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Reforma strategii bezpieczeństwa 
Unii Europejskiej jako nowe otwarcie 
w relacjach transatlantyckich. 
Koncepcja i perspektywy1 

Paweł Olszewski 

9.1. Wprowadzenie 

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja międzynarodowa wymaga od akto
rów, takich jak Unia Europejska, ciągłej weryfikacji ich polityk zagranicz

nych. Nie dotyczy to jednak tylko tradycyjnego myślenia o polityce zagranicz
nej jako zewnętrznej aktywności państwa czy organizacji międzynarodowej 2, 
ale także szeroko rozumianego bezpieczeństwa. O ile weryfikacja celów, zało
żeń i priorytetów polityki zagranicznej państwa jest łatwa do wykonania, o tyle 
w przypadku organizacji międzynarodowej już tak prosto nie jest. Wynika to 
z charakteru, jaki teoria stosunków międzynarodowych nakłada na organiza¬
cje międzynarodowe, czyniąc je wtórnymi aktorami stosunków międzynarodo¬
wych. Wobec tego polityka międzynarodowa organizacji międzynarodowej, ta¬
kiej jak Unia Europejska, jest w pełni zależna od celów, założeń i priorytetów 
jej najważniejszych państw członkowskich. Ta powszechna już opinia nabiera 
szczególnego znaczenia w kontekście trwającej od 2001 roku walki z między-

1 Tekst powstał w ramach realizacji przez Zakład Europeistyki Instytutu Studiów Politycz
nych PAN projektu badawczego nr 2011/01/B/HS5/02630 pt. Rola euroatlantyckiego systemu 
w wielobiegunowym świecie w kontekście kształtującego się nowego ładu globalnego, finansowanego 
przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. 

2 W kontekście organizacji międzynarodowych należy stosować termin polityka międzynaro¬
dowa. 
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narodowym terroryzmem, a także w dalszym ciągu postępującego światowe¬
go kryzysu gospodarczego3. Głównym jednak problemem Unii Europejskiej 
nie jest brak realnych możliwości weryfikacji i zmiany optyki własnej polityki 
międzynarodowej, która byłaby niezależna od państw członkowskich, ale brak 
strategii funkcjonowania w stosunkach międzynarodowych. Dotyczy to także 
kwestii bezpieczeństwa. Faktem powszechnie znanym jest to, że Europej¬
ska Strategia Bezpieczeństwa (European Security Strategy) z 2003 roku jest de 
facto luźną deklaracją polityczną, którą poszczególne państwa członkowskie 
stosują wybiórczo, a sama Unia Europejska traktuje ją jako dokument co naj¬
wyżej średniej rangi pozbawiony mocy sprawczej. Wobec tego nieuniknione 
wydaje się przeprowadzenie reformy strategii bezpieczeństwa Unii Europej¬
skiej, o ile ma ona zamiar odgrywać jakąkolwiek znaczącą rolę w stosunkach 
międzynarodowych. Ewentualny sukces tej reformy może stanowić z jednej 
strony wzmocnienie transatlantyckiego modelu bezpieczeństwa, a z drugiej 
strony może wzmocnić bezpieczeństwo Europy bez konieczności uzyskiwania 
ciągłego wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych. Aby jednak tak się stało, 
jednocześnie musi dość do połączenia wielu czynników politycznych, gospo¬
darczych i społecznych, o co obecnie jest niezwykle trudno. 

Tezą niniejszego tekstu jest stwierdzenie, że nawet mimo przeprowa¬
dzenia reformy strategii bezpieczeństwa Unia Europejska w dalszym ciągu 
nie będzie spełniała pokładanych w niej nadziei zarówno przez jej państwa 
członkowskie, jak i przez Stany Zjednoczone. Źródło takiego stanu rzeczy leży 
w uwarunkowaniach zewnętrznych i zewnętrznych unijnej polityki międzyna¬
rodowej i bezpieczeństwa. Do tych pierwszych należy zaliczyć rosnącą rolę ta¬
kich państw jak Chiny czy Indie, które wskutek ekspansywnie prowadzonej 
polityki zagranicznej niwelują międzynarodową rolę Stanów Zjednoczonych, 
będących w dalszym ciągu gwarantem bezpieczeństwa Europy. Do uwarunko¬
wań wewnętrznych zaś należy zaliczyć brak politycznej woli państw członkow¬
skich do ujednolicenia swoich narodowych strategii bezpieczeństwa na wzór 
europejski, a także brak politycznych możliwości uwspólnotowienia Wspólnej 
Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. 

Opracowanie zostało podzielone na pięć części. Pierwsza z nich obejmuje 
analizę założeń i ocenę strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej. W części 
drugiej dokonany został przegląd sytuacji międzynarodowej w latach 2003¬
-2013 w kontekście Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa. Część trzecia do¬
tyczy założeń reformy strategii bezpieczeństwa UE, a część czwarta odnosi się 
bezpośrednio do wpływu reformy na stosunki transatlantyckie. Całość rozwa¬
żań zamyka zakończenie zawierające wnioski i rekomendacje. 

J.M. Fiszer, Przyczyny i przebieg światowego kryzysu finansowego oraz jego skutki dla Polski - aspek
ty polityczne, „Myśl Polityczna i Prawna" 2009, nr 2, s. 161-200. 
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9.2. Założenia strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej 
i ich ocena 

Rozpoczynając rozważania na temat strategii bezpieczeństwa Unii Europej¬
skiej, przede wszystkim należy uporządkować kwestie terminologiczne 

i pokrótce wyjaśnić znaczenie takich terminów jak strategia i bezpieczeństwo. 
Język encyklopedyczny pod pojęciem strategii rozumie „dział sztuki wojen¬
nej, obejmujący teorię i praktykę przygotowania i prowadzenia wojny, jej po¬
szczególnych kampanii i najważniejszych bitew: (...) jest uzależniona od kon¬
kretnej polityki określającej cel wojny oraz niezbędnych do jej prowadzenia 
sił i środków" 4. Robert Scruton definiuje ją zaś jako „(...) sztukę planowania 
i realizacji ogólnych celów kampanii zbrojnej". Twierdzi ponadto, że „(...) 
Strategia nie zajmuje się skutecznym użyciem siły, lecz uzyskaniem poten¬
cjalnej siły" 5. W kontekście niniejszego tekstu istotne jest także zdefiniowa¬
nie terminu „strategia obronności", którą od wielu lata stara się budować tak¬
że Unia Europejska. Bolesław Balcerowicz pisze, że jest to „dziedzina strategii 
bezpieczeństwa obejmująca tworzenie, rozwój, przygotowanie i wykorzystanie 
potencjału obronnego państwa (wszelkich sił, środków i sposobów z różnych 
dziedzin) do przeciwdziałania zagrożeniom militarnym bezpieczeństwa na-
rodowego"6. Nabiera to szczególnego znaczenia w kontekście coraz większej 
ilości zagrożeń asymetrycznych, z którymi muszą się borykać zarówno pań¬
stwa, jak i organizacje międzynarodowe. Jako przykład należy podać terroryzm 
i przestępczość zorganizowaną. 

Z kolei termin „bezpieczeństwo" w stosunkach międzynarodowych w uję¬
ciu encyklopedycznym oznacza stan niezagrożenia, spokoju i swego rodzaju 
pewności. Konieczne jest jednak wskazanie, że określanie bezpieczeństwa 
jako stanu nie do końca odpowiada logice współczesnych stosunków mię¬
dzynarodowych. Wydaje się zatem, że najlepszą z możliwych definicji lub 
też cech bezpieczeństwa jest równowaga między zagrożeniami a potencjałem 
obronnym7. Nabiera to szczególnego znaczenia w kontekście Unii Europej¬
skiej jako specyficznej organizacji międzynarodowej, mającej de facto włas¬
ną politykę obronności w postaci Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obro¬
ny. Jednak stan jej „uwspólnotowienia" jest na tyle słaby, że bardzo trudno 
jest mówić o równowadze między zagrożeniami a potencjałem obronnym Unii 
Europejskiej. Dlatego też, jak pisze Krzysztof Załęski, wśród cech ukazują-

4 Wielka encyklopedia PWN, t. 24, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 118. 
5 R.S. Scruton, Słownik myśli politycznej, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2002, s. 393. 
6 B. Balcerowicz (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Akademia Obro¬

ny Narodowej, Warszawa 2002, s. 122. 
7 K. Załęski, Ewolucja pojęcia bezpieczeństwa, „Bellona" 2011, nr 3, s. 73. 
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cych istotę bezpieczeństwa wymienia się także korzystne relacje zagranicz-
ne8. Co istotne, nie dotyczy to tylko tradycyjnych państw, ale także organiza¬
cji międzynarodowych, które w dalszym ciągu są ważnymi aktorami na scenie 
współczesnych stosunków międzynarodowych. W kontekście Unii Europej¬
skiej kluczowe znaczenie ma pogłębianie współpracy transatlantyckiej ze Sta¬
nami Zjednoczonymi i Sojuszem Północnoatlantyckim, które w dalszym cią¬
gu pozostają fundamentem europejskiego bezpieczeństwa. Jednak Europa od 
pamiętnych zamachów na World Trade Center we wrześniu 2001 roku zin¬
tensyfikowała prace nad własną strategią bezpieczeństwa, którą w 2003 roku 
dumnie nazwano Europejską Strategią Bezpieczeństwa (ESB). Literatura 
przedmiotu wymienia trzy zasadnicze przesłanki, dla których zdecydowano 
się stworzyć ową strategię. Po pierwsze, na płaszczyźnie politycznej chodzi¬
ło o wspomniany już atak terrorystyczny z 11 września 2001 roku i związane 
z tym konsekwencje dla Unii i jej państw członkowskich. Po drugie, nowo 
opracowana strategia miała zawierać plany związane z szybkim reagowaniem 
na nowe wyzwania globalne. Po trzecie, miała na celu koordynację istnieją¬
cych sił zbrojnych wysyłanych na misje9. 

