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Summary

This paper is about the state of transatlantic relations in the light of the  European Union’s 
and the United States’ security agendas. The author has made the analysis and evaluation 

of both the EU and the U.S. strategies and their impact on the implementation on the trans-
atlantic relations, their good sides as well as difficulties in achieving common goals and objecti-
ves. In this paper, NATO is presented as the exemplification of the Euroatlantic security system 
and European Union as a politically convenient partner able to meet the challenges in the 
mission acquired from the North Atlantic Treaty Organisation. In addition, the author discussed 
and analyzed the differences in the operation of the two main actors in transatlantic relations 
carried out in the same time frames and geographical scope, which undoubtedly is a drawback 
of this cooperation.

Streszczenie

Praca traktuje o stanie relacji transatlantyckich w świetle agend bezpieczeństwa Unii Euro-
pejskiej i Stanów Zjednoczonych. Autor podjął się analizy i oceny zarówno strategi unijnej 

jak i amerykańskiej oraz wpływu ich realizacji na wzajemne relacje transatlantyckie, ich dobre 
strony jak i utrudnienia w urzeczywistnianiu wspólnych celów i zadań. W niniejszej pracy NATO 
jest prezentowane jako egzemplifikacja euroatlantyckiego systemu bezpieczeństwa transatlan-
tyckiego, a Unia Europejska jako wygodny ze względów politycznych partner, zdolny realizować 
zadania w ramach misji przejmowanych od Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego. Ponadto 
w pracy zostały omówione i przeanalizowane  różnice w działaniu obu głównych aktorów relacji 
transatlantyckich realizowanych w tych samych cezurach czasowych i zakresie geograficznym, co 
niewątpliwie stanowi mankament owej współpracy.
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Wprowadzenie 

Analiza euroatlantyckiego systemu bezpieczeństwa jest bardzo złożonym proce-
sem, w ramach którego nie tylko zachodzi konieczność przeanalizowania strategii 

bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, lecz także przeprowadze-
nia rozważań nad samą strukturą owych stosunków, postrzeganych zupełnie odmien-
nie przez Stany Zjednoczone, Unię Europejską i państwa europejskie. Ponadto, 
zarówno Amerykanie, jak i Europejczycy odmiennie charakteryzują aktorów owych 
relacji, a także inaczej prezentują różnorodne cezury czasowe, na podstawie których 
ukazują rozwój i zakres stosunków euroatlantyckich1. Dodatkowym czynnikiem mają-
cym znaczący wpływ na strukturę tychże stosunków, jak i ich ocenę oraz opis, mają 
aspekty wewnętrzne i zewnętrzne, stanowiące w dużej mierze cele strategiczne pod-
legające dużej dynamice zmian związanej z bieżącymi przekształceniami ładu global-
nego, układu sił na świecie i zmieniającej się struktury otoczenia międzynarodowego. 
Mają na nie wpływ ewoluujące czynniki warunkujące i sprawcze. Owe czynniki w całej 
swej rozciągłości wpisują się w przekształcenia i przewartościowania strategii nie tylko 
Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i innych państw, lecz także pozostałych zna-
czących organizacji międzynarodowych, dostrzeganych we wszystkich dokumentach 
o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych2, a często bagate-
lizowanych lub pomijanych w dokumentach Unii Europejskiej, której przedstawiciele 
starają się nie dostrzegać złożoności międzynarodowych relacji, a jedynie promować 
Unię Europejską i jej relacje z najbliższym otoczeniem. Zmieniające się uwarunko-
wania społeczne, narodowo-państwowe, ideologiczno-świadomościowe, wojskowe, 
organizacyjno-społeczne, ekonomiczno-techniczne i osobowościowe podlegają ciągłej 
analizie w amerykańskich ośrodkach badawczych3 i gremiach rządowych, podczas gdy 
w ramach Unii Europejskiej wykorzystuje się ich przegląd wybiórczo, traktując często 
Unię jako największego aktora na scenie międzynarodowej z uwzględnieniem jednak 

1 Szerzej: R. Dannreuther, J. Peterson (red.), Security strategy and transatlantic relations, Routledge, New 
York 2006.

2 Szerzej: National Security Strategy 2010, United States Government Retrieved April 21, 2011; Sustain-
ing U.S. Global Leadership. Priorities for the 21st Century Defense, The White House, Washington 
2012; Caldwell, Lt. General William B, Stability operations field manual FM 3-07, United States Army, 
Retrieved April 15, 2011; R.L. Kruger, New directions in U.S. national security strategy, defense and diplo-
macy. A review of official strategic documents, Institute for National Strategic Studies, National Defense 
University Press, Washington D.C. 2011; D.E. Sanger, P. Baker, New US Security strategy focuses on 
managing threats, „New York Times”, 27.05.2010. 

3 Center for European Policy Analysis, Bertelsmann Foundation, Weatherhead Center for International 
Affairs Harvard University, Center for Transatlantic Relations, Stratfor Global Intelligence. 
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potęgi amerykańskiej i znaczenia gospodarki chińskiej. Poza nimi jednak nie dopa-
trujemy się w ramach działań Unii Europejskiej jakiejkolwiek świadomości realiów 
współczesnego świata, w tym realnej oceny nikłej pozycji Unii Europejskiej w świe-
cie. Fakt ten może zostać wsparty tylko jednym przykładem wynikającym ze strategii 
bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych z 2010 roku, gdzie Unia Europejska została 
wymieniona jedynie dwa razy, przy czym miało to charakter znikomy, żeby nie okre-
ślić go mianem zbędnego lub też przyjmując terminologię politologiczną – politycznie 
poprawnego. Owego faktu możemy dopatrzeć się również w dokumentach strategicz-
nych innych aktorów międzynarodowej sceny. W analizach odnoszących się w jakim-
kolwiek zakresie do Europy rozumianej jako obszar geograficzny, Amerykanie jak 
i inne narody i państwa odwołują się do dziedzictwa i działalności NATO, stanowią-
cego w ich przekonaniu realny instrument kształtowania bezpieczeństwa zarówno na 
kontynencie, jak i w obszarze pozatraktatowym, odnosząc się także czasem do prak-
tycznie wygasłej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. 

Analiza relacji transatlantyckich wymaga także zachowania wspomnianej powyżej 
cezury czasowej, która w rozważaniach porównawczych pomiędzy Stanami Zjedno-
czonymi a Unią Europejską może zamykać się w czterech okresach: od końca II wojny 
światowej do 1991 roku, od 1991 roku do 2001 roku, od 2001 roku do 2009 roku 
i ostatni od 2009 roku do dziś. Podział ten umożliwia odniesienie strategii do zmienia-
jącej się rzeczywistości międzynarodowej, a w pierwszym i drugim zakresie czasowym 
także do zmian dotyczących granic państwowych, kształtowania się lub usamodzielnia-
nia poszczególnych państw, obszarów i narodów. Dla niniejszej analizy jednak najważ-
niejsze są dwa ostatnie okresy, które rozpoczynają się 11 września 2001 roku, a więc 
w dzień ataków na World Trade Center, a kończąc na działaniach Baracka Obamy, 
obecnie sprawującego władzę w Stanach Zjednoczonych. Owa granica z 2001 roku 
jest niezwykle ważna, szczególnie ze względu na ówczesne przewartościowanie polityki 
zagranicznej Stanów Zjednoczonych4 i zupełnie nowe zdefiniowanie zagrożeń, które 
zostało dokonane nie tylko w dotkniętych atakami Stanach Zjednoczonych5, lecz także 
we wszystkich państwach i organizacjach rządowych i pozarządowych na świecie. 

Trzecim elementem analizy jest kwestia podejścia badawczego i bazy teoretycznej 
do prowadzonych rozważań. Wykorzystanie poszczególnych perspektyw badawczych 
może stanowić fragment poszerzający spektrum oceny sytuacji, ale nie być jej główną 
podstawą. W tym przypadku można wykorzystać dwa różnorodne spojrzenia, jedno 
realistyczne, a drugie liberalne. 

W pierwszym okresie, a więc po Drugiej Wojnie Światowej dwa elementy składały 
się na ocenę relacji transatlantyckich6, były to sytuacja zewnętrzna i wewnętrzna. Do 
dzisiaj pozostają one niezmienne w swym ogólnym charakterze, lecz ich składowe są 

4 The national security strategy of the United States of America, President of The United States, 
Washington D.C. 2002.

5 I.H. Daalder, J.M. Lindsay, American Unbound. The Bush revolution in foreign policy, Washington D.C., 
Brookings Institution Press 2003.

6 R. Dannreuther, J. Peterson, Security strategy and transatlantic relations, Routledge, New York 2006.
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diametralnie różne. W latach 1945–1991 aspekt zewnętrzny dotyczył regulacji stosun-
ków ze Związkiem Radzieckim i budową przeciwwagi dla jego rozrastających się wpły-
wów politycznych, wojskowych i co najważniejsze ideologicznych, podczas gdy aspekt 
wewnętrzny obejmował swym zakresem odbudowę gospodarek państw dotkniętych 
wojną. Po 1991 roku i upadku Związku Radzieckiego, pierwszy, zewnętrzny aspekt 
stracił na znaczeniu i został zastąpiony przez dążenie do zapobiegania ponownemu 
odradzaniu się znaczącej pozycji Rosji na arenie międzynarodowej, stabilizacji regionu 
poprzez regulowanie, zapobieganie, wygaszanie i odbudowę po wybuchu kolejnych 
konfliktów i wojen regionalnych lub domowych. Po 2001 roku doszło do wykształce-
nia zupełnie nowej perspektywy zewnętrznych przyczyn budowy relacji transatlan-
tyckich i wzmocnienia w ich ramach elementu zwalczania zagrożeń asymetrycznych. 
Aspekt wewnętrzny nie uległ głębokim zmianom, został natomiast wypełniony nowymi 
treściami, takimi jak problemy związane z napływem migrantów, konfliktami na tle 
religijnym, narodowościowym, a nawet kulturowym. Przyczyny wewnętrzne wpływa-
jące na konieczność budowy znacznie bardziej zaawansowanych relacji transatlan-
tyckich zostały dodatkowo rozszerzone o problemy związane z nieudanym procesem 
budowy społeczeństw wielokulturowych, zarówno w Europie jak i na świecie. Nowe 
wyzwania i nowa jakość relacji międzynarodowych oraz głębokie różnice w opiniach 
poszczególnych partnerów transatlantyckich doprowadziły do rozbudzenia wysiłków 
na rzecz zidentyfikowania nowych aspektów łączących Stany Zjednoczone i państwa 
europejskie, w tym także Unię Europejską. Proces ten swój początek i jednocześnie 
swoje apogeum osiągnął w 2003 roku, kiedy to Stany Zjednoczone dokonały inwazji 
na Irak, a europejscy członkowie NATO poróżnili się w ocenie sytuacji. Pojawiło się 
wówczas wiele pytań o dalsze relacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ich euro-
pejskimi partnerami, o chęć dalszej partycypacji Stanów Zjednoczonych w kreowaniu 
bezpiecznej Europy, o miejsce Unii Europejskiej w owych relacjach, o dalszą strategię 
NATO, o metody utrzymania i gwarantowania pokoju i bezpieczeństwa i o miejsce 
relacji transatlantyckich w polityce Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej oraz 
poszczególnych państw Starego Kontynentu7. Powyższe pytania wpisują się w pewnym 
sensie w teorie realistyczne, z których dwie, a więc „równowagi sił” i „teoria stabi-
lizacji poprzez hegemonię” znajdują szczególny wyraz w ramach naszych rozważań. 
Teorie te stwarzają podstawy do tego by sądzić, iż żadne państwo nie jest bezpieczne, 
gdyż każde państwo potrzebuje gwarancji bezpieczeństwa, ale także każde musi mieć 
partnerów do jego zagwarantowania, ponieważ samo nie jest w stanie prawidłowo 
i skutecznie bronić się przed coraz to nowymi zagrożeniami, szczególnie tymi, które 
są asymetryczne, trudne do przewidzenia i niemożliwe do zwalczania przy pomocy 
konwencjonalnych metod. W literaturze polskiej temat ten rozwinął Stanisław Koziej, 
pisząc w czasopiśmie „Bezpieczeństwo Narodowe”, że (…) dzisiaj żadne państwo 
w pojedynkę nie jest w stanie poradzić sobie ze złożonymi problemami współczesnego 

7 Szerzej: M. Elistrup-Sangiovanni and D. Verdier, European integration as a solution to war, „European 
Journal of International Relations”, Vol. 11, 2005, s. 99–135. 
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świata”8. W tym przypadku ciężko jest jednak mówić o „równowadze sił” gdy współ-
cześnie trzeba równoważyć nie tyle państwa niestabilne, zbójeckie lub upadłe, a przede 
wszystkim eliminować zagrożenia stworzone przez niemożliwe do przyrównania do 
państwa i jego potęgi, organizacje terrorystyczne, zjawiska i działania ujęte w ramy 
cyberterroryzmu czy problemy ekologiczne. Owe zagrożenia stają się oczywiście pod-
stawowe dla współczesnego świata, niemniej jednak nadal pozostają kwestie związane 
z koniecznością wypracowywania „sumy zero” w odniesieniu do Iraku, Iranu, Afgani-
stanu, czy też Korei Północnej. „Suma” powyższa może być także niezbędna w ramach 
relacji ze wschodzącymi potęgami, zarówno politycznymi (Chiny), jak i ekonomicz-
nymi (Chiny, Brazylia), choć kwestie ekonomiczne są na tyle złożone, że nie można 
ich bezpośrednio analizować w świetle teorii politologicznych, a tym samym trzeba 
pamiętać, iż największym potencjałem dysponują obecnie korporacje transnarodowe, 
które także są niekonwencjonalnymi uczestnikami stosunków międzynarodowych 
i wobec których jest niezwykle trudno stosować politykę państwa opartą o teoretyczne 
założenia realizmu. Niemniej jednak, państwa, zgodnie z teorią realistyczną, poszu-
kują możliwości budowania wspólnoty i równowagi sił w ramach różnorodnych form 
współpracy obejmujących kwestie wojskowe i gospodarcze. Jednocześnie w przypadku 
braku możliwości wypracowania wspólnych celów i zadań, doprowadzają do zderzenia 
na obu wymienionych wyżej poziomach, pobudzając rywalizację lub doprowadzając do 
konfliktu9. Tym samym państwa potrzebują czynnika jednoczącego, którym zwykle jest 
zagrożenie. W okresie powojennym wynikało ono z pozycji Związku Radzieckiego, 
po 1991 roku z deregulacji granic, wojny na Bałkanach i niestabilnej sytuacji w wybra-
nych regionach świata, po 2001 roku z zagrożenia terrorystycznego, a po 2009 roku 
z kryzysu gospodarczego, zmian ładu międzynarodowego oraz wykształcaniu się nowej 
grupy dominującej, do której zalicza się państwa BRICS10. Problem polega jednak 
na tym, że o ile Stany Zjednoczone zdają sobie z tego sprawę i przesuwają środek 
ciężkości w rejon Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki11 o tyle wydaje się, że Unia Euro-
pejska nie ma pojęcia o zastanej rzeczywistości i funkcjonuje na bazie samodzielnie 
wykreowanych złudzeń o własnej potędze, które pozwalają europejskim politykom 
trwać w przekonaniu o niezłomnej pozycji Unii Europejskiej w świecie i ich ogromnym 
wpływie na nowo kształtujący się ład światowy. W ramach Unii Europejskiej i Europy 
jako obszaru geograficznego, panuje również przekonanie o ogromnym znaczeniu Sta-
nów Zjednoczonych dla bezpieczeństwa i stabilizacji Starego Kontynentu. Podejście 

 8 S. Koziej, Potrzeba nowelizacji strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej, „Bezpieczeństwo Narodowe”, 
nr 20, 2011, s. 21.

 9 R.R. Krebs, The limits of alliance: conflict, cooperation and collective identity, [w:] A. Lake, D. Och-
manek, The real and the ideal. Essay on international relations in honor of Richard H. Ullman, The Coun-
cil on Foreign Relations, Rowman and Littlefield Publishers Inc. Maryland–Oxford 2001, s. 210–219.

10 P. Goff, A comment of the effective possibilities of multilateralism, [w:] A.S. Alexandroff, Can the world be 
governed? Possibilities for effective multilateralism, Center for International Governance Innovation and 
Wilfrid Laurier University Press, Canada 2008, s. 390–391.

11 Szerzej: J. Tomaszewski, Zmiany w polityce bezpieczeństwa USA, „Bezpieczeństwo Narodowe”, Kwartal-
nik BBN, III–IV 2012, 23–24, s. 91–117.
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to, ewidentnie prowadzi nas ku drugiej wspomnianej już w tekście teorii realistycznej 
związanej ze stabilizującą rolą hegemona, którym w tym przypadku są Stany Zjed-
noczone. Rozważając poruszane zagadnienie przy jej pomocy, moglibyśmy stwier-
dzić, że cezura czasowa jak i większość pozostałych czynników nie ma znaczenia. Po 
pierwsze dlatego, że zmiany na arenie międzynarodowej nie mają większego znaczenia 
dla relacji transatlantyckich, oczywiście przy założeniu, że Stany Zjednoczone trwają 
w nienaruszalnym stadium hegemona. Po drugie, że nie ma innego spoiwa w stosun-
kach euroatlantyckich poza Stanami Zjednoczonymi. Podejście to, chociaż możliwe, 
a nawet w niektórych przypadkach uzasadnione, znacznie jednak zuboża perspektywę 
poznawczą i upraszcza jakże złożoną materię poruszanego problemu. 

Rozważane zagadnienia można również poddać analizie w ramach perspektywy 
liberalnej, której znaczącymi elementami możliwymi do wykorzystania w ramach 
poruszanych kwestii są „teoria instytucjonalna” i „liberalna teoria pokoju demokra-
tycznego”.

Teoria instytucjonalna, mimo iż uznaje rolę państw, na pierwszym miejscu stawia 
instytucje powoływane przez państwa w celu realizacji strategicznych zamierzeń. Jej 
elementem przemawiającym na korzyść relacji transatlantyckich jest niezłomna chęć 
utrzymania już istniejącej organizacji, a w przypadku pojawiających się przeszkód 
utrudniających jej funkcjonowanie, poszukiwanie czynników spajających jej człon-
ków wokół jednego problemu, zadania czy zamierzenia i umożliwiających realizację 
wspólnych celów. W tym przypadku, po upadku ZSRR doszło do zmiany oznaczającej 
konieczność przewartościowania głównych założeń NATO i wypracowania zupełnie 
nowej strategii, w ramach której postanowiono o rozszerzeniu działań tej organizacji 
poza strefę traktatową, zarówno w aspekcie geograficznym jak i merytorycznym. Po 
2001 roku potwierdzono najważniejszy zapis Paktu Północnoatlantyckiego, a więc arty-
kuł 5. Obecnie trwają dynamiczne prace nad wzmocnieniem współpracy transatlantyc-
kiej w ramach NATO na poziomie aktywnej realizacji zadań, co państwa członkowskie 
mogą osiągnąć poprzez wdrożenie w życie projektu dotyczącego podejmowania wspól-
nych działań w ramach tworzonych „ad hoc” grup państw zainteresowanych danym 
zagadnieniem. Powyższa koncepcja wymaga także wypracowania systemu decyzyj-
nego, opartego lub wzbogaconego o liberum veto – nieblokującego procesu realizacji 
zadania, a pozwalającego państwu niezainteresowanemu na niepodejmowanie decyzji 
i działania. Zmiany wprowadzane do strategii NATO są łatwiejsze do wykonania niż 
ustanowienie jakiejkolwiek nowej formy współpracy w relacjach transatlantyckich, 
dlatego też Stany Zjednoczone zdecydowanie większy nacisk kładą na współpracę 
w ramach NATO niż na rozbudowę relacji z Unią Europejską, która dla Organizacji 
Paktu Północnoatlantyckiego nie jest partnerem do współpracy w wymiarze kształto-
wania i utrzymania pokoju lub ugruntowania jego pozycji na świecie, a stanowi jedynie 
wygodną formę zastępczą w przypadku konieczności wprowadzenia misji cywilnych 
zastępujących oddziały NATO, na terytoriach pogrążonych w konflikcie. Takie podej-
ście podbudowuje również drugi element wybranej perspektywy liberalnej, obejmujący 
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Liberalną Teorię Demokracji Pokoju, która oznacza brak bezpośredniej walki pomię-
dzy funkcjonującymi demokracjami, a tym samym ich większą zdolność jak i chęć do 
współpracy, co znalazło swój wyraz chociażby w ramach Północnoatlantyckiej Rady 
Współpracy. Niemniej jednak hasło „demokracje nigdy ze sobą nie walczą” wydaje się 
być niezwykle naiwne i nadużywane we współczesnym świecie, chociażby ze względu 
na fakt braku empirycznych dowodów na odważnie użyte w tym stwierdzeniu sfor-
mułowanie „nigdy”, bo po pierwsze w przyszłości może do takiego konfliktu zbroj-
nego dojść, a obecnie można w tym aspekcie wskazać na wojnę rosyjsko-gruzińską, 
przy oczywistym założeniu, że bez względu na niedoskonałość funkcjonujących tam 
demokracji, za takie są one uznawane. Ponadto można je także odnieść do specyficz-
nej sytuacji w Kosowie, Iraku czy Afganistanie. Takiego zabiegu w perspektywie teo-
rii Imannuela Kanta dokonał Johannes Lenhard w swojej pracy Kant and the liberal 
democratic peace theory – the case of Kosovo, Iraq and Afganistan12.

Powyższe podejścia teoretyczne i skorelowane z nimi cezury czasowe umożliwiają 
obserwację przemian jakie zachodziły w relacjach transatlantyckich od upadku ZSRR. 
Rozpoczęły się one dynamiczną współpracą wszystkich członków NATO i wzmocnie-
niem bezpieczeństwa Europy, przechodząc przez niepewne lata 90., kiedy to pojawiły 
się pierwsze różnice w ocenie sytuacji i sposobie działania w reakcji na wydarzenia 
na Bałkanach, poprzedzone opiniami o możliwości redukcji amerykańskiej obecności 
w Europie. Słabość ówczesnych Wspólnot Europejskich, konieczność zwrócenia się 
o pomoc do NATO oraz przebijające się z jego działania amerykańskie podejście do 
kwestii rozwiązywania sporów i zastosowania strategii „hard power” na bazie poparcia 
społecznego i odrzucenia pierwszeństwa regulacji międzynarodowych i decyzji Rady 
Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych ukazało w całej rozciągłości nie tylko sła-
bość Wspólnot, lecz także ich państw członkowskich, nieumiejętność wykorzystania 
od lat kształtowanej Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, Wspólnej Polityki 
Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz słabość procesów decyzyjnych i faktyczne rozejście 
się na poziomie interesów i wartości państw członkowskich UE. Dodatkowym czynni-
kiem osłabiającym współpracę pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej 
i NATO była różnica w opiniach na temat ewentualnego wówczas poszerzenia NATO 
o państwa byłego bloku wschodniego, co zdecydowanie miało wpływ na późniejsze 
relacje z nowymi członkami i ich postawę, będącą tak jak w przypadku Polski wyrazem 
lojalności wobec Stanów Zjednoczonych, w rozumieniu wielu polityków, badaczy jak 
i obywateli, jedynego realnego sojusznika i gwaranta bezpieczeństwa Polski. Dopiero 
w 2001 roku owa współpraca nabrała nowego, głębszego wymiaru, który ewidentnie 
wynikał z wykorzystania art. 5 Paktu Północnoatlantyckiego i niezmiernie poważnego 
potraktowania go przez państwa członkowskie NATO.

12 J. Lenhard, Kant and the liberal democratic peace theory – the case of Kosovo, Iraq and Afganistan, Essay, 
Grin Verlag, Auflage 2010.
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* * *

Celem niniejszego opracowania jest analiza agendy bezpieczeństwa Unii Europejskiej 
i Stanów Zjednoczonych dokonana w oparciu o przyjęte w tym zakresie najważniejsze 
dokumenty programowe. Należą do nich unijna i amerykańskie strategie bezpieczeń-
stwa. Ambicją autora nie jest przedstawienie wyczerpującego i całościowego kata-
logu, czy tym bardziej kalendarium kształtowania owych strategii i zawartych w nich 
postanowień. Zamierzeniem jest, w kontekście relacji transatlantyckim, wskazanie 
kierunków podejmowanych działań i decyzji oraz porównanie kluczowych z punktu 
widzenia stosunków transatlantyckich obszarów polityki zewnętrznej obu aktorów 
sceny międzynarodowej. Wskazanie zbieżności i rozbieżności między dokumentami 
programowymi, percepcją stosunków międzynarodowych i ich oceną. Główną tezą 
pracy jest twierdzenie, że Unia Europejska staje się coraz słabszym aktorem światowej 
polityki, niezdolnym wypracować spójnych założeń w aspekcie polityki zewnętrznej jak 
i wykreować jednolitej spójnej strategii obejmującej rzeczywisty stan relacji międzyna-
rodowych. Ponadto weryfikowana jest teza o unijnej lub też europejskiej megalomani 
i braku realistycznych wizji, które można by w sposób wspólnotowy wdrażać w życie, 
a tym samym wykreować własne zdolności oddziaływania zewnętrznego i budowania 
systemu gwarancji bezpieczeństwa. 

