, które mogą być rozwijane tylko w oparciu o prężną europejską bazę
przemysłową.
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ZAKOŃCZENIE
Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony staje się wyjątkowym narzędziem Unii
Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa, posługując się środkami ekonomicznymi,
politycznymi i militarnymi i pełniąc coraz istotniejszą rolę w zarządzaniu konfliktami. Unia
Europejska jest pożądanym partnerem w dziedzinie wysiłków na rzecz bezpieczeństwa
regionalnego i światowego.
Ewolucja europejskiej tożsamości bezpieczeństwa i obrony, początkowo realizowanej w
ramach NATO, wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, wspólnej polityki
bezpieczeństwa i obrony, a także analiza zawartości Traktatu Lizbońskiego pokazują stopniową
koordynację polityk państw członkowskich w dziedzinie polityki obronnej. Elementami tego
procesu były: kształtowanie się wspólnej polityki obronnej państw członkowskich UE w ramach
UZE oraz stopniowy rozwój komponentu obronnego WPZiB w postaci EPBiO/WPBiO.
Pomimo faktu, że Unia Zachodnioeuropejska od początku swego funkcjonowania
pozostawała w cieniu NATO, znaczenie zmodyfikowanego Traktatu Brukselskiego polegało na
tym, iż w obliczu fiaska Europejskiej Wspólnoty Obronnej, do momentu podpisania Traktatu
Amsterdamskiego pozostawał on wehikułem konsultacji i koordynacji polityk bezpieczeństwa i
obrony państw członkowskich Unii Europejskiej. Związek UZE z NATO stał się na długie lata
podstawą bezpieczeństwa europejskiego, choć jego funkcjonowanie i odmienne koncepcje
strategiczne sygnatariuszy Traktatu Brukselskiego doprowadziły z czasem do skomplikowanej
dysputy co do związków UZE z UE i NATO oraz jej roli w realizacji WPZiB. Umieszczenie w
zapisach Traktatu Brukselskiego klauzuli sojuszniczej czyniło zeń pakt obronny i obligowało
sygnatariuszy do prowadzenia skoordynowanej i solidarnej polityki w dziedzinie bezpieczeństwa
i poszukiwania sposobów wspólnego przeciwstawiania się zagrożeniom.
Europejska tożsamość bezpieczeństwa i obrony była również istotnym etapem w rozwoju
WPBiO. Działania podejmowane w ramach ETBiO przyczyniły się do rozwoju środków i
zasobów, które obecnie są zasobami Unii Europejskiej na okoliczność realizacji WPBiO. Od
początku bowiem idea ETBiO zawierała postulaty, które następnie rozwijane były w ramach
UZE, aby być potem wykorzystane jako element EPBiO1151, takie jak:
-

1151

prowadzenie misji humanitarnych i ratowniczych (co zaowocowało ustanowieniem, a
następnie rozwojem misji petersberskich),

Ibid. s. 211.
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-

budowanie odpowiednich zdolności, zasobów i środków do realizacji wspomnianych
misji,

-

stworzenie europejskich sił zbrojnych, realizowane m.in. poprzez ustanowienie
Eurokorpusu oraz wyspecjalizowanych wielonarodowych formacji wojskowych, z
których część posłużyła następnie do stworzenia grup bojowych Unii Europejskiej,

-

stworzenie wyspecjalizowanych organów i instytucji, takich jak WEAG, Centrum
Satelitarne czy Instytut Studiów Bezpieczeństwa, które przejęte zostały przez UE do
realizacji EPBiO,

-

budowa jednolitego europejskiego rynku uzbrojenia, realizowana początkowo w ramach
WEAG, a obecnie poprzez działalność Europejskiej Agencji Obrony,

-

kontrola parlamentarna nad współpracą państw członkowskich w dziedzinie
bezpieczeństwa i obrony, sprawowana przez Zgromadzenie UZE, która obecnie
wykonywana będzie na podstawie i w zgodzie z protokołem nr 1 w sprawie roli
parlamentów narodowych1152 dołączonym do Traktatu z Lizbony.
Rozwój wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, którego elementem pozostaje

WPBiO, ukazuje stopniowy – acz powolny – trend w kierunki koordynacji polityk państw
członkowskich w dziedzinie polityki bezpieczeństwa i obrony. Świadczy o tym utworzenie
wspólnych organów wojskowych, takich jak Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa, Komitet
Wojskowy Unii Europejskiej, Sztab Wojskowy Unii Europejskiej, Komórka Planowania i
Wczesnego Ostrzegania przy Sekretarzu Generalnym Rady UE (obecnie Komórka Polityczna),
Komórki Cywilno-Wojskowej oraz aktywacja Centrum Operacyjnego, które w przyszłości ma
szansę stać się kwaterą główną do zarządzania operacjami UE. Obserwujemy także bardzo szybki
w ostatnich latach rozwój struktur odpowiedzialnych za cywilny aspekt zarządzania kryzysami
(Komitet ds. Cywilnych Aspektów Zarządzania Kryzysowego, Jednostka Bojowa i Planowania
Cywilnego, Dyrektoriat ds. Planowania Zarządzania Kryzysami), co świadczy o rozwoju WPBiO
w kierunku instrumentu typu soft power.
Co więcej, Traktat z Lizbony wprowadził wiele elementów powodujących większą
spójność polityk w obszarze bezpieczeństwa i obrony. Najistotniejsze z nich to:
-

powtórzenie traktatowego zobowiązania państw do działania w duchu solidarności na
arenie międzynarodowej, a także wprowadzenie rozwiązań prawnych budujących ową
solidarność, takich jak klauzula solidarności, klauzula wspólnej obrony,
konstruktywne wstrzymanie się od głosu,

-

rozwiązania promujące konwergencję polityk państw członkowskich w sferze

1152

Protokół nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy Unii
Europesjkiej z dn. 17 grudnia 2007, s. C 306/148-150, http://eurlex.europa.eu/johtml.do?Uri=OJ:C:2007:306:SOM:PL:HTML, 06/909/2011.
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WPZiB, takie jak ustanowienie wzmocnionej współpracy w dziedzinie polityki
zagranicznej oraz stałej współpracy strukturalnej w obronności, działalność
Europejskiej Agencji Obrony, obowiązek wzajemnej konsultacji,
-

rozwiązania mające na celu wprowadzenie spójności między I i II filarem, takie jak
likwidacja struktury filarowej i ujednolicenie systemu aktów prawnych oraz
“podwójny kapelusz” wysokiego przedstawiciela,