Autorzy Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa wskazali w niej pięć zasad¬
niczych zagrożeń dla Europy: terroryzm, rozprzestrzenienie broni masowego 
rażenia, konflikty regionalne, niewydolność państwa i przestępczość zorgani¬
zowaną. W dalszej części, w dość logiczny sposób ukazano cele strategiczne 
Unii Europejskiej w kontekście własnego i światowego bezpieczeństwa. Zali¬
czono do nich kolejno: 

• przeciwdziałanie zagrożeniom; 
• budowanie bezpieczeństwa w sąsiedztwie UE; 
• porządek międzynarodowy oparty na efektywnych stosunkach wielo¬

stronnych. 
W kontekście powyższych celów strategicznych trafny wniosek formułu¬

je Stanisław Koziej, który pisze, że „Europa musi zarówno myśleć globalnie, 
jak i działać lokalnie" 1 0. Nie bez przyczyny w kontekście lokalnym jest mowa 
o działaniu, a w kontekście globalnym zaledwie o „myśleniu". Istotą bezpie¬
czeństwa Unii Europejskiej jest jej sąsiedztwo, na co wskazuje drugi cel stra¬
tegiczny. Z tego też względu dokonano rozszerzenia Unii o państwa Europy 
Środkowo-Wschodniej, czy też zainicjowano program Partnerstwa Wschod¬
niego. I o ile ten pierwszy zabieg można traktować w kategoriach sukcesu, 
to ten drugi już raczej w kategoriach porażki. Co prawda, włączenie do współ-

8 Tamże . 
9 J. Barcik, Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. Aspekty prawne i polityczne, Oficyna Wy

dawnicza Branta, Bydgoszcz - Katowice 2008, s. 75. 
1 0 S. Koziej, Potrzeba nowelizacji strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej, „Bezpieczeństwo Na¬

rodowe" 2011, nr 23, s. 24. 
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pracy takich państw jak Ukraina, Mołdawia czy Gruzja jest pozytywne 
w krótkim czasie, to w długoterminowej perspektywie (wskutek braku dekla¬
racji o członkostwie w UE) już niekoniecznie. Bezpieczeństwo to nie tylko 
aspekt wojskowo-militarny, ale i kulturowy, związany z atrakcyjnością dane¬
go uczestnika stosunków międzynarodowych. A unijna strategia soft power 
na razie ewidentnie zawodzi - państwa Partnerstwa Wschodniego tracą zain¬
teresowanie Unią Europejską, kierując priorytety swojej polityki zagranicz¬
nej ku Federacji Rosyjskiej. Taki stan rzeczy na pewno nie poprawia i tak 
już mocno nadwyrężonego poziomu bezpieczeństwa wschodnich granic Unii 
Europejskiej. 

Dzieje się tak, ponieważ Unia i wydawane przez nią dokumenty to jedno, 
a praktyka to drugie. Na przykład w unijnej strategii bezpieczeństwa jest zbyt 
dużo odniesień do wartości „deklaratywnych", a za mało nie tyle realnej oce¬
ny ówczesnej i przyszłej sytuacji międzynarodowej, ile absolutny brak real¬
nych propozycji związanych z poprawą bezpieczeństwa Unii Europejskiej 
i jej państw członkowskich. Jest to efektem przyjęcia przez Unię Europejską 
liberalnego modelu prowadzenia polityki międzynarodowej, a nie dominują¬
cego obecnie podejścia realistycznego. Tajemnicą poliszynela jest, że Unia 
Europejska w praktyce nie ma spójnej polityki zagranicznej i bezpieczeń¬
stwa. Nie ma nawet spójnej strategii. Autorzy Europejskiej Strategii Bezpie¬
czeństwa piszą na przykład, że „główną cechą wspólnej polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa oraz europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony jest to, 
że działając wspólnie, jesteśmy silniejsi" 1 1. Jest to albo wyraz bezwarunkowej 
naiwności unijnych polityków, albo też zwykły brak skromności politycznej 
(o ile stosowanie tego terminu jest w ogóle zasadne w kontekście unijnych 
urzędników i polityków). Nie od dziś wiadomo, że „wspólnotowości" w tej 
polityce jest najmniej. Królują zaś interesy poszczególnych państw członkow¬
skich. Tak było w okresie tworzenia i uchwalania Europejskiej Strategii Bez¬
pieczeństwa, ale i tak jest obecnie w czasie kryzysu gospodarczego, który tyl¬
ko uwypuklił renacjonalizacje polityk zagranicznych państw członkowskich 
Unii Europejskiej. Akurat w tej materii nic się nie zmieniło i długo nie zmie¬
ni. Co ciekawe, kilka zdań dalej ten fakt potwierdzają autorzy dokumentu, 
pisząc, że „konieczna jest większa spójność, nie tylko między instrumenta¬
mi UE, ale również w zakresie zewnętrznych działań poszczególnych państw 
członkowskich" 1 2. Zatem na pytanie, czy unijna polityka bezpieczeństwa 
i obrony jest spójna, strategia odpowiada „tak" i „nie". Oliwy do ognia dolewa 
także rezolucja Parlamentu Europejskiego z 2010 roku, w której czytamy, że 
„w państwach członkowskich nadal zbyt często myśli się w kategoriach krajo¬
wych interesów bezpieczeństwa i jednocześnie zaniedbuje się odpowiedzial-

1 1 Europejska Strategia Bezpieczeństwa, Bruksela, 12 grudnia 2003. 
1 2 Tamże . 
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ność za ochronę wspólnych interesów europejskich"13. Niepokojące jest jed
nak coś zupełnie innego. Mianowicie po siedmiu latach od wejścia w życie 
Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa Parlament Europejski otwartym teks
tem pisze o konieczności określenia wspólnych dla UE interesów bezpieczeń
stwa14. Wobec tego Parlament uznał, że dokument z 2003 roku takich inte¬
resów nie określa, zatem jest to swego rodzaju zbiór haseł o charakterze, jak 
już wcześniej wspomniano, wyłącznie deklaratywnym, będących wynikiem 
co najwyżej woli państw członkowskich, a nie stawianych im obowiązków. 
Notabene dotyczy to także samej Unii Europejskiej jako organizacji, traktują¬
cej ów dokument w kategoriach broszury informacyjnej. 

Nie od dziś wiadomo, że jednym z kluczowym elementów w procesie 
budowy bezpieczeństwa państwa czy organizacji międzynarodowej jest dy¬
plomacja. Na gruncie teorii jest to jedno z ważniejszych uwarunkowań we¬
wnętrznych subiektywnych polityki zagranicznej państwa 1 5 i polityki między¬
narodowej takiej organizacji jak Unia Europejska. W Europejskiej Strategii 
Bezpieczeństwa z 2003 roku odniesiono się także do tego aspektu. Pisano 
w niej o konieczności zwiększenia potencjału dyplomatycznego. Po części 
udało się tego dokonać w postaci, powołanej mocą traktatu lizbońskiego, Eu¬
ropejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) 1 6 , jednak jej rola zarówno 
w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, jak i w jej polityce międzyna¬
rodowej w dalszym ciągu pozostaje na etapie dookreślania. Instytucja ta bory¬
ka się nie tylko z problemami związanymi ze współpracą międzyinstytucjonal-
ną, głównie z Komisją Europejską, ale także z problemami natury finansowej, 
a bez właściwych nakładów finansowych niezwykle trudno jest prowadzić 
politykę międzynarodową, zwłaszcza gdy de facto trzeba pogodzić stanowiska 
i priorytety 28 państw członkowskich 1 7. 

Treść Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa odnosi się także do ważnych 
według niniejszego opracowania stosunków transatlantyckich. Autorzy tego 
unijnego dokumentu napisali, że „stosunki transatlantyckie mają kapitalne 
znaczenie. Działając wspólnie, Unia Europejska i Stany Zjednoczone mogą 
być potężną siłą działającą dla dobra świata. Naszym celem powinno być sku-

1 3 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie europejskiej strategii bezpie
czeństwa i europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony (2008/2202 (INI)) , 2010/C76 E/61. 

1 4 Tamże . 
1 5 Na temat uwarunkowań polityki zagranicznej zob. R. Zięba, Uwarunkowania polityki zagra

nicznej, w: J. Kukułka, R. Zięba (red.), Polityka zagraniczna państwa, Wydawnictwa Uniwersy
tetu Warszawskiego, Warszawa 1992. 

1 6 Szerzej O. Osica, R. Trzaskowski, współpraca J. Popielawska, Europejska Służba Działań Ze
wnętrznych. Implikacje dla instytucji i stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej, „Nowa Europa 
Przegląd Natoliński" 2009, nr 2 (3), Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2009; A. Cho-
jan, Europejska Służba Działań Zewnętrznych - postęp czy regres w politycznej integracji Europy?, 
„Myśl Ekonomiczna i Polityczna" 2012, nr 1, s. 142-179. 