Opracowanie oparte jest na najnowszych, opublikowanych ostatnio, źródłach 
anglojęzycznych i polskich, z których jednak autor korzystał w mniejszym zakresie. Są 
to nie tylko dokumenty strategiczne, lecz także monografie i opracowania czołowych 
europejskich i amerykańskich think-tanków specjalizujących się w kwestiach trans-
atlantyckich i bezpieczeństwa (takich jak: Center for European Policy Analysis, Ber-
telsmann Foundation, Weatherhead Center for International Affairs Harvard University, 
Center for Transatlantic Relations, Stratfor Global Intelligence). Ponadto autor korzystał 
z periodyków anglojęzycznych i polskojęzycznych poświęconych tej tematyce lub poru-
szających ją w wybranych zakresach (np. „Bezpieczeństwo Narodowe”, „Myśl Eko-
nomiczna i Polityczna”, „Studia Europejskie” i „Sprawy Międzynarodowe”) Istotną 
część stanowią również artykuły z międzynarodowej prasy codziennej, z których autor 
czerpał wypowiedzi osób znaczących dla badanego tematu.
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ROZDZIAŁ 1

Strategia bezpieczeństwa  
Unii Europejskiej z 2003 roku

W 2003 roku przyjęto w ramach Unii Europejskiej strategię o nazwie „Bezpieczna 
Europa w lepszym świecie – Europejska Strategia Bezpieczeństwa.” Była ona 

konstruowana w związku ze zwiększającymi się potrzebami nie tylko ukształtowania, 
lecz także rozszerzenia strefy bezpieczeństwa Unii Europejskiej, zarówno w aspek-
cie wewnętrznym jak i zewnętrznym, obejmującym państwa mające po rozszerzeniu 
w 2004 roku sąsiadować z Unią Europejską. Już we wstępie owego dokumentu auto-
rzy stwierdzili, że „Europa nigdy dotąd nie cieszyła się w takim stopniu jak obecnie 
dobrobytem, bezpieczeństwem i wolnością”1 by dalej w tej samej części podkreślić 
najważniejszy element strategii europejskiej: „stopniowe rozpowszechnianie rządów 
prawa i demokracji (…)”, które „(…) doprowadziło do przemiany autorytarnych 
reżimów w bezpieczne, stabilne i dynamiczne demokracje”2. Podniesiono w niej pro-
blem konieczności ciągłego radzenia sobie z zagrożeniami i wyzwaniami zaznaczając 
potrzebę gotowości Unii Europejskiej „do podjęcia odpowiedzialności za bezpieczeń-
stwo globalne oraz do wspólnego budowania lepszego świata”3. Niestety nie sprecyzo-
wano w rzeczonym dokumencie bardzo ogólnego pojęcia „lepszy świat”, które może 
pozostawiać wiele różnorodnych, subiektywnych możliwości interpretacji. Autorzy 
podjęli się scharakteryzowania otoczenia zewnętrznego w ramach, którego wyróżnili 
wyzwania globalne i główne zagrożenia. Według nich „otoczenie zewnętrzne po zimnej 
wojnie charakteryzuje się coraz szerszym otwarciem granic, co sprawia, że wewnętrzne 
i zewnętrzne aspekty bezpieczeństwa są ze sobą nierozerwalnie związane (…) Zwięk-
szył również zależność Europy od wspólnej połączonej infrastruktury w zakresie 
transportu, energii, informacji i innych dziedzin życia. (…) W wielu przypadkach pro-
blemy gospodarcze wiążą się z problemami politycznymi i gwałtownymi konfliktami”4. 
Wobec powyższego stwierdzili, że „bezpieczeństwo jest podstawowym warunkiem roz-

1 „Bezpieczna Europa w lepszym świecie – Europejska Strategia Bezpieczeństwa.”, www.consilium.
europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIPL.pdf.

2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
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woju”5. Jednocześnie stworzyli katalog najbardziej niepokojących zagrożeń, w ramach 
którego wyliczono: terroryzm, rozprzestrzenianie broni masowego rażenia, konflikty 
regionalne, rozpad państwa i przestępczość zorganizowaną. Niestety, przypisana 
każdemu z nich ogólna charakterystyka wręcz razi swoją prostotą, brakiem głębszej 
analizy i wykazuje powtórzenia oczywistych zagadnień, nawet dla osoby niebędącej 
badaczem tychże kwestii. W ten sposób nie wnoszą one nic w charakterystykę owych 
zagrożeń. Warto więc, w celu umotywowania poglądów autora tego tekstu przytoczyć 
wspomniane opisy wymienionych zagrożeń: „terroryzm zagraża życiu ludzi, powoduje 
wzrost wydatków, prowadzi do osłabienia otwartości i tolerancji naszych społeczeństw 
oraz stanowi coraz większe zagrożenie strategiczne dla całej Europy (…) Rozprze-
strzenianie broni masowego rażenia stanowi największe zagrożenie dla naszego bez-
pieczeństwa (…) Konflikty regionalne takie jak te w Kaszmirze, w regionie Wielkich 
Jezior oraz na Płw. Koreańskim mają taki sam pośredni i bezpośredni wpływ na inte-
resy europejskie jak konflikty rozpoczynające się bliżej, przede wszystkim na Bliskim 
Wschodzie (…). Rozpad państwa: złe rządzenie – korupcja, nadużycia władzy, słabe 
instytucje i  brak odpowiedzialności oraz konflikty cywilne koordynują państwa od 
wewnątrz (…) przestępczość zorganizowana: Europa jest głównym celem przestęp-
czości zorganizowanej. To wewnętrzne zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa ma 
poważny wymiar zewnętrzny: transgraniczny przemyt narkotyków, kobiet, nielegalnych 
imigrantów i broni”6. Dostrzegając i katalogując owe zagrożenia przyjęto cele strate-
giczne, do których zaliczono: odpowiedź na zagrożenia, budowanie bezpieczeństwa 
w naszym sąsiedztwie (unijnym), porządek międzynarodowy oparty na skutecznym 
multilateralizmie. W ich ramach wymieniane są poszczególne działania podejmowane 
przez Unię Europejską w celu realizacji przyjętych zamierzeń. W dokumencie zde-
cydowanie podkreślono znaczenie prawa w budowie bezpieczeństwa międzynarodo-
wego, stwierdzając: „warunkiem międzynarodowego porządku opartego na prawie 
jest rozwój prawa w reakcji na rozprzestrzenianie (broni), rozwój terroryzmu i ogólne 
ocieplenie klimatu”7. Jest to niewątpliwie utrzymanie głównej zasady oddziaływania 
Unii Europejskiej na arenie globalnej, jaką jest „soft power”. Jednocześnie uważa się, 
że „najlepszą ochronę naszego bezpieczeństwa stanowią dobrze rządzone demokra-
tyczne państwa. Rozpowszechnianie dobrych rządów, wspieranie reform politycznych 
i społecznych, walka z korupcją i nadużyciem władzy, ustanawianie reguł prawnych 
i ochrona praw człowieka to najlepsze środki wzmacniania porządku międzynarodo-
wego”8. Stwierdzono jednocześnie, że „przyczynianie się do zapewnienia skutecznych 
rządów poprzez programy pomocy, jej tzw. warunkowość (conditionality) i środki sto-
sowane w zakresie handlu pozostają ważną cechą naszej polityki, którą powinniśmy 
w przyszłości wzmocnić. Świat postrzegany jako przestrzeń sprawiedliwości i możli-

5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
8 Ibidem.
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wości dla każdego, będzie bardziej bezpieczny dla Unii Europejskiej i jej obywateli”9. 
Można, zatem powyższe uznać za zapowiedź stworzenia instrumentów umożliwiają-
cych oddziaływanie Unii Europejskiej poza jej granicami, takich jak Europejska Poli-
tyka Sąsiedztwa, co związane jest w dużej mierze z przygotowaniem, jak określają to 
autorzy dokumentu: „kultury strategii”10.

1.1.  Sprawozdanie z wdrażania  
europejskiej strategii bezpieczeństwa 

W 2008 roku przygotowano sprawozdanie z wdrażania europejskiej strategii bezpieczeń-
stwa, uzupełniając ją dodatkowym hasłem o utrzymaniu bezpieczeństwa w zmieniają-
cym się świecie. W dokumencie jego autorzy stwierdzili, że Unia Europejska dysponuje 
niezwykłym zestawem instrumentów, dzięki którym w niespotykanym zakresie realizuje 
swoją politykę bezpieczeństwa i jednocześnie przyczynia się do jego zagwarantowania 
na świecie. Wprowadzenie tego rodzaju sformułowania do sprawozdania z działalności 
Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wskazuje na wysoki stopień subiektywizmu 
przeprowadzanej oceny i chęci zaznaczenia roli Unii Europejskiej na świecie, nawet jeśli 
owa ocena odbiega znacznie od opinii badaczy i innych uczestników stosunków mię-
dzynarodowych. Zgodzić się można oczywiście z zawartym w sprawozdaniu sformuło-
waniem o ograniczaniu ubóstwa, działaniu na rzecz rządów prawa i praw człowieka, 
wdrażania pomocy rozwojowej i eliminowaniu pierwotnych przyczyn konfliktów i braku 
bezpieczeństwa. Niewątpliwie jednak owe przykłady dość łatwo można podważyć, ana-
lizując chociażby kwestie wysokości pomocy przeznaczanej dla Bałkanów i terytoriów 
ultraperyferyjnych wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej, statusu Kosowa, 
czy też kwestii Naddniestrza, Gruzji, a nawet państw objętych tak zwanymi „rewolucjami 
arabskimi”. Przytaczane przez autorów rozliczne misje unijne, rzeczywiście przyczy-
niły się do wzmocnienia stabilności w niektórych regionach, unaoczniając jednocześnie 
takie fakty jak: brak realnej zdolności unijnych misji do oddziaływania w niektórych 
państwach (Kosowo), brak zdolności logistycznych (Kongo), brak zdolności bojowych 
(Libia), a  także możliwość podejmowania działań w ramach misji Unii Europejskiej 
jedynie na terytoriach o całkowicie wygaszonych konfliktach zbrojnych, których przeka-
zanie spod nadzoru NATO lub ONZ było wyrazem politycznej poprawności i taktycznej 
wygody obu powyższych organizacji. Wypada tym samym zgodzić się z autorami owego 
sprawozdania, że jest to wynik „charakterystycznego europejskiego podejścia do poli-
tyki zagranicznej i bezpieczeństwa”, a więc realnie rzecz ujmując, braku jakiejkolwiek 
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, braku chęci współdziałania, braku ujed-
noliconych celów, istnieniu rozmijających się strategii poszczególnych państw, niechęci 

 9 Ibidem.
10 Ibidem.
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części z członków Unii do angażowania jej w działania polityczno-wojskowe, a przede 
wszystkim ze względu na całkowity brak zdolności wojskowych i wykorzystywanie „soft 
power”, która w większości owych przypadków jest niewystarczającą lub zupełnie nie-
uzasadnioną i bezużyteczną koncepcją. Owa zasada działania w ramach „soft power” 
ma rzeczywiście wymiar zgodny z główną linią polityczną Unii Europejskiej, czyli z uzy-
skaniem i utrzymaniem poparcia społecznego dla działań organizacji. Niestety jednak 
można mieć wątpliwości co do stwierdzenia o „odnoszeniu sukcesów, gdy działania są 
spójne i podejmowane na czas”. Wątpliwości pojawiają się, po pierwsze, w aspekcie 
spójności Unii i procesów decyzyjnych w niej zachodzących jak i zdolności reagowania 
na dynamicznie zachodzące zmiany na arenie międzynarodowej. Przykładów na brak 
zdolności wypełniania założeń spójności i adekwatności podejmowanych działań w cza-
sie można wymienić cały szereg, pośród których znajdują się takie chociażby jak: kwe-
stia uznania niepodległości Kosowa, wojna w Iraku, Gruzja, „wiosna arabska” i szereg 
innych. W tym duchu można odwołać się do zdecydowanego stwierdzenia znajdującego 
się w sprawozdaniu, „że zasady poszanowania suwerenności, niezawisłości i integralności 
terytorialnej państw oraz pokojowego rozwiązywania konfliktów nie podlegają negocja-
cji”, co po raz kolejny stanowi wątpliwą podstawę funkcjonowania Unii, w ramach której 
wymienione powyżej zasady stosuje się wybiórczo i z ewidentnym dostosowaniem podej-
mowanych decyzji do ogólnych trendów politycznych. Wymienić wystarczy chociażby: 
kwestie uznania niepodległości Kosowa, Naddniestrza, Abchazji i Osetii. Musimy zgo-
dzić się z autorami sprawozdania iż „suwerenne rządy muszą wziąć odpowiedzialność 
za konsekwencje swoich działań i wspólnie odpowiadać za ochronę społeczności przed 
ludobójstwem, zbrodniami wojennymi, czystkami etnicznymi i zbrodniami przeciwko 
ludzkości”, musimy jednak pamiętać, że suwerenny nie znaczy demokratyczny, a nawoły-
wanie autorytarnych władców, dyktatorów i pozostałych światowych zbrodniarzy i kacy-
ków pełniących funkcje przywódców państw, czy rządów do respektowania powyższych 
zasad, jest nieskuteczne, a w przypadku zestawienia polityki Unii wobec Chin, prezy-
denta Syrii, czy chociażby Federacji Rosyjskiej, co najmniej niewiarygodne, a na pewno 
nie wywierające jakiegokolwiek wpływu na tych, którzy są suwerenami, a jednocześnie 
nie przestrzegają norm i zasad tak szeroko promowanych przez Unię Europejską. 

Zawarte w sprawozdaniu stwierdzenie, że „Europa musi przewodzić odnowie mul-
tilateralnego ładu” jest niestety kolejnym elementem pustosłowia wykorzystanego do 
analizy jakże poważnej kwestii zagwarantowania bezpieczeństwa na starym kontynen-
cie, jak i budowania pozycji Unii Europejskiej w świecie. Wspomniany ład wielobie-
gunowy już od kilku lat znajduje się w stanie in statu nascendi, taki też charakter miał 
w 2008 roku kiedy powstawało charakteryzowane tutaj sprawozdanie. Jednakże Unia 
Europejska w żadnym razie nie bierze faktycznie czynnego udziału w wypracowywaniu 
jego kształtu i charakteru, a co ważniejsze nie jest w ogóle dostrzegana przez naj-
większych graczy na arenie międzynarodowej do których w owym nowo tworzącym 
się ładzie można zaliczyć: Stany Zjednoczone, państwa BRICS, a także państwa Bli-
skiego Wschodu, które bez względu na swoją sytuację polityczną i społeczną wywierają 
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ogromny wpływ na nową strukturę architektury układu sił na świecie. Ich oddziaływa-
nie w zależności od ich stabilności i przewidywalności politycznej jest albo pozytywne, 
wspomagające budowę zaufania między państwami albo negatywne, wywołujące poczu-
cie niestabilności i narastania zarówno symetrycznych jak i asymetrycznych zagrożeń. 
Niestety Unia Europejska nie tylko nie odgrywa znaczącej roli w stosunkach między-
narodowych, nie jest najważniejszym partnerem dla Stanów Zjednoczonych i nie sta-
nowi meritum amerykańskiego działania, lecz także nie jest realnym partnerem dla 
NATO w procesie stabilizowania i gwarantowania bezpieczeństwa. NATO właściwie 
nie uznaje Unii Europejskiej za partnera i tak jej nie postrzega w procesie kształto-
wania bezpieczeństwa i stabilności, skupiając się raczej na poszczególnych państwach 
członkowskich, sygnatariuszy Traktatu Waszyngtońskiego. Fakt, iż Unia Europejska 
działa zgodnie z zasadami, wytycznymi i decyzjami Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych jest szczytny, zasługujący na pochwałę i wyróżnienie, lecz zupełnie niewystarcza-
jący i w przypadku kształtowania strefy bezpieczeństwa na arenie międzynarodowej 
oraz kształtowania nowego ładu całkowicie pozbawiony znaczenia. 

Autorzy sprawozdania stwierdzili, zupełnie bezzasadnie że „w ciągu ostatnich pię-
ciu lat UE poczyniła zdecydowane postępy” pisząc, iż jesteśmy uznawani za ważny 
element w dziele tworzenia lepszego świata.” Oczywiście można się z nimi zgodzić, 
jeśli weźmiemy pod uwagę coraz to nowe dokumenty, postanowienia i regulacje wdra-
żane przez Unię, problem jednak polega na tym, że one wszystkie pozostają w strefie 
teorii i nie są realizowane lub nie są nawet przewidziane do realizacji. Ponadto wydaje 
się dość problematycznym zdefiniowanie i rozwinięcie użytego przez autorów spra-
wozdania pojęcia „lepszego świata”, które jednym może przypominać romantyczny 
mesjanizm, a innym opowieści Juliusza Verna lub nawet „Pilota Pirxa” Lema. Dlatego 
też słusznie autorzy sprawozdania piszą, że „abyśmy mogli wykorzystać swój poten-
cjał musimy jeszcze bardziej zwiększyć nasze zdolności, być jeszcze bardziej spójni 
i bardziej aktywni”, do czego można by niewątpliwie dodać „zdecydowanymi reali-
stami a nie marzycielami”. Właśnie ten brak spójności i aktywności, w tym aktywno-
ści kolektywnej jest największym problemem, z którym muszą się zmierzyć państwa 
członkowskie i gremia decyzyjne Unii Europejskiej. Wobec powyższego, w sprawozda-
niu stwierdzono, że „każda sytuacja wymaga spójnego wykorzystania naszych instru-
mentów, w tym współpracy politycznej, dyplomatycznej, rozwojowej i humanitarnej, 
w zakresie reakcji na sytuacje kryzysowe, gospodarcze i handlowe, a także zarządzania 
kryzysami cywilnymi i wojskowymi. Kluczowe są odpowiednie i skuteczne struktury 
dowodzenia i sztaby. Należy wzmocnić nasze zdolności w zakresie łączenia wiedzy 
cywilnej i wojskowej począwszy od powstawania koncepcji misji, przez fazę planowa-
nia aż do realizacji. Rozwijamy ten aspekt EPBiO poprzez tworzenie odpowiednich 
struktur administracyjnych, mechanizmów finansowych i systemów”. Rzeczywiście 
w ramach WPBiO powstało szereg różnorodnych organów administracyjno-anali-
tycznych, wdrożono rozliczne procedury, lecz nadal nie doprowadzono do pełnego 
ujednolicenia procesu decyzyjnego, jednomyślności i pełnej niezachwianej kooperacji 
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między państwami członkowskimi. Faktem jest też znaczenie WPBiO jak i polityki 
zagranicznej w szerszym wymiarze dla kształtowania pozycji Unii w świecie i jej relacji 
ze Stanami Zjednoczonymi, co jednak nie oznacza szczególnego miejsca Unii w świa-
towym ładzie, w szczególności wobec ewidentnej słabości tej polityki i braku środków 
i mechanizmów do jej realizacji. 

1.2.  Projekt strategii bezpieczeństwa wewnętrznego  
Unii Europejskiej: „Dążąc do europejskiego modelu  
bezpieczeństwa” z 2010 roku

W trakcie prezydencji hiszpańskiej został przygotowany projekt nowej strategii bez-
pieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej zatytułowany „Dążąc do europejskiego 
modelu bezpieczeństwa”. Za jedno z głównych jego haseł przyjęto wymienianą już we 
wstępie „jedność w różnorodności”11, która ma stanowić podstawę wszelkich działań, 
także tych, prowadzących do zbudowania jednolitej koncepcji bezpieczeństwa. Dla 
potrzeb jednak prawidłowego sklasyfikowania zagrożeń, wprowadzenia odpowiednich 
instrumentów i mechanizmów kształtowania owego bezpieczeństwa jak i ich usyste-
matyzowania przyjęto definicję bezpieczeństwa, która jest niejako punktem wyjścia do 
dalszych zapisów znajdujących się w powyższej propozycji strategii. Stwierdzono, iż: 
„bezpieczeństwo wewnętrzne należy rozumieć, jako szerokie i kompleksowe pojęcie, 
łączące wiele sektorów i mające stanowić odpowiedź na wspomniane i inne poważne 
zagrożenia (w tym klęski żywiołowe i antropogeniczne, takie jak pożary lasów, trzęsie-
nia ziemi, powodzie i wichury), które mają bezpośredni wpływ na życie, bezpieczeństwo 
i komfort obywateli”12. Wspomniane w tej definicji zagrożenia zostały określone w spo-
sób następujący: „największe dziś dla Europy niebezpieczeństwa i zagrożenia związane 
są z przestępczością – takie jak terroryzm, przestępczość poważna i zorganizowana, prze-
myt narkotyków, cyberprzestępczość, handel ludźmi, seksualne wykorzystywanie nielet-
nich i pornografia dziecięca, przestępczość gospodarcza i korupcja, nielegalny handel 
bronią i przestępczość transgraniczna – niesłychanie szybko ewoluują w ślad za postę-
pem naukowym i technicznym, by służyć do nielegalnego wykorzystywania i podkopywa-
nia wartości i dobrobytu naszych otwartych społeczeństw”13. Jednocześnie wymieniono 
je w ramach najważniejszych wyzwań dla bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europej-
skiej przywołując opracowane działania, strategie bezpieczeństwa państw członkowskich 
oraz różnorodne modele współpracy mające służyć przeciwdziałaniu tymże zjawiskom14. 

11 Projekt strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej „Dążąc do europejskiego modelu 
bezpieczeństwa”, Rada Unii Europejskiej, REV 2, 5842/2/10, JAI 90, Bruksela 2010.

12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 „W walce z tymi zjawiskami państwa członkowskie Unii Europejskiej opracowały własne działania 

i strategie bezpieczeństwa, a w odpowiedzi na przemieszczanie się przestępców między sąsiednimi pań-
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W  ramach niniejszego dokumentu przyjęto również szereg narzędzi, które mają uła-
twić współpracę państw członkowskich w zakresie przewidywania i zwalczania zagrożeń. 
Zaliczono do nich: „analizę przyszłych sytuacji i scenariuszy: przewidywanie zagrożeń; 
właściwą reakcję: planowanie, tworzenie programów i usuwanie skutków; skuteczność 
w terenie: praca agencji, instytucji i organów (np.: EUROPOL, EUROJUST, FRON-
TEX); narzędzia oparte na wzajemnym uznawaniu, służące do wymiany informacji oraz 
ułatwiające wspólne śledztwa i operacje”15.

Zdecydowanie ważniejszym aspektem zawartym w propozycji strategii jest model 
bezpieczeństwa, który został stworzony i zaprezentowany w jej ramach. Model ten 
składa się z kilku znaczących elementów takich jak: ochrona porządku publicznego, 
współpraca wymiarów sprawiedliwości, zarządzanie granicami i ochrona ludności, 
wszystkie ustawione na jednym poziomie znaczenia dla bezpieczeństwa. Twórcy pro-
pozycji strategii przygotowali jednocześnie zasady działania w ramach powyższego 
modelu, do których zaliczyli takie elementy jak: „wzajemnie sprzężona polityka w dzie-
dzinie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa (…), ochrona wszystkich obywateli 
(…), przejrzystość i możliwość rozliczania działań (…), dialog, jako sposób na pokony-
wanie różnic w duchu tolerancji, szacunku i swobody wyrażania opinii (…), integracja, 
włączenie społeczne oraz walka z dyskryminacją, jako główne elementy bezpieczeństwa 
wewnętrznego Unii Europejskiej (…), solidarność między państwami członkowskimi 
w obliczu wyzwań przerastających pojedyncze państwa lub wymagających zgodnego 
działania, które służy całej Unii Europejskiej (…), wzajemne zaufanie, jako podstawa 
udanej współpracy”16. Odnosząc się do powyższych założeń, przyjęto zgodnie z nimi 
tzw. Strategiczne Wytyczne Działania i zaliczono do nich między innymi: szerokie 
i kompleksowe podejście do bezpieczeństwa wewnętrznego w ujęciu horyzontalnym 
i wertykalnym; zapewnienie skutecznego nadzoru demokratycznego i sądowego nad 
działaniami z zakresu bezpieczeństwa; prewencja i uprzedzanie wypadków poprzez 
wdrażanie działań profilaktycznych opartych na danych wywiadowczych; opracowa-
nie kompleksowego modelu wymiany informacji; współpraca operacyjna; współpraca 
organów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, zintegrowane zarządzanie 
granicami; stawianie na innowacje i szkolenia; zewnętrzny wymiar bezpieczeństwa 
wewnętrznego a współpraca z państwami trzecimi; elastyczne dostosowywanie się do 
przyszłych wyzwań17. Powyższe wytyczne obejmują swoim zakresem wybrane aspekty 
funkcjonowania Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, w szczególności w odniesieniu do 
transpozycji zasad prawa, współpracy instytucjonalnej i reguł funkcjonowania poszcze-
gólnych instytucji.

stwami – stworzyły też wzajemne dwustronne, wielostronne i regionalne modele współpracy”. Projekt 
strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii..., op. cit.