-

ujednolicenie
decyzyjnego,

-

nadanie UE osobowości prawnomiędzynarodowej,

-

wzmocnienie reprezentacji Unii na zewnątrz poprzez ustanowienie instytucji stałego
przewodniczącego Rady Europejskiej, wysokiego przedstawiciela Unii ds.
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz Europejskiej Służby Działań
Zewnętrznych.

instrumentów

w

dziedzinie

WPZiB

i

uproszczenie

procesu

Traktat reformujący, będący efektem kompromisu politycznego, nie wyszedł jednak
naprzeciw zasadniczej słabości wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, pozostawiając ją
w sferze współpracy międzyrządowej. Fakt ten powoduje nieefektywność procesu decyzyjnego w
tej sferze, oraz sprawia, że rozbieżności w wizjach strategicznych państw członkowskich nadal
będą się kładły cieniem na efektywności WPZiB.
Fundamentalne znaczenie dla kierunków wspólnych działań państw członkowskich UE w
dziedzinie bezpieczeństwa regionalnego i globalnego miała, opracowana przez ówczesnego
wysokiego przedstawiciela ds. WPZiB Javiera Solanę i przyjęta w grudniu 2003 r. europejska
strategia bezpieczeństwa. Publikując po raz pierwszy dokument zawierający założenia
strategiczne całej Unii, Europa potwierdziła swą tożsamość jako wspólnoty bezpieczeństwa
wobec świata zewnętrznego. Choć krytykowana za niekompletność i brak zasadniczych
elementów wymaganych w strategii bezpieczeństwa (jak np. definicja pola bezpieczeństwa czy
teatru działań), była istotnym krokiem w celu wypracowania konsensusu co do założeń i
kierunków działania w ramach WPBiO. Wspomniane niedociągnięcia strategii z punktu widzenia
teorii sztuki wojennej wynikają bowiem z samej istoty Unii Europejskiej, która nie jest
homogeniczną strukturą, a raczej procesem o charakterze konsensualnym. Jednakże zasadniczym
jej mankamentem, wynikającym z braku zgody pomiędzy państwami członkowskimi co do
interesów strategicznych UE jako całości, jest brak jasno sprecyzowanych celów strategicznych.
Europejska strategia bezpieczeństwa wyraźnie kreśli rolę UE jako aktora typu soft power,
287

kładąc nacisk na takie typy akcji zbrojnej jak misje zapobiegania konfliktom, misje wymuszania
pokoju oraz stabilizacyjne. Dokument nie odnosi się też w żaden sposób do kwestii obrony
terytorialnej.
Inny obszar będący instrumentem realizacji polityki bezpieczeństwa i obrony Unii
Europejskiej, a także okazją dla koordynacji działań państw członkowskich to misje wojskowe i
cywilne UE. Pomimo stosunkowo krótkiego stażu w charakterze organizacji zarządzającej
kryzysami, Unia Europejska szybko stała się siłą, od której oczekuje się rosnącego
zaangażowania zarówno cywilnego, jak i militarnego. Wynika to z reputacji UE jako politycznie
neutralnego i rzetelnego aktora.1153 Twierdzenie to wydaje się słuszne, gdy zauważymy, że
większość operacji Unii zapoczątkowana została na prośbę władz kraju, w którym były one
realizowane, zaś działania Unii wpisywały się w szersze spektrum wysiłków podejmowanych
przez inne organizacje międzynarodowe i miały prawnomiędzynarodowe podstawy (rezolucja
ONZ, umowa między stronami konfliktu). Można również zaryzykować stwierdzenie, że mamy
do czynienia z pewnego rodzaju sprzężeniem zwrotnym pomiędzy rosnącym popytem na misje
Unii i szybkim ich rozwojem, zwłaszcza w dziedzinie misji cywilnych. Wśród innych zalet misji
realizowanych przez Unię w ramach WPBiO znajduje się także to, co wielu komentatorów
określa jako ich innowacyjność: „klasyczne” instrumenty, takie jak pomoc rozwojowa oraz
operacje humanitarne zostały uzupełnione nowoczesnymi misjami dostosowanymi do
konkretnych potrzeb.1154 Są one zatem efektywnym instrumentem rozwoju wspólnej polityki
bezpieczeństwa i obrony, również z uwagi na fakt, że służą one zdobywaniu doświadczenia w
dziedzinie zarządzania kryzysowego. Na przykład udana misja w Aceh, realizowana w trudnym
otoczeniu (separatyzmy, różnice kulturowe i religijne, konieczność zrozumienia podziałów i
uwarunkowań

lokalnych

oraz

dynamiki

stosunków

między

grupami

społecznymi

i

narodowościowymi) pozwoliła na zdobycie doświadczenia, które następnie może być użyte w
realizacji innych operacji o podobnych uwarunkowaniach.
Niestety, trudno nie dostrzec jednak wielu aspektów misji, które wymagają korekty. Poza
wspomnianymi już niedociągnięciami w zakresie organizacji czy wyposażenia, operacje UE to
najczęściej misje małe, o ograniczonym zasięgu i czasie trwania. Wynika to z faktu, że WPBiO,
jako inicjatywa stosunkowo młoda, potrzebuje legitymizacji swych działań. To sprawia, że