1 7 Od 1 lipca 2013 r. 28. państwem członkowskim jest Chorwacja. 
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teczne i zrównoważone partnerstwo z USA" 1 8. Ponadto we wstępie do Euro¬
pejskiej Strategii Bezpieczeństwa odnotowano rolę Stanów Zjednoczonych 
w integracji europejskiej i budowie bezpieczeństwa europejskiego. Strategia 
uznaje, że stosunki transatlantyckie są jednym z podstawowych elementów 
systemu międzynarodowego, a w interesie Unii i całej społeczności między¬
narodowej leży jej stałe wzmacnianie. Tak naprawdę to wszystko, co napisano 
o stosunkach transatlantyckich. 

Pięć lat po przyjęciu Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa postanowiono 
sprawdzić, w jakim stopniu zawarte w niej ogólniki są realizowane w praktyce. 
Dokonano tego w dokumencie zatytułowanym Sprawozdanie na temat wdraża
nia Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa - Utrzymanie bezpieczeństwa w zmieniają
cym się świecie. Sprawozdanie to jest swego rodzaju laurką wystawioną unijnym 
urzędnikom przez innych unijnych urzędników. Nie ma w nim krytyki włas¬
nych działań i de facto zmarnowanych pięciu lat. Autorzy sprawozdania wykazują 
na przykład, że w kontekście rozwiązania konfliktu gruzińskiego z 2008 roku 1 9 

to Unia Europejska przewodziła reakcji międzynarodowej, wykorzystując swoje 
zdolności mediacyjne. T y m czasem prawda jest inna. Akurat w tym konkret¬
nym przypadku decydującą rolę odegrały Republika Federalna Niemiec i Fran¬
cja, pełniąca ówcześnie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. 

Ważny z punktu widzenia niniejszego opracowania kontekst współpracy 
transatlantyckiej odnosi się w głównej mierze do współbudowania przez Unię 
Europejską skutecznego multilateralizmu. W sprawozdaniu możemy przeczy¬
tać, że „wszędzie tam, gdzie razem działaliśmy, UE i USA były budzącą re¬
spekt siłą działającą na rzecz dobra na świecie" 2 0 . Może to i prawda, jednak 
wskutek obecnego kryzysu gospodarczego stawianie takich tez jest absolutnie 
bez zasadne, tym bardziej że na współpracy transatlantyckiej zaczynają poja¬
wiać się coraz większe rysy. Przykładem są między innymi amerykańskie żąda¬
nia związane ze zwiększeniem finansowania działalności N A T O przez państwa 
europejskie. Nie dotyka to bezpośrednio Unii jako organizacji, ale sygnalizuje 
pojawiające się problemy. Na erozję współpracy transatlantyckiej w głównej 
mierze wpływa jednoczesne występowanie takich procesów, jak przesuwanie 
się polityczno-gospodarczego środka ciężkości ku Azji i Pacyfikowi, zwiększa¬
jące się różnice społeczno-gospodarcze w UE i USA, a także permanentnie 
powiększające się różnice w zdolnościach wojskowych obu stron21. Wydaje się 
obecnie, że nie ma skutecznego rozwiązania choć jednego z tych problemów. 

Europejska Strategia... 
Szerzej R.D. Asmus, Mała wojna, która wstrząsnęła światem. Gruzja, Rosja i przyszłość Zachodu, 
Fundacja Res Publika im. Henryka Krzeczkowskiego, Warszawa 2010. 
Sprawozdanie na temat wdrażania Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa - Utrzymanie bezpieczeń¬
stwa w zmieniającym się świecie, S407/08, Bruksela 2008. 
T . Paszewski, USA i UE wobec nowych wyzwań globalnych, Instytut Studiów Politycznych PAN, 
Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013, s. 27. 
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Zarówno w Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa, jak i w sprawozdaniu 
z jej wykonania nie poświęca się należycie dużo miejsca współpracy trans¬
atlantyckiej w kontekście polityki wobec Federacji Rosyjskiej. Na istotę tego 
problemu uwagę zwrócił Parlament Europejski postulujący konieczność więk
szej współpracy UE i NATO, ale opartej na realistycznym dialogu obejmują¬
cym tak ważne kwestie, jak polityka energetyczna, obrona przeciwrakietowa 
czy też nieproliferacja broni masowego rażenia 2 2. Tego niestety w obu unij¬
nych dokumentach brakuje. 

To niejedyne krytyczne uwagi formułowane pod adresem zarówno Euro¬
pejskiej Strategii Bezpieczeństwa, jak i sprawozdania z jej wykonania. Kon¬
struktywną krytykę ESB przedstawia Stanisław Koziej w jednym ze swoich 
opracowań naukowych2 3. Słusznie zauważa, że skoro Unia Europejska w stra¬
tegii z 2003 roku wskazuje siebie jako podmiot bezpieczeństwa o charakterze 
globalnym, to nie może wypełniać funkcji organizacji wyłącznie regionalnej24. 
Wydaje się, że o tym unijni decydenci zapomnieli. Z jednej bowiem strony 
chcą, aby Unia była aktorem globalnym, ale z drugiej strony niewiele robią, 
aby tak się stało, bądź nie mają do tego realnych instrumentów. Wydaje się, 
że właśnie to jest ten element, który w znacznym stopniu ogranicza współ¬
pracę transatlantycką na poziomie operacyjnym. Jest to teza bardzo podobna 
do tej stawianej przez brytyjskiego badacza Simona Hiksa w kontekście unij¬
nej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Pisał on, że jej największym prob¬
lemem są rozbieżności między oczekiwaniami a możliwościami 2 . Fakt ten 
obserwuje się także, analizując treść Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa. 
Dużo pisze się w niej o tym, co Unia Europejska „powinna" i „musi" zrobić, 
a praktycznie nic o tym, za pomocą jakich instrumentów ma tego dokonać. 
Nik t nie wymaga, aby w tak ogólnym dokumencie szczegółowo opisywać owe 
instrumenty, ale przydałby się choć ich ogólny zarys, ukazujący kierunek pro¬
ponowanych zmian. 

Unia Europejska ma dwa zasadnicze problemy związane z weryfikacją 
przyjętych przez siebie planów, map drogowych czy też dokumentów o cha¬
rakterze strategicznym, jak Europejska Strategia Bezpieczeństwa. Pierwszy 
z nich to brak samokrytyki, a drugi to brak okresowej i , co istotne, merytorycz¬
nej oceny zaplanowanych do wdrożenia działań. Bez tego niemożliwe wydaje 
się wzmocnienie spójności unijnej polityki międzynarodowej i bezpieczeń¬
stwa, a w ślad za tym wzmocnienie więzi transatlantyckich. 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego... 
Zob. szerzej S Koziej, Potrzeba nowelizacji..., s. 30-35. 
Tamże , s. 33. 
S. Hix, System polityczny Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, 
s. 431. 
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9.3. Sytuacja międzynarodowa w latach 2003-2013 
a strategia bezpieczeństwa Unii Europejskiej 

Wokresie obowiązywania Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa stosun¬
ki międzynarodowe podlegały wielu przeobrażeniom, a ilość wyzwań, 

przed jakimi w tym czasie stała Unia Europejska i jej państwa członkowskie, 
ciągle się zwiększała. Impulsem do przyśpieszenia prac nad unijną strate¬
gią bezpieczeństwa były, wcześniej wspomniane, zamachy terrorystyczne 
z 11 września 2001 roku w Stanach Zjednoczonych. W latach 2003-2013 miało 
jednak miejsce więcej wydarzeń, które w mojej ocenie powinny zmusić Unię 
Europejską do znaczącej nowelizacji i doprecyzowania treści Europejskiej 
Strategii Bezpieczeństwa. 

Należy przede wszystkim wymienić spór, jaki wynikł między państwami 
członkowskimi Unii Europejskiej, który dotyczył interwencji zbrojnej Sta¬
nów Zjednoczonych i tzw. koalicji chętnych w Iraku. Państwa podzieliły się 
wówczas na te wspierające Amerykanów (Polska, Wielka Brytania) i te sta
nowczo sprzeciwiające się interwencji zbrojnej (Francja). Ujawniły się wte¬
dy także ze zdwojoną siłą różnice wobec zasad i polityki stosowania twardych 
i miękkich środków nacisku w stosunkach międzynarodowych, które, pojawi¬
ły się w politykach poszczególnych państw europejskich jeszcze w 2001 roku, 
po rozpoczęciu interwencji N A T O w Afganistanie. Zdecydowanie zareago¬
wała Francja, której prezydent stwierdził wręcz, że „Polska straciła możliwość 
siedzenia cicho". Wygłoszona teza w jaskrawy sposób uwidaczniała nie tyl¬
ko wewnętrzne problemy Unii, ale także głęboki podział w ramach strate¬
gicznych wizji „starych" i „nowych" członków wspólnoty. Brak zdolności 
podejmowania konsensualnych i wspólnotowych decyzji w tym zakresie po¬
twierdzał tylko przekonanie panujące na arenie międzynarodowej o słabości, 
a właściwie braku europejskiej wizji i strategii bezpieczeństwa. Kolejnymi 
znaczącymi aktami były ataki terrorystyczne, do których doszło w Madrycie 
w marcu 2004 roku i w Londynie w lipcu 2005 roku. Bez wątpienia te dwa wy¬
darzenia wstrząsnęły systemem bezpieczeństwa europejskiego, ukazując tym 
samym zawodność narodowych służb specjalnych, zarówno w Hiszpanii, jak 
i w Wielkiej Brytanii. Nie da się ukryć, że Unia Europejska jako organizacja 
międzynarodowa podjęła walkę z międzynarodowym terroryzmem na pozio¬
mie koncepcyjnym i prawnym 2 6. Z kolei działania na poziomie operacyjnym 

Zob. szerzej Plan Działania w Zwalczaniu Terroryzmu przyjęty przez Radę Europy 21 wrześ¬
nia 2001 r.; Decyzja Ramowa Rady z 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu 
(Dz.U.L 264, 22 czerwca 2002 r.); Decyzja Ramowa Rady z 13 czerwca 2002 r. w sprawie 
europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania między państwami członkow
skimi (Dz.U.L 190, 18 lipca 2002 r.); Decyzja Ramowa Rady z 13 czerwca 2002 r. w sprawie 
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podejmują w znacznej mierze Stany Zjednoczone i NATO, wsparte siłami 
zbrojnymi części państw członkowskich UE, między innymi Wielkiej, Bryta¬
nii, Polski czy Republiki Federalnej Niemiec. 