15 Projekt strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii..., op. cit.
16 Projekt strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii..., op. cit.
17 Szerzej: Projekt strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii..., op. cit.
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ROZDZIAŁ 2

Próby wzmocnienia  
Wspólnej Polityki Zagranicznej  

i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki 
Bezpieczeństwa i Obrony 

W celu ukształtowania silnej pozycji Unii Europejskiej w świecie postanowiono 
w jej ramach uruchomić zarówno politykę zagraniczną, jak i politykę bezpie-

czeństwa i obrony. Ich realizację wdrażano poprzez wykreowanie jasnych ram, stwo-
rzenie instrumentów i mechanizmów umożliwiających i usprawniających wykonanie 
przyjętych założeń jak i powołanie do życia instytucji unijnych odpowiedzialnych za 
powyższe kwestie, a jednocześnie stanowiących część szerszego planu współpracy mię-
dzynarodowej Unii Europejskiej. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa 
oraz Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony kształtowane były od początku zaini-
cjowania procesów integracyjnych w Europie, nabierając nie tylko rozmachu organi-
zacyjnego, lecz także coraz mocniejszych i bardziej zwartych struktur. Jednocześnie 
obie polityki w mentalności europejskiej zbliżały się do siebie, aż Wspólna Polityka 
Bezpieczeństwa i Obrony stała się integralną częścią Wspólnej Polityki Zagranicznej 
i Bezpieczeństwa (Art. 17.1 TUE). Proces wchłaniania tego spektrum działania Unii 
Europejskiej doprowadził do rozwoju ram instytucjonalnych WPZiB i WPBiO, które 
w dużym stopniu się pokrywają, choć specyficzny charakter operacyjny WPBiO spowo-
dował utworzenie odmiennego w stosunku do polityki zagranicznej podzbioru instytu-
cji przede wszystkim zobowiązanych do planowania i prowadzenia operacji z zakresu 
zarządzania kryzysowego. Powyższy rozwój instytucjonalny WPBiO oraz jej ciągłe 
i zdecydowane modyfikacje w ostatnich latach miały swoje korzenie w brytyjsko-fran-
cuskim szczycie z grudnia 1998 roku, kiedy to została przyjęta Wspólna Deklaracja 
w sprawie Europejskiego Bezpieczeństwa. Założono w niej konieczność wypracowania 
zdolności Unii do prowadzenia samodzielnych działań, wspieranych własnymi oddzia-
łami, odpowiednim procesem decyzyjnym oraz dążeniem państw członkowskich Unii 
Europejskiej do jej szerszego i głębszego oddziaływania na arenie międzynarodowej. 
Oczekiwanie powyższe obejmujące działania militarne rozszerzone zostało wkrótce 
o działania natury cywilnej, nadal pozostawiając najważniejszy element, którym jest 
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proces decyzyjny, w procesie tworzenia i dojrzewania pomiędzy wspólnotą a państwami 
członkowskimi. W tym względzie poddając analizie instytucje WPBiO i ich funkcjo-
nowanie niezmiernie ważnym jest przeanalizowanie metod podejmowania decyzji na 
linii wzajemnych interakcji pomiędzy ponadnarodowym, europejskim i narodowym 
poziomem zarządzania. W tym wymiarze możliwości decyzyjne mogą zostać określone 
jako zdolność do formułowania, adaptowania i implementacji decyzji. W przypadku 
WPBiO obejmuje to pięć najważniejszych funkcji: zdolność do ustalania wspólnych 
celów strategicznych i politycznych, rozwój koncepcji zarządzania kryzysowego w Unii 
Europejskiej, zdolność do gromadzenia właściwych informacji i generowania prawi-
dłowych i jednolitych analiz, rozwój i wzmocnienie wojskowych, cywilnych i finanso-
wych zasobów i środków dostępnych w ramach Unii, prowadzenie operacji z zakresu 
zarządzania kryzysowego.

Głównym problemem jednak pozostaje efektywność podejmowanych decyzji, 
która w dużej mierze zależy od mobilizacji zaangażowanych stron i wykorzystanych 
przez nich środków, a w szczególności także od stopnia zachowania spójności działania 
na każdym szczeblu procesu decyzyjnego, tak by umożliwiał on wypracowanie konsen-
susu pomiędzy narodowymi interesami a perspektywą instytucjonalną. W tym celu od 
momentu powstania WPBiO państwa członkowskie organizowały obsługę administra-
cyjną zdolną, po osiągnięciu odpowiedniego pułapu operacyjności i doświadczenia, do 
osiągnięcia założonych celów, zdynamizowania procesów decyzyjnych jak i kierowania 
podejmowanymi działaniami. Jednocześnie pozostawiono prawo veta w kompeten-
cjach państw członkowskich, co spowodowało przesunięcie zdolności podejmowania 
decyzji z poziomu narodowego na poziom instytucjonalny. Wymusiło to wypracowy-
wanie komplementarnych stanowisk pomiędzy Sekretarzem Generalnym, Wysokim 
Przedstawicielem ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa a rządowymi 
komitetami funkcjonującymi w ramach WPZiB i WPBiO. W tych ramach Sekretarz 
Generalny i Wysoki Przedstawiciel są zmuszeni do wspierania Prezydencji w ramach 
spotkań Rady ds. Ogólnych jak i Rady ds. Stosunków Zewnętrznych (GAERC), 
a  także poszczególnych komitetów odnoszących się do obu polityk. Ponadto muszą 
pracować nad kreowaniem wytycznych dla polityki realizowanej w ramach celów hory-
zontalnych, takich np. jak: konceptualizacja, zdolności, szkolenia oraz nad działaniami 
prowadzonymi w zakresie kreowania strategii dla wdrażanej polityki, a także eksper-
tyz wojskowych i cywilnych. Przedstawiciele narodowi spotykają się podczas posiedzeń 
komisji wypracowując decyzje na poziomie technicznym i politycznym, tak by umoż-
liwić zdefiniowanie pozycji i celów Unii oraz ich zatwierdzenie i przyjęcie wiążących 
postanowień i aktów prawnych przez Ministrów Spraw Zagranicznych zasiadających 
w GAERC. Taka forma wielopoziomowej współpracy jest wykorzystywana w szczegól-
ności wobec konieczności podjęcia decyzji o przeprowadzeniu interwencji z zakresu 
zarządzania kryzysowego oraz z zakresu planowania, wdrażania i wspierania misji 
organizowanych w ramach WPBiO. Mając na uwadze tak złożone procedury decy-
zyjne i konieczność ich ciągłego usprawniania, w kolejnych latach wdrażano szereg 
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reform obejmujących zarówno proces decyzyjny, same działania jak i zakres WPBiO. 
Dokonano tego na trzech poziomach: po pierwsze w ramach szerokiej reformy insty-
tucjonalnej zapoczątkowanej w 2002 roku, wynikającej z ustaleń podjętych podczas 
Konwencji na temat Przyszłości Europy, debaty na temat Europejskiej Strategii Bez-
pieczeństwa oraz doświadczeń zdobytych podczas misji z 2003 roku. Skutkowało to we 
wdrażaniu reform, które nie do końca w swoich założeniach współgrały ze sobą, często 
się na siebie nakładając i wzajemnie oddziałując. Przykładem mogą być działania z lat 
2003/2005 nastawione na rozwój zakresu zadań realizowanych w ramach zarządzania 
kryzysowego oraz przygotowanie w latach 2006/2008 procedur wzmocnienia struk-
tur i zdolności z tego zakresu. Po 2008 roku rozpoczął się proces wzmocnienia poli-
tycznego WPBiO, a tym samym ściślejszego powiązania go z WPZiB, ujednolicenia 
wytypowanych instrumentów, środków oraz procedur i zakresu dowodzenia w szcze-
gólności w ramach Komisji. 

Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony uzależniona jest jednak w dużej mierze 
od różnorodnych wizji państw członkowskich, ukształtowanych zgodnie z ich partyku-
larnymi interesami. Ogólnie napotykamy w tym względzie trzy kontrpropozycje, fran-
cuską – proponującą rozszerzanie wymiaru wojskowego, jego struktur decyzyjnych 
i zdolności operacyjnych, a tym samym ustanowienia Unii Europejskiej autonomicz-
nym graczem na arenie międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa i obrony; brytyj-
ską – promującą wzmacnianie na podbudowie i w ramach silnej współpracy z NATO 
wymiaru wojskowego, co niewątpliwie stanowi egzemplifikację obaw o dublowanie 
struktur i  mechanizmów NATO-wskich na poziomie unijnym oraz reprezentowaną 
przez Państwa nordyckie i Niemcy – koncepcję wzmacniania wymiaru cywilnego i jego 
mechanizmów, budowanych w ramach zdolności Unii do zarządzania sytuacjami kry-
zysowymi, począwszy od zapobiegania konfliktom, aż do stabilizacji po konflikcie. Pań-
stwa członkowskie mając jednak już wówczas wizję kolejnych zmian traktatowych 
i dążąc do usprawnienia WPBiO, wzmocniły do 2005 roku, kompleksowe podejście 
i  koordynację międzyfilarową, która została później zniesiona na mocy Traktatu 
Lizbońskiego. Na jego podstawie wprowadzono szereg zmian w WPBiO, które w dużej 
mierze dotyczą instytucji funkcjonujących w ramach tej polityki. Rdzeniem procesu 
decyzyjnego w instytucjach WPBiO oraz WPZiB nadal są niewątpliwie państwa człon-
kowskie oraz Sekretariat Rady. Szefowie państw i rządów spotykają się na poziomie 
Rady Europejskiej a Ministrowie Spraw Zagranicznych na poziomie GAERC. Ponadto 
odbywają się spotkania przedstawicieli dyplomatycznych i przedstawicieli wojskowych 
na poziomie właściwych komisji. Przygotowują oni cele i informują o działaniach tzw.: 
Komisji Politycznej i Bezpieczeństwa. Sekretariat Rady prowadzony przez Sekretarza 
Generalnego został rozbudowany i nabył, przynajmniej teoretycznych zdolności 
z  zakresu doradztwa i koordynacji zarówno w zakresie wojskowego jak i cywilnego 
koordynowania zarządzania kryzysowego, natomiast Komisja została włączona w dzia-
łania związane z WPZiB (Art. 27 TUE). Odgrywa ona ważną rolę w zakresie WPBiO 
w dwóch zakresach. Pierwszy to administrowanie budżetem WPZiB, drugi to współ-
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praca z Radą na różnorodnych poziomach procesu decyzyjnego, tak by utrzymać spój-
ność pomiędzy inicjatywami podejmowanymi w ramach WPBiO, a wspólnotowymi 
instrumentami. Współpraca ta została zdecydowanie zintensyfikowana na przestrzeni 
ostatnich lat, ale raczej nie wpłynęło to na wzrost jej efektywności. Rola Parlamentu 
Europejskiego w wymiarze WPBiO jest raczej ograniczona do prerogatyw związanych 
z procesem konsultacji i informacji. Jego rola nieznacznie wzrosła na mocy Traktatu 
z Lizbony, umożliwiającemu Parlamentowi współdecydowanie wraz z Radą o budżecie 
WPBiO. W dodatku włączył się on w dyskusję dotyczącą ewentualnego rozszerzenia 
działalności w ramach WPBiO oraz metod zarządzania nim. Rada Europejska jest 
najwyższą władzą polityczną w Unii Europejskiej i jako taka jest odpowiedzialna za 
definiowanie i tworzenie ogólnych ram WPZiB, co przekłada się także na pośrednie 
planowanie działań prowadzonych w ramach WPBiO. Do rozwoju WPBiO przyczyniły 
się między innymi następujące szczyty Rady Europejskiej: 1999 Helsinki i Kolonia, 
2000 Feira i Nicea, 2001 Goteborg i Leaken, 2003 Bruksela, a także przyjęte w poszcze-
gólnych dokumentach postanowienia np.: 2002–2004 (określające relacje pomiędzy 
NATO i UE, oraz wdrażające nowe procedury współpracy), 2007 Połączona strategia 
UE – Afryka. GAERC natomiast jest głównym forum politycznych negocjacji i pro-
cesu decyzyjnego w zakresie zarówno WPZiB jak i WPBiO. GAERC definiuje i wdraża 
obie polityki w zakresie połączonych akcji, wydawania wspólnych stanowisk i innych 
elementów związanych z procesem decyzyjnym Rady. Zapadające w tym zakresie 
decyzje, dotyczące w szczególności wspólnych działań, mają dwojaką naturę, po pierw-
sze są to decyzje wspólnotowe, a po drugie decyzje indywidualne poszczególnych 
państw, które nie podlegają unijnemu prawodawstwu ani orzecznictwu Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości, a jedynie mogą być poddane politycznym dyskusją lub 
negocjacją. GAERC jest właściwie najwyższą instytucją podejmującą decyzje w ramach 
WPBiO w szczególności odnośnie planowania i uruchomienia połączonych działań 
i  zarządzania kryzysowego. GAERC monitoruje sytuację i daje bodźce do ewolucji 
zdolności wojskowych i cywilnych w zakresie najważniejszych celów związanych z poli-
tyką zagraniczną, bezpieczeństwem i obroną. Duże znaczenie ma także przewodnic-
two w Radzie Unii Europejskiej, które choć znacznie okrojone przez traktat lizboński 
w swojej formie, znajduje się w międzyrządowej przestrzeni, a tym samym bezpośred-
nio wpływa na umieszczone w tym samym zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej 
i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. W tym wymiarze 
„prezydencja” stanowi ważny element w procesie ustalania tak zwanej ‘Working 
Agenda’ obejmującej cele Unii Europejskiej z powyższego zakresu. Przedstawiciele 
państwa pełniącego funkcję Prezydencji przewodniczą Komitetowi Politycznemu 
i Bezpieczeństwa oraz innym komisjom WPZiB i WPBiO, z wyjątkiem Komisji Woj-
skowej Unii Europejskiej, znajdującej się pod wspólnym dowództwem. Ponadto, pre-
zydencja jest organem rotacyjnym i nie tylko nie gwarantuje, ale wręcz uniemożliwia 
utrzymanie jednolitych celów i  zadań na potrzeby wypracowania długoterminowej 
strategii wraz z mechanizmami jej realizacji i budową zdolności działania i wypracowa-
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nia skuteczności instytucji funkcjonujących w ramach polityki bezpieczeństwa i poli-
tyki obrony. Poza „prezydencją” ważną funkcję pełni ambasador Rady Polityki 
Bezpieczeństwa zasiadający w tak zwanym „Zarządzie Zarządzania Kryzysowego”, 
który został stworzony na mocy postanowień z Hampton Court. Uczestniczy on także 
w tzw.: „planning meetings” wspomaganych przez Sekretariat Rady. Kolejną instytucją 
jest Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa, który został stworzony na mocy bilateral-
nych porozumień zawartych pomiędzy Francją i Niemcami w ramach Deklaracji 
z Saint Malo i spotkania Rady Europejskiej w Kolonii w 1999 roku. Jego działalność 
zapoczątkowana w 2000 roku wzmocniona została poprzez określenie celów i zadań 
w Decyzji Rady z 30 stycznia 2001 roku. W jego skład wchodzą przedstawiciele państw 
członkowskich Unii Europejskiej, odpowiedni przedstawiciele Rady dobrani w zależ-
ności od planowanych do omówienia zagadnień oraz przedstawiciel Komisji. Komitet 
Polityczny i Bezpieczeństwa w świadomości unijnych polityków i badaczy tego zagad-
nienia stanowi swoisty pomost łączący Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeń-
stwa ze Wspólną Polityką Bezpieczeństwa i Obrony, definiując zagrożenia i angażując 
się w system reagowania na sytuacje kryzysowe. W tym celu Komitet przygotowuje 
analizy, monitoruje i opracowuje propozycje i plany działania. Wobec narastającej nie-
ustannie wartości jego działań i dużej liczby zadań, w 2003 roku powołana została 
specjalna grupa – „Nicolaidis Group”, której zadaniem jest przygotowywanie na bie-
żąco procedur i działań Komitetu i wspomaganie go w realizacji zadań. Komitet ze 
względu na swój charakter, ilość członków i zakres działania, stanowi miejsce ustalania 
średnioterminowych strategii oraz element pomostu łączącego informacyjno-komuni-
kacyjnie instytucje UE z państwami członkowskimi. Dzięki tej swoistej pomostowości 
stanowi organ przejściowy pomiędzy ponadnarodowością i międzyrządowością, będąc 
jednocześnie łącznikiem i spoiwem tych dwóch wymiarów. W ramach tych jakże złożo-
nych polityk powołane do życia zostały między innymi Komitet Wojskowy UE, Komi-
tet ds. Cywilnego Aspektów Zarządzania Kryzysowego i RELEX. Komitet Wojskowy 
UE jest najważniejszym organem wojskowym i jednocześnie najwyższym w strukturze 
instytucji wojskowych lub posiadających charakter wojskowy, a zajmujących się WPZiB 
i WPBiO. Komitet Wojskowy UE funkcjonuje w ramach Rady i zajmuje się przede 
wszystkim doradztwem wojskowym dla PSC, jak również wskazuje główne kierunki 
działania. 

Etatowy Sztab Wojskowy (The EU Military Staff – EUMS) złożony jest z Szefów 
Obrony Państw Członkowskich. W jego ramach szefowie obrony państw członkowskich 
stanowią kolegialny Komitet Wojskowy Unii Europejskiej. Szefowie Obrony spotykają 
się jednak regularnie dwa razy do roku. Komitet nie jest kierowany przez przedstawiciela 
prezydencji, tylko przez wybranego spośród generałów, czterogwiazdkowego generała. 
Jego kadencja trwa 3 lata. Komitet zajmuje się planowaniem na poziomie wojskowym, 
przygotowuje i nadzoruje wykonanie misji na poziomie wojskowym, a także oddziałuje 
na tworzenie planów zarządzania kryzysowego, a także procedur związanych ze zdolno-
ściami wojskowymi. Inną instytucją działającą w ramach omawianych polityk jest Grupa 
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Polityczno-Militarna utworzona w 2001 roku przez COREPER. Realizuje ona zadania 
z  zakresu podstawowego, a więc przygotowuje analizy i  ekspertyzy na poziomie woj-
skowo-cywilnym oraz wspiera wykonanie reformy sektora bezpieczeństwa. Zaangażo-
wana była ona na przykład w proces planowania działań w ramach misji Unii Europejskiej 
w Gwinei-Bissau. Inną instytucją odpowiedzialną za przygotowanie analiz, informacji, 
ekspertyz i rekomendacji jest powołany w 2000 roku przez Radę – CIVCOM. Zajmuje 
się on zarówno zagadnieniami cywilnymi jak i reagowaniem kryzysowym. Kolejnym 
organem posiadającym podobne uprawnienia i obowiązki jak dwie poprzednie instytucje 
jest Foreign Relations (RELEX) Counsellors, którego tłumaczenie na język polski wła-
ściwie nie oddaje jego realnej nazwy, dlatego posłużę się w tym przypadku tylko nazwą 
angielską. Powstał on w 1994 jako RELEX Counsellors i obecnie jest aktywny w zakre-
sie oddziaływania i działania EPBiO, przygotowując analizy, ekspertyzy i udzielając 
porad o charakterze instytucjonalnym, finansowym i prawnym, wspomagając w ten spo-
sób proces decyzyjny w ramach EPBiO. Do jednego z większych sukcesów tej instytucji 
można zaliczyć jej udział w stworzeniu Europejskiej Agencji Obrony oraz Europejskiej 
Szkoły Bezpieczeństwa i Obrony (European Security and Defence College). Wydział 
Polityczny (The Policy Unit) ma podobne zadania jak Relex Counsellors, funkcjonuje 
pod auspicjami i kontrolą Sekretarza Generalnego, a w jego skład wchodzą: po jednym 
przedstawicielu każdego z państw członkowskich, przedstawiciel Komisji oraz urzędnicy 
z różnych departamentów Sekretariatu. The Joint Situation Centre (SitCen) – także 
stanowi instytucję odpowiedzialną za realizację WPZiB i WPBiO, a do jego głównych 
zadań należy przygotowywanie analiz i ocena ryzyka między innymi w oparciu o źródła 
wywiadowcze i informacje poufne, a także wykorzystywanie podczas przygotowywania 
opracowań materiałów wypracowanych przez państwa członkowskie i inne instytucje 
unijne. Stanowi wobec powyższego kolejny organ analityczno-ekspercko-opiniodawczy 
i wpisuje się tym samym w przeregulowany i nadmiernie rozbudowany system instytu-
cjonalny Unii Europejskiej, współtworząc w ten sposób sieć powiązań, niewydolną do 
prawidłowego reagowania, pozbawioną cech charakterystycznych i gromadzącą, de facto 
jednolite w swych obowiązkach, instytucje o realnie małych zdolnościach i możliwościach, 
niezdolnych do przewidywania, oceny i zapobiegania. Przykładem mogą być powstania 
arabskie, których wybuch był całkowitym zaskoczeniem dla państw członkowskich UE. 

Najbardziej wpływową instytucja unijną w zakresie bezpieczeństwa i obrony jest 
Dyrekcja Generalna E Sekretariatu Rady. „(…) Odgrywa ona fundamentalną rolę 
w rozwoju koncepcyjnym WPBiO, w szczególności ma duży wkład w wypracowywanie 
priorytetów, wsparciu koordynacyjnym, rozwoju kierowniczych zdolności na pozio-
mie wojskowym i cywilnym w zakresie zarządzania kryzysowego, a także prowadzenia 
ćwiczeń z tego zakresu oraz proponowania wkładu merytorycznego do strategicznego 
poziomu analizy politycznej w zakresie zarzadzania kryzysowego. Wspiera także dzia-
łania PSC i Relex. Dyrekcja Generalna VIII (DGE VIII) do spraw polityczno-wojsko-
wych oraz Dyrekcja Generalna IX (DGE IX) ds. cywilnego zarządzania kryzysowego 
są podstawowymi organami zarządzania Wspólna Polityką Bezpieczeństwa i  Obrony 
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w ramach Dyrekcji Generalnej ds. Rozszerzenia. Włączają się one do działań i wówczas 
działają w ramach uprzywilejowania decyzyjnego, gdy dochodzi do rozpoczęcia dyskusji 
nad określoną sytuacją, którą definiuje się jako sytuację kryzysową. W momencie gdy 
zostanie podjęta decyzja o rozpoczęcia interwencji, obydwie dyrekcje podejmują i prze-
wodzą procesowi kształtowania poziomu polityczno-strategicznego, wypracowują na tej 
bazie koncepcję albo wojskowej albo cywilnej misji. Współpracują one także z EUMC 
i EUMS, które dostarczają na tym etapie niezbędnych ekspertyz. W szczególności DGE 
VIII zarządza tzw. wrażliwym dossier współpracy pomiędzy WPBiO a NATO, włącznie 
z wdrażaniem postanowień porozumienia Berlin Plus, a także prowadzi negocjacje doty-
czące technicznych aspektów współpracy pomiędzy UE a NATO. DGE IX jest w dużej 
mierze odpowiedzialna za organizację i ustanawianie odpowiednich instrumentów 
i instytucji wspomagających funkcjonowanie misji lub w ogóle umożliwiających ich dzia-
łalność, np. ustanowienie misji policyjnej w Bośni i Hercegowinie. Także współpracuje 
z Komisją w celu zagwarantowania finansowania misji, w szczególności aspektów finan-
sowania poszczególnych działań wynikających w trakcie jej trwania. Nadzoruje również 
kwestie finansowe. Utworzono także stanowisko Dowódcy Operacji Cywilnych „Civilian 
Operations Commander (CivOpCdr)” odpowiedzialnego za planowanie cywilne i przy-
gotowanie zdolności realizacji takich misji. W 2007 roku powołano Civilian Planning and 
Conduct Capability (CPCC). Na jego czele stanął Dowódca Operacji Cywilnych. Służby 
Wojskowe UE (EUMS) zostały ustanowione w styczniu 2001 roku. Podstawowym ich 
zadaniem było przygotowywanie wojskowych ekspertyz i udzielanie wsparcia WPBiO. 
Obecnie pracuje w nim około 200 oddelegowanych z państw członkowskich oficerów. 
W 2005 roku powstaje Komórka Cywilno-Wojskowa (Civil – Military Cell) a także w 2008 
roku zostają wdrożone agendy z Hampton Court i post-Wiesbaden, które wzmacniają 
działania EUMS. Na ich mocy i w wyniku ich obwiązywania i działania EUMS otrzymał 
do realizacji dwa główne cele: przygotowanie systemu wczesnego ostrzegania, analizę 
obecnych sytuacji i planowanie strategiczne na potrzeby misji wojskowych oraz analizę 
efektów przeprowadzanych i zakończonych misji, także w aspekcie założonych celów 
i ich efektywności. Komisja Europejska na mocy art 27 TUE jest w pełni zaangażowana 
w prace dotyczące WPBiO. Komisja rozszerzała swoje instytucje, tak by spełnić pojawia-
jące się wymagania i potrzeby w aspekcie WPZiB oraz WPBiO, np.: powołanie Sekreta-
rza Generalnego, stworzenie RELEX. Ponadto na mocy art 21 TUE Prezydencja Rady 
jest zobowiązana konsultować wraz z Parlamentem Europejskim wszystkie niezbędne 
aspekty WPZiB i zapewnić, że jego opinie zostaną uwzględnione. Prace te w szczegól-
ności prowadzone są przez Komisję PE ds. Spraw Zagranicznych tzw.: (AFET) oraz 
w ramach podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE), a także Komisji Budżetowej”1.