1153

Nicoletta Pirozzi, Sammi Sandawi, op. cit. s. 3.
Hans Hoebeke, Stéphanie Carette and Koen Vlassenroot, EU support to the Democratic Republic of Congo,
Centre d’Analyse stratégique, Paris 2007, s. 2.
1154
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nierzadko wybierane są operacje skromne, dające większe szanse powodzenia.1155 Często
jednakże stawia to pod znakiem zapytania ich skuteczność. Ponadto, państwa członkowskie mają
czasami trudności z rekrutacją: na przykład misje w Kosowie i Afganistanie borykają się z
kłopotami wynikającymi z niedostatku personelu1156. Problemem często okazuje się też
niedostateczny poziom wyszkolenia osób pełniących misję.
Niektóre

misje

zostały

ocenione

jako

nieskuteczne:

na

przykład,

pomimo

dziesięcioletnich wysiłków w szkoleniu sił policyjnych na Bałkanach, EUROPOL do dziś
przyznaje, że nie posiada wystarczających informacji do oceny zagrożeń stwarzanych przez
zorganizowane grupy przestępcze w Bośni i Hercegowinie, Serbii, Czarnogórze i Macedonii.1157
Ten problem wynika na ogół z dwóch czynników: zbyt małych rozmiarów misji do potrzeb oraz
skomplikowanych uwarunkowań lokalnych, takich jak słabe struktury państwowe, podziały
społeczne czy negatywny wpływ państw ościennych. Kolejnym zarzutem często podnoszonym
przez analityków jest pytanie o celowość niektórych z podejmowanych przez Unię misji,
zwłaszcza tych ograniczonych pod względem rozmiarów i realizowanych poza obszarem
działania Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Takie pytania były stawiane m.in. w przypadku
operacji w DR Konga1158 oraz w Afganistanie1159. Podsumowując, stwierdzić należy, że choć
misje są istotnym elementem percepcji UE na arenie międzynarodowej, ich odziaływanie jest
nadal zbyt słabe. Z drugiej jednak strony, okazały się unikalnym, innowacyjnym narzędziem w
dziedzinie zarządzania konfliktów, łącząc ze sobą aspekty cywilne i wojskowe. Są one też
elementem zwiększania interoperacyjności zasobów wojskowych państw członkowskich UE.
Koordynacja następuje również w procesie rozwoju zdolności operacyjnych. W ciągu
sześciu lat Unii Europejskiej udało się zrealizować wiele z założeń Celu Operacyjnego 2010.
Podstawowa wymagana struktura instytucjonalna została zbudowana. Do zwiększenia poziomu
interoperacyjności przyczyniło się także tworzenie grup bojowych, dzięki którym UE dysponuje
obecnie nowoczesnymi siłami zarządzania kryzysowego.
Istotną rolę w procesie budowania zdolności odgrywa Europejska Agencja Obrony,
przyczyniając się do rozwoju europejskich rynków obronności oraz budowy europejskiej bazy
technologiczno-przemysłowej dla obrony. Agencja określa wymogi operacyjne, wspiera środki
ich realizacji, przyczynia się do określania i wprowadzania w życie wszelkich użytecznych
1155