Wydarzeniem, które w szczególny sposób ukazało słabość międzynarodo¬
wej polityki Unii Europejskiej i brak realizacji założeń zawartych w strategii, 
jak i respektowania przepisów prawa międzynarodowego i konwencji, było 
uznanie przez część państw członkowskich niepodległości Kosowa, przy jed¬
noczesnym braku jednolitej decyzji ze strony Unii. Władze Kosowa, ogłasza¬
jąc jednostronnie niepodległość państwa 17 lutego 2008 roku, złamały zasadę 
nienaruszalności status quo, co jednak nie zostało dostrzeżone ani przez Unię 
Europejską, ani przez Stany Zjednoczone27. Nowy wymiar problemów, jaki 
pojawił się wówczas w stosunkach międzynarodowych, to przede wszystkim: 
rozbudzenie dążeń narodowowyzwoleńczych i państwotwórczych wśród naro¬
dów, grup i społeczności znajdujących się w podobnej lub zbliżonej pozycji 
i o podobnym statusie jak kosowscy Albańczycy 2 8, w odniesieniu do polity¬
ki niezmienności granic, narastanie rywalizacji pomiędzy Rosją a państwami 
zachodnimi o dominację w regionie oraz powstanie poważnych różnic zdań 
na arenie europejskiej29. Po pierwsze, każda mniejszość narodowa na świecie, 

wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych (Dz.U.L 162, 20 czerwca 2002 r.); Decyzja 
Rady z 28 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Eurojustu (Dz.U.L 63/1, 6 marca 2002 r.); 
Decyzja Rady z 20 września 2005 r. w sprawie wymiany informacji i współpracy dotyczącej 
przestępstw terrorystycznych (Dz.U.L 253/22, 29 września 2005 r.); Decyzja Ramowa Rady 
dotycząca prania brudnych pieniędzy, identyfikacji, śledzenia, zamrażania i konfiskaty środ¬
ków popełnienia przestępstw lub przychodów z przestępstw (Dz.U.L 182, 5 lipca 2001 r.); 
Europejska Strategia Bezpieczeństwa z 12 grudnia 2003 r.; Deklaracja o Zwalczaniu Terro¬
ryzmu z 25 marca 2004 r. i Europejski Plan Działania odnośnie Zwalczania Terroryzmu; Pro¬
gram Haski w zakresie budowy obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w UE 
z 5 listopada 2005 r. (Dz.U.C 53/1, 3 marca 2005 r.). 

2 7 Kwestie dotyczące status quo zostały dogłębnie zanalizowane przez Christophera J. Borgena 
w publikacji pt. Is Kosowo a Precedens? Secession, Self-Determination and Conflict, EES Noon 
Discussion, 13 czerwca 2008. 

2 8 „Fakt ogłoszenia niepodległości może jednak zaktywizować działające nielegalnie ugrupo
wania zbrojne (niektóre z nich uznane przez społeczność międzynarodową za ugrupowa
nia terrorystyczne, jak serbska Straż Cara Łazarza czy Albańska Armia Narodowa) głównie 
na granicy kosowsko-serbskiej, w samej Serbii, jak również w Macedonii". B. Górka-Win-
ter, R. Tarnogórski, Deklaracja niepodległości Kosowa - implikacje międzynarodowe, S. Dębski , 
A. Eberhardt (red.), „Biuletyn" (PISM), 20 lutego 2008, nr 7 (475). 

2 9 „Doris Pack (EPP-ED, DE) stwierdziła, że deklaracja ogłoszenia niepodległości była nie¬
unikniona. Była to jedyna możliwość rozwiązania problemów w innej sytuacji nierozwiązy¬
walnych i opuszczenia »ślepego zaułka«. Misja UE w Kosowie nie jest wymierzona przeciwko 
Serbii ani przeciwko Serbom w Kosowie. Jej zadaniem jest wspieranie lokalnych polityków 
w kształtowaniu nowego państwa, zwalczaniu bezrobocia i przestępczości. (...) Sylwester 
Chruszcz ( N I , PL) powiedział, że w obliczu rozbioru państwa serbskiego oburzająca jest re¬
akcja UE i części państw członkowskich. »UE wspiera albańskich separatystów i decyduje 
się na rozpoczęcie wątpliwej z punktu widzenia prawa międzynarodowego rozpoczęcia mi-
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uważając ogłoszenie niepodległości przez Kosowo za precedens, może dążyć 
do utworzenia samodzielnego państwa lub do uzyskania szerokiej autono¬
mii. Proces ten może zostać zainicjowany w społeczeństwach mających zna¬
mienne cechy wyróżniające (kulturę, tradycję, język). Można tu wymienić na 
przykład Kurdów, Basków, Katalończyków, Flamandów czy też regiony za¬
mieszkane przez społeczności o silnych aspiracjach autonomizacji i separacji30, 
na przykład Abchazję, Osetię Południową 3 1 (które w związku z nieprzemy¬
ślanym i nieudanym działaniem podjętym przez prezydenta Gruzji Micheila 
Saakaszwilego dokonały secesji z pomocą Federacji Rosyjskiej w sierpniu 
2008 roku), Palestynę (która już złożyła wniosek do ONZ, lecz wcześniej, 
bo 2008 roku szczególnie mocno w tej kwestii wypowiadali się palestyńscy 
doradcy)32 czy też Szkocję 3 3. 

sji w Kosowie wbrew ustaleniom O N Z « . »Jakim prawem Bruksela ingeruje po raz kolejny 
w sprawy suwerennego państwa, w dodatku gwałcąc międzynarodowe postanowienia« - pytał 
poseł Chruszcz. »To, co zdarzyło się w poniedziałek w Brukseli, przypomina mi konferencję 
monachijską w 1938 r. Dziś też społeczność międzynarodowa milczy i pozwala na realizację 
interesów Berlina i Waszyngtonu. Efekt domina i kolejne konflikty w związku z działaniami 
albańskich separatystów są nieuniknione. Nie trzeba dużej wyobraźni, aby przewidzieć, jak 
ewentualna niepodległość tej serbskiej prowincji może wpłynąć na waśnie narodowościowe 
w innych częściach Europy i świata« - stwierdził poseł". Debata w sprawie Kosowa, Stosunki 
zewnętrzne, 20 lutego 2008, Dot.: 20080219IPR21734, Serwis Prasowy, www.europarl.europa. 
eu./news/expert/. 

3 0 Szerzej W. Malendowski (red.), Spory i konflikty międzynarodowe. Aspekty prawne i polityczne, 
Atla 2, Wrocław 2000. 

3 1 „Bogusław Rogalski (UEN, PL) powiedział, że deklaracja jest precedensem łamiącym pra¬
wo międzynarodowe, a w szczególności Rezolucje Narodów Zjednoczonych, która stwierdza 
w sposób jednoznaczny, że Kosowo jest integralną częścią Serbii. »Dzisiaj przy aprobacie 
międzynarodowej doprowadza się do rozbioru jednego z państw europejskich, mówię to jako 
poseł z państwa, które rozbiorów już doświadczyło w historii. Na to zgody być nie może« 
- oświadczył poseł. Podkreślał, że śladem Kosowa poszły między innymi Osetia Południowa 
i Abchazja, które ogłosiły chęć oderwania i chęć ogłoszenia niepodległości. »Co powiemy 
w przypadku Cypru, który za wszelką cenę dąży do jedności. Dając taki przykład Cypryjczy¬
kom, stawiamy ich w dwuznacznej sytuacji, w której nie będą mogli walczyć o jedność swojej 
wyspy«. »Uznanie niepodległości Kosowa to prezent dla postępującej islamizacji Europy, 
a o to chyba nam wszystkim nie chodziło« - stwierdził poseł Rogalski". Debata w sprawie 
Kosowa, Stosunki zewnętrzne, 20 lutego 2008, Dot.: 20080219IPR21734, Serwis Prasowy, www. 
europarl.europa.eu./news/expert/. 