1 K.D. Borchardt, The ABC of European Union law, European Union, Luxemburg 2010, 42–86. Szerzej: 
J. Węc, Traktat Lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007–2009, 
Księgarnia Akademicka, Kraków 2011; J. Barcz, Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii 
Europejskiej, UKIE, Warszawa 2008.
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2.1.  WPZiB oraz WPBiO w procesie planownia  
w Unii Europejskiej

Jak wszystkie aspekty funkcjonowania WPBiO tak i proces planowania musiał być wzboga-
cony o doświadczenia powstałe na bazie funkcjonowania dotychczas istniejących instytucji 
jak i działań prowadzonych przez misje oraz wynikające z nich kwestie. Stworzenie Con-
cept of civil-military coordination (CMCO) dało impuls do rozwoju procedur planowania 
w ramach EPBiO i szczególnego wzrostu w latach 2002–2005 znaczenia „kompleksowego 
planowania”. Wykorzystano dwie zasady rozwoju procesu planowania, które funkcjonują 
do dnia dzisiejszego, a swój początek miały w 2002 roku, czyli w roku rozpoczęcia pierw-
szych misji w ramach WPBiO. Są to: na poziomie planowania instytucjonalnego „uczenie 
przez działanie”, na poziomie działania praktycznego, także jednostek zaangażowanych 
w ramach misji „uczenie przez pracę” (w szczególności dotyczy to wymiaru cywilnego). 
Planowanie w ramach reakcji na sytuacje kryzysowe składa się z dwóch etapów: plano-
wania strategicznego i planowania operacyjnego. Doświadczenie operacyjne WPBiO 
pomiędzy latami 2003 a 2005 wykazało znaczne ograniczenia we wprowadzaniu Concept 
of Civil Military Coordination, zarówno na poziomie instytucjonalnym jak i w zakresie pro-
wadzenia realnych działań. W tym celu prezydencja brytyjska podjęła w 2005 roku zdecy-
dowane działania w celu zintensyfikowania tego systemu. Przyjęty został nowy dokument, 
w ramach którego zdefiniowano kompleksowe planowanie jako „systematyczne dążenie 
do wykreowania koniecznej efektywnej wewnątrzfilarowej i międzyfilarowej współpracy 
pomiędzy wszystkimi odnośnymi aktorami procesu planowania w zakresie zarządzania 
kryzysowego”. W tym zakresie założono współpracę Komisji i Rady, prowadzonej aż do 
efektywnego wypracowania założonych celów. W praktyce jednak proces planowania nie 
przebiega w linearnej strukturze z powodu ograniczonej ilości czasu do podjęcia konkret-
nej decyzji lub luk w zakresie koordynacji i konsultacji występujących pomiędzy instytu-
cjami. Brak jest wobec powyższego w tym systemie elastyczności (flexibility), która jest 
niezbędna do działania i reagowania w zmieniającej się rzeczywistości. 

Na mocy traktatu z Lizbony wprowadzono do Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa 
i Obrony szereg zmian umiejscawiając ją przede wszystkim w ramach Wspólnej Polityki 
Zagranicznej i Bezpieczeństwa, której stała się integralną i nierozłączną częścią. Zasto-
sowana zmiana nie tylko miała znaczenie projakościowe i wzmacniające wymiar, zakres 
i wyraz WPBiO, lecz także zapewniła Unii Europejskiej zdolności operacyjne w dużej 
mierze oparte o środki i instrumenty cywilne, a tylko w części także o wojskowe. Ponadto 
po włączeniu polityki bezpieczeństwa i obrony do polityki zagranicznej uruchomiony 
został potencjał umożliwiający prowadzenie działań poza terytorium traktatowym. 
Realizacja zadań została w ten sposób wsparta o zabiegi dyplomatyczne i wzmocniona 
przez wsparcie różnorodnych instytucji unijnych, dobieranych w ramach zakresu ich 
obowiązków i odpowiedzialności. Wskazane powyżej przeniesienie i połączenie obu 
jakże ważnych polityk pokazało intencje państw członkowskich, dążących do stopnio-
wego wypracowania wspólnej polityki obrony, która na dalszym etapie współpracy 
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i kolejnych konsensualnie wypracowanych decyzjach umożliwi uruchomienie wspólnej 
obrony, opartej na współdziałaniu państw prowadzącym do utworzenia najpierw wielo-
narodowych oddziałów a później wspólnotowych sił zbrojnych. Po traktatowym rozsze-
rzeniu zakresu terytorialnej działalności Unii Europejskiej i realizacji założeń przyjętych 
w strategii uchwalono kilka rodzajów misji, do których zaliczamy: misję utrzymania 
pokoju, zapobiegania konfliktom, wzmacniania międzynarodowego bezpieczeństwa, 
wspólne działania rozbrojeniowe, misje humanitarne i ratunkowe, misje wojskowego 
wsparcia i doradztwa, misje zbrojne służące zarządzaniu kryzysowemu, misje przywraca-
nia pokoju oraz operacje stabilizacji sytuacji po zakończeniu konfliktu. W celu realizacji 
podjętych zobowiązań powołano Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa, który jest odpo-
wiedzialny za kontrolę polityczną, kierownictwo strategiczne nad operacjami cywilnymi 
i wojskowymi Unii Europejskiej, wdrażanie stałej współpracy strukturalnej, militarnej 
i cywilnej państw oraz unifikacji uzbrojenia i tworzenia jednostek wielonarodowych. 

Najważniejszym rozwiązaniem przyjętym w kwestii bezpieczeństwa i obrony jest arty-
kuł 188 traktatu z Lizbony, zawierający Klauzulę Solidarności, zobowiązującą państwa 
członkowskie Unii Europejskiej do udzielenia wzajemnej pomocy. Artykuł ten ma w zało-
żeniu mieć taki sam charakter i skuteczność jak artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego. 

Ponadto w ramach realizacji zadań z zakresu planowania i ich wykonania wdrażano 
różnorodne środki, którym w owej analizie trzeba poświecić przynajmniej krótki fragment. 
Stanowią one element strategicznego miejsca Unii Europejskiej w świecie, przede wszyst-
kim ze względu na ich charakter urealniający realizację polityki bezpieczeństwa. Środki te 
już w 1999 roku stały się głównym punktem odniesienia przy ocenie zdolności Unii do funk-
cjonowania w ramach nowo kształtującego się ładu i wywierania wpływu na zachodzące 
w nim zmiany. Wówczas podjęto próby wypracowania środków, które byłyby odpowied-
nie dla założonych działań jak i możliwe do zaakceptowania przez wszystkich członków 
Wspólnoty. W tym przypadku wykorzystano doświadczenia z prowadzenia misji, które to, 
umożliwiły wskazanie właściwych, a wręcz niezbędnych priorytetów, koniecznych do osią-
gniecia zakładanych rezultatów. Bez względu jednak na wykorzystywane środki, planowane 
działania, czy przyjmowane rozwiązania Unia Europejska nie może aktywnie uczestniczyć 
na polu tworzenia nowego ładu światowego jak i gwarantowania bezpieczeństwa wobec 
braku własnej wspólnotowej armii, lub też wspólnych oddziałów, które, miały powstać 
w postaci eurokorpusu. Unia nie posiada także jednolitego budżetu obronnego, bazując 
tylko i wyłącznie na dobrowolności i samofinansowaniu misji, przez państwa biorące w nich 
udział. Taka sytuacja powoduje opór państw przed włączaniem się w działania obronne 
lub uniemożliwia skuteczne zorganizowanie misji. Przyczyn takiego stanu mamy dwie. 
Po pierwsze, co już zostało wspomniane powyżej, państwa nie chcą ponosić dodatkowych 
kosztów udziału w misjach. Po drugie, część państw członkowski dysponuje ograniczonymi 
zdolnościami bojowymi. Niemniej jednak, kolektywnie państwa członkowskie wydają na 
ten cel około 200 miliardów Euro rocznie, co powoduje, że Unia Europejska jest druga pod 
względem poziomu wydatków na zbrojenia i plasuje się tuż za Stanami Zjednoczonymi2. 

2 Szerzej: SIPRI Military Expenditure Database, milexdata.sipri.org
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Problemem jest jednak to, iż cały system pochłania ogromne kwoty finansowe nie przy-
nosząc jednocześnie żadnych wymiernych rezultatów3. Co więcej, państwa członkowskie 
UE łącznie posiadają dwumilionowy personel wojskowy, w ramach którego mogą wyge-
nerować łącznie co najwyżej 100 tysięcy żołnierzy. Mając ten fakt na uwadze możemy 
śmiało stwierdzić, że Unia Europejska, nie jest w stanie wypełniać wszystkich zadań, 
do których byłaby włączana lub w których chciałaby wziąć udział, co więcej, nie jest ona 
zdolna do operowania w wielu miejscach na świecie przy wykorzystaniu niezbędnych sił, 
tym samym nie stanowi poważnego uczestnika i kreatora nowej rzeczywistości między-
narodowej i ładu globalnego. 

W rezultacie państwa członkowskie mają dwumilionowy personel wojskowy, a z wiel-
kim wysiłkiem są w stanie utrzymać jedynie 100 000 żołnierzy działających w ramach 
misji zagranicznych, z czego większość jest wykorzystywana w ramach działań NATO lub 
wspólnych przedsięwzięć Unii Europejskiej i NATO, a właściwie w ramach misji, które 
Unia przejęła od NATO. Ponadto, państwa członkowskie potrzebują doposażyć własne 
oddziały w najnowocześniejszy sprzęt i podnieść jego zdolności logistyczne. Próbowano 
to zrobić w 1999 roku podczas szczytu w Helsinkach, gdzie podjęto decyzję o stworzeniu 
Oddziałów Szybkiego Reagowania, liczących 60 000 żołnierzy i wspieranych poprzez siły 
lądowe, morskie i powietrzne. Powyższe ilości miały zostać zwiększone do stu tysięcy żoł-
nierzy, czterystu samolotów i stu statków. Pomimo przyjętych postanowień i wyznaczenia 
daty ich realizacji do końca 2003 roku, państwom członkowskim Unii Europejskiej nie 
udało się zrealizować tych planów. Podczas szczytu w Le Touquet zarówno Brytyjczycy 
jak i Francuzi zaproponowali zorganizowanie dziewięciu grup bojowych w ilości półtora 
tysiąca żołnierzy każda, zdolnych do podjęcia działań w ciągu dwóch tygodni. Plan ten 
został w 2004 roku wsparty przez Niemcy. Decyzję wiążącą w tej kwestii podjęli mini-
strowie obrony państw członkowskich w czerwcu 20004 roku i zaplanowali ostateczny 
termin realizacji przyjętych celów do 2007 roku. Unii Europejskiej nie udało się wdro-
żyć także i tych postanowień, niemniej jednak podjęła się realizacji kilku różnorodnych 
misji, które nie tylko dały możliwość przeprowadzenia realnych działań i sprawdzenia 
zdolności wojskowych oddziałów wysyłanych w ramach misji, lecz także unaoczniły sze-
reg problemów związanych z tym zakresem działań Wspólnoty, czego przykładem może 
być opóźnienie realizacji misji w Czadzie z powodu braku wystarczającej ilości sprzętu 
wojskowego (helikopterów)4. Oddziały wysyłane w ramach misji unijnych nie podejmują 
walki zbrojnej, ani nie angażują się bezpośrednio w wygaszanie konfliktów, zajmują się 
zwykle odbudową po konflikcie lub utrzymaniem pokoju i stabilizacji, co wymusza stoso-
wanie zupełnie innych kryteriów doboru jednostek i uczestników misji5.

3 F. Liberti, Defence spending in Europe: Can we do better without spending more?, Norte Europe, www.
norte-europa.eu

4 Misja pokojowa UE do Czadu coraz bardziej opóźniona, „Rzeczpospolita”, Warszawa 2007, http://www.
rp.pl/artykul/72892.html?print=tak.

5 Szerzej: Ch. Heyman (red.), The armed forces of the European Union 2012–2013, R&F Defence Publica-
tions, Barnsley 2011; C. Gliére, EU security and defence. Core docuemtns 2008, Chaillote Paper no 17, 
Institute for Security Studies, European Union, Paris 2008.
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ROZDZIAŁ 3

Strategia Bezpieczeństwa  
Stanów Zjednoczonych 2010

Strategią Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, w oparciu o którą jesteśmy 
w stanie wypracować analizę jej rozbieżności i współzależności ze strategią Unii 

Europejskiej odnoszącą się do bieżącej sytuacji międzynarodowej, jest niewątpliwie 
Strategia Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych z 2010 roku1. Powstała ona po wybo-
rach prezydenckich, wygranych przez Baracka Obamę, a więc stała się podłożem do 
realizacji szeroko głoszonej przez Obamę zmiany w każdym sektorze amerykańskiej 
aktywności, w tym także w ramach polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa 
i obrony. Nowa jakość, która miała wówczas nastąpić, przejawiała się już w pierwszych 
wersach strategii, gdzie zaznaczono konieczność skupienia się Stanów Zjednoczonych 
na zaangażowaniu w proces wzmocnienia instytucji międzynarodowych i współpracy 
w ramach kolektywnie podejmowanych akcji służących wzajemnym interesom, obej-
mującym w głównej mierze zwalczanie ekstremizmów, walkę z rozprzestrzenianiem 
się broni masowego rażenia, ustabilizowaniem sytuacji gospodarczej i doprowadze-
niem do wzrostu rozwoju ekonomicznego, a także wypracowaniem wspólnych roz-
wiązań dotyczących zmian klimatycznych, konfliktów zbrojnych i rozprzestrzeniania 
się chorób zakaźnych, w tym zapobiegania pandemią. Początkiem wspólnych działań, 
prowadzonych w oparciu o kolektywnie podejmowane akcje miało być zaangażowanie 
państw zainteresowanych proponowanymi rozwiązaniami. Krokiem milowym w pro-
cesie tworzenia struktury powyższych relacji było zaangażowanie, jak to określono 
w strategii, najbliższych przyjaciół, do których zaliczono Europę, Azję, Amerykę i Bli-
ski Wschód. Wspólnym elementem, który dostrzeżono we wzajemnej współpracy, była 
wspólnota interesów i współdzielonych wartości stanowiących podstawę bezpieczeń-
stwa i dobrobytu na świecie. W celu realizacji założeń postanowiono zbudować pogłę-
bione i efektywne partnerstwo oparte o relacje z takimi głównymi centrami wpływu 
jak Chiny, Indie, Rosja, Brazylia, Indonezja i Republika Południowej Afryki, skupione 
na celach leżących w spektrum zainteresowania bilateralnego jak i multilateralnego 

1 National Security Strategy 2010, President of the United States, Washington D.C. 2010.
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wyżej wymienionych państw2. Najważniejszym jednak założeniem i tezą tej części stra-
tegicznego podejścia Stanów Zjednoczonych do relacji międzynarodowych jest stwier-
dzenie, że w zglobalizowanym świecie, z wzajemnie przenikającymi się czynnikami, 
nie ma już zastosowania pojęcie użycia siły jako sumy gry zerowej3 (zero sum game) 
dlatego też koniecznym wydaje się rozwinięcie, poszerzenie i pogłębienie relacji z pań-
stwami i narodami rozwijającymi się, w szczególności, gdy są to przedstawiciele mode-
lowej transformacji regionalnej i procesu budowania stabilności od Ameryki przez 
Afrykę, aż do Azji Południowo-Wschodniej. Powyższe podejście umożliwia rozwinię-
cie i wzmocnienie koncepcji międzynarodowego ładu opartego o prawa i obowiązki, 
jednocześnie angażując do działania międzynarodowe organizacje, które muszą nabyć 
umiejętność przystosowania się do nowej rzeczywistości XXI wieku i na bazie tej 
modernizacji wykazać się znaczącym wzrostem efektywności w reagowaniu i oddzia-
ływaniu na poziomie globalnym. Wspomniana modernizacja instytucji, wzmocnienie 
międzynarodowych norm i wspieranie realizacji zasad prawa międzynarodowego nie 
jest bowiem jedynie zadaniem Stanów Zjednoczonych, nie są też one jako państwo 
zobligowane do takiego działania, a są ewidentnie wyzwaniem dla państw podziela-
jących tożsame wartości i posiadających identyczne lub przynajmniej bardzo zbliżone 
do siebie cele. Stany Zjednoczone, zgodnie z założeniami strategii, mogą jedynie pod-
jąć się przewodniczeniu takiej grupie, między innymi z powodu podtrzymania głównej 
idei przyświecającej działalności Stanów Zjednoczonych na świecie, czyli promowaniu 
i realizowaniu własnego interesu narodowego. Co więcej Amerykanie wprost wyrażają 
w strategii przekonanie o słuszności swojej ideologii działania oraz wykazują przekona-
nie o niezłomnym poparciu dla własnych interesów na poziomie globalnym, poparciu 
które jest udzielane przez inne państwa, dostrzegające, w ramach takiego toku myśle-
nia i działania, możliwości realizacji swoich własnych zamierzeń4. W strategii wyraźnie 
podkreślono, że dla rządu amerykańskiego nie ma ważniejszego celu niż bezpieczeń-
stwo Amerykanów, co niewątpliwie wiąże się z utrzymywaniem strategii hard power 
i legitymizowania działań na bazie poparcia społecznego i akceptacji Amerykanów, 
a nie prawa międzynarodowego, respektowania decyzji gremiów międzynarodowych, 
czy też potrzeb innych aktorów globalnej sceny, co niewątpliwie stoi w sprzeczności 
z opisanymi wcześniej założeniami dotyczącymi wzmacniania wpływu organizacji 
międzynarodowych i prawa międzynarodowego na sposób działania poszczególnych 

2 Szerzej: S.W. Bodman, J.D. Wolfensohn, J.E. Sweig, Global Brazil and U.S. – Brazil relations, Inde-
pendent Task Force Report No. 66, Council on Foreign Relations, New York 2011; R.D. Blackwill, 
N. Chandra, Ch. Clary, The United States and India. A shared strategic future, Joint Study Group Report, 
Council on Foreign Relations, Aspen Institute India, New York 2011; T. Graham, U.S. – Russia relations. 
Facing reality pragmatically, Center for Strategic and International Studies and the Institut Francais des 
Relations Internationales, Washington D.C., Paris 2008.

3 Szerzej: J.D. Meernik, Political use of military force in U.S. foreign policy, Ashgate Publishing Company, 
2004.

4 Szerzej: D.M. Malone, Y. Foong Khong, Unilateralism and U.S. foreign policy. International perspective, 
Center on International Cooperation Studies in Multilateralism, Lynne Rienner Publishers, Inc., Lon-
don 2003.
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graczy na arenie globalnej i wykorzystywanych przez nich metod. Jest też elemen-
tem zderzenia pomiędzy europejską koncepcją soft power a amerykańską ideologią 
działania5. Jednocześnie w celu realizacji zamierzeń dotyczących stabilizacji i budowy 
systemu gwarancji bezpieczeństwa do głównych zadań zaliczono kompleksowe zapo-
bieganie rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia i rozbudowę agendy bezpieczeń-
stwa nuklearnego w oparciu o prawa i obowiązki narodów (państw). Jednocześnie 
w strategii podnosi się kwestię wzmocnienia Traktatu o Nierozprzestrzenianiu Broni 
Masowego Rażenia, ograniczeniu własnych zasobów nuklearnych, a także współdzia-
łania na arenie międzynarodowej w celu kontroli, podniesienia poziomu przewidy-
walności i wypełniania zasad prawa międzynarodowego, przez takie państwa jak Iran 
i Korea Północna. Jednocześnie postanowiono o dalszej kontynuacji walki przeciwko 
al-Qa’idzie, szczególnie mocno zaawansowanej na tzw. pierwszej linii frontu, a więc 
w Afganistanie i Pakistanie. Wspomniane powyżej działania są w dużej mierze realizo-
wane poprzez wzmacnianie zdolności obronnych partnerów Stanów Zjednoczonych, 
w szczególności w aspekcie nieustającej wojny przeciwko terrorystom. Niestety Afga-
nistan, dotąd nieujarzmiony przez żadne państwo świata, nadal nie może zostać objęty 
chociażby częściową stabilizacją i raczej nie dojdzie do niej ani podczas obecności sił 
międzynarodowych, ani po ich wycofaniu. 

Ciekawą, lecz niezwykle złożoną kwestią w ramach tego zakresu analizy jak i strate-
gii Stanów Zjednoczonych jest zagadnienie stabilizacji i demokratyzacji Iraku, w którym 
to kraju działania, według Amerykanów, prowadzone są w celu przywrócenia Irakowi 
pełnej suwerenności, a tym samym zdolności do ponoszenia pełnej odpowiedzialno-
ści za wdrażaną politykę wewnętrzną i zewnętrzną. Kolejnym etapem zaplanowanych 
zadań jest całkowite wyjście sił amerykańskich z Iraku6, wzmocnienie zdolności działań 
cywilnych oraz utrzymanie partnerstwa z rządem w Iraku i mieszkańcami kraju. W celu 
utrzymania stabilizacji i pokoju Stany Zjednoczone w ramach strategii założyły podjęcie 
wszelkich działań w celu budowy stabilnych relacji pomiędzy Izraelem a jego sąsiadami. 
Strategia określa to „jako zagwarantowanie pokoju dla Izraela” i „legitymizowanie 
uzasadnionych aspiracji Palestyńczyków do posiadania własnego państwa” natomiast 
zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności muzułmańskich na całym świecie 
może być bodźcem postępu w kluczowych kwestiach politycznych i bezpieczeństwa, 
przy jednoczesnym rozwijaniu partnerstwa w szerokim zakresie zagadnień, opartych na 
wzajemnych interesach i wzajemnym szacunku. Problem polega jednak na odmiennym 
sposobie postrzegania działań podejmowanych przez Amerykanów i społeczność mię-
dzynarodową zarówno w Iraku jak i Afganistanie. Rozbieżności w perspektywie i spek-
trum widzenia tych zdarzeń jak i ich konsekwencji są diametralne i, znacznie od siebie 
odbiegając, ugruntowują dwa podejścia. Jedno, prezentowane przez świat zachodni, 
o słuszności działań militarnych, humanitarnych i innych prowadzonych w tych pań-

5 Szerzej: J.S. Ney Jr., Soft Power and European – American Affairs, [w:] T.L. Ilgen, Soft power and the 
future of transatlantic relations, Ashgate Publishing Company, 2006, s. 25–39.