Sven Biscop, Courage and Capabilities for a “More Active” EU, Friedrich Ebert Stiftung, Januar 2007, Warsaw
2007, s. 4.
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Daniel Korski, Richard Gowan, op. cit., s. 12.
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środków wzmacniających bazę przemysłową i technologiczną, bierze udział w określaniu
europejskiej polityki w zakresie zdolności i uzbrojenia oraz wspomaga Radę w ocenie poprawy
zdolności wojskowych. Podejmuje ona też działania na rzecz zerwania z protekcjonistyczną
polityką rządów europejskich w dziedzinie uzbrojenia. Dzięki jej wysiłkom udało się wdrożyć
wiele standardów, takich jak Kodeks Postępowania w toku składania zamówień w dziedzinie
obrony (2005 r.), Kodeks najlepszych praktyk w łańcuchu dostaw (2006 r.), strategię na rzecz
europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej sektora obronnego (2007 r.), kodeks
postępowania w zakresie offsetu (2008 r.) oraz europejską strategię współpracy zbrojeniowej
(2008 r.). Dokonano również przełomu w działaniach nakierowanych na koordynację zamówień
publicznych w dziedzinie obronności w państwach członkowskich. Podstawową wartością
dodaną Europejskiej Agencji Obrony jest działanie na rzecz przezwyciężenia logiki
partykularystycznej przez państwa członkowskie na rzecz filozofii wspólnotowej w dziedzinie
uważanej za najbardziej wrażliwą z punktu widzenia suwerenności narodowej.
Jednak opisane zjawiska – podstawy realizacji wspólnej polityki obronnej oferowane
przez Traktat z Lizbony, opracowanie i realizacja europejskiej strategii bezpieczeństwa,
powołanie organów wojskowych UE, szybki rozwój misji, postępy i konwergencja w dziedzinie
budowania zasobów czy koordynacja polityk państw członkowskich na rynku obronności –,
jakkolwiek będące krokiem we właściwym kierunku, nie dają podstaw do wysunięcia tezy, że
WPBiO w bliskiej przyszłości stanie się podstawą dla wspólnej obrony. Kluczowe znaczenie ma
bowiem w tej kwestii fakt zasadniczych rozbieżności strategicznych między najważniejszymi
państwami członkowskimi Unii Europejskiej – Francją, Niemcami i Wielką Brytanią, których
postawy od lat już wyznaczają główne kierunki ewolucji EPBiO/WPBiO. Rozbieżności te
powodują brak jasno sprecyzowanych interesów strategicznych Unii jako całości, co przyczynia
się między innymi do wspomnianej wcześniej niekompletności i pewnej deklaratywności
europejskiej strategii bezpieczeństwa, powodując wycinkowość i wielokrotnie podkreślaną
nieefektywność działań podejmowanych w zakresie polityki bezpieczeństwa przez UE.
Francja jest, obok Wielkiej Brytanii, państwem członkowskim o globalnych ambicjach i
dużym potencjale w dziedzinie obronności. Posiada silną bazę technologiczno-przemysłową.
Orientacja strategiczna Francji od czasu opublikowania Białej Księgi jest orientacją kraju, który
chce odgrywać rolę poważnego gracza geopolitycznego w skali światowej. Świadczy o tym
również powrót do zintegrowanych struktur militarnych NATO. Z wymienionych powyżej
powodów niemożliwa wydaje się realizacja jakichkolwiek istotnych postępów w dziedzinie
WPBiO bez udziału Francji, która dotychczas zajmowała pozycję niekwestionowanego lidera
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politycznego w tej sferze. Jednakże w ostatnich latach Francja nie szczędzi krytycznych słów pod
adresem WPBiO. Krytyka pod adresem stanu i kierunków rozwoju wspólnej polityki
bezpieczeństwa i obrony ze strony Francji wynika z faktu, że pomimo możliwości stworzonych
w tej dziedzinie przez Traktat Lizboński, do końca 2011 r. nie odnotowano znaczących działań w
dziedzinie WPBiO. Jednakże teza o zmianie orientacji Francji i odejściu od europejskiej polityki
bezpieczeństwa i obrony na rzecz wzmacniania NATO wydaje się zbyt radykalna. Należy
bowiem wziąć pod uwagę fakt, że zarówno kultura strategiczna, jak i interesy geopolityczne
Francji i USA nie w pełni pokrywają się, zaś w dziedzinie rozwoju europejskiej bazy
technologiczno-przemysłowej są często sprzeczne. Również potencjał wojskowy samej Francji,
choć na tle innych państw członkowskich UE imponujący, trudno jest porównywać z
potencjałem USA. Podejmowane w II połowie 2011 r. inicjatywy, takie jak poparcie dla projektu
C. Ashton ustanowienia stałego dowództwa operacyjnego UE czy zmiany personalne w rządzie
(powołanie na stanowisko ministra spraw zagranicznych Alaina Juppé, zaś na stanowisko
ministra obrony Michèle Alliot-Marie, popierających integrację UE w dziedzinie bezpieczeństwa
i obrony) dają nadzieję na to, że Francja pozostanie adwokatem rozwoju i ścisłej współpracy w
ramach WPBiO.
Ewolucja polityki obronnej Niemiec po zjednoczeniu, jak i charakter uprawianej przez ten
kraj polityki zagranicznej od zakończenia II wojny światowej sugerują, że najprawdopodobniej
wystąpi dwukierunkowe oddziaływanie pomiędzy wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony
Unii Europejskiej a polityką RFN w tej dziedzinie. Europejscy przywódcy będą domagać się od
Niemiec większego zaangażowania Bundeswehry w operacje wojskowe realizowane w ramach
WPBiO. Ten proces już się rozpoczął. Z kolei Niemcy będą kłaść nacisk na cywilny aspekt
operacji, co zgodne jest z ich kulturą strategiczną i zapatrywaniami większości społeczeństwa.
To wzajemne oddziaływanie może przynieść korzyści dla ewolucji wspólnej polityki
bezpieczeństwa i obrony, wzmacniając zarówno komponent cywilny, jak i wojskowy – poprzez
udział Bundeswehry w akcjach bojowych oraz polityczne poparcie dla silnej WPBiO.
Jednocześnie Niemcy, jako kraj o tradycjach silnych związków politycznych i w dziedzinie
bezpieczeństwa z USA mogą pomóc w wypracowaniu nowej, odpowiadającej wzmocnionej
WPBiO relacji z Sojuszem Północnoatlantyckim.
Należy jednocześnie spodziewać się, że RFN będzie dążyć do większego wpływu na obie
te instytucje. Poparcie Niemiec dla projektu stałego wojskowego dowództwa operacyjnego
pomimo niemieckiego przywiązania do cywilnego aspektu WPBiO może być powodowane
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chęcią udziału w tych strukturach, i chęci współdecydowania o kierunkach ewolucji wspólnej
polityki bezpieczeństwa i obrony. Oznacza to, że kraj ten nie będzie, tak jak kiedyś, jedynie
realizatorem wizji USA w NATO, zaś Francji w Unii Europejskiej. Będzie też bardziej