3 2 „Autonomia Palestyńska ogłosi niepodległość, jeśli negocjacje pokojowe z Izraelem nie przy¬
niosą skutków - takie oświadczenie złożył, powołując się na przykład Kosowa, doradca pa¬
lestyńskiego prezydenta Mahmuda Abbasa. Sam prezydent tonuje wypowiedź rzecznika". 
Bliski Wschód jak Bałkany, Palestyna chce zrobić jak Kosowo, mtom//korv, Artykuł TVN24.pl , 
http://www.tvn24.pl/12691,1539518,wiadomosc.html, publikacja: 13:25, 20.02.2008/PAP, 
TVN24. 

3 3 P. Olszewski, Kosowo - szansa czy zagrożenie, w: P. Olszewski, T . Kapuśniak, W. Lizak (red.), 
Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wyzwania i zagrożenia w XXI wieku, Wyższa Szkoła Handlowa, 
Radom 2009, s. 156-176. 
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Wśród innych wydarzeń, które zmieniły sytuację międzynarodową, nale¬
ży wymienić wspomniany konflikt gruzińsko-rosyjski z sierpnia 2008 roku. 
W pełni ukazał on brak zdolności szybkiego reagowania kryzysowego, a także 
po raz kolejny potwierdził braki koordynacyjne w unijnej polityce międzyna¬
rodowej. Działania podjął w tym zakresie nie tylko Nicolas Sarkozy, wówczas 
prezydent Francji, pełniącej obowiązki prezydencji w Radzie Unii Europej¬
skiej, lecz także poszczególne państwa członkowskie oraz instytucje unij¬
ne. Ponownie brak jednomyślności doprowadził do minimalizacji znaczenia 
i wpływu Unii na politykę międzynarodową. 

Kolejnym wydarzeniem był kryzys gazowy, do którego doszło między 
Ukrainą a Federacją Rosyjską na początku 2009 roku 3 4. To z kolei rozbudziło 
dyskusję na temat bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej3 5. Za¬
uważmy, że w obu tych wydarzeniach fundamentalną rolę odgrywała Federa¬
cja Rosyjska, z którą to Unia Europejska zawarła porozumienie o partnerstwie 
strategicznym . Jednak stosunki między Brukselą a Moskwą były i nadal 
są dalekie od oczekiwanych. Swego czasu duży wpływ miała na to także po¬
stawa Polski, zwłaszcza w latach 2005-2007. Niemniej jednak Unia budu¬
je dobre relacje z Federacją Rosyjską, odrzucając polską perspektywę histo¬
ryczną wzajemnych relacji i bagatelizując, a właściwie marginalizując projekt 
i ideę Partnerstwa Wschodniego, które nie tylko jest niezmiernie niewygodne 
dla decydentów w takich państwach członkowskich jak Francja i Niemcy, lecz 
także jest traktowane jako element zaburzający jednolitą - o ile taka istnieje 
- politykę międzynarodową Unii. 

Następną kwestią, która w sposób szczególny wykazała zarówno brak kon¬
cepcji strategicznej Unii Europejskiej, jak i jej nieudolność w procesie regu¬
lowania sporów i konfliktów oraz realnego oddziaływania na arenie między¬
narodowej, były niedawne wydarzenia arabskiej wiosny ludów 3 7 , gdzie Unia 
Europejska podjęła się dosyć nieudolnej próby mediacji. Ponownie to Fran¬
cja i Niemcy prowadziły własną i , co ważne, aktywną politykę zagraniczną, 
dołączając do tego politykę międzynarodową Unii Europejskiej i jak zwykle 
spóźnione w takich sytuacjach stanowiska wysokiej przedstawiciel do spraw 

3 4 A. Kublik, Kryzys gazowy Rosji z Ukrainą idzie na Europę, „Gazeta Wyborcza", 4 stycznia 
2009. 

3 5 Szerzej P. Olszewski, Bezpieczeństwo energetyczne - quo vadis Europo?, „Myśl Ekonomiczna 
i Polityczna" 2010, nr 3 (30), s. 105-127. 

3 6 Szerzej na temat partnerstwa strategicznego Uni i Europejskiej i Rosji zob. D. Jankowski, 
Strategiczne partnerstwo Unii Europejskiej i Rosji w polityce bezpieczeństwa: szanse, przeszkody, stan 
obecny, „Bezpieczeństwo Narodowe" 2012, nr 21, s. 49-65. 

3 7 Szerzej J. Peters, The European Union and the Arab Spring: Promoting Democracy and Human 
Rights in the Middle East, Lexington Books, Plymouth 2012; A. Dzisiów-Szuszczykiewicz, 
„Arabska wiosna" - przyczyny, przebieg i prognozy, „Bezpieczeństwo Narodowe", luty 2011, 
nr 18, s. 41-47; D. Jankowski, Po „arabskiej wiośnie" - „zima" dla europejskiej obrony?, „Bezpie
czeństwo Narodowe", luty 2011, nr 18, s. 57-69. 
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zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w osobie Catherine Ashton. T u napo
tykamy element, który miał stanowić pewnego rodzaju przełom w stosunkach 
zewnętrznych Unii Europejskiej. Dotyczy on rzecz jasna postanowień kolej¬
nego traktatu reformującego, tym razem z Lizbony. To on miał nadać, wspom¬
nianą w Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa, spójność unijnej polityce 
międzynarodowej. Tymczasem okazuje się, że jeszcze bardziej ją podzielił na 
to, co wspólnotowe (prawa człowieka, demokratyzacja), i na to, co między¬
rządowe (kwestie gospodarcze, stosunek do wybranych konfliktów z punk¬
tu widzenia interesu narodowego danego państwa członkowskiego). Podział, 
który powstał, doprowadził do głębokich różnic w ramach Unii i stał się przy¬
czynkiem do możliwego w tym przypadku wygenerowania kolejnego zestawu 
w ramach podziału Unii Europejskiej na tzw. różne prędkości, przy czym po¬
ziomy w tym podziale znajdują się na gruncie państw aktywnych i zdolnych 
do podejmowania samodzielnych decyzji i działań, a także posiadających ka¬
pitał i potencjał, oraz państw członkowskich niemających powyższych cech. 
Ponadto po raz kolejny w celu realnego zakończenia odjętych działań państwa 
europejskie musiały poprosić o pomoc Stany Zjednoczone i Organizację Paktu 
Północnoatlantyckiego, co miało miejsce szczególnie w przypadku, i tak spóź¬
nionej, interwencji w Lib i i . 

Powyższa analiza dotyczyła w zasadniczej mierze Unii Europejskiej i tego, 
co działo się na jej terytorium bądź też w bliskim sąsiedztwie. Tymczasem 
ewolucja sytuacji międzynarodowej dotykała także innych zagadnień, tym ra¬
zem już nieeuropejskich. Wskutek wojen w Iraku i Afganistanie, a także prob¬
lemów gospodarczych spadek mocarstwowej pozycji Stanów Zjednoczonych 
stał się niezaprzeczalnym faktem. Faktem jest też stale wzrastająca rola mo¬
carstw wschodzących w postaci słynnej już grupy BRICS. Wyraźnie wzrosło 
także znaczenie kontynentu azjatyckiego w stosunkach międzynarodowych, 
zwłaszcza poprzez ekspansywną politykę zagraniczną Chińskiej Republiki 
Ludowej, co osłabiło, wydaje się, względnie stabilny w ostatnich dziesięcio¬
leciach transatlantycki rdzeń bezpieczeństwa międzynarodowego. Ponadto 
do międzynarodowej rywalizacji o prymat w procesie kształtowania światowe¬
go ładu włączyły się takie podmioty stosunków międzynarodowych jak „śred¬
nie potęgi", do których poza Chinami, Indiami i Indonezją zalicza się także 
Singapur czy Filipiny. Powoli, lecz systematycznie i sukcesywnie przyjmują 
one pozycje znaczących graczy na arenie globalnej, tworzą organizacje formal¬
ne i nieformalne, takie jak grupa G3, oraz angażują się w zdecydowane dzia¬
łania na poziomie organizacji międzynarodowych, zarówno tych o charakterze 
regionalnym, jak i globalnym. Wyraża się to w ograniczeniu pozycji państw 
europejskich w zarządzie Międzynarodowego Funduszu Walutowego czy też 
poprzez wywieranie nacisków mających na celu przeforsowanie kandydatury 
chociażby Indii na stałego członka Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. Społeczność międzynarodowa przestała postrzegać współczes-
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ne stosunki międzynarodowe jako teatr jednego aktora, czyli Stanów Zjedno¬
czonych, a coraz głośniej mówi się o potrzebie multilateralizmu i budowanego 
obecnie ładu wielobiegunowego, których ciężar, w przeciwieństwie do dotych¬
czasowych opinii polityków i badaczy, nie znajduje się w Europie Zachodniej, 
Unii Europejskiej czy też na poziomie relacji transatlantyckich, lecz w Azji. 
Jest to kluczowa zmiana, która przesuwa nie tylko wspomniane już obciąże¬
nia systemu międzynarodowego, ale prowadzi do stałego przewartościowania 
takich pojęć jak peryferia. Unia Europejska do tej pory zdawała się nie do¬
strzegać tego problemu, a nawet wraz ze Stanami Zjednoczonymi zachęcała, 
z powodów gospodarczych, państwa azjatyckie do większego zaangażowania 
się nie tylko w stosunki międzynarodowe, lecz także w działania organiza¬
cji międzynarodowych. Podejmowane przez Unię i USA starania przyniosły 
efekt, którego żaden z tych podmiotów się nie spodziewał, a których znacze¬
nie wydaje się dopiero dostrzegane. Jednocześnie w ramach samouświado-
mienia rozpoczęto negocjacje pomiędzy Unią Europejską a USA w celu stwo¬
rzenia transatlantyckiej strefy wolnego handlu, która ma odbudować pozycję 
państw europejskich i dotychczasowego mocarstwa na świecie oraz pomóc im 
równoważyć zastaną rzeczywistość oraz potęgę nowych znaczących podmiotów 
z Azji, Ameryki Południowej, a nawet Afryki. 