6 Obecnie nadal są one obecne w Bagdadzie.
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stwach, a także o ich znaczącej wartości etycznej, transformacyjnej i stabilizacyjnej oraz 
drugie, wynikające z perspektywy poznawczej mieszkańców tych państw jak i społecz-
ności muzułmańskiej, która wskazuje negatywne podłoże jak i skutki prowadzonych 
działań. Dla obywateli tych państw, zmiana polityczna oraz wymuszana transformacja 
kulturalna i społeczna ma implikacje negatywne i nie pozwala lub utrudnia dalsze kul-
tywowanie ich tradycji i zwyczajów, a tym samym powoduje narastanie obaw o zakres 
suwerenności i samowładności. Tym samym nawiązaniem do powszechnie wyrażanych 
obaw, a nawet ich narastaniem jest zapis strategii dotyczący fundamentu amerykań-
skiej siły i wpływów, którym jest promowanie wartości uniwersalnych za granicą, nie 
poprzez narzucanie lecz przekonywanie, przy jednoczesnym wspieraniu i wzmacnia-
niu międzynarodowych norm dotyczących praw człowieka i metod ich wdrażania przy 
wykorzystaniu transformacji i kreowaniu nowych demokracji. W tym celu w strategii 
zaznaczono, że Amerykanie wspierają rozwój instytucji w niestabilnych demokracjach, 
integrację praw człowieka jako części prowadzonego przez nich dialogu z represyjnymi 
rządami, a także wspieranie rozprzestrzeniania technologii ułatwiających swobodę 
dostępu do informacji. W  powyższym działaniu Amerykanie dostrzegają szansę dla 
rozwoju gospodarczego tych państw jak i Stanów Zjednoczonych, opartego o zasady 
praw człowieka i wynikającą z nich promocję godności wszystkich ludzi, opartą o wspie-
ranie działań na rzecz globalnego zdrowia, bezpieczeństwa żywnościowego i wspólnego 
reagowania na kryzysy humanitarne. Wreszcie, strategia zawiera zapis o wysiłkach, 
dotyczących kształtowania porządku międzynarodowego, którego główną ideą jest pro-
mocja sprawiedliwości i pokoju ułatwiających realizację celów i radzenie sobie z pro-
blemami współczesności. Takie działanie i kształtowanie opisanych standardów jest 
możliwe jedynie przy zaniechaniu dotychczasowych różnic i sporów oraz pobudzenie 
tych elementów, które umożliwią znalezienie wspólnoty interesów. Do jednych z nich 
zaliczono w strategii walkę ze zmianami klimatu, która powinna być prowadzona na 
bazie działań krajowych i międzynarodowych, w oparciu o politykę zmniejszenia emisji 
dwutlenku węgla, łagodzenia jego skutków, a także o politykę zapobiegania konfliktom 
i utrzymania pokoju. Amerykanie ustanawiając priorytety dla dalszego rozwoju swo-
jego udziału w procesie kreacji nowego ładu międzynarodowego potwierdzili stałość 
swoich interesów, zaliczając do nich: 
• bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych, obywateli, amerykańskich sojuszników 

i partnerów;
• silną, innowacyjną i rosnącą gospodarkę USA ulokowaną w otwartym międzynaro-

dowym systemie gospodarczym, który promuje szanse i dobrobyt;
• poszanowanie dla uniwersalnych wartości w kraju i na całym świecie,
• kształtowanie porządku międzynarodowego kształtowanego w oparciu o przywódz-

two USA, wspierające pokój, bezpieczeństwo i możliwość wspólnego sprostania 
globalnym wyzwaniom.
Obecnie Stany Zjednoczone koncentrują się przede wszystkim na próbie zakoń-

czenia wojny w Afganistanie i uregulowaniu działań w Iraku, ograniczeniu kosztów 
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związanych z jej prowadzeniem i pozyskaniem w ten sposób środków na zwalczanie 
skutków kryzysu gospodarczego oraz wzmacnianie strategicznych działań związanych 
z bezpieczeństwem państwa, lecz niemających tak długoterminowych implikacji jak 
wyżej wymienione konflikty. Jednocześnie Amerykanie zdają sobie sprawę z zależ-
ności ich bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego od sytuacji w ich otoczeniu 
międzynarodowym. Świadomość tych zależności wymusza bardzo dużą aktywność na 
poziomie globalnym, co jednak stanowi tylko jeden z elementów prowadzonych dzia-
łań. Kolejną składową tego procesu jest kształtowanie strategii zwalczania terroryzmu, 
który został uznany za najpoważniejsze zagrożenie dla narodu amerykańskiego i jed-
nocześnie globalnego bezpieczeństwa, w szczególności na możliwość zdobycia przez 
terrorystów broni masowego rażenia, zwłaszcza broni jądrowej. Ponadto niepokój 
budzi możliwość dalszego rozwoju terroryzmu w ramach wirtualnej przestrzeni okre-
ślanej mianem cyberprzestrzeni, jej opanowanie lub czasowe przejęcie mogące prowa-
dzić do zaburzeń działania systemów obronnych, systemów zarządzania państwem lub 
wybuchu niepokojów społecznych. Niemniej znaczącą kwestią jest zależność od paliw 
kopalnych7, ograniczająca amerykańskie możliwości swobodnego działania w ramach 
polityki wewnętrznej i zewnętrznej, a jednocześnie prowadzącą do zwiększonego 
zanieczyszczenia środowiska naturalnego, wywołując także zmiany klimatyczne i cho-
roby, mogące przeradzać się w pandemie. Rozwój tego typu zagrożeń i ich ewentu-
alne pojawienie się lub zdynamizowanie może zagrozić bezpieczeństwu regionów oraz 
zdrowiu i bezpieczeństwu narodu amerykańskiego. Problemem pozostają także pań-
stwa upadłe, upadające i zbójeckie które mogą stać się zarzewiem nowych konfliktów, 
a tym samym realnym zagrożeniem dla regionalnego i globalnego bezpieczeństwa, 
a także umożliwiać swobodny rozwój globalnym sieciom przestępczym podsycającym 
niepewność za granicą i wprowadzających niezbędną dla ich działania destabilizację 
przyczyniającą się do wzrostu zagrożeń i narastania odśrodkowych procesów osłabia-
jących państwa i funkcjonowanie ładu międzynarodowego. 

W strategii amerykańskiej podkreśla się dynamikę zmian relacji międzynarodowych 
i zwiększonej aktywności poszczególnych aktorów sceny globalnej. Zauważa się dzia-
łalność Unii Europejskiej prowadzącą do silniejszej integracji wewnętrznej, wzmac-
niającą się rolę Federacji Rosyjskiej i jej wpływu na zachodzące zmiany, aktywność 
Chin i Indii, które coraz silniej wykorzystują swoje predyspozycje i wpływy na świecie, 
dynamicznie zwiększając swoje zaangażowanie w bieżące wydarzenia. Podkreśla się 
także aktywność państw Ameryki Łacińskiej i Afryki oraz państw bliskowschodnich, 
a  także różnego rodzaju organizacji międzynarodowych, zarówno międzyrządowych 
jak i pozarządowych, których rola w procesie kształtowania pokojowego współistnienia 
znacznie wzrasta. Zaznacza się także rosnące znaczenie korporacji, które wywierają 
coraz większy wpływ na społeczność międzynarodową. Amerykanie, mając na uwadze 

7 Stany Zjednoczone podjęły szereg działań prowadzących do uniezależnienia się od zewnętrznych źródeł 
surowców naturalnych (ropa naftowa, gaz) i szacuje się, że w 2014 roku staną się samowystarczalne 
w tym zakresie. 
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wszelkie wymienione powyżej czynniki, chcą nie tylko wywierać realny wpływ na mię-
dzynarodowej scenie, lecz przede wszystkim zweryfikować swoją pozycję i wzmocnić 
rolę Stanów Zjednoczonych jako kreatora wzajemnych interesów międzynarodowych, 
przede wszystkim poprzez wzmocnienie handlu i inwestycji amerykańskich, które już 
dziś kształtują więzi pomiędzy poszczególnymi krajami, dynamizują globalny roz-
wój, a także przyczyniają się do kształtowania stabilnego i pokojowego środowiska 
politycznego i gospodarczego. Niemniej jednak w strategii z 2010 roku zauważa się 
zdecydowany niedobór priorytetów dotyczących edukacji, polityki energetycznej, roz-
woju nauki i badań naukowych, konieczność wzmocnienia rozwoju technologicznego, 
a także podniesienia poziomu ochrony zdrowia i wzrostu konkurencyjności. Wszyst-
kie braki w tym zakresie powinny być uzupełnione jednakże wymagają one stabilnej 
sytuacji gospodarczej i dużych nakładów finansowych, które można będzie ponosić 
dopiero po wyjściu z powszechnie panującego kryzysu gospodarczego. 

3.1. Dążąc do kompleksowego zaangażowania

Stany Zjednoczone, dostrzegając wspólne wysiłki większości aktorów międzynarodo-
wych prowadzące do stabilizowania sytuacji na świecie, podjęły decyzję o wypracowa-
niu modelu kompleksowego zaangażowania w sprawy międzynarodowe i wytworzeniu 
modelu współpracy o zupełnie nowym charakterze i wymiarze, angażującego zaintere-
sowane strony w podziale na aktywność sektorowo-zadaniową. Wypracowanie założeń 
i reguł tego postępowania nie tylko nie jest łatwe, lecz także zależne od postawy państw, 
narodów i organizacji międzynarodowych, z których część wyspecjalizowała się właśnie 
w zakresie aktywności sektorowej. Niemniej jednak, największa i teoretycznie najbar-
dziej wpływowa organizacja, jaką jest Organizacja Narodów Zjednoczonych, okazała 
się być niewystarczająca, a raczej zbyt kompleksowa i obciążona wieloma interesami 
narodowymi, które uzewnętrzniają się na poziomie procesów decyzyjnych i procesów 
realizacji zadań. W ten sposób jej działalność została sparaliżowana, a wypracowywane 
latami zdolności do kształtowania zbiorowego bezpieczeństwa zmarginalizowane na 
poziomie interesów jednostkowych. Powyższe podejście, w szczególności obecne na 
posiedzeniach Rady Bezpieczeństwa NZ spowodowało rozejście się realiów współ-
czesnych stosunków międzynarodowych w stosunku do postępowania poszczególnych 
członków Rady Bezpieczeństwa. Brak zdolności przejścia na poziom ponadnarodowy 
stoi w zupełnej opozycji do ponadnarodowej rzeczywistości, która wykreowała się na 
globalnej scenie i która wymaga zdecydowanie ponadnarodowej percepcji, decyzji 
i działań. Amerykanie dostrzegając tą sprzeczność, a także wraz z innymi państwami 
potrzebę przeniesienia form działań na poziom o wiele wyższy niż egoizm i egocen-
tryzm państwowy, podjęły się próby ukształtowania nowej formy działalności na arenie 
międzynarodowej, zawierającej się w koncepcji przejścia do współpracy zadaniowej 
zainteresowanych stron, a więc de facto wypracowania nowego systemu funkcjonowa-
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nia wielobiegunowego ładu. Projekt ten uwzględnia nie tylko relacje z dotychczasowymi 
członkami Rady Bezpieczeństwa, ale przede wszystkim uwzględnia nowo wschodzące 
potęgi, które coraz mocniej oddziałują na międzynarodowe stosunki i chcą brać udział 
w kształtowaniu ładu międzynarodowego. W strategii zwraca się wobec powyższego 
znaczącą uwagę na konieczność podjęcia przez te państwa nie tylko aktywniejszej 
roli międzynarodowej, lecz także ich zobowiązania do przyjęcia na siebie zdecydo-
wanie szerszej odpowiedzialności za kreowaną rzeczywistość, a także za działania na 
rzecz sprostania globalnym wyzwaniom. W dużej mierze podkreśla się w tym miejscu 
rolę państw BRICS, które Unia Europejska dostrzegła dopiero w 2012 roku, wydając 
Raport Saryusza-Wolskiego na temat tych państw8. Jednocześnie poszukuje się między 
nimi i Stanami Zjednoczonymi wspólnych interesów i podejmuje się próby promocji 
jednolitych norm, które będą respektowane przez nich wszystkich. Niezwykle ważne 
jest także podkreślenie roli państw, które nie znajdują się w grupie BRICS, a  jed-
nocześnie mają znaczący wpływ na realny system bezpieczeństwa na świecie. W tym 
względzie można wymienić chociażby państwa Bliskiego Wschodu, Argentynę, Koreę 
Południową, a także państwa, które destabilizują sytuację międzynarodową i nie mogą 
być ze względu na swój wpływ na pokój światowy pominięte. Do nich można zaliczyć 
Koreę Północną, Iran czy też Chile. 

W strategii zaznaczano potrzebę przeprowadzenia modernizacji instytucji, takich 
jak G-8 i G-20, tak aby odzwierciedlić realia obecnej sytuacji międzynarodowej. 
Współpraca z instytucjami i państwami, które wchodzą w ich skład ma doprowadzić 
do poprawy międzynarodowej zdolności do zapobiegania konfliktom, pobudzić wzrost 
gospodarczy, poprawić ogólne bezpieczeństwo państw, wzmocnić działania na rzecz 
zwalczania i zapobiegania zmianom klimatu i wykreować odpowiednie cele dla wyzwań 
wynikających z działalności państw słabych i upadających. Jednocześnie koniecznym 
jest wzmocnienie norm prawa międzynarodowego, ich przestrzegania i egzekucji, co 
w strategii amerykańskiej wydaje się być bardzo ciekawym fragmentem, który jednak 
nie znajduje odzwierciedlenia w ogólnych amerykańskich koncepcjach „hard power” 
i realizacji założeń strategicznych także poprzez lekceważenie regulacji i norm mię-
dzynarodowych (np.: interwencja w Kosowie, interwencja w Zatoce Perskiej, atak na 
Irak). 

Amerykanie zaznaczają jednocześnie, że porządek międzynarodowy będący wyni-
kiem wielu zmiennych jest w gruncie rzeczy niestabilną i dynamiczną materią, podlega-
jącą wielu różnorodnym wpływom, w wyniku czego trzeba go czasem poddać rewizji lub 
stabilizować poprzez konfrontację. Czynnikami, które są powszechnie znane w teorii 
stosunków międzynarodowych ale współcześnie nabrały nowego znaczenia, wymiaru 
i siły są niewątpliwie: rozwój technologii, pogłębiające się rozwarstwienie społeczne, 
ubóstwo, a także procesy globalizacyjne. Przeciwdziałanie im, lub minimalizowanie 
ich skutków jest jednak możliwe jedynie przy zaangażowaniu wszelkich zaintereso-

8 J. Saryusz-Wolski, European Parliament Resolution on the EU foreign policy towards the BRICS and other 
emerging powers: objectives and strategies, European Parliament 2012.
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wanych stron i kompleksowym oraz zadaniowym podejściu do pojawiających się 
kwestii. Niemniej, mogą one nie tylko stanowić zagrożenia, czy wyzwania, lecz rów-
nież i szanse na dalszy rozwój, stabilizację i ugruntowanie międzynarodowego ładu. 
W tym celu w strategii założono potrzebę wzmocnienia krajowego potencjału, przede 
wszystkim poprzez aktualizację, równoważenie i integrowanie dostępnych narzędzi 
amerykańskiej władzy i dynamizowanie współpracy z sojusznikami i partnerami wyka-
zującymi te same cele i zamierzenia. Jednocześnie podkreślono znaczenie utrzymania 
zdolności bojowych armii amerykańskiej, a nawet ich podniesienie, tak by była ona 
zdolna nie tylko pełnić funkcję uderzeniową i odstraszającą, lecz żeby była wstanie 
zwalczać zagrożenia asymetryczne i zagrożenia związane z potencjałem atomowym. 
W ten zakres działań wpisuje się również zadanie związane z rozwojem dyplomacji, 
działań wywiadowczych i kontrwywiadowczych, również we współpracy z partnerami. 
Mają one służyć stworzeniu sprawniejszego i bardziej wydajnego systemu definio-
wania, wykrywania i  zwalczania wszelkich zagrożeń, w szczególności tych o charak-
terze asymetrycznym. W strategii założono w tym celu poprawę zdolności działania 
i wzmocnienie amerykańskich instytucji wojskowych i cywilnych tak by zminimalizo-
wać problemy występujące w ich dotychczasowej aktywności, co nierozerwalnie wiąże 
się z koniecznością wypracowania sprawnych mechanizmów skoordynowanego plano-
wania i kształtowania polityki dotyczącej kluczowych obszarów działań. Dlatego też 
wzmocniono w tym zakresie współpracę z Kongresem Stanów Zjednoczonych i połą-
czono sztaby Narodowej Rady Bezpieczeństwa i Departamentu Bezpieczeństwa Rady. 
Rząd podjął się także wzmocnienia więzi i zintensyfikowania współpracy pomiędzy 
poszczególnymi agencjami bezpieczeństwa, w tym wypracowania skutecznych form 
wykorzystania dostępnych zasobów, ich możliwości i zapobiegania wzajemnym wyklu-
czaniu kompetencyjnym. W ramach strategii przewidziano również rozwój narodowej 
strategii bezpieczeństwa, dostosowanie procesu edukacji i szkoleń krajowych specjali-
stów ds. bezpieczeństwa, tak by wyposażyć ich w pełnię wiedzy i zdolności umożliwiają-
cych diagnozowanie współczesnych wyzwań, przeprowadzanie właściwych przeglądów 
organów i mechanizmów realizacji i koordynacji programów pomocowych oraz innych 
polityk i programów, które wzmacniają wzajemną koordynację.

Rozwój Narodowej Strategii Bezpieczeństwa nastąpił niezwykle szybko. Została 
ona rozszerzona i uzupełniona o kolejne strategie dotyczące nie tylko relacji wewnętrz-
nych i bezpieczeństwa wewnętrznego lecz przede wszystkim o strategie obejmujące 
Azję, Bliski i Daleki Wschód a nawet Afrykę. Szczegółowość tematyczna nowo powsta-
jących strategii świadczy o dostrzeganiu ogromniej dynamiki szybko zmieniających się 
relacji międzynarodowych i konieczności przenoszenia ciężaru swojej polityki na różne 
poziomy i obszary geograficzne w zależności od występujących potrzeb i pojawiających 
się kwestii bieżących. „W październiku 2011 r. sekretarz stanu USA Hillary Clinton 
opublikowała artykuł America’s Pacific Century, w którym ogłosiła zwrot w amery-
kańskiej polityce zagranicznej ku regionowi Azji i Pacyfiku. Zmianę tę potwierdził 
podczas swej wizyty w Australii prezydent Barack Obama, podkreślając, że USA zna-
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cząco i długoterminowo zaangażują się w regionie Pacyfiku”9. Przygotowano wobec 
powyższego szereg założeń podzielonych na zakresy tematyczne, w  ramach których 
znajdują się takie zagadnienia jak obrona, dyplomacja, gospodarka, rozwój i bezpie-
czeństwo wewnętrzne. Zastosowany podział, pomimo iż teoretycznie zdaje się być 
realizacją podręcznikowych teorii, jest jednak uzupełniony o horyzontalne postrze-
ganie ładu międzynarodowego i rozszerza znaczenie zastosowanych pojęć o nowe 
spojrzenia i ujęcia. W zakresie obrony należą do nich przede wszystkim zapobieganie 
i powstrzymywanie zagrożeń przy uwzględnieniu ryzyk typowych dla bezpieczeństwa 
jak i tych asymetrycznych, wśród których znajdują się chociażby zagrożenia dla śro-
dowiska naturalnego; konieczność ścisłego skorelowania działań, instytucji i organów 
gwarantujących bezpieczeństwo o charakterze cywilnym i wojskowym, w tym działania 
o charakterze dobrowolnym, wręcz wolontariackim jak organizacje cywilne, a nawet 
grupy obywatelskie; wzmocnienie innowacyjności, zdolności adaptacyjnych i odpor-
ności na wahania gospodarcze przedsiębiorstw krajowych oraz podniesienia poziomu 
pomocy i wsparcia dla żołnierzy, weteranów i ich rodzin. Wraz z realizacją powyższych 
zmian postanowiono także o wzmocnieniu działań dyplomatycznych, które, tak jak 
i dyplomatów amerykańskich, uznano za fundamentalne dla bezpieczeństwa narodo-
wego. Ich znaczenie wzrasta szczególnie wobec planów połączenia i zmobilizowania 
do wspólnych działań gwarantujących bezpieczeństwo, innych partnerów państwo-
wych i pozapaństwowych, a co za tym idzie podniesienie zdolności dyplomacji ame-
rykańskiej do wypracowywania konsensusu i podwyższenia jej zdolności adaptacyjnej 
i kreacyjnej zarówno przy wykorzystaniu soft i hard power. W wymiarze gospodarczym 
podkreślono konieczność utrzymania i zagwarantowania dostępu do surowców deficy-
towych, zmaksymalizowania działań obejmujących współpracę z państwami rozwinię-
tymi oraz przede wszystkim z państwami rozwijającymi się, które w zglobalizowanym 
świecie mogą w dłuższej perspektywie stać się głównymi graczami na arenie globalnej. 
W powyższą strategię działania wpisuje się dbałość o zbudowanie stabilnych warunków 
dla rozwoju, który jest strategicznym elementem nie tylko utrzymania potęgi Stanów 
Zjednoczonych i ich oddziaływania w świecie, lecz także condicio sine qua non utrzyma-
nia bezpieczeństwa międzynarodowego. Został on uznany nie tylko za cel sam w sobie 
i warunek ekonomiczny, ale również za obowiązek moralny. W realizacji tego zało-
żenia ma pomóc kształtowanie współpracy i wspomaganie państw rozwijających się, 
właściwe zarządzanie zagrożeniami i wzmacnianie demokratycznych instytucji wspo-
magających rozwój społeczny i gospodarczy. W tym celu podjęto działania na rzecz 
proporcjonalnego rozdziału zasobów umożliwiającego wyrównywanie szans i minima-
lizowanie różnic regionalnych, a tym samym skuteczne powstrzymywanie konfliktów, 
zwalczanie międzynarodowej przestępczości i popularyzowanie praw człowieka. Za 
niezbędne uznano również zagwarantowanie bezpieczeństwa wewnętrznego i dosto-
sowanie metod i instrumentów służących jego utrzymaniu do współczesnych zagrożeń, 

9 J. Tomaszewski, Zmiany w polityce bezpieczeństwa USA, [w:] Z. Lachowski (red.), „Bezpieczeństwo 
Narodowe”, Kwartalnik BBN, III–IV 2012, 23–24, BBN, Warszawa 2012, s. 92–93.
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w tym wzmocnieniu zdolności wywiadowczych i kontrwywiadowczych w porozumie-
niu ze światowymi partnerami. Niezbędnym do realizacji wszelkich założeń jest wobec 
powyższego wzmocnienie komunikacji pomiędzy partnerami, która umożliwi utrzy-
manie klarownych i niezaburzonych stosunków pomiędzy państwami i organizacjami 
i będzie oparta na jasnym przekazie, a nie przypadkowych analizach i domysłach. 

W ramach strategii wyznaczono również cztery trwałe interesy narodowe Sta-
nów Zjednoczonych do których zaliczono bezpieczeństwo państwa, jego obywateli, 
sojuszników i partnerów; kształtowanie dobrobytu poprzez innowacje i wzrost gospo-
darczy; poszanowanie uniwersalnych wartości zarówno w kraju jak i na świecie oraz 
utrzymanie porządku międzynarodowego wzmacnianego przez przywództwo Sta-
nów Zjednoczonych. Powyższe interesy mają się przyczynić do sprostania globalnym 
wyzwaniom. Należą do nich przede wszystkim utrzymanie odpowiedzialności Stanów 
Zjednoczonych za podjęte wobec sojuszników zobowiązania i realizację globalnego 
założenia o  wiodącej roli Stanów Zjednoczonych. W tym celu określono również 
warunki i zasady użycia siły jako niezbędnego warunku do spełnienia założeń i zasto-
sowania jej tylko i wyłącznie w ramach konieczności a nie działania standardowego. 
Oznacza to zabezpieczenie amerykańskich zobowiązań obronnych w ramach działań 
dostosowanych do potrzeb wynikających z sytuacji międzynarodowej przy wykorzy-
staniu dyplomacji i metod odstraszania, ale także zapewnienie rozwoju militarnego 
USA utrzymującego niezbędne zdolności we wszystkich domenach-ziemi, powietrza, 
morza, przestrzeni i cyberprzestrzeni oraz wspierania partnerów i sojuszników w pro-
cesie budowania stabilności regionalnej i globalnej. W przypadku konieczności użycia 
siły Amerykanie potwierdzają chęć działania w ramach organizacji międzynarodowych 
takich jak NATO, ONZ i zgodnie z postanowieniami Rady Bezpieczeństwa, co jednak 
nie zawsze jest możliwe ze względu na jej skład i charakter podejmowanych decyzji. 
Dlatego też w strategii zastrzeżono możliwość i prawo do jednostronnego działania, 
lecz tylko i wyłącznie w przypadku niemożności podjęcia innych działań i wobec zagro-
żeń bezpośrednio oddziałujących na społeczeństwo amerykańskie. 