krytycznie podchodzić do kwestii udziału Bundeswehry w operacjach realizowanych przez te
organizacje, analizując je pod kątem niemieckiego interesu narodowego. Prawdopodobne wydaje
się twierdzenie Justyny Gotkowskiej, że Niemcy będą odtąd prowadzić asertywną politykę na
forum tych instytucji, starając się kształtować ich strategię i precyzując warunki udziału
niemieckich sił w podejmowanych interwencjach.1160 Biorąc pod uwagę kulturę polityczną
Niemiec jako państwa dążącego do przestrzegania zasad demokracji i praw człowieka w
stosunkach międzynarodowych, jak i nastroje niemieckiej opinii publicznej, ta ewolucja postawy
Niemiec na forum UE może wzmocnić reputację Unii Europejskiej jako mocarstwa promującego
w swej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa wartości demokratyczne. Co więcej, dążenie RFN
do rozwijania dobrych relacji z mocarstwami wschodzącymi, takimi jak Rosja, Chiny, Brazylia
czy Indie, przyczyni się do wzmocnienia pozycji UE wobec tych państw.
W debacie na temat wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Wielka Brytania nie
odgrywa obecnie zbyt aktywnej roli, zadowalając się statusem państwa członkowskiego dążącego
do zachowania status quo, nierzadko przeciwstawiając się apelom o podjęcie energicznych
działań w zakresie obronności. Dzieje się tak dlatego, że Zjednoczone Królestwo nadal postrzega
WPBiO jako środek do wzmocnienia NATO. Z tego też powodu sprzeciwia się projektowi
utworzenia stałego autonomicznego dowództwa strategicznego dla operacji podejmowanych w
ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. WPBiO jest raczej dodatkowym poziomem
realizacji i wzmacniania zdolności Europy w dziedzinie obronności, ale, w przeciwieństwie do
Francji, Wielka Brytania nie widzi związku pomiędzy wzmacnianiem WPBiO i jej
autonomizacją.
Polityka europejska jest dla Wielkiej Brytanii tylko jednym z kierunków aktywności w
sferze bezpieczeństwa i obrony. Ważnym elementem polityki obronnej Zjednoczonego
Królestwa było i w dalszym ciągu pozostaje partnerstwo transatlantyckie. Z uwagi na swój
potencjał militarny, Wielka Brytania ma poczucie samowystarczalności w dziedzinie obronności
i dlatego nie zamierza ograniczać swych opcji. Jej zaangażowanie w europejską politykę obronną
będzie pochodną efektywności tej polityki. Jeśli rząd brytyjski dojdzie do wniosku, że
Europejczycy nie podejmują wysiłków, aby stać się równorzędnym partnerem dla USA w
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dziedzinie obronności, zaangażowanie Wielkiej Brytanii w WPBiO zmniejszy się. Taka sytuacja,
pogłębiana jeszcze kryzysem gospodarczym i koniecznością szukania oszczędności budżetowych
oraz ogólnie eurosceptyczną orientacją rządzącej Partii Konserwatywnej, ma miejsce obecnie. W
tej sytuacji rząd brytyjski stara się ograniczyć współpracę z partnerami europejskimi w dziedzinie
obronności do porozumień bilateralnych.
Kolejnym elementem, który wywiera istotny wpływ na rozwój WPBiO jest postawa
państw neutralnych-członków Unii Europejskiej. Cechą wspólną ewolucji ich polityki obronnej
jest przejście od izolacjonizmu z czasów drugiej wojny światowej i niezaangażowania
zimnowojennego do aktywnej polityki zagranicznej realizowanej w ramach WPZiB i WPBiO.
Stało się tak na skutek zmiany otoczenia międzynarodowego i wzrostu zagrożeń pozamilitarnych,
które wymagają solidarnej, wielotorowej polityki, a której efektywność zależy również od
prewencji. Z tego faktu wynika również ewolucja WPBiO w kierunku zarządzania kryzysowego
a także szczególnie intensywny w ostatnich latach rozwój misji cywilnych, nakierunkowanych na
promocję demokracji, rządów prawa, dobrych praktyk oraz wzmacnianie instytucji państwa.
Pomimo wspomnianych podobieństw, ewolucja tej polityki przebiega różnie w przypadku
wymienionych państw. Państwem najmniej elastycznie podchodzącym do neutralności jest
Austria, której status wynika wprost z zapisów konstytucyjnych. Z tego też powodu Austria dość
pryncypialnie traktuje pewne kwestie, co zaobserwować było można podczas konfliktu w
Kosowie. Jako że Austria jest uczestnikiem procesu budowy WPBiO, może to w przyszłości
rodzić napięcia polityczne. Na drugim końcu spektrum sytuuje się Finlandia, o której coraz
częściej mówi się, ze jest krajem postneutralnym, który intensywnie angażuje się w rozwój i
realizację polityki obronnej Unii Europejskiej. Prawicowi politycy w tym kraju coraz częściej
wspominają o porzuceniu opcji neutralnej jako przestarzałej.
Dwa pozostałe neutralne państwa członkowskie – Irlandia i Szwecja, pomimo zachowania
swego statusu, także prowadzą aktywną politykę obronną we współpracy z UE, angażując środki
finansowe i zasoby w celu realizacji i dalszego rozwoju WPBiO. Pomimo to, nie należy
wspomnianych działań traktować jako ewolucji w kierunku militaryzmu. Zaangażowanie w
działania UE – jak również w program Partnerstwa dla Pokoju – wynika właśnie z pokojowego
charakteru wspomnianych inicjatyw jako czynników stabilizujących ład regionalny i globalny.
Właśnie z takiego rozumienia polityki bezpieczeństwa przez kraje neutralne, a także pod dużym
ich wpływem, polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej rozwija się coraz bardziej w
kierunku misji stabilizacyjnych, nierzadko tych o cywilnym charakterze. Efektem tej ewolucji
było m.in. poszerzenie przez Traktat Lizboński zakresu misji petersberskich o wojskowe
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doradztwo, wsparcie i zapobieganie konfliktom. Kraje neutralne – poza Finlandią – nie są
bowiem zainteresowane członkostwem w sojuszu obronnym, a tylko powiększaniem europejskiej
strefy stabilności politycznej.
Status państwa neutralnego wyklucza przystępowanie do sojuszy obronnych. Rodzi to
zatem pytania co do ewentualnego przyszłego udziału tych państw członkowskich we wspólnej
obronie. Co prawda klauzula obrony wzajemnej zawarta w art. 42 Traktatu o Unii Europejskiej
stanowi, ze obowiązek udzielenia pomocy zaatakowanemu krajowi nie ma wpływu „na
szczególny charakter polityki bezpieczeństwa i obronnej niektórych państw członkowskich”,
wydaje się jednak, że sformułowanie to nie rozwiązuje do końca dylematu, przed jakim stanąć
mogą w przyszłości owe kraje. Jako dowód na poparcie tej tezy podać można odrzucenie
Traktatu z Lizbony przez Irlandię w referendum w 2008 r.