W związku z tym Unia Europejska, aby przetrwać, musi się stać jednym 
z biegunów nowego ładu międzynarodowego. Tymczasem jest do tego nie¬
przygotowana ani pod kątem koncepcyjnym, ani tym bardziej operacyjnym. 
Dlatego przede wszystkim należy dostosować unijną strategię bezpieczeństwa 
do obecnej sytuacji międzynarodowej, określić priorytety unijnej polityki bez¬
pieczeństwa w przyszłości, wraz z zachowaniem podziału problemowego, i za¬
proponować konkretne instrumenty ich realizacji, których obecnie właściwie 
nie ma. Ponadto Unia Europejska zamknęła się we własnej kryzysowej rzeczy¬
wistości i skupiła się na ratowaniu wspólnej gospodarki, a właściwie waluty, 
której podstawy zostały mocno naruszone. To skupienie się na wewnętrznych 
problemach jest oczywiście naturalne i niezbędne, jednak bagatelizowanie 
sytuacji międzynarodowej jest już dla Unii zdecydowanym zagrożeniem i po¬
stępującym procesem marginalizowania tej organizacji, która tuż po uzyskaniu 
pełnej legitymizacji zamiast wzmacniać swoją pozycję względem innych ak¬
torów międzynarodowych, wręcz w sposób zamierzony ją osłabia. Proces ten 
jednak zaczął się nie w trakcie kryzysu i nie był tylko i wyłącznie nim inspi¬
rowany. Miał bowiem znacznie głębsze źródła w początkowej fazie zakładania 
wspólnot, tworzenia polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa, a także 
powoływania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i jej nikomu nie¬
znanego szefa, pozbawionego zarówno możliwości działania, jak i niemające-
go wystarczającego autorytetu, charyzmy do działania i , co najważniejsze, nie¬
zbędnego w tej dziedzinie doświadczenia. 
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9.4. Koncepcja i perspektywy reformy strategii bezpieczeństwa 
Unii Europejskiej 

Wydawałoby się, że konieczność zreformowania Strategii Bezpieczeństwa 
Unii Europejskiej z 2003 roku została dostrzeżona w 2008 roku, kiedy 

to przygotowano sprawozdanie z wykonania Strategii Bezpieczeństwa UE, 
i później w 2010 roku, kiedy przygotowano projekt Strategii Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego U E 3 8 . Niestety okazało się, że autorzy tych dokumentów na¬
dal nie postrzegali rzeczywistości taką, jaka jest i nie oceniali strategii unijnej, 
tak jak powinni, lecz widzieli świat wyobrażony, nie rozumiejąc jego „płyn
nej formy" 3 9, a strategię postrzegając w ramach teorii liberalnej, nie zaś rea
listycznej. W konstatacjach na temat strategii, miejsca i roli Unii na świecie 
piszą, że „Unia Europejska dysponuje niezwykłym zestawem instrumentów, 
dzięki którym w niespotykanym zakresie realizuje swoją politykę bezpieczeń¬
stwa i jednocześnie przyczynia się do jego zagwarantowania na świecie" . 
T y m samym nie tylko dostrzegają instrumenty niezauważone przez anality¬
ków i badaczy, lecz także podkreślają, że to właśnie Unia Europejska jest zna¬
czącym graczem na arenie międzynarodowej, przyczyniającym się do kształ¬
towania ładu światowego i znacznego wzrostu poziomu bezpieczeństwa. Stoi 
to w zupełnej sprzeczności z publikacjami z lat 2008-2013 podważającymi 
ową znamienitą rolę Unii Europejskiej na świecie, jej siłę oddziaływania i po¬
tęgę. Szczególny wkład w owe publikacje ma Asle Toje z Norweskiego Insty
tutu Noblowskiego . Niemniej jednak o konieczności reformy strategii pisze 
także wspomniany Stanisław Koziej, podkreślając, że „Europejska Strategia 
Bezpieczeństwa z 2003 r. nie odpowiada zadowalająco ani treścią, ani formą 
potrzebom reagowania na wyzwania i zagrożenia, wobec których stoi Unia Eu¬
ropejska i jej członkowie. Mimo działań podejmowanych od tamtego czasu, 
w tym zawarcia traktatu lizbońskiego, Unia nie była dotąd w stanie osiągnąć 
konsensu, który utorowałby drogę do pełnej realizacji interesów i osiągania ce¬
lów na tym polu. Kryzys finansowy zamiast mobilizować, utrudnia posunięcia 

Projekt strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej „Dążąc do europejskiego modelu bez
pieczeństwa", Rada Unii Europejskiej, REV 2, 5842/2/10, JAI 90, Bruksela 2010. 
Z. Bauman, Liquid Times: Living in an Age of Uncertainty, Polity Press, Lambridge 2007. 
Sprawozdanie na temat wdrażania europejskiej strategii bezpieczeństwa - utrzymanie bezpieczeństwa 
w zmieniającym się świecie, Bruksela, 11 grudnia 2008, S407/08, http://www.consilium.europa. 
eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/PL/reports/104648.pdf. 
Szerzej A. Toje, The European Union as a Small Power, „Journal of Common Market Studies", 
styczeń 2011, t. 49, nr 1, s. 43-60; A. Toje The European Union as a Small Power after the Post-
-Cold War, Palgrave Studies in European Union Politics, Palgrave Macmillan, Bakingstoke 
2010; A. Toje, The European Union as a Small Power, or Conceptualizing Europe's Strategic Actor-
ness, „Journal of European Integration" 2008, t. 30, nr 2. 
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członków UE także w tym zakresie"42. Nie sposób się nie zgodzić z tymi sło¬
wami, można jednak znacząco je poszerzyć, definiując zarazem realne prob¬
lemy Unii Europejskiej, stanowiące podłoże do dalszego opracowywania no¬
wej koncepcji strategicznej i perspektyw dla jej wdrażania. Główne problemy, 
z którymi Unia Europejska musi się obecnie zmierzyć, zawierają się w kilku 
grupach. Można do nich zaliczyć kwestie wewnętrzne, kwestie regionalne 
i kwestie międzynarodowe. Oczywiście owo przyporządkowanie może zostać 
także dokonane na podstawie wielu innych elementów, jak chociażby szcze¬
gółowe zagadnienia problemowe. Wówczas jednak bez zachowania ich rozbi¬
cia na podane wcześniej zakresy można stracić przejrzystość oceny sytuacji. 

Wobec powyższego w ramach polityki wewnętrznej do najważniejszych 
aspektów mających wpływ na bezpieczeństwo Unii Europejskiej można za¬
liczyć: kryzys gospodarczy, brak jednolitej polityki zagranicznej, bezpie¬
czeństwa i obrony, brak zaangażowania państw członkowskich w kwestie 
bezpieczeństwa europejskiego zarówno na poziomie koncepcyjnym, jak i wy¬
konawczym, brak chęci szerszego współfinansowania procesu utrzymania tzw. 
bezpiecznej Europy, wzrastający nacjonalizm narodowy wśród społeczności 
lokalnych, problemy wynikające z nieudanego wprowadzania multikulturowo-
ści i asymilacji oraz silny podział na to, co narodowe, i na to, co wspólnotowe, 
szczególnie w kwestiach międzynarodowych. Kwestie regionalne obejmują 
przede wszystkim brak realnej strategii rozszerzenia i oparcie działań w tym 
zakresie na rozważaniach i założeniach przyjętych w tzw. strategiach rozsze¬
rzenia Unii Europejskiej, niespełniających zresztą podstawowych wymogów 
opracowania strategii ani też nieugruntowanych w wytycznych unijnych stwo¬
rzonych przez jej decydentów na przestrzeni lat i zawartych w poszczególnych 
traktatach, jak i realizowanych w ramach polityki soft power. Owa funkcjonu¬
jąca strategia nie oddaje rzeczywistego stanu przygotowań państw kandydują¬
cych (Macedonia, Serbia), przyjętej do wspólnoty Chorwacji (poziom zadłuże
nia państwa i dostosowania gospodarki do wymagań równej konkurencyjności) 
oraz tworzy sztuczne pojęcie „państw potencjalnych kandydatów" (Kosowo), 
co ewidentnie wskazuje na działania polityczne, a nie racjonalne budowanie 
silnej organizacji. Ponadto w tym zakresie zawierają się także aspekty związa¬
ne z kształtowaniem wymiaru południowego i wschodniego oraz ograniczanie 
własnych interesów na terytoriach pokolonialnych. 