Stany Zjednoczone za prezydentury Baracka Obamy zdecydowanie przesunęły 
ciężar swoich interesów z Europy Zachodniej w stronę państw Bliskiego i Dalekiego 
Wschodu, podejmując w tym celu nowe zadania i przygotowując nowe wytyczne 
i założenia strategiczne. Obecnie niezmiernie widoczny jest utrzymujący się od kilku 
lat trend utrzymywania, umacniania i rozwijania stosunków z państwami Bliskiego 
Wschodu i Państwami regionu Azji i Pacyfiku, jako głównymi aktorami sceny między-
narodowej zarówno w wymiarze politycznym jak i gospodarczym. Relacje pomiędzy 
Stanami Zjednoczonymi a Bliskim Wschodem budowane są w oparciu o żywotne inte-
resy związane z zagwarantowaniem pokoju w regionie, kształtowaniem korzystnych 
warunków dla rozwoju współpracy gospodarczej, zagwarantowania dostępu do surow-
ców, a tym samym wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Stanów Zjednoczo-
nych i pozostałych państw świata jak i powszechnej demokratyzacji, która jednak ze 
względu na specyfikę regionu może, pomimo tzw.: „Arabskiej Rewolucji”, pozostać 
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jedynie hasłem niemożliwym do zrealizowania. Stany Zjednoczone w ramach zało-
żeń strategicznych potwierdzają swoją współpracę i przyjaźń z Izraelem, co zostało 
potwierdzone w listopadzie 2012 roku, podczas ostatniego konfliktu między Izraelem 
i Hamasem. Ponadto potwierdzono w strategii słuszność państwotwórczych aspiracji 
Palestyńczyków, co jednak może być raczej traktowane jako element gry politycznej 
niż wyraz realnych oczekiwań strony amerykańskiej. Pokreślono konieczność trans-
formacji irańskiej polityki oraz stałą i efektywną transformację polityki wewnętrznej 
Iraku. 

Powyższe cele Amerykanie chcą realizować poprzez wdrożenie trzech podstawo-
wych elementów, do których należą: transformacja bezpieczeństwa w regionie, wspar-
cie cywilne i zaangażowanie dyplomatyczne. 

Transformacja bezpieczeństwa ma się odbyć w oparciu o przejście do tak zwanego 
pełnego bezpieczeństwa, które nie jest zdefiniowane w dokumentach określających 
strategiczne działanie Stanów Zjednoczonych, może jednak być rozumiane w uję-
ciu teoretycznym jako realizacja bezpieczeństwa dwuwymiarowego, a więc zarówno 
tego „do” jak i tego „od”, czyli bezpieczeństwa kształtującego warunki prorozwojowe 
i tego dającego poczucie niezagrożenia. Niestety bez rzeczywistego doprecyzowania 
znaczeniowego w ramach oficjalnych dokumentów powyższe wywody stanowią tylko 
przypuszczenie i łatwo podważalną interpretację. Wsparcie cywilne, które Amerykanie 
rozumieją jako pogłębienie cywilnego zaangażowania w wewnętrzne interesy państw 
Bliskiego Wschodu, odnosi się do poszerzania i pogłębiania procesu demokratyzacji, 
w szczególności poprzez rozwój demokratycznych instytucji i ugruntowanie ich apoli-
tycznego, akulturowego i areligijnego funkcjonowania. Dyplomatyczne zaangażowa-
nie w regionie ma przede wszystkim wzmocnić oddziaływanie amerykańskie poprzez 
realizację koncepcji softpower na proces stanowienia pokojowego współistnienia i pro-
mowania zrównoważonego rozwoju, co niewątpliwie przyczyni się do ustabilizowania 
sytuacji w poszczególnych państwach regionu. W tym duchu strategia odnosi się także 
do państw usytuowanych w regionie Bałkanów Zachodnich i Kaukazu. Zdecydowanie 
szerszą wizję Amerykanie rozwijają wobec regionu Azji i Pacyfiku, w którym dostrze-
gają nie tylko potencjał gospodarczy i polityczny, ale także jądro globalnych relacji, 
wobec którego Europa, czy też sama Unia Europejska staje się jedynie peryferium. 
Sojusze z Japonią, Koreą Południową, Filipinami i Tajlandią Amerykanie uznają za 
podstawę bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku, określając Japonię i Koreę Połu-
dniową jako liderów w rozwiązywaniu regionalnych i globalnych problemów oraz part-
nerów w procesie promowaniu i urzeczywistniania wartości demokratycznych. Stany 
Zjednoczone uważają, że powyższe państwa są gwarancją amerykańskiej obecności 
w regionie, lecz nie lekceważąc jednocześnie konieczności budowy, jak sami określają 
to w strategii „wyczerpujących i konstruktywnych”, relacji z Chinami i Indonezją, któ-
rych rola w amerykańskiej polityce stale wzrasta. Na tym tle prezentowane są również 
relacje z Federacją Rosyjską, Argentyną, Afryką Południową, Brazylią i partnerami 
europejskimi, którzy jednak wydają się stanowić współcześnie element marginalny 



w polityce amerykańskiej, pomimo określenia ich w strategii mianem „kamienia węgiel-
nego” w całej strukturze zaangażowania Amerykanów w świecie, a także katalizatorem 
ich działań. Pomimo tak górnolotnych określeń, Amerykanie podkreślają znaczenie 
nie Unii Europejskiej lecz współpracy bilateralnej z partnerami europejskimi, odwo-
łując się w aspekcie kompleksowych gwarancji bezpieczeństwa do tradycji i znaczenia 
Paktu Północnoatlantyckiego, przedstawiając go jako główny element kształtowania 
zbiorowych zdolności obrony i przeciwdziałania zagrożeniom. Podkreślają uniwersal-
ność Paktu i jego zdolność do realizacji wszystkich typów zadań, w szczególności wobec 
nowo przyjętej strategii NATO. Unia Europejska pojawia się w tym zakresie tylko jako 
śladowy partner wspomagający procesy transformacyjne w państwach Europy Wschod-
niej i wzmacniający rozwój demokracji w regionie. W   2012 roku został w Stanach 
Zjednoczonych opublikowany dokument zatytułowany „Utrzymanie Amerykańskiego 
Globalnego Przywództwa: Priorytety dla obrony w XXI wieku”, który przedstawia 
założenia i cele obronne potwierdzając te przyjęte w ogólnej strategii bezpieczeństwa.
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ROZDZIAŁ 4

NATO – egzemplifikacja  
euroatlantyckiego  

systemu bezpieczeństwa 

Stosunki euroatlantyckie współcześnie kształtowane są przede wszystkim w ramach 
NATO i nie mają szczególnego odzwierciedlenia w bezpośrednich relacjach woj-

skowych pomiędzy NATO i Unią Europejską, lub Unią Europejską a Stanami Zjed-
noczonymi, choć pewne, w tym przypadku, marginalne działania i wspólne zadania są 
podejmowane. Zostały one zintensyfikowane w 1990 roku na mocy podpisanej pomię-
dzy Wspólnotami Europejskimi i Stanami Zjednoczonymi Deklaracji Transatlantyc-
kiej i innych dokumentach takich jak „Wspólne Oświadczenia” wydawane po każdym 
szczycie unijno – amerykańskim, czy też w „Nowej Agendzie Transatlantyckiej”. 

W 1990 roku Unia Europejska i Stany Zjednoczone podpisały Deklarację Trans-
atlantycką, na mocy której ustanowiono podstawowe aspekty dalszego kreowania 
wspólnych relacji obu stron, których rewizja w zmieniającej się wówczas międzyna-
rodowej rzeczywistości była konieczna i niezbędna. W głównych celach podkreślono 
„determinację do dalszego wzmacniania partnerstwa w celu: wspierania demokracji, 
zasad prawa i poszanowania praw człowieka i indywidualnych wolności, promowa-
nie dobrobytu i społecznego postępu na świecie; zagwarantowania pokoju i promocji 
międzynarodowego bezpieczeństwa przede wszystkim poprzez współpracę z innymi 
narodami przeciwstawiając się agresji, poprzez angażowanie się w rozwiązywanie 
konfliktów światowych oraz poprzez wzmocnienie roli Stanów Zjednoczonych i mię-
dzynarodowych organizacji na świecie; a także wspieranie państw z Europy Środko-
wej i Wschodniej w procesie realizacji przemian gospodarczych i politycznych. (…)”. 
Ponadto, poza innymi celami i zadaniami określono transnarodowe wyzwania, które 
wówczas pojawiły się na arenie międzynarodowej i którym Unia Europejska i Stany 
Zjednoczone miały albo zaradzić albo im przeciwdziałać. W tym celu określono kata-
log wspólnych celów, w ramach których obie strony miały prowadzić działania związane 
z: zwalczaniem terroryzmu i powstrzymywaniem jego rozwoju; zakończeniem nielegal-
nej produkcji broni, handlu ludźmi, konsumpcji narkotyków i prania brudnych pienię-
dzy; współpracy w celu zwalczania zorganizowanej przestępczości; ochrony środowiska 
naturalnego na poziomie międzynarodowym i krajowym poprzez integrowanie celów 
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z  zakresu ochrony środowiska i gospodarki oraz zapobieganiu rozprzestrzeniania 
broni masowego rażenia i technologii zbrojeniowej”. 

Najważniejsze i jednocześnie bieżące postanowienia zostały zawarte we „Wspól-
nym Oświadczeniu” wydanym przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone po szczycie 
z listopada 2012 roku. Współpraca została określona na bazie kilku elementów skła-
dających się na ogólne pojęcie bezpieczeństwa, definiowane w aspekcie pozytywnym 
i negatywnym jak i jego rodzajów zarówno w odniesieniu do obszaru jak i dziedziny. 
Najważniejsze z nich jakie znajdują odzwierciedlenie w dokumentach i strategiach 
Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych to nie tylko bezpieczeństwo narodowe, 
regionalne i globalne lecz także dziedziny takie jak bezpieczeństwo energetyczne, 
społeczne, informatyczne ekonomiczne i wojskowe. Podczas ostatniego szczytu obie 
strony uzgodniły działania w zakresie Transatlantyckiej Rady Gospodarczej; sektora 
informacji, komunikacji i technologii; energii i zagadnień globalnych. Za niezbędną 
uznano współpracę i jej wzmacnianie w ramach Rady Energetycznej Unii Europej-
skiej i Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim poprzez tworzenie gwarancji bez-
pieczeństwa energetycznego, intensyfikowanie rozwoju wykorzystania źródeł energii 
odnawialnej i czystych technologii pozyskiwania energii jak też wprowadzania ich na 
rynek i dbania o wysoki stopień dywersyfikacji. Jednocześnie podkreślono potrzebę 
współpracy bilateralnej i multilateralnej w zakresie tak zwanych materiałów krytycz-
nych, których wykorzystanie może przyczynić się do zmniejszenia kosztów pozyski-
wania i użytkowania energii przy jednoczesnym zagwarantowaniu ich bezpiecznego 
użytkowania. 

W aspekcie kształtowania regionalnego i globalnego bezpieczeństwa przede 
wszystkim poprzez wykorzystanie elementów unijnej polityki „soft power”, takich jak: 
promocja demokracji, rządów prawa, dobrego rządzenia i zarządzania oraz wspierania 
rozwoju gospodarczego i społecznego podkreślono znaczenie „Arabskiej Rewolucji”, 
która zdaniem przedstawicieli obu stron miała być historyczną szansą na przeprowa-
dzenie w tych państwach demokratycznych reform, rozwinięcie regionalnej integracji 
i wzmocnienie społecznej i gospodarczej współpracy. W perspektywie czasu i bieżą-
cych wydarzeń okazało się jednak, że przyjęte w wymienionym powyżej dokumencie 
założenia są błędne i wynikały ze złej interpretacji nie tylko samych wydarzeń, lecz 
przede wszystkim oceny realnych organizatorów wydarzeń w Afryce Północnej i na 
Bliskim Wschodzie oraz ich motywów. W ramach współpracy euroatlantyckiej okazało 
się, że państwa Unii Europejskiej nie są w stanie zagwarantować i zaoferować żad-
nych rozwiązań strukturalnych i doprowadzić do stabilizacji w regionie, co więcej nie 
zdawały one sobie sprawy z zakresu zachodzących zmian. Interwencja w Libii poka-
zała, że instytucje unijne odpowiedzialne za kwestie bezpieczeństwa, polityki zagra-
nicznej i obrony jak i państwa członkowskie nie tylko nie posiadają zdolności analizy 
i oceny sytuacji, ale także nie są w stanie nawet przy użyciu działań zaliczanych do 
polityki „hard power” i przy wykorzystaniu sił zbrojnych skutecznie kształtować sytu-
acji w swoim otoczeniu i zawsze muszą w ostatecznym rozrachunku kierować prośby 
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o pomoc albo do Stanów Zjednoczonych albo do NATO. Unia Europejska i Stany 
Zjednoczone doszły do porozumienia w zakresie wspólnego podejmowania działań 
w regionie Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, Sachelu, Rogu Afryki i Afganistanu. 
Porozumienie to wskazuje na trzy główne zadania przyjęte do realizacji: promocję 
demokracji, pokoju i  dobrobytu. W szczególności podjęto decyzję o wspomaganiu 
transformacji politycznej prowadzącej do budowy stabilnego systemu demokratycz-
nego, wzmocnienia pozycji społeczeństwa i wykreowania społeczeństwa obywatel-
skiego oraz budowania programów edukacyjnych i prozdrowotnych oraz wzmocnienia 
więzi handlowych z wymienionymi regionami. Obydwie strony wezwały wobec powyż-
szego władze syryjskie do natychmiastowego zakończenia stosowania przemocy, 
wpuszczenia do kraju zarówno zagranicznej pomocy humanitarnej jak i zagranicznych 
dziennikarzy oraz umożliwienia przeprowadzenia demokratycznej transformacji, tak 
jak ma to miejsce w Jemenie, w aspekcie którego wezwały wszystkich aktorów sceny 
politycznej do wdrażania rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych o numerze 
2014. Potwierdzili Oświadczenie Kwartetu przyjęte we wrześniu 2011 roku, na mocy 
którego ukształtowano ramy negocjacyjne pomiędzy Izraelem i Palestyną, wzywa-
jąc obie strony do aktywnego angażowania się w celu realizacji przyjętych założeń. 
Wyrazili także obawy dotyczące podejmowanych przez Iran działań prowadzących do 
pozyskania przez to państwo broni atomowej i nieprzerwaną realizację programu ato-
mowego, wzywając Iran do respektowania rezolucji Narodów Zjednoczonych numer 
1929 z 2010 roku oraz prowadzenia współpracy z Międzynarodową Agencją Atomową. 
W oświadczeniu kończącym szczyt unijno – amerykański odniesiono się także do kwe-
stii wschodnich sąsiadów Unii Europejskiej, podkreślając wspólne działania na rzecz 
demokratyzacji, rozwiązywania konfliktów, rozszerzenia gospodarczej modernizacji 
oraz rozwijania ich gospodarczych i politycznych powiązań z Unią Europejską. W tym 
aspekcie podkreślono także znaczenie Wymiaru Wschodniego Europejskiej Polityki 
Sąsiedztwa, naciskając w szczególności na władze Białorusi i żądając wypuszczenia 
i rehabilitowania więźniów politycznych oraz poczynienia postępów w zakresie posza-
nowania zasad demokracji, zasad prawa i praw człowieka. W ramach analizy wymiaru 
wschodniego Unii Europejskiej podjęto się także oceny sytuacji na Ukrainie, wzywając 
władze tego kraju do stosowania zasad prawa i demokracji w szczególności w zakresie 
zagwarantowania transparentności procesów sądowych, w szczególności tych wszyst-
kich dotyczących Julii Tymoszenko. W podobnym zakresie odniesiono się do Bałka-
nów Zachodnich. 

Unia Europejska i Stany Zjednoczone, dostrzegając obecne przesunięcia na glo-
balnej mapie politycznej i gospodarczej jak i zmieniającą się nieustannie rzeczywistość 
„ładu międzynarodowego”, podkreśliły znaczenie współpracy w zakresie promowa-
nia pokoju, gospodarki, bezpieczeństwa i praw człowieka, realizowanej w regionie 
Azji i  Pacyfiku. Postanowiono o wzmocnieniu działań na rzecz koordynacji współ-
pracy w  tym zakresie, intensyfikacji regionalnych procesów integracyjnych zarówno 
na poziomie bilateralnym jak i multilateralnym. Przewidziano, że wszystkie działania 
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będą prowadzone przy współudziale międzynarodowych organizacji. Za znaczący 
elementem w relacjach unijno – amerykańskich uznano także problem Afganistanu, 
którego rozwiązanie obie strony dostrzegają w rozwoju politycznym i gospodarczym 
państwa, który w szczególności w aspekcie zakładanego wycofania międzynarodowych 
oddziałów wojskowych, musi doprowadzić do szybkiego wzrostu efektywności insty-
tucji państwowych, ich przejrzystości i zdolności administracyjnych. Obie strony pod-
jęły także postanowienia dotyczące zwalczania wszelkich form terroryzmu i wdrażania 
zasad zarządzania kryzysowego, realizowanego w ramach wzmocnionej współpracy na 
poziomie strategicznego partnerstwa dotyczącego zarządzania kryzysowego pomiędzy 
UE i NATO. 