Widać więc wyraźnie, że pod wpływem państw neutralnych WPBiO przybrać może
kształt polityki w całości zorientowanej na zapobieganie konfliktom, dyplomację prewencyjną i
misje szkoleniowe, bez elementów sojuszu obronnego. Możliwy jest jeszcze inny scenariusz – że
państwa neutralne na dłuższą metę pozostaną poza współpracą w dziedzinie obronności, podczas
gdy inne kraje przystąpią do niej na podstawie zapisów o stałej współpracy strukturalnej. Jest to
jednak mało prawdopodobne – państwa neutralne nie będą chciały pozostać poza głównym
nurtem postępu w tej dziedzinie. Dowodem na to może być m.in. fakt, że Irlandia jako jeden z
pierwszych krajów zgłosiła akces do prac Europejskiej Agencji Obrony. Również klauzula
solidarności została sformułowana w taki sposób, aby państwa neutralne mogły zostać nią objęte.
Dowodzi to gotowości zarówno tych krajów, jak i innych państw członkowskich, do tego, aby
neutralni członkowie UE współtworzyli w możliwie jak najszerszym stopniu jej politykę
obronną.
Na przyszły rozwój WPBiO wpływ mieć będą również kraje spoza UE, istotne dla niej z
powodu globalnego oddziaływania (USA, Chiny, Rosja) lub uwarunkowań geopolitycznych
(Rosja, Turcja, Ukraina).
Turecka pozycja polityczna i położenie geograficzne mogą stanowić istotną wartość
dodaną w realizacji WPBiO, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.
Zakończenie konfliktu w Afganistanie i rekonstrukcja tego kraju, kwestia Pakistanu czy
programu nuklearnego Iranu oraz wycofanie się wojsk amerykańskich z Iraku to obszary
problemowe, gdzie konstruktywny udział Turcji miałby znaczne oddziaływanie stabilizujące.
Również potencjał militarny tego kraju czyni zeń wartościowego partnera unijnej polityki
bezpieczeństwa i obrony – w przeszłości Ankara dostarczała żołnierzy, transportu strategicznego
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i użyczała swych struktur dowodzenia na rzecz operacji unijnych. Turcja od lat postrzega swe
interesy strategiczne w sposób bardzo zbliżony do UE.1161 Należy zatem w możliwie jak
najszerszym stopniu włączać Turcję w konsultacje dotyczące realizacji WPBiO, zwłaszcza w
rejonach Europy Południowej, Kaukazu czy Bliskiego Wschodu, aby nie pogłębiać jej poczucia
izolacji czy lekceważenia ze strony partnerów z UE, co spowoduje odejście tego kraju od
aspiracji proeuropejskich. Byłby to bardzo niekorzystny scenariusz, gdyż kraj ten jest zbyt ważny
z punktu widzenia Europy. Jednakże bez trwałego rozwiązania problemu cypryjskiego postęp w
rozwoju relacji NATO-UE jest mało prawdopodobny. Turcja i Cypr odgrywają wobec siebie
bowiem rolę zewnętrznych aktorów blokujących: Turcja w ramach NATO, zaś Cypr w ramach
WPBiO. Podejmowane inicjatywy dyplomatycznego i instytucjonalnego rozwiązanie tego
impasu nie przyniosły jak dotąd pożądanych rezultatów.
Położenie geograficzne Ukrainy, a także jej silne powiązanie ekonomiczne z Rosją,
zmusza Kijów do poszukiwania równowagi pomiędzy Wschodem i Zachodem w polityce
zagranicznej. Te dwa trendy z całą pewnością oddziaływać będą również w przyszłości na
politykę zewnętrzną tego kraju. Dzieje się tak również dlatego, że w samym społeczeństwie
ukraińskim nie ma konsensusu co do euroatlantyckich dążeń tego kraju. Polityka Unii
Europejskiej musi zatem, przy zacieśnianiu kontaktów z Kijowem i wsparciem dla
demokratycznych przemian, tak dalece jak to możliwe poszukiwać możliwości włączania Rosji
w dialog polityczny na temat przyszłej architektury bezpieczeństwa na kontynencie. Jednocześnie
należy wziąć również pod uwagę fakt, że Rosja będzie nadal wywierać presję zarówno
ekonomiczną (dostawy surowców, propozycja przyłączenia się do strefy wolnego handlu), jak i
polityczną na Ukrainę w celu wciągnięcia ją w swoją orbitę wpływów. Deklarowana przez
władze Ukrainy kontynuacja współpracy z NATO pomimo zarzucenia ambicji ubiegania się o
członkostwo w tej organizacji daje szanse na dalszą poprawę sytuacji w zakresie planowania,
procedur i przeszkolenia personelu. Podobny skutek odniesie dalszy udział Ukrainy w operacjach
przeprowadzanych w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Włączenie się tego
kraju do unijnych misji cywilnych pomogło we wdrożeniu procedur demokratycznych w armii.
Demokratyzacja Ukrainy ma bardzo duże znaczenie dla stabilności wschodniego otoczenia UE.
Co więcej, Ukraina dysponuje cennymi z punktu widzenia misji unijnych zasobami wojskowymi.
Pomimo licznych deklaracji i rozbudowanej sieci połączeń instytucjonalnych pomiędzy
Unią Europejską a Rosją, trudno jest mówić obecnie o partnerstwie strategicznym między tymi
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podmiotami. Kierunek przyszłej ewolucji orientacji strategicznej Rosji jest dość trudny do
przewidzenia. Z całą pewnością obrana za prezydentury W. Putina polityka bazująca na
rosyjskim nacjonalizmie będzie kontynuowana. Wiele zależy od popytu na surowce, będące
głównym źródłem rosyjskiego dochodu narodowego. Rosja sprzeciwiać się będzie nadal
proeuropejskiemu kursowi Ukrainy i Gruzji, starając się wciągnąć je, a także i inne kraje
Kaukazu i Azji Centralnej w orbitę swych wpływów za pomocą inicjatyw takich jak projekt
powołania Unii Eurazjatyckiej. Stosunek Rosji do projektu Partnerstwa Wschodniego pokazuje,
że kraj ten sprzeciwiać się będzie wszelkim inicjatywom mającym na celu zwiększenie projekcji
siły UE w obszarze rosyjskiej „bliskiej zagranicy”, co utrudnia realizację zawartego w
europejskiej strategii bezpieczeństwa zadania dążenia do stabilizacji najbliższego otoczenia UE.
Istotna będzie także postawa administracji amerykańskiej wobec Rosji. Polityka resetu
prezydenta B. Obamy nie przyniosła jako dotąd spektakularnych rezultatów. W zamian za
niewielkie ustępstwa dotyczące programu nuklearnego Iranu i zgody Rosji na przegłosowanie
Rezolucji nr 1929 w tej sprawie, Amerykanie musieli ustąpić w kilku zasadniczych kwestiach,
takich jak szczegóły systemu obrony antyrakietowej w Europie czy podpisanie nowego układu o
redukcji broni strategicznej.1162 Również zapowiedziane w nowej koncepcji strategicznej NATO
z grudnia 2010 r. strategiczne partnerstwo z Rosją w duchu transparencji i przewidywalności
zostało ocenione jako raczej deklaratywne.1163 Pomimo faktu, że Rosję i NATO łączy dziś w
pewnych sferach wspólnota interesów, wynikająca z nowych form zagrożeń dla bezpieczeństwa,
a