O ile region śródziemnomorski leży w strefie zainteresowania Unii, 
a zwłaszcza Francji, o tyle nie ma ona pomysłu na budowanie tam swoich 
wpływów po arabskiej wiośnie ludów. Politycy europejscy już na początku wy¬
darzeń rewolucyjnych w tym regionie dostrzegli słabość polityki wspólnoto¬
wej i jej niedostosowanie do realiów panujących w poszczególnych państwach 
Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Obecnie Unia nie ma żadnego wpływu 

S. Koziej, Potrzeba nowelizacji... , s. 19-40. 
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na rozwój sytuacji w wymiarze południowym i nadal jeszcze nie dostrzega po¬
pełnionych przez siebie błędów, wśród których można wyliczyć „ślepą" pro¬
mocję demokracji i praw człowieka, w ramach których osiągnięcie pozornego 
sukcesu stało się początkiem realnej porażki polityki zagranicznej i bezpie¬
czeństwa oraz polityki obrony UE, a w niej Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. 
Okazało się bowiem, że arabska wiosna ludów nie tylko zaskoczyła państwa 
europejskie, lecz uwidoczniła też problemy z ustanawianiem demokracji 
w państwach, w których ona nigdy nie funkcjonowała, gdzie społeczeństwo 
nie rozumie jej zasad, jest przyzwyczajone do rządów twardej ręki, a wybory 
są jedynie instrumentem legitymizowania władzy takich organizacji jak Bra¬
cia Muzułmanie. Zmiana władzy inspirowana różnorodnymi działaniami UE, 
zamiast prowadzić do liberalizacji systemu politycznego, a tym samym i spo¬
łecznego, umożliwia jego radykalizację, czego przykładem może być Turcja. 
Państwo to realizując unijne oczekiwania związane z odsunięciem wojska 
od władzy, właściwie zatraciło ważny i główny instrument stabilizowania syste¬
mu politycznego i gwarantowania rozdzielności państwa od wyznania. W wy¬
miarze wschodnim Unia ewidentnie skupia się na budowaniu i utrzymywaniu 
dobrych relacji z Federacją Rosyjską, przede wszystkim poprzez nieangażo-
wanie się w rosyjskie strefy wpływów. To z kolei powoduje nie tylko osła¬
bienie realizacji założeń i celów Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, lecz także 
prowadzi do samozaprzeczenia ze strony UE jej celów strategicznych, poza 
oczywiście jednym - utrzymanie dobrych relacji z Rosją. W ten sposób Unia 
nie tylko traci wpływy w kompleksowo postrzeganym wymiarze wschodnim 
i zdolność oddziaływania poprzez chociażby Bułgarię na region Morza Czarne¬
go, ale utrudnia sobie, a wręcz porzuca koncepcje dywersyfikacji dostaw ener¬
gii i bagatelizuje własne projekty, takie jak Partnerstwo Wschodnie. 

W wymiarze międzynarodowym Unia Europejska zatraciła realne zdolno¬
ści oddziaływania. Już w 2008 roku ze względu na kryzys gospodarczy skupiła 
się bardzo mocno na problemach wewnętrznych, de facto zajmując się ratowa¬
niem sytuacji ekonomicznej poprzez wykorzystanie instrumentów finanso¬
wych i całego aparatu bankowego, nie rozwiązując bieżących kwestii dotyczą¬
cych wzrostu bezrobocia, łamania własnych zasad traktatowych i sztywnego 
trzymania się zasady o dominacji usług nad produkcją. Skupiono się także na 
ochronie środowiska doprowadzonej do poziomu absurdu43. To zamknięcie się 
„do środka" spowodowało porzucenie działań na rzecz budowania politycz-

4 3 „Inwestycja stanęła pod znakiem zapytania. Gdyby jednak roboty na spornym odcinku na
dal były prowadzone, a populacja pachnicy uległa zniszczeniu, wtedy prawdopodobnie UE 
cofnęłaby dotację na budowę drogi. Oznaczałoby to krach całego przedsięwzięcia - według 
informacji podanych przez »Gazetę Wyborczą«, z 51,4 mln zł przeznaczonych na ten cel 
aż 43,7 mln zł pochodzi ze środków unijnych", Budowa drogi wstrzymana przez chrząszcza, 
http://srodowisko.ekologia.pl/ochrona-srodowiska/Budowa-drogi-wstrzymana-przez-chrzasz-
cza,11984.html [dostęp 18 czerwca 2013]. 
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nej, a nie gospodarczej roli UE na świecie, spotęgowane całkowitym brakiem 
profesjonalizmu i zdolności organizacyjnych Catherine Ashton oraz niechęcią 
państw członkowskich do uwspólnotowienia polityki zagranicznej i bezpie¬
czeństwa. Unia nie uczestniczy w procesie tworzenia się nowych biegunów 
polityki międzynarodowej, zmniejsza się znaczenie jej i państw członkowskich 
w organizacjach międzynarodowych, traci swoją pozycję w relacjach ze Stana¬
mi Zjednoczonymi i jest zupełnie nieobecna w procesie kształtowania nowej 
architektury ładu międzynarodowego. Podobne konstatacje wysuwają autorzy 
raportu European Foreign Policy Scorecard44. 

Powyższe kwestie doprowadziły do podjęcia - najpierw przez prezyden-
cję francuską, a później także polską - prób reformy strategii bezpieczeństwa, 
jednak nie znalazły one odzwierciedlenia w zainteresowaniach i dążeniach 
pozostałych państw Unii. Owa niechęć do zajęcia się odnowieniem strategii 
jest niewątpliwie podbudowana narastaniem koncepcji renacjonalizacyjnych 
i nacjonalistycznych. Jej źródło znajduje się w realistycznym podejściu do roli 
i zadań państwa, którego szczególnym wyrazem suwerenności i zdolności sa¬
mostanowienia jest prowadzona w sposób indywidualny polityka zagraniczna. 
Niemniej jednak taka właśnie reforma strategii bezpieczeństwa, nieprzystają¬
cej do dzisiejszych realiów, nie tyle powinna, ile musi zostać przeprowadzona. 
Jakie można wobec powyższego przyjąć dla niej koncepcje i jakie perspek¬
tywy wskazać? Oczywiście koncepcyjnie powinna ona się skupić na klarow¬
nym i rzetelnym określeniu miejsca i roli Unii Europejskiej w świecie, opie¬
rając się na szczegółowej i realistycznej ocenie dotychczasowych unijnych 
dokumentów o charakterze taktyczno-strategicznym, pozycji Unii we współ¬
czesnych stosunkach międzynarodowych, działań poszczególnych państw 
unijnych w tym wymiarze oraz stanu polityki wewnętrznej w organizacji, jak 
i na ocenie podejścia społecznego do poruszanych kwestii oraz, co najważ¬
niejsze, tożsamości Unii Europejskiej. Kolejnym krokiem powinno być zde¬
finiowanie zagrożeń zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej 
i w zakresie lokalnym, regionalnym oraz globalnym. Ich określenie powinno 
zostać wzbogacone o prezentację powiązań i zależności pomiędzy poszczegól¬
nymi elementami wynikającymi z podziału przedmiotowego, podmiotowego 
i geograficznego. W trzeciej części powinny się znaleźć konkretne cele. Możli¬
we, że i z zachowaniem dotychczas stosowanego podziału na cele szczegółowe 
i ogólne, aczkolwiek muszą one być konkretnie wyselekcjonowane, dopaso¬
wane do możliwości Unii i jej członków oraz muszą odzwierciedlać realne po¬
trzeby organizacji, a nie jak do tej pory stanowić nieudany i ogólnikowy zlepek 
swobodnych myśli urzędników i polityków niezorientowanych w rzeczywisto-

4 4 J. Va'isse, S. Dennison, J. Barnes-Dacey, D. Bechev, A. Dworkin, R. Gowan, J. Kobzova, 
H . Kundnani, D. Levy, K. L i ik , J. Parello Plesner, N . Witney, European Foreign Policy Score-
card, European Council on Foreign Relations, London 2013. 
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ści międzynarodowej. Czwarta część powinna jasno i precyzyjnie wskazywać 
na instrumenty, które zostaną wykorzystane do realizacji przyjętych celów, 
środki, jakie zamierza się przeznaczyć na ich wykonanie oraz na instytucje 
i osoby ponoszące pełną odpowiedzialność za wykonanie założeń. Unia Euro¬
pejska w znowelizowanej strategii musi zdecydowanie skończyć z „sennymi 
marzeniami" o potędze i z deklaracjami bez pokrycia, a w zamian za to poło¬
żyć nacisk na analizę, diagnozę i wnioskowanie w ujęciu teorii realistycznej. 
T y m samym musi ona porzucić idealizm na rzecz pragmatyzmu. Wówczas też 
pojawią się nowe perspektywy dla Unii, która będzie nie tylko lepiej przy¬
gotowana do nowych wyzwań, lecz także będzie miała niezbędne zdolności 
operacyjne. 