Niemniej jednak, wszelkie cele i podejmowane działania z zakresu kształtowania 
bezpieczeństwa regionalnego i międzynarodowego w ramach współpracy transatlantyc-
kiej są obecnie realizowane przy pomocy i w ramach NATO. Wynika to nie tylko 
z dominującej roli tej organizacji w zakresie kształtowania bezpieczeństwa i stabilizacji, 
jej wyjścia poza sferę traktatową w aspekcie praktycznej realizacji zamierzeń obejmują-
cych zagadnienia związane z bezpieczeństwem, lecz przede wszystkim ze względu na 
brak jednolitej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, stoso-
wania przez nią powszechnie uznanych w Europie norm „soft power” nie dających real-
nych rezultatów, w szczególności w regionach zapalnych, zdecydowanego skupienia się 
państw członkowskich Unii Europejskiej na kształtowaniu polityki bezpieczeństwa 
w ramach Paktu Północnoatlantyckiego jak i przeważających w relacjach transatlantyc-
kich interesach gospodarczych, które znajdują większe zainteresowanie zarówno wśród 
państw unijnych jak i instytucji Unii Europejskiej, które zdecydowanie lepiej są przygo-
towane właśnie do ich realizacji niż do realizacji szczytnych, aczkolwiek trudnych zadań 
z zakresu gwarantowania i utrzymania bezpieczeństwa. W takiej perspektywie stosunki 
transatlantyckie stanowią jedynie platformę wymiany gospodarczej i element wspoma-
gający budowanie relacji ekonomicznych, nie są traktowane jako podłoże do kreowania 
i kontynuowania znacznie bardziej złożonych i wymagających celów strategicznych 
związanych z obroną i kształtowaniem pokoju. Unia Europejska nie istnieje na arenie 
międzynarodowej jako gracz strategiczny w aspekcie bezpieczeństwa, a jest raczej trak-
towana jako partner gospodarczy, zdolny jedynie do prowadzenia wymiany handlowej 
i aktywizowania działań w tym zakresie. Struktury unijne odpowiadające za kształtowa-
nie strategii Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, jak i Wspólnej Polityki 
Bezpieczeństwa i Obrony mają sprzeczne lub nakładające się na siebie prerogatywy i są 
niewydolne w swoim działaniu. Nikt, ani w relacjach transatlantyckich ani jakichkol-
wiek innych nie traktuje Unii Europejskiej jako poważnego i wiarygodnego gracza na 
polu zapewnienia stabilności ładu światowego. Przyczyn takiego stanu rzeczy poza 
samym skupieniem państw członkowskich Unii Europejskiej na gospodarce, możemy 
się doszukiwać zarówno we wspomnianym wcześniej braku konsensusu i zdolności do 
kreowania wspólnotowej, czy też europejskiej polityki bezpieczeństwa, lecz także w jej 
słabości militarnej, wirtualnej kilkudziesięciotysięcznej armii, braku zdolności bojo-
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wych, braku długofalowych strategii i wielkiej niczym nieograniczonej megalomanii 
unijnej, czego przykładem może być interwencja w Libii, która bez wsparcia Stanów 
Zjednoczonych byłaby niemożliwa. Obecnie, tak jak i ponad dwadzieścia lat temu 
NATO jest traktowane jako jedyny gwarant europejskiego bezpieczeństwa. Problem 
tylko w tym, że zarówno w aspekcie europejskim jak i globalnym, gwarancje wynikające 
z postanowień zawartych w ramach NATO są postrzegane i rozumiane jako jedno-
stronne gwarancje Stanów Zjednoczonych, a dla niektórych badaczy i analityków, 
NATO stało się wręcz egzemplifikacją działań Stanów Zjednoczonych. Powyższe 
podejście w żadnym wypadku jednak nie odzwierciedla zachodzących obecnie prze-
mian zarówno w ramach Paktu jak i strategii Stanów Zjednoczonych, które traktują 
NATO jako swoisty instrument, przy pomocy którego można realizować różnorodne 
zadania, występując w charakterze organizacji międzynarodowej a nie angażując się 
bezpośrednio w często niewygodne politycznie i niepopularne działania, które mogłyby 
w jakikolwiek sposób naruszać długofalowe interesy Stanów Zjednoczonych lub zmu-
szać Amerykanów do samodzielnego podejmowania wyzwań, a więc i jednostronnego 
ponoszenia ogromnych kosztów wynikających z poszczególnych przedsięwzięć. W tym 
celu w ramach NATO toczy się dyskusja nad dalszymi kierunkami reformy, która 
powinna zostać przeprowadzona i na ile ma ona ingerować w podstawę funkcjonowa-
nia Paktu, a na ile ma odzwierciedlać realizację zawartych w 1949 roku postanowień. 
Trwająca obecnie ewolucja NATO wynika przede wszystkim z rozbieżnych oczekiwań 
poszczególnych państw członkowskich, w dużej mierze obciążonych rygorem czynni-
ków geograficznych (państwa środkowej i wschodniej Europy, państwa Europy Zachod-
niej oraz Stany Zjednoczone, Kanada i Turcja), różnego poziomu poczucia zagrożenia, 
proponowanych zamian w zakresie struktury wojskowej oraz przeobrażenia artykułu 5  
i przejścia w tym zakresie na działania nie tylko pozatraktatowe, lecz przede wszystkim 
zmiany struktury i procedur reakcji oraz metod funkcjonowania NATO. Przede wszyst-
kim spór pomiędzy państwami członkowskimi prowadzi do uzewnętrznienia się różno-
rodnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa i odmiennego poczucia zagrożenia. 
Podczas gdy państwa Europy Zachodniej nie dostrzegają zagrożeń dla swojego funk-
cjonowania w wymiarze tak zwanego twardego bezpieczeństwa i są skłonne odstąpić od 
sztywnego stosowania artykułu 5, państwa Europy Środkowej i Wschodniej, w wyniku 
swoich doświadczeń oraz położenia geostrategicznego zdecydowanie dążą do utrzyma-
nia funkcjonalności i niepodważalności artykułu 5, a co się z tym wiąże, zgadzają się 
także na budowanie zdolności ekspedycyjnych, jednak w żadnym razie nieograniczają-
cych artykułu 5. Te zdolności ekspedycyjne miałyby objąć reagowanie na zagrożenia 
asymetryczne takie jak cyberterroryzm, terroryzm w tradycyjnej postaci i piractwo. Do 
wykonania zakładanych planów konieczne jednakże jest stworzenie silnych i sprawnych 
mechanizmów kształtujących zdolność państw członkowskich do reagowania, w tym 
przeciwstawiania się zagrożeniom w konfliktach międzypaństwowych, które jako te 
podstawowe mogą powrócić na arenę globalną ze zdwojoną siłą i mogą być wynikiem 
rywalizacji o źródła surowców, wody pitnej, działań narodowowyzwoleńczych, czy też 
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separatystycznych oraz działalności państw zbójeckich i upadłych, próbujących wyko-
rzystać zgromadzony potencjał wojskowy, przede wszystkim potencjał atomowy (Iran, 
Korea Północna). W tym względzie pojawia się pytanie o to, czy w późniejszej perspek-
tywie post – ISAF, a więc po zakończeniu konfliktu w Afganistanie, będą one w stanie 
realizować założoną politykę?, czy Unia Europejska będzie w stanie stać się samodziel-
nym graczem na arenie międzynarodowej w zakresie kształtowania bezpieczeństwa?  
i czy będzie w stanie sfinansować działania prowadzone w tym zakresie? Wydaje się, że 
ani poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej, ani sama Unia Europejska 
nie jest w stanie zbudować skutecznych instrumentów, ani też właściwego systemu 
finansowania dla wymienionych powyżej zagadnień. Ponadto Unia nie jest w stanie stać 
się samodzielną organizacją zdolną do podejmowania działań regulacyjnych i stabiliza-
cyjnych na świecie, przede wszystkim ze względu na brak zainteresowania państw 
członkowskich przekształceniem jej w ten typ organizacji i przesunięcia ciężaru obrony 
i reagowania z NATO na Unię Europejską. Ta niechęć, powszechnie obserwowana 
i zestawiana z brakiem zdolności militarnych, prowokuje Stany Zjednoczone nie tylko 
do kierowania coraz częstszych apeli dotyczących zmniejszenia ich zaangażowania 
finansowego i logistycznego w działania NATO, lecz także do wzywania państw człon-
kowskich Unii do podejmowania coraz to nowych zobowiązań i przygotowania nowego 
systemu finansowania europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. Ze zderzenia tych 
dwóch koncepcji nie tylko powstaje konflikt interesów ale także kształtują się nowe 
koncepcje działania, do których w dużej mierze odnoszą się Stany Zjednoczone, które 
zaproponowały stworzenie polityki partnerstwa mającej na celu związanie państw 
w sieci partnerskich powiązań i takich samych działań, objętych wzajemnym współfi-
nansowaniem i minimalizacją kosztów, rozkładanych pomiędzy państwa uczestniczące 
w danych zadaniach. W ten sposób miałaby zostać wykształcona interoperacyjność 
w kręgu tak zwanego „przyjaznego środowiska”, biorącego odpowiedzialność za kre-
owanie bezpieczeństwa i obronę wartości zachodnich w ramach strefy wpływów i wła-
snych zainteresowań państw członkowskich. W tym układzie sił swój udział miałyby 
także państwa partnerskie, które nie należą do NATO, ale ze względu na ich strate-
giczne interesy lub położenie brałyby udział w realizacji zadań i przejmowałyby na sie-
bie kwestie związane ze stabilizacją i utrzymaniem pokoju w danym regionie. Realizacja 
powyższych założeń nie tylko osłabiłaby pozycję NATO na świecie, lecz także przesu-
nęła organizację na poziom oddziaływania i aktywności – podobny do tego jaki repre-
zentuje Unia Europejska, co w dłuższej perspektywie sprowadziłoby NATO do roli 
kolejnej symbolicznej organizacji o charakterze progospodarczym, starającej się o uzy-
skanie dostępu do kolejnych rynków aniżeli kreującej pokój na świecie. Nowe propozy-
cje obejmują również stworzenie „wzmocnionych zdolności” i „kooperatywnego 
bezpieczeństwa”, w tym także wykreowania działań mających swoje źródła w progra-
mie Partnerstwa dla Pokoju i obejmujących przede wszystkim ćwiczenia sił zbrojnych, 
wspólne dla państw członkowskich i państw partnerskich, tak by wypracować metody 
wiązania ze sobą sił sojuszniczych zdolnych do realizacji wspólnych zadań. Takie kon-
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cepcje nazwane „Connected Forces Initiative” przedstawia w NATO Anders Fogh 
Rasmussen, wysuwając propozycje stworzenia sieci powiązań partnerskich, organizacji 
misji ekspedycyjnych i nienadużywania artykułu 5. Przytoczone propozycje prowadzą 
do zdecydowanego różnicowania pomiędzy państwami członkowskimi w szczególności 
na poziomie ich interesów i możliwości samodzielnej obrony oraz finansowania roz-
woju zdolności militarnych. Główne różnice występują pomiędzy państwami byłego 
bloku wschodniego a państwami Europy Zachodniej, w szczególności pomiędzy pań-
stwami granicznymi NATO a państwami znajdującymi w oddaleniu od wschodnich 
i północnych rubieży NATO oraz leżących poza strefą bezpośredniego sąsiedztwa z Bli-
skim Wschodem. Występujące różnice są w pełni zauważalne w interesach Polski, Tur-
cji, Francji, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Każde z powyższych państw reprezentuje 
inne cele strategiczne i jak w soczewce skupia realnie ich interesujące zagadnienia oraz 
prezentuje pozycję na arenie regionalnej i globalnej. Francja, leżąc w zachodniej części 
Europy, nie dostrzegając lub nie odczuwając presji zagrożenia wynikającego z funkcjo-
nowania w charakterze państwa granicznego, ani nie mając bezpośredniej styczności 
z  państwami nieustabilizowanymi lub też regionami zapalnymi, jest zdecydowanym 
przeciwnikiem zwiększania obecności Stanów Zjednoczonych w Europie i tworzenia 
wspólnego mechanizmu obrony w postaci tarczy antyrakietowej. Podejście Francji ma 
także swoje podłoże w jej historycznie uwarunkowanej niechęci do dominacji Stanów 
Zjednoczonych w Europie, podejmowanych prób usamodzielnienia kontynentu oraz 
uniezależnienia go od wpływów polityki i strategii anglosaskich. Niestety, poza ślepym 
oporem Francji nie jest ona w stanie zaoferować żadnej alternatywy dla Europy, co 
więcej, nie posiada wystarczających zdolności aby budować NATO w oderwaniu od 
Stanów Zjednoczonych i tworzyć zupełnie nową strefę bezpieczeństwa nieobciążoną 
dotychczasową strukturą relacji transatlantyckich. Zupełnie inaczej kształtuje się poli-
tyka Turcji, która nie tylko stanowi państwo graniczne w najbardziej zapalnej części 
świata, o wysokim stopniu zagrożeń, lecz jednocześnie jest swoistą „bramą” do świata 
arabskiego dla NATO i pośrednikiem pomiędzy „dwoma światami” – zachodniej kul-
tury i jej niknących wartości oraz kultury arabskiej zamkniętej w okowach islamu i kon-
serwatywnym tradycjonalizmie. Turcja potrzebuje NATO i Stanów Zjednoczonych do 
kreowania rzeczywistości międzynarodowej i w tym celu wzmacnia także wydatnie 
swoją pozycję w tej organizacji, będąc obecnie drugim graczem politycznym i wojsko-
wym w Pakcie, zaraz po Stanach Zjednoczonych. Polska, największe państwo regionu 
Europy Środkowej, jest jednocześnie najbardziej wpływowym krajem w tym regionie 
i prezentuje nie tylko swoje oczekiwania i założenia, lecz także kształtuje wspólne sta-
nowiska regionu. W ramach NATO Polska poprzez czynny i stały udział w działaniach 
NATO w Afganistanie, udzieleniu wsparcia Stanom Zjednoczonym w Iraku oraz dzięki 
wzrostowi gospodarczemu i wydatkom na zbrojenia stała się państwem dominującym 
w regionie pod względem decyzyjności w ramach organizacji i wzmocniła swoja pozycję 
w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. Na podstawie wymienionych aspektów Polska 
stała się tzw. „leadingforce” w regionie. Polska swoimi działaniami jak i prezentowaną 
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polityką wspiera i promuje w ramach NATO zarówno Ukrainę jak i Gruzję, których byt 
leży w jej centrum zainteresowania i stanowi o kształcie jej strategicznych interesów.  
Z jednej strony Polska dąży do jak najsilniejszego powiązania obu tych państw ze struk-
turami zachodnimi, a z drugiej, oba państwa obawiając się bezpośredniego konfliktu 
z  Federacją Rosyjską nie podejmują wystarczających działań na rzecz wzmocnienia 
swoich powiązań z Unią Europejską i NATO. Podobne podejście w tej kwestii mają 
państwa członkowskie obu organizacji starające się utrzymać równowagę pomiędzy 
promocją transformacji i demokratyzacji w republikach poradzieckich a polityką nie-
angażowania się w rosyjską strefę wpływów. Powoduje to powstawanie pęknięć pomię-
dzy głównymi graczami obu organizacji a Polską i państwami wschodniej Europy oraz 
prowadzi do osamotnienia Polski w jej koncepcjach, co jednocześnie skutkuje wzmac-
nianiem partykularnych interesów narodowych i brakiem jednolitego podejścia 
w ramach NATO i Unii Europejskiej. Ponadto NATO nie chce prowadzić działalności 
„żandarma światowego” ponieważ nie ma, jak uważają państwa członkowskie, ani cha-
rakteru organizacji globalnej ani takich aspiracji, a chce jedynie podejmować działania 
w reakcji na bieżące zagrożenia, pojawiające się w regionach o szczególnym znaczeniu 
dla państw członkowskich i mogące doprowadzić do destabilizacji i zintensyfikowania 
zagrożeń, aż do osiągnięcia poziomu wystąpienia bezpośredniego zachwiania bezpie-
czeństwa któregokolwiek z państw członkowskich. Oczywiście, NATO jest czasami 
zmuszone podejmować działania takie jak w Afganistanie, czy w Libii (w której nie 
poradziły sobie państwa członkowskie Unii Europejskiej), prowadzi dialog strategiczny 
z Chinami, ale nie jest zainteresowane budowaniem relacji, czy angażowaniem się 
w regionie Azji, jak i nie zamierza podejmować politycznie i militarnie skomplikowa-
nych działań w Syrii. 

Złożone relacje wewnętrzne w ramach NATO i Unii Europejskiej prowadzą do 
zwiększonej aktywności poszczególnych państw członkowskich kształtujących własną 
politykę, poprzez przekierowywanie swoich interesów w nowe sfery i regiony w zależ-
ności od ich indywidualnych możliwości i potrzeb. Szczególnym graczem w tym zakresie 
są Stany Zjednoczone, których percepcja nowego ładu międzynarodowego i założenia 
strategiczne doprowadziły do przesunięcia ich interesów z Europy do Azji i na Bliski 
Wschód, co w obecnym układzie międzynarodowym i w związku z dynamiką rozwoju 
gospodarczego jest procesem naturalnym, lecz nie pojmowanym przez Unię Europej-
ską, jej instytucje i państwa członkowskie, które nadal centrum „wszechświata” widzą 
w Europie. Stany Zjednoczone realizując swoją politykę małymi krokami, przesuwając 
między innymi swoją flotę na Pacyfiku (obecnie już 55% stanu floty została przekie-
rowana), przesunęły dość zdecydowanie ciężar realizacji swoich interesów strategicz-
nych zarówno w ujęciu gospodarczym jak i politycznym z terenu Europy na teren 
Azji i Bliskiego Wschodu. Świadczą o tym kolejne wdrażane amerykańskie strategie 
dotyczące tych regionów oraz polityka Baracka Obamy, który po reelekcji na drugą 
kadencję swoje pierwsze wizyty złożył w tym regionie. Nie bez znaczenia pozostają 
animozje istniejące pomiędzy państwami członkowskimi NATO a Unii Europejskiej 
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i ich odmienne postrzeganie zastanej rzeczywistości. Rozwój relacji pomiędzy obiema 
organizacjami jest silnie blokowany przez spory takie jak ten między Turcją i Cyprem. 
Państwa wzajemnie blokują swoje członkostwo w obu organizacjach. Ponadto samo 
podejście do formy działania na arenie międzynarodowej i metod oceny sytuacji jest 
zgoła odmienne w NATO, które reprezentuje styl anglosaski – przemyślany i prak-
tyczny oraz w Unii Europejskiej posługującej się wyobrażeniami o świecie współcze-
snym a nie jego realiami. 

4.1.  Unia Europejska jako wygodny partner  
w trudnych regionach 

Unia Europejska prowadząc działania w zakresie realizacji polityki bezpieczeństwa 
i  polityki obrony podjęła szereg różnorodnych działań, w tym organizowała różno-
rodne misje od humanitarnych po wojskowe. W tym względzie angażowała się w regu-
lowanie sytuacji międzynarodowej na świecie i stwarzała wrażenie jej zwiększającej 
się partycypacji w wydarzeniach w skali globalnej. Nadal jednak pomimo aktywności 
„misyjnej” Unia Europejska nie przekonała ani NATO ani Stanów Zjednoczonych, 
że jest w stanie samodzielnie podejmować zadania o złożonym charakterze regula-
cyjnym w  aspekcie kreowania bezpieczeństwa międzynarodowego. Niemniej jednak 
została w ramach współpracy transatlantyckiej wyposażona w silną prerogatywę umoż-
liwiającą jej wykorzystywanie wspólnych instrumentów regulacyjnych, polegającą na 
wykorzystaniu sił NATO do realizowania misji unijnych. Stało się to możliwe dzięki 
zawarciu porozumienia o nazwie Berlin Plus, będącego wynikiem prowadzenia od lat 
dziewięćdziesiątych XX wieku polityki rozwoju kompetencji Wspólnej Polityki Zagra-
nicznej i Bezpieczeństwa, a później także polityki obrony oraz pojawieniu się wspól-
nych dla NATO i Unii Europejskiej wyzwań, a także występowania wielu wspólnych 
cech, takich choćby jak członkostwo w NATO państw członkowskich Unii Europejskiej. 
Ponadto już na początku 1991 roku NATO w swojej strategicznej wizji dostrzegało tak 
zwaną Europejską Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony, konsekwentnie rozwijając jej 
wizję w ramach NATO i w 1994 roku zezwalając na wykorzystanie swojego potencjału 
wojskowego Unii Zachodnioeuropejskiej. W szczególności położono wówczas nacisk 
na kwestie związane z operacjami zarządzania kryzysowego, co zostało silnie pod-
kreślone i potwierdzone w 1996 roku w Berlinie. Trzy lata później Unia Europejska 
dostrzegając brak możliwości utworzenia jednolitej armii europejskiej, a jednocześnie 
rozumiejąc potrzebę swojej aktywnej partycypacji w kształtowaniu międzynarodowego 
środowiska w tym w regulowaniu konfliktów potwierdziła gotowość do realizowania 
zadań w miejscach w których nie jest bezpośrednio obecne NATO, a gdzie jednocze-
śnie Unia może być autonomicznym graczem zdolnym nie tylko wykonać zadanie, 
oczywiście przy wykorzystaniu sił NATO, lecz także mającym zdolność podejmowa-
nia decyzji, a więc właściwie posiadać umiejętność dowodzenia. Powyższe zagadnienia 
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były poruszane podczas helsińskiego szczytu Rady w 1999 roku i znalazły pewne ujście 
w 2005 roku podczas posiedzenia Rady Europejskiej, gdy określono czteropunktowy 
zakres współpracy unijno-natowskiej i zaliczono do niego: aspekty związane z kształ-
towaniem bezpieczeństwa, zdolności wykorzystania zasobów NATO, określenia celów 
przez zadania oraz zdefiniowania i ustanowienia metod prowadzenia stałych konsulta-
cji. Powyższe zadania, cele i porozumienia jak i ustanowione w 2002 roku partnerstwo 
strategiczne znalazły odzwierciedlenie w podpisanym stałym porozumieniu zwanym 
Berlin Plus. Umożliwiło ono realizację następujących kwestii: dostęp Unii Europej-
skiej do zdolności planistycznych NATO, co w perspektywie miało wspomóc realizację 
unijnych misji; ustanowienie instrumentów NATO, które mogłyby być wykorzystane 
przez Unię Europejską w ramach realizowanych przez nią misji; identyfikowanie moż-
liwych dla Unii opcji dotyczących dowodzenia operacjami europejskimi; wzmocnie-
nia dowództwa wewnątrz struktur Wspólnoty; wypracowanie nowego planu działania, 
tak by zaangażować dowództwo znajdujące się w ramach instytucji unijnych. Ponadto 
NATO podpisało z Unią Europejską porozumienie dotyczące wymiany informacji 
poufnych w ramach wspólnie wdrożonych zasad i ich ochrony; procedur ujawniania, 
udostępniania i monitorowania zasobów i zdolności; a także podejmowania konsulta-
cji pomiędzy NATO i UE w kontekście prowadzonych przez Unię Europejską misji 
wykorzystujących środki i zasoby NATO. Koniecznym w tym przypadku jest nad-
mienienie, że porozumienie Berlin Plus, które tworzyło faktyczne ramy współpracy 
pomiędzy Unią Europejską a  NATO nigdy nie zostało ratyfikowane przez państwa 
członkowskie, a tym samym nie stanowi dokumentu wiążącego w rozumieniu prawa 
międzynarodowego i zapisy w nim zawarte były stosowane na zasadzie wzajemności, 
zrozumienia i  porozumienia, a nie na zasadzie przymusu wynikającego z regulacji 
prawnych. W tym względzie znaczenie postanowień Berlin Plus jest znacznie więk-
sze i wskazuje na szczególny charakter współpracy motywowanej naturalną potrzebą 
wspólnego działania i  angażowania się w proces budowania pokoju i stabilności1. 
Procedury zastosowane w ramach Berlin Plus stały się podstawą współpracy pomię-
dzy NATO, Unią Europejską i Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 
w  trakcie działań prowadzonych na terenie byłej Jugosławii. Objęły one takie misje 
jak Concordia i EUFOR Althea. Pierwsza misja Unii Europejskiej przy wykorzystaniu 
pomocy NATO rozpoczęła się w Macedonii w 2003 roku i była kontynuacją wcześniej-
szych działań w ramach misji KFOR. 4 czerwca 2001 roku. KFOR rozpoczął operację 
o nazwie „ORZEŁ”, której celem było uniemożliwienie wykorzystywania przez Albań-
czyków Kosowa jako bazy logistycznej. „KFOR zwiększył z 11 do 20 liczbę kompanii 
rozmieszczonych wzdłuż granicy z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii. Skupiły 
one swoją działalność tylko i wyłącznie na działalności przygranicznej. W tym samym 

1 O szczególnym typie współpracy prowadzonej pomiędzy Unią Europejską i NATO zwanym „tandemem 
euroatlantyckim” można przeczytać w artykule Stanisława Kozieja, Euroatlantycki „tandem bezpieczeń-
stwa”?; P. Olszewski, T. Kapuśniak, W. Lizak, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wyzwania i  zagrożenia 
XXI wieku, WSH, Radom 2009, s. 51–61.
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czasie zwykłe siły były utrzymywane w Kosowie. Dodatkowe kompanie skupiły się na 
działalności przygranicznej, włączając w zakres swoich działań: lądowe patrole wzdłuż 
granicy, patrole lotnicze, zdecydowane patrolowanie wymierzone przeciwko przemy-
towi, podziałem planów i informacji pomiędzy obie zainteresowane strony, monitoro-
wanie działalności armii albańskiej”2. 

KFOR do monitorowania granicy i nadzorowania punktów kontrolnych używał 
wysoko mobilnych jednostek, które umożliwiały szybsze i sprawniejsze przeprowa-
dzanie akcji w razie działań podjętych na tym terenie przez armię albańską. W tym 
celu KFOR ustanowił Połączone Komórki Reagowania (Joint Reconnaissance and 
Interdiction Cell–JRIC). Granice nadzorowane były także przy pomocy helikopterów 
działających na potrzeby Wielonarodowej Brygady Wschód i Wielonarodowej Brygady 
Południe. W ramach Wielonarodowej Brygady Wschód funkcjonowały także systemy 
szybkiego ostrzegania (EW/SIGINT) rozmieszczone wzdłuż granicy Kosova z Mace-
donią. W związku z założeniami programu „Orzeł” wojska KFOR 14 lipca 2001 roku 
rozpoczęły akcję dwudziestoczterogodzinnych kontroli pojazdów. W jej wyniku skon-
trolowano około 2250 samochodów, około 400 ciężarówek poddano szczegółowej kon-
troli. Akcje tego typu przeprowadzano jeszcze kilkakrotnie, jednak już na bardziej 
ograniczoną skalę.3 

Prezydent Boris Trajkovski wystosował 14 czerwca 2001 roku prośbę do państw 
członkowskich Paktu o udzielenie pomocy w rozwiązaniu konfliktu i nadzorze rozbra-
jania ekstremistów, określanych przez większość zachodnich państw mianem terro-
rystów. Do Macedonii udali się Francois Leotard oraz James Pardew reprezentujący 
Stany Zjednoczone i Unię Europejską. Mieli oni za zadanie usprawnić dialog poli-
tyczny pomiędzy partiami funkcjonującymi w Republice. Najważniejsze zadanie nad-
zorowania akcji zarządzania kryzysowego zostało powierzona dyplomacie z NATO, 
Pieterowi Feithowi. Prowadził on „politykę wahadłową” umożliwiającą wypracowanie 
konsensusu z rebeliantami. W ten sposób doprowadził do zawieszenia broni i przenie-
sienia konfliktu na poziom polityczny. Powyższe działania ułatwiły rozpoczęcie dialogu 
politycznego pomiędzy siłami zaangażowanymi w konflikt. Jednakże zaangażowanie 
sił i organizacji międzynarodowych, w tym szczególnie NATO, było bardzo negatyw-
nie postrzegane w Macedonii. Miało to związek z niskim stopniem zaufania, jakim 
społeczeństwo darzyło Pakt oraz wiedzą na temat jego wcześniejszych decyzji i akcji 
podejmowanych w regionie bałkańskim. Sekretarz Generalny George Robertson 
nakazał swojemu doradcy Markowi Laity’emu rozpocząć pracę w gabinecie prezydenta 
Macedonii i zapoczątkować zakrojoną na szeroką skalę i bardzo rzetelną kampanię  
 

2 Facts and Figures. The Former Yugoslav Republic of Macedonia, information correct as of 10 August 2001, 
www.nato/factsheets.

3 Podobna akcja polegająca w dużej mierze na dobrowolnej zbiórce broni odbyła się z powodzeniem 
w 2004 roku, kiedy to obywatele Macedonii zauważyli szansę przystąpienia do Unii Europejskiej. Sze-
rzej o jej wynikach można przeczytać w informacji przygotowanej przez M. Lazarova, Macedonia’s 
weapons collection programme yields significant result, 13.01.2004, www.setimes.com.
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informacyjną. Uczynił tak na wyraźną prośbę Borisa Trajkovskiego. Akcja powyższa 
miała nie tylko za zadanie przekonać społeczeństwo do działań podejmowanych wów-
czas przez NATO na terenie Republiki, lecz także była próbą zbudowania świadomości 
euroatlantyckiego bezpieczeństwa i poczucia potrzeby funkcjonowania w jego struk-
turach. Równocześnie „macedońscy eksperci wojskowi stwierdzili, że należy ograni-
czyć wielkość, cele i czas trwania misji NATO w Macedonii. Na poziomie politycznym 
NATO musiało przekonać ekstremistów albańskich do respektowania zawieszenia 
broni i przekazania swojego uzbrojenia. W międzyczasie koalicyjny rząd Macedonii, 
obejmujący zarówno „twardogłowych”, jak i umiarkowanych członków, zobowiązał się 
do objęcia kontrolą państwowych sił bezpieczeństwa oraz do zapobiegania przypad-
kom użycia przez te siły ciężkiego uzbrojenia. Równolegle do tych wysiłków, parlamen-
tarne partie polityczne w tym kraju zobowiązały się do czterech inicjatyw: a) przyjęcie 
powszechnego porozumienia politycznego, b) stworzenia właściwych struktur praw-
nych regulujących obecność sił NATO, zaangażowanych w budowę pokoju; c) przed-
stawienie projektu zawierającego warunki i szczegóły przekazania uzbrojenia; projekt 
ten miał być zaakceptowany przez rząd Macedonii i NATO oraz d) zapewnienie trwa-
łego zawieszenia broni”4. 

Powyższe plany i uzgodnienia doprowadziły do podpisania 13 sierpnia 2001 roku 
ramowego porozumienia pokojowego w Ochrydzie. W związku z wypracowanym 
porozumieniem wojska NATO uzyskały prerogatywy do rozpoczęcia 27 sierpnia 2001 
roku operacji „Niezbędne Żniwa” (Essential Harvest)5. W ramach akcji uczestniczyły 
one w zbieraniu i niszczeniu uzbrojenia ekstremistów albańskich. Do 26 września 2001 
roku wojska sprzymierzone zebrały 3875 sztuk broni. Przyjęto zmiany w konstytucji 
Republiki Macedonii, wprowadzono amnestię dla rebeliantów albańskich, zorgani-
zowano we wrześniu 2002 roku wybory parlamentarne oraz powszechny spis ludno-
ści. Dla utrzymania stabilności i pokoju w kraju Boris Trajkovski wystąpił z prośbą 
o przedłużenie kończącej się misji „Niezbędne Żniwa”. W odpowiedzi na postulaty 
prezydenta Macedonii postanowiono o rozmieszczeniu dowodzonych przez Niemców 
sił NATO liczących 700 żołnierzy w ramach akcji „Bursztynowy Lis” (Amber Fox)6.  
 

4 Nano Ruzin, Czekając na bałkańskiego Big MAC-a, http// www.nato.int/docu/review/2003/issue2/polish/
special-pr.html 

5 „Operacja Niezbędne Żniwa została oficjalnie uchwalona 22 sierpnia 2001 roku. Faktycznie swoje dzia-
łania rozpoczęła 27 sierpnia. W tej trzydziestodniowej misji udział wzięło 3500 żołnierzy NATO łącz-
nie z wykorzystaniem wsparcia logistycznego. Na celu miała rozbrojenie albańskich grup etnicznych 
i zniszczenie ich broni”. Operation Essential Harvest (Task Force Harvest) 27.08–26.09.2001, www.nato.
int/fyrom/tff/home.htm.