także

z

wspólnego

dla

obu

stron

dążenia

do

wzmocnienia

pozycji

instytucji

międzynarodowych1164, to jak dotąd nie widać zbliżenia stanowisk ani zwiastunów zacieśnienia
współpracy. Rosja rywalizuje z Sojuszem o wpływy w Europie Wschodniej.1165 Na ile Rosja
obierze jednak w realizacji tych celów retorykę konfrontacyjną, a na ile deklarować będzie chęć
zbliżenia i dialogu z Zachodem pozostaje niejasne. Obecnie formułowane pod adresem USA i
Europy zapowiedzi dotyczące rozmieszczenia broni nuklearnej w Obwodzie Kaliningradzkim w
obliczu odrzucenia przez NATO rosyjskiej koncepcji sektoralnej obrony antyrakietowej sugerują
raczej zaostrzenie kursu1166.
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Czynnikiem mającym fundamentalne znaczenie dla przyszłości wspólnej polityki
bezpieczeństwa i obrony jest też obecność wojskowa USA na kontynencie. Przez wiele lat
parasol ochronny Sojuszu, jak również polityka bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych w
Europie były elementem hamującym rozwój autonomicznych zdolności obronnych przez Unię
Europejską. Polityka obecnej administracji amerykańskiej daje szanse na zmianę tego stanu
rzeczy. Waszyngton zachęca UE do wysiłków na rzecz rozwoju WPBiO i wspólnej
odpowiedzialności za bezpieczeństwo nie tylko regionalne, ale i światowe. Również
multilateralistyczne podejście administracji prezydenta B. Obamy ma o wiele więcej wspólnego z
kulturą polityczną Europy niż działania jego poprzedników: na znaczeniu zyskują instytucje
międzynarodowe i dyplomacja prewencyjna, a także pozawojskowe środki oddziaływania na
otoczenie. Co więcej, priorytetem w polityce zagranicznej USA staje się region Azji i Pacyfiku,
czemu towarzyszy zmniejszanie liczebności sił w Europie. Zjawisko to zapewne w dłuższym
okresie wymusi zbudowanie autonomicznych zdolności wojskowych przez UE. Również
pogłębiające się z czasem różnice w priorytetach strategicznych między UE i USA stwarzają
szansę oraz polityczne uzasadnienie dla większej autonomizacji obronności europejskiej w
stosunku do NATO.
Obok wypełniania zobowiązań wynikających z art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego NATO
realizuje obecnie coraz szersze spektrum misji out of area w postaci operacji zarządzania
kryzysowego. Podobne działania podejmowane są w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i
obrony UE. Konieczność podejmowania takich misji, o charakterze zarówno cywilnym, jak i
wojskowym, wynika ze wzrostu zagrożeń asymetrycznych oraz tych o naturze pozamilitarnej.
Zapotrzebowanie na tego typu działania będzie z pewnością nadal wzrastać, a Unia Europejska
już dziś jest postrzegana w tej materii jako aktor pożądany, bezstronny i dysponujący dużymi
możliwościami działania. W tej sytuacji z ubolewaniem należy odnotować fakt, że nie udało się
jak dotąd wypracować kompleksowego porozumienia na temat współpracy w dziedzinie
zarządzania kryzysowego między UE a NATO. Formuła Berlin Plus, choć zastosowana z
powodzeniem w misjach UE na Bałkanach Zachodnich, jest dobrym rozwiązaniem tylko w
sytuacji „przejmowania” danej misji od NATO. Nie jest to przecież jedyny możliwy scenariusz
współdziałania obu organizacji.

Poza tym, uzależnia ona WPBiO od USA, gdyż wymaga

każdorazowo zgody Rady Północnoatlantyckiej na wykorzystanie zasobów Sojuszu. Jednak
rewizja mechanizmu Berlin Plus i wypracowanie szerokiego porozumienia między tymi
organizacjami od lat uniemożliwia paraliż polityczny spowodowany konfliktem tureckocypryjskim. Niestety, ani uzupełniona w r. 2008 europejska strategia bezpieczeństwa, ani
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opublikowana w r. 2010 nowa koncepcja strategiczna Sojuszu nie wskazują żadnych konkretnych
rozwiązań w tej materii. Co gorsza, z uwagi na blokowanie porozumienia przez Turcję i Cypr,
nie odbywają się żadne konsultacje polityczne w tej sprawie, zaś dialog między organizacjami
dotyczy tylko jedynej obecnie realizowanej wspólnej misji – Althea w Bośni i Hercegowinie.
Czy jest zatem możliwe sformułowanie prognoz co do scenariuszy przyszłej kooperacji
pomiędzy Unią Europejską a NATO? Biorąc pod uwagę stan rozwoju instytucjonalnego obu
organizacji, ich zasięg terytorialny, członkostwo oraz uwarunkowania polityczne państw do nich
należących, a także analizując treść dokumentów definiujących ich funkcjonowanie oraz
wytyczne strategiczne – Traktatu Lizbońskiego, europejskiej strategii bezpieczeństwa z r. 2003 i
2008 oraz koncepcji strategicznej NATO z r. 2010 – można rozważyć prawdopodobieństwo
różnych wariantów przyszłej współpracy. Podstawowymi pytaniami są:
-

stopień uniezależnienia WPBiO od NATO,

-

formy i środki współpracy w dziedzinie zarządzania kryzysowego, w tym ewentualnej
specjalizacji czy też podziału zadań,

-

przyszłość dialogu politycznego między tymi organizacjami,

-

przyszłość gwarancji bezpieczeństwa udzielanych przez obie organizacje.
Wszystko wskazuje na to, że wykluczyć należy scenariusz, w którym NATO pozostanie