9.5. Wpływ reformy na stosunki transatlantyckie 

Pojawienie się nowych zagrożeń, o zupełnie odmiennym charakterze od do¬
tychczas znanych zagrożeń konwencjonalnych, doprowadziło do osłabie¬

nia relacji transatlantyckich i zwrócenia się każdego z podmiotów w zupełnie 
odmiennych kierunkach. Nowe międzynarodowe wyzwania i zagrożenia una¬
oczniły przede wszystkim słabość Unii Europejskiej i brak jej zdolności do 
szybkiej i skutecznej redefinicji założeń, celów czy zamierzeń oraz zdolności 
dostosowania się do realiów współczesnego świata. Wobec powyższego stało 
się oczywiste, że Unia nie tylko nie jest w stanie właściwie reagować na nowe 
zagrożenia, lecz także nie dysponuje odpowiednią organizacją wewnętrzną 
umożliwiającą wykonanie założeń polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Po¬
nadto nieudolne instytucje unijne nie mogą i nie są w stanie kreować rzeczy¬
wistości międzynarodowej, tym bardziej że stają one naprzeciwko interesów 
narodowych państw członkowskich, które są nadrzędne i których realizacja 
ma o wiele wyższy priorytet niż interes wspólnotowy. Ponadto w ramach sto¬
sunków transatlantyckich, które do 2003 roku układały się w miarę popraw¬
nie i umożliwiały realizację wspólnych interesów, nastąpiła znacząca zmiana 
nie tylko w kwestii postrzegania wojny w Iraku, lecz także w zakresie unij¬
nej i amerykańskiej wizji nowego ładu międzynarodowego. Prowadzą one 
do różnorodnego postrzegania świata, a tym samym odmiennego zaangażowa¬
nia uczestników stosunków transatlantyckich w proces kształtowania ładu glo¬
balnego. Skutki takiego podejścia dostrzegamy zarówno na poziomie wzajem¬
nych relacji pomiędzy aktorami transatlantyckiej rzeczywistości, jak i w coraz 
to bardziej zmarginalizowanej roli Unii Europejskiej na świecie. 

Relacje transatlantyckie, chociaż współcześnie rozwijane na podstawie róż¬
norodnych porozumień, nie doczekały się jednej wspólnej strategii i wyzna¬
czenia celów operacyjnych, których realizacja mogłaby doprowadzić do trans-
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atlantyckiej konwergencji. Jej osiągnięcie, mimo że do tej pory nieudane, 
jest możliwe, i to w dużej mierze poprzez realizację polityki na dwóch pozio¬
mach: wspólnotowym transatlantyckim i indywidualnym. 

Na poziomie wspólnotowym konieczne wydaje się zaktywizowanie i wzmoc¬
nienie współpracy pomiędzy Radą Północnoatlantycką, Komitetem Politycz¬
nym i Bezpieczeństwa (PSC) oraz Europejską Agencją Bezpieczeństwa, a tak¬
że dowództwem amerykańskim. Nawiązanie ściślejszej współpracy i wypraco¬
wanie konsensualnych mechanizmów działania może wzmocnić współpracę 
transatlantycką. 

Na poziomie indywidualnym konieczne jest wypracowanie mechanizmów 
umożliwiających analizę porównawczą strategii i działań poszczególnych akto¬
rów sceny transatlantyckiej, tak żeby stworzyć odpowiedni poziom wzajemne¬
go zrozumienia oraz zdolności do podejmowania działań w ramach strategicz¬
nego porozumienia. 

Niestety, współpraca transatlantycka nie zostanie rozwinięta, jeżeli Unia 
Europejska nie podejmie się zdecydowanych działań prowadzących do zna¬
czącego zwiększenia jej aktywności na tym polu i zaangażowania finansowe¬
go i militarnego. Nie będzie to także możliwe bez zrozumienia ze strony Unii 
Europejskiej nowej rzeczywistości międzynarodowej i znaczącego przesunię¬
cia w ramach jej priorytetowych polityk, tak by trzon zainteresowania stano¬
wiła polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony, a nie, jak to ma miejsce 
obecnie, polityka rolna, forsowana przez polityków narodowych bojących się 
o wynik kolejnych wyborów i protesty rolników reprezentujących przeinwe-
stowane i nierentowne gospodarstwa rolne. Ponadto Unia Europejska powin¬
na wypracować ze Stanami Zjednoczonymi grupę celów, których realizacja 
będzie się odbywała w nowo proponowanych formach wzajemnego i dobro¬
wolnego zaangażowania. Tyle że owe działania muszą być realne, a nie jak 
do tej pory symulowane na poziomie coraz to nowych dokumentów z poszcze¬
gólnych szczytów, niewnoszących nic do „działania" poza szczytnymi hasłami. 

Czy postulowana reforma Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa wpłynie 
pozytywnie na relacje transatlantyckie? Bez wątpienia będzie swego rodza¬
ju impulsem do intensyfikacji unijnych działań na świecie. Istnieje jednak 
w pełni uzasadniona obawa, że efekt ten będzie krótkoterminowy. Unia Euro¬
pejska i jej państwa członkowskie przez pewien czas „zachłysną" się nowym 
dokumentem, a po roku czy dwóch latach odejdzie on w zapomnienie. Innego 
typu kwestią jest poza tym sposób, w jaki do ewentualnej reformy podejdą 
Stany Zjednoczone. Jeśli w dalszym ciągu całość działań Unii w tym zakresie 
będzie miała wyłącznie charakter deklaratywny, to nie należy spodziewać się 
dużego entuzjazmu płynącego z Waszyngtonu. Stany Zjednoczone potrzebują 
realistów, a nie idealistów. Dlatego z punktu widzenia stosunków transatlan¬
tyckich niezbędne jest przejęcie części zobowiązań finansowych związanych 
z zapewnieniem bezpieczeństwa międzynarodowego. Mowa tu między innymi 
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0 wojnie w Afganistanie czy też wiszącej w powietrzu interwencji w Syrii. Ten 
aspekt musi być nie tylko bezwzględnie zawarty w nowej strategii bezpie¬
czeństwa, ale musi mieć też odzwierciedlenie w unijnej polityce międzynaro¬
dowej. Wydaje się jednak, że Unia Europejska, jak i jej państwa członkowskie 
nie są w tej chwili na to gotowe, a w przekonaniu wielu osób jest to warunek 
sine qua non jakiejkolwiek poprawy wzajemnych relacji w kontekście zwięk¬
szenia bezpieczeństwa międzynarodowego. 

9.6. Zakończenie 

Stanisław Parzymies stwierdził, że „Unia Europejska ciągle poszukuje swe¬
go miejsca i swej roli na scenie międzynarodowej. Dotyczy to zarówno 

zapobiegania wszelkiego rodzaju zagrożeniom, jak i formy stosunków z uzna¬
nymi potęgami, takimi jak Stany Zjednoczone i Federacja Rosyjska C..)"45. 
Trzeba jasno przyznać, że Unia Europejska nie ma wypracowanego modelu 
współpracy ani ze Stanami Zjednoczonymi, ani z innymi mocarstwami wscho¬
dzącymi. Większość jej aktywności w stosunkach międzynarodowych opiera 
się na reaktywności. W kontekście zaś stosunków transatlantyckich widoczna 
jest wyraźna dychotomia. Stany Zjednoczone w swojej polityce zagranicznej 
nie posługują się ideałami „przyjaciół i wrogów", ale realnych interesów poli¬
tycznych, gospodarczych czy też tych związanych z szeroko pojętym bezpie¬
czeństwem własnego terytorium. Z kolei Unia Europejska nie myśli kategoria¬
mi własnych interesów i interesów jej państw członkowskich, ale dalej stara się 
budować „przyjazne sojusze" na rzecz zmiany międzynarodowego układu sił. 
Unijni decydenci zapominają przy tym, że nie mają tu żadnych argumentów. 

Z punktu widzenia przedmiotu niniejszego artykułu, to znaczy wpływu 
reformy strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej na stosunki transatlantyc¬
kie, obecnie można wyciągnąć tylko jeden wniosek, zresztą ściśle powiązany 
z tezą postawioną we wstępie. Reforma strategii bezpieczeństwa nie zmie¬
ni nic w relacjach transatlantyckich, a w dobie kryzysu gospodarczego może 
tylko osłabić i tak już nie najlepszą pozycję Europy. Ostatnie lata wyraźnie 
podzieliły państwa członkowskie na te, które preferują europejski model bez¬
pieczeństwa oparty głównie na Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony, 
1 na te, które popierają atlantycki model bezpieczeństwa z silną rolą N A T O 
i Stanów Zjednoczonych. W Europie nie ma zgody co do przyjęcia jednego 
modelu bezpieczeństwa. Trudno jednak wyobrazić sobie sytuację, w której 
Europa rezygnuje z pomocy N A T O i Stanów Zjednoczonych na rzecz wyłącz-
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nie europejskiej polityki obronnej, zważywszy, że historia dwóch wojen świa¬
towych w X X wieku pokazała, że Stany Zjednoczone są dla Europy partne¬
rem niezbędnym. Niezbędna jest jednak pewna doza samodzielności Europy 
w kwestiach związanych z jej bezpieczeństwem. Do tego potrzeba nie tylko 
dobrze przygotowanej i przyjętej strategii, ale przede wszystkim właściwych 
nakładów finansowych, które pozwolą wcielić ją w życie. To jest właśnie istota 
reformy strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej - podniesienie poziomu 
wydatków. Trudno bowiem sądzić, że w ciągu kilku najbliższych lat uda się 
instytucjom Unii Europejskiej zapewnić właściwy poziom spójności podejmo¬
wanych przez nią aktywności na arenie międzynarodowej. Dlatego też uregu¬
lowanie kwestii natury finansowej powinno być pierwszym krokiem na drodze 
reformowania strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej. I dopiero od tego 
zależy wszystko inne, co dotyczy bezpieczeństwa. 