6 „Podczas konferencji prasowej w Centrum Prasowym NATO w Skopje 28.09 generał brygady Keerl 
wyjaśnił, że główny ciężar i odpowiedzialność za bezpieczeństwo obserwatorów spoczywa na rządzie 
macedońskim. Zdefiniował równocześnie główny cel Task Force Fox: zbieranie i wymiana informacji 
z organizacjami międzynarodowymi oraz przedstawicielami Macedonii, w sytuacjach kryzysowych po 
konsultacjach z rządem w razie konieczności przygotowanie medycznej ewakuacji i ochrony obserwato-
rów”, NATO’s second mission in the Former Yugoslav Republic of Macedonia, 24–30.09.2001, www.nato.
int/fyrom/tff/home.htm.
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Rozpoczęła się ona 15 grudnia 2001 roku. Wojska miały przede wszystkim za zadanie 
chronić obserwatorów z Unii Europejskiej i OBWE. Następną misją była operacja 
nosząca nazwę „Sojusznicza Harmonia” (Alliled Harmony), która po zakończeniu 
w kwietniu 2003 roku, została zastąpiona przez misję Unii Europejskiej o nazwie „Con-
cordia”. Negocjacje dotyczące przejęcia misji przez Unię Europejską prowadzono 
w kilku turach, głównym problemem wymagającym regulacji była kwestia wykorzysta-
nia wojsk państw członkowskich NATO, ich liczba oraz status7. W styczniu 2003 roku 
stwierdzono: „Unia Europejska swą pierwszą operację militarną podejmie w Macedo-
nii, przejmując tam obowiązki od NATO. W planowanej od długiego czasu misji, która 
najpewniej zacznie się w marcu br., będzie brać udział ok. 450 żołnierzy. Dotąd Unia 
nie mogła podejmować misji wojskowych, gdyż Turcja blokowała w NATO porozu-
mienie z UE w sprawie zasobów militarnych Sojuszu. Ankara wycofała swój sprzeciw 
podczas grudniowego szczytu w Kopenhadze”8. Po uregulowaniu kwestii dotyczących 
wykorzystania sił zbrojnych, kolejnym elementem niezgody okazała się wymiana infor-
macji niejawnych oraz działania Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej, który nie 
zdążył przygotować do marca 2003 roku planu operacyjnego misji9. Ostatecznie, po 
uzgodnieniu wszystkich szczegółów nadzór nad misją został przekazany Unii Euro-
pejskiej 30 marca 2003 roku10. Wzięło w niej udział – nie jak planowano – czterystu, 
lecz trzystu żołnierzy z dwudziestu siedmiu krajów. NATO podczas prowadzenia tych 
działań zapewniło bezpieczeństwo pracownikom Unii Europejskiej i Organizacji Bez-
pieczeństwa i Współpracy w Europie oraz umożliwiło im wykonywanie zaplanowanych 
zadań. NATO przygotowało również plany strategiczne, operacyjne i taktyczne oraz 
pomogło w ustanowieniu dowództwa operacyjnego w kwaterze regionalnej Organiza-
cji Paktu w Neapolu, gdzie obecnie znajduje się Dowództwo Sił Połączonych. Wspólne 
działania Unii Europejskiej, NATO, OBWE i Macedonii umożliwiły wypracowanie 
spójnych i kompatybilnych mechanizmów ułatwiających porozumienie i współpracę 

 7 Nie był to jednak jedyny problem opóźniający rozpoczęcie misji pod dowództwem Unii Europejskiej. 
Jedną z kwestii spornych wymienia Roczny Raport 2003 organizacji Human Rights Watch: „Brak poro-
zumienia pomiędzy Grecją a Turcją przyczynił się do opóźnień w procesie ustanawiania Europejskich 
Sił Szybkiego Reagowania (E.U.’s European Rapid Reaction Force (ERRF)), oraz do przesunięcia 
na inny termin przejęcia misji NATO w Macedonii przez wyżej wymienione siły”. Macedonia. Human 
Rights Developements, Human Rights Watch World Report 2003, www.hrw.com.

 8 Zielone światło UE dla misji pokojowej w Macedonii, „Gazeta Wyborcza”, www. gazeta.pl, 27.01.2003.
 9 „Solana dopina teraz w Brukseli ostatnie szczegóły pierwszej wojskowej misji europejskiej właśnie 

w Macedonii. 400 żołnierzy państw Unii, kandydujących i m.in. Norwegii, ma zastąpić NATO. Kiedy? 
Wciąż nie wiadomo, bo są z tym kłopoty. (...) Dlaczego? Bo unijny Komitet Wojskowy nie opracował 
dotąd planu operacyjnego misji w Macedonii, Unia wciąż nie zwróciła się do NATO o zgodę i nie przed-
stawiła listy konkretnych środków wojskowych i planowania, nie nastąpiła też formalna wymiana listów 
między Brukselą a Skopje. Miało się to stać do 1 marca”. R. Sołtyk, Javier Solana przyjeżdża w piątek do 
Polski, by rozmawiać o Iraku i Macedonii, „Gazeta Wyborcza”, www.gazeta.pl, 6.03.2003.

10 „Nadzór nad misją pokojową w Macedonii przejęła wczoraj od NATO Unia Europejska. To pierwsza 
tego typu operacja w historii UE. 300-osobowym kontyngentem z 27 krajów dowodzi generał z Francji. 
Celem operacji «Zgoda» jest przestrzeganie zawieszenia broni między Macedończykami i Albańczy-
kami oraz nadzór, by prawa obu wspólnot były respektowane przez władze Macedonii”. Unia Europej-
ska przejmuje od NATO misję w Macedonii, „Gazeta Wyborcza”, www.gazeta.pl, 31.03.2003.
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w ramach jednego celu dotyczącego stabilizacji kraju jak i regionu bałkańskiego, ale 
realizowanego za pomocą szerokiej gamy środków. Ułatwiło to szybkie i odpowied-
nie względem zagrożenia podejmowanie określonych działań oraz wzmocniło współ-
pracę społeczności międzynarodowej z Macedonią. Poważne i rzeczowe traktowanie 
konfliktu przejawiało się w częstych wizytach w Republice Sekretarza Generalnego  
NATO Georga Robertsona, który złożył dziewiętnaście wizyt w Macedonii w ciągu 
dziewiętnastu miesięcy, wizyty Javiera Solany oraz Mircei Geoany, Przewodniczą-
cego OBWE. 

Pomimo szerokiej działalności organizacji międzynarodowych na terytorium Repu-
bliki ogarniętej konfliktem, wymierne znaczenie miała postawa władz państwowych, 
ich zrozumienie złożoności sytuacji oraz niedopuszczenie poprzez podejmowanie nie 
zawsze popularnych decyzji do eskalacji konfliktu i rozprzestrzenienia go na obszarze 
całego kraju lub poza jego granice. W tym celu wzmocniono nadzór nad granicami, 
a w maju 2003 roku na mocy porozumienia zawartego podczas konferencji w Ochry-
dzie realizowano wnioski dotyczące bezpieczeństwa granic i nadzoru nad nimi. Konflikt 
wykazał słabość sił zbrojnych Macedonii, ich niedostateczne wyszkolenie i uzbrojenie, 
dlatego też zaktywizowano współpracę w ramach NATO. Zdynamizowano procesy, 
których początek miał miejsce w 1995 roku, kiedy Macedonia oficjalnie stała się part-
nerem NATO, oraz te, rozpoczęte w 1999 roku po objęciu Republiki uczestnictwem 
w Planie Działań na rzecz Członkostwa (MAP). Ułatwiły one także znacznie współ-
działanie podczas rozwiązywania albańsko – macedońskiego sporu i utrzymanie ści-
słych kontaktów i konsultacji pomiędzy NATO a rządem macedońskim.

Kolejna misja Unii Europejskiej realizowana w ramach procedury Berlin Plus 
rozpoczęła się 12 lipca 2004 roku kiedy to NATO zdecydowało o zakończeniu swojej 
misji o nazwie SFOR (Siły Stabilizacyjne w Bośni i Hercegowinie), a Rada Unii Euro-
pejskiej postanowiła o rozpoczęciu misji pod nazwą EUFOR ALTHEA, tym samym 
przejmując działania w regionie, który nie wymagał już bezpośredniej stabilizacji z uży-
ciem wojska i oddziałów bojowych, a na którym konieczne było wprowadzenie władz 
cywilnych, uspokojenie i ustabilizowanie sytuacji bez dodatkowego jej zaogniania. Za 
główny cel działań Unii Europejskiej uznano wykonanie międzynarodowych postano-
wień zawartych w Dayton, w tym przede wszystkim pełne wdrożenie oktrojowanej kon-
stytucji i zaktywizowanie działań Wysokiego Przedstawiciela ds. Bośni i Hercegowiny. 
W listopadzie 2004 roku Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych 
zatwierdziła misję, a DSACEUR ponownie wskazano jako Dowództwo Operacyjne 
bezpośrednio odpowiedzialne za realizację misji. Stanowiła ona jednak podstawę do 
narastania dyskusji nad prawomocnością prowadzonych działań, stopniem ingerencji 
aktorów zewnętrznych w wewnętrzne sprawy państwa, a tym samym doprowadziła do 
podjęcia dyskusji na temat suwerenności Bośni i Hercegowiny w aspekcie teoretycz-
nym i praktycznym. W trakcie prowadzonych debat politycznych, naukowych dysput 
i w ramach prezentowanych poglądów społeczeństwa zamieszkującego Bośnię i Her-
cegowinę, pojawiło się szereg wątpliwości oraz żądania do wycofania sił unijnych 
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i  oddania pełni władzy lokalnym politykom i obywatelom państwa11. Równocześnie 
dość silnie zostały zaakcentowane różnice narodowościowe i faktyczny podział tery-
torialny oparty o podział strefy wpływów lub występowania poszczególnych grup spo-
łecznych (etnicznych, narodowych i wyznaniowych). Tym samym Unia Europejska nie 
była i nadal nie jest w stanie wdrożyć pełnych zasad demokratycznego państwa prawa 
i zasady „good governance” na tym terenie. Po raz kolejny słabość unijnych instru-
mentów w zderzeniu z zastaną rzeczywistością lokalną została mocno uwydatniona, 
a prowadzone przez nią działania okazały się niewystarczające. Brak pełnej realiza-
cji przyjętych założeń pokazał słabość systemu Berlin Plus12, powodującego marazm 
unijnego – wspólnotowego działania i znaczną niewydolność Unii Europejskiej wobec 
dobrze zorganizowanych, posiadających swoje dowództwa, a co najważniejsze własne 
oddziały funkcjonujące bieżąco lub ad hoc w ramach innych organizacji międzynaro-
dowych. W ramach Unii Europejskiej rozpoczęła się wówczas debata nie tylko nad 
jakością i wydolnością systemu, w ramach którego organizowana jest polityka zagra-
niczna, polityka bezpieczeństwa i polityka obrony. Okazało się także, że więcej jest 
problemów w ramach współpracy transatlantyckiej, zarówno tych na poziomie dzia-
łań bilateralnych pomiędzy państwami, jak i tych z NATO. Brak jednego, wspólnego 
wroga, zanik tradycyjnych zagrożeń, a także zupełnie inne formy działania w miej-
scach objętych aktywnością Unii i Stanów Zjednoczonych, gdzie obie strony realizu-
jąc swoje wytyczne, niestety nie mogą skoordynować najważniejszych zadań między 
sobą i podjąć jednej, aczkolwiek zdecydowanej akcji. Takie trudności pojawiły się nie 
tylko w relacjach pomiędzy państwami członkowskimi lecz spowodowały spowalnianie 
reagowania. Wynika to z braku możliwości przekazywania informacji zbieranych i ana-
lizowanych przez NATO do Unii Europejskiej oraz problemów logistycznych, komuni-
kacyjnych i gospodarczych.

11 Szerzej: M. Gniazdowsi (red.), Europejski protektorat? Bośnia i Hercegowina w perspektywie środkowoeu-
ropejskiej, PISM, Warszawa 2008.

12 M. Reichard, The EU-NATO relationship. A legal and political perspective, Ashgate Publishing Company, 
2006; M. Richard, Some legal issues concerning the EU – NATO Berlin Plus Agreement, 73 NJIL (2004), 
s. 37–67.
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ROZDZIAŁ 5

Razem a jednak osobno  
– te same miejsca działania,  
odmienne podejście do problemów  
– przypadek regionu Azji i Pacyfiku

Przykładem, który bezpośrednio ukazuje różnice pomiędzy strategią Unii Euro-
pejskiej i Stanów Zjednoczonych w praktyce, jest obecność i poziom aktywności 

obu aktorów w regionie Azji i Pacyfiku. Obaj gracze, ze względu na swoje zaangażo-
wanie, różnorodnie podchodzą do zagadnienia obecności w tym jakże współcześnie 
ważnym i ważkim regionie, którego stabilność i rozwój mają bezpośrednie przełożenie 
na rzeczywistą sytuację międzynarodową i stanowią jeden z podstawowych elementów 
kształtowania współczesnego ładu. Unia Europejska oparła swoją wizję azjatycko-
-pacyficzną na kilku dokumentach oraz oświadczeniach Hermana Van Rompouy oraz 
Catherine Ashton z 2012 roku. Należą do nich poza strategią bezpieczeństwa Unii 
Europejskiej z 2003 roku, także Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europej-
skiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zatytułowany „Stosunki 
Unii Europejskiej z wyspami Pacyfiku – strategia na rzecz zacieśnionego partnerstwa” 
z 29 maja 2006 roku oraz wydane przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych 
w czerwcu 2012 roku „Zalecenia dotyczące unijnej polityki zagranicznej i bezpieczeń-
stwa w regionie wschodniej Azji”. Stany Zjednoczone odmiennie od Unii Europejskiej 
swoje działania w regionie Azji i Pacyfiku oparły zarówno na strategii bezpieczeństwa 
z 2010 roku, jak i strategii dotyczącej Azji i Pacyfiku oraz nowej koncepcji strategicznej 
Baracka Obamy – rozpowszechnionej ówcześnie przez Hilary Clinton. Charaktery-
stycznym dla założeń i działań Unii Europejskiej w tym obszarze jest brak spójno-
ści koncepcyjnej i oparcie wszelkich działań na strategii zupełnie nie przystającej do 
współczesności1. Ponadto zdecydowanie niespójne prezentowanie wspólnotowych 
założeń i ich rozbieżność z polityką zagraniczną państw członkowskich, po pierwsze 
ewidentnie wskazują na brak jakiejkolwiek koordynacji zagranicznych polityk państw 

1 O konieczności zmiany strategii z 2003 roku pisze Stanisław Koziej w Kwartalniku Biura Bezpieczeń-
stwa Narodowego; szerzej: S. Koziej, Potrzeba nowelizacji strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej, 
„Bezpieczeństwo Narodowe”, IV-2011/20, Warszawa 2011, s. 19–41.
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członkowskich na poziomie unijnym, po drugie uwidaczniają brak unijnego pomysłu 
na działania w Azji i Pacyfiku. Odmiennie prezentuje się w tym przypadku polityka 
Stanów Zjednoczonych, która jest ewidentnie spójna i klarowna oraz charaktery-
zuje się zarówno krótkoterminowymi jak i długoterminowymi założeniami. Wobec 
powyższego, w perspektywie relacji transatlantyckich dostrzegamy duże rozbieżności 
pomiędzy oboma aktorami, dwie różnorodne strategie, koncepcje i polityki, z zupełnie 
odmiennymi celami do osiągnięcia. Owa różnorodność już na początku analizy uka-
zuje podstawowy mankament uniemożliwiający wypracowanie jednolitej transatlan-
tyckiej idei wobec regionu Azji i Pacyfiku. Przede wszystkim jest to krótkowzroczne 
postrzeganie przez Unię Europejską interesów w regionie jedynie jako przedsięwzięć 
gospodarczych i niezrozumienie europejskich polityków i unijnych instytucji faktu, że 
stabilność tego regionu ma wpływ na stabilność Unii Europejskiej. Po drugiej stronie 
znajdują się Stany Zjednoczone traktujące region nie tylko jako strefę realizacji inte-
resów gospodarczych, lecz także jako wyzwanie dla światowego bezpieczeństwa i nowo 
kształtujące się centrum relacji międzynarodowych. 

Wzrost znaczenia państw regionu Azji i Pacyfiku w stosunkach międzynarodowych 
nastąpił wraz z początkiem kryzysu gospodarczego i utrzymuje się do dzisiaj. Swoje pod-
łoże miał on zarówno we wzmacniającej się pozycji gospodarczej państw regionu, wzra-
stającej wymianie handlowej, dynamicznej industrializacji i rozwoju militarnym. Jest to 
także region o dużym potencjale wybuchu konfliktów i pojawiania się sytuacji zapalnych. 
Do najważniejszych kwestii mogących stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa nie tylko regionu lecz także i świata należą: kwestia Korei Północnej, spór o wyspy 
Senkaku na Morzu Wschodniochińskim i wyspy Spratly na Morzu Południowochińskim, 
Tajwan, a także możliwe załamanie gospodarcze w Chinach, w których obecny wzrost 
gospodarczy jest dość sztucznie podtrzymywany przez państwowe inwestycje. Ponadto 
od 2008 roku wzrost znaczenia państw tego regionu doprowadził do eskalacji zagrożeń 
niewojskowych, aczkolwiek również niezwykle ważnych dla stabilności przestrzeni mię-
dzynarodowej, a szczególnie europejskiej. Poza narastaniem zapotrzebowania w regio-
nie na surowce energetyczne jak i wysoce wykwalifikowaną kadrę inżynierską i medyczną 
rosną oczekiwania i żądania państw regionu co do ich partycypacji w globalnym procesie 
podejmowania decyzji. Prowadzi to do podejmowania działań w zakresie stworzenia 
nowego kształtu strukturalnej współpracy wielostronnej, co w szczególności wiąże się 
z dystrybucją władzy w organizacjach międzynarodowych, w tym metodami podejmowa-
nia decyzji, zachodzenia procesów politycznych oraz sposobów realizacji przedsięwzięć 
na arenie regionalnej i międzynarodowej. Stany Zjednoczone i Unia Europejska wyzna-
czyły zagadnienia, w zakresie których mogą podejmować wspólne działania i które mogą 
być realizowane w ramach wielostronnej dyplomacji. Zaliczono do nich kwestie doty-
czące bezpieczeństwa morskiego, regulacji prawa morza, zmian klimatycznych i global-
nej współpracy gospodarczej. Jednocześnie dostrzeżone zostały elementy utrudniające 
współpracę i przyczyniające się do narastania napięć pomiędzy oboma transatlantyckimi 
partnerami. Przede wszystkim dotyczyły one zasad strukturalnej współpracy wielostron-
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nej w ramach organizacji międzynarodowych, a w szczególności sposób dystrybucji wła-
dzy w organizacjach międzynarodowych, sposób podejmowania w ich ramach decyzji, 
sposoby inicjowania procesów politycznych i realizację podejmowanych założonych pla-
nów i wdrażanych działań. W tym aspekcie niezwykle aktywne okazują się państwa 
regionu Azji i Pacyfiku, dostrzegając nie tylko swoją szansę na podniesienie ich znacze-
nia na arenie międzynarodowej, utrwalenia ich pozycji oraz wzmocnienia siły oddziały-
wania całego regionu, a nie tylko poszczególnych państw w aspekcie globalnym. Chińska 
Republika Ludowa wzmocniła swoje działania na forum Organizacji Narodów Zjedno-
czonych z jednej strony zderzając się z państwami zachodnimi w   kwestii syryjskiej, 
a z drugiej udzielając poparcia Stanom Zjednoczonym i Unii Europejskiej w odniesieniu 
do kwestii stabilizacji relacji pomiędzy Sudanem a Sudanem Południowym. Chiny nie 
zgadzają się również na planowane reformy Organizacji Narodów Zjednoczonych, nie 
akceptując poszerzenia składu stałych członków Rady Bezpieczeństwa o Indie i Indone-
zję. Państwa te natomiast zawiązały ścisłą współpracę z Republiką Federalną Niemiec 
i  Brazylią w ramach utworzonej Grupy o nazwie G4, której głównym zadaniem jest 
wspieranie ich dążeń do uzyskania statusu stałych członków Rady Bezpieczeństwa. 
Wzrastającym znaczeniem na arenie międzynarodowej wykazała się także Korea Połu-
dniowa, co było spowodowane nie tylko narastającym konfliktem z Koreą Północną 
i narastającą niestabilnością w regionie Półwyspu Koreańskiego, lecz także ze względu 
na organizację szczytu G20 w 2010 roku w Korei Południowej, zorganizowaniu Szczytu 
Bezpieczeństwa Nuklearnego w 2012 roku, a także wyborem Korei Południowej na nie-
stałego członka Rady Bezpieczeństwa w latach 2013–2014. Kolejnym państwem mocno 
zaangażowanym w kształtowanie współczesnego ładu globalnego jest Indonezja, która 
zdecydowanie zwiększyła swój udział w pracach Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
wpisując się w szczególności w debaty dotyczące zachowania i gwarancji pokoju między-
narodowego, dynamizacji działań dotyczących rozwoju, spory z państwami zachodnimi 
o prawa człowieka oraz podjęła udział w misjach międzynarodowych2. Wśród państw 
regionu szczególnie wzmocniła się Australia, której znaczenie systematycznie rośnie, 
szczególnie na konieczność funkcjonowania pomiędzy lub wręcz na styku poszczegól-
nych potęg. Na 2014 rok zaplanowano w Australii szczyt G20. Państwa regionu Azji 
i Pacyfiku czując się silnie zdominowane przez Chiny, podjęły działania w celu zrówno-
ważenia ich oddziaływania. W 2012 roku Australia, Indonezja, Korea Południowa, Mek-
syk i Turcja zorganizowały spotkanie, podczas którego rozważano możliwe scenariusze 
wzmocnienia oddziaływania tych państw w ramach grupy G20 i równoważenia tym 
samym Chin. Tożsame działania podjęły mniejsze państwa regionu, takie jak Singapur, 
który założył grupę o nazwie Global Governance Group (G3). Powyższe wydarzenia 
i działania doprowadziły do ukształtowania się nowego podejścia partnerów transatlan-
tyckich do narastającego multilateralizmu azjatycko – pacyficznego i wzmacniającej się 
roli państw regionu zarówno w ładzie światowym jak i w organizacjach międzynarodo-
wych. Niestety, koncepcje działania Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych okazały 

2 Indonezja wysłała w ramach misji Organizacji Narodów Zjednoczonych do Libanu 2000 żołnierzy. 
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się być odmienne i w wielu wymiarach prowadzące do narastania napięcia w stosunkach 
transatlantyckich. Unia Europejska jako główny cel przyjęła promocję tak zwanego 
„efektywnego multilateralizmu” w szczególności w odniesieniu do wspólnego rozwiązy-
wania globalnych zagrożeń i wyzwań, podczas gdy Stany Zjednoczone podjęły działania 
w ramach tworzenia wielostronnych ram radzenia sobie z wyzwaniami regionu. Ponadto 
wzrosło napięcie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską w kwestii celo-
wego marginalizowania roli państw europejskich w organizacjach międzynarodowych, 
czego egzemplifikacją stało się sześcioprocentowe obniżenie europejskich kwot głoso-
wania w zarządzie Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Europejscy dyplomaci 
obwiniali za ten stan rzeczy Baracka Obamę, który nawet za osłabienie roli Europy na 
arenie międzynarodowej chce budować sojusze i współpracę ze średnimi potęgami Azji 
i Pacyfiku. Obawy o amerykańskie stanowisko zostały wzmocnione po zatwierdzeniu 
tych zmian przez Kongres Amerykański. Wynikłej sytuacji nie przysłużyła się także bar-
dzo chaotyczna i niespójna europejska dyplomacja. Całość uzupełnia obawa Europej-
czyków o wspólne amerykańsko-azjatyckie swobodne podejście do współpracy, którą 
chcą wbrew Europie oprzeć na bazie luźnych mechanizmów kooperacji i przy wykorzy-
staniu ograniczonych regulacji prawnych. Ponadto powstał znaczący problem związany 
z wypracowaniem koherentności pomiędzy wizjami transatlantyckim a azjatyckimi. Pro-
blem polega również na tym, że wizje transatlantyckie są odmienne w podejściu amery-
kańskim i europejskim, a to nurt europejski właśnie stoi w opozycji do polityki pozostałych 
aktorów. Pomimo to, zarówno Unia Europejska jak i Stany Zjednoczone mają wspólny 
interes