jedynym gwarantem bezpieczeństwa w Europie, zaś państwa członkowskie UE, w obliczu braku
postępów w tej dziedzinie, odstąpią od budowania wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.
USA nie są w chwili obecnej zainteresowane – i nie dysponują wystarczającymi środkami – aby
przejąć całość odpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy Zachodniej. Początkowy
sceptycyzm co do rozwoju EPBiO ustąpił miejsca akceptacji i poparciu ze strony Waszyngtonu –
USA oczekują, że UE wraz z NATO angażować się będzie aktywnie w światową politykę
bezpieczeństwa, a zwłaszcza zapewniać stabilizację konfliktów w swym bezpośrednim
sąsiedztwie. Podobne oczekiwania mają zresztą również inne instytucje bezpieczeństwa, takie jak
ONZ czy OBWE, mandatujące misje Unii Europejskiej. Wzrasta zatem zapotrzebowanie na
zaangażowanie UE na świecie.1167 W tej sytuacji odejście od dalszej budowy WPBiO i
aktywnego zaangażowania UE w sprawy regionalne i globalne wydaje się mało prawdopodobne.
Inną opcją jest możliwość częściowej – funkcjonalnej lub instytucjonalnej – fuzji struktur
i zadań NATO i UE. Jednym ze scenariuszy byłaby sytuacja, gdzie obie organizacje korzystałyby
z tej samej struktury planistycznej i dowodzenia, zaś zasoby, którymi dysponują obecnie, byłyby
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dostępne dla nich obu. Sztab wojskowy UE byłby zatem powiązany ze sztabem wojskowym
NATO; utworzono by wspólną komórkę planowania cywilno-wojskowego.1168 Rozwiązanie to z
pewnością rozwiałoby obawy o niepotrzebną duplikację i służyłoby obniżaniu kosztów.
Wyszłoby również naprzeciw oczekiwaniom bardziej proatlantyckich państw członkowskich,
takich jak Wielka Brytania. Byłoby ono jednak nie do zaakceptowania dla zwolenników
autonomicznej obronności europejskiej, takich jak Francja. Kraj ten wychodzi z założenia, że
dostęp do zasobów NATO nie jest czymś, na czym można bezwarunkowo polegać. Kolejnym
problemem, który należałoby w tym przypadku rozwiązać, jest kwestia interoperacyjności
między armiami amerykańską i europejskimi.1169 Co więcej, wydaje się, że pewna duplikacja
struktur jest nieunikniona. Często na przykład państwa członkowskie zgłaszają te same zasoby do
grup bojowych UE oraz Sił Szybkiego Reagowania NATO.1170 Nieuniknione jest częściowe
nakładanie się ról, gdyż w sytuacji zarządzania konfliktami niemożliwe jest określenie z góry,
jakie zasoby i środki działania konieczne będą do jego rozwiązania.
Scenariusz częściowej fuzji byłby formą powrotu do koncepcji struktury dwufilarowej –
w której UE pełni rolę europejskiego filara NATO.1171 Jednakże opisane powyżej doświadczenia
historyczne związane z koncepcją europejskiej tożsamości bezpieczeństwa i obrony pokazują, że
rozwiązanie to łączy się z koniecznością pokonania wielu przeszkód politycznych i
instytucjonalnych.
Kolejną możliwością jest wspólne zarządzanie kryzysami polegające na specjalizacji –
NATO interweniuje w pierwszej fazie konfliktu o wysokiej intensywności, zaś Unia Europejska
odpowiedzialna jest za odbudowę i rekonstrukcję. Taki model współpracy oparty byłby
częściowo na mechanizmie Berlin Plus oraz proponowanym “odwróconym Berlin Plus”.
Jednakże przeciwko temu scenariuszowi, oznaczającym powrót do koncepcji “Amerykanie
gotują, Europejczycy zmywają naczynia”, opowiada się zdecydowanie Francja.1172 Również
Niemcy, do niedawno hołdujące koncepcji Zivilmacht, obecnie porzucają ją na rzecz działań
bardziej asertywnych.1173
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W tej sytuacji najbardziej prawdopodobnym scenariuszem na przeszłość będzie
stopniowa autonomizacja WPBiO w dziedzinie zarządzania kryzysami. Przyszły kształt relacji z
NATO zależy w dużej mierze od konsensusu między państwami członkowskimi. Obecnie coraz
więcej z nich opowiada się za wzmacnianiem wspólnej polityki obronnej i tworzeniem w tym
celu autonomicznych struktur. Co więcej, autonomiczna WPBiO posiada w wielu miejscach
świata większą legitymizację polityczną niż NATO lub operacje podejmowane wspólnie z
Sojuszem. Dotyczy to takich miejsc jak Kaukaz lub Bliski Wschód. Realizacja szeroko
zakrojonych celów opisanych w europejskiej strategii bezpieczeństwa nie jest możliwa jedynie
przy pomocy mechanizmu Berlin Plus, zaś jego reforma i rozszerzenie współpracy pomiędzy
Sojuszem a UE na inne formy kooperacji nie jest w chwili obecnej możliwa, głównie z uwagi na
wspomniane powyżej czynniki polityczne.
Unia dysponuje o wiele szerszym wachlarzem środków niż NATO i będzie w przyszłości
wypełniać coraz szersze spektrum ról w dziedzinie zarządzania kryzysowego. Komponent
cywilny będzie się przy tym rozwijał szybciej niż wojskowy, jak to ma miejsce dotychczas.
Przyspieszenie rozwoju elementu wojskowego mogą spowodować następujące czynniki: dalsze
wycofywanie militarne USA z Europy, konsensus polityczny między państwami członkowskimi
UE co do wzmocnienia wspólnej polityki obronnej, wdrożenie inicjatyw takich jak pooling and
sharing oraz konsolidacja europejskiego przemysłu obronnego.
Jednak autonomizacja europejskiej polityki obronnej, choć nieunikniona, postępować
będzie powoli. W najbliższej przyszłości NATO pozostanie podstawowym instrumentem obrony
kolektywnej dla należących doń państw członkowskich UE. Przekształcenie WPBiO w
instrument obrony wzajemnej wymagałoby spełnienia opisanych powyżej warunków. Nie nastąpi
to prawdopodobnie w najbliższym czasie.
Jak podkreśla wielu badaczy przedmiotu, na przeszkodzie pełnego uwspólnotowienia
WPZiB i WPBiO stoi pozostawienie tych dziedzin współpracy w sferze międzyrządowej.
Wydaje się jednak, że taki stan rzeczy jest nie tyle przyczyną problemu, co raczej jego
zewnętrzną manifestacją. Brak zgody państw członkowskich na wprowadzenie zasady
głosowania przy użyciu większości w kwestiach dotyczących obronności wynika z ich
rozbieżnych orientacji strategicznych i różnych priorytetów ich polityki bezpieczeństwa.
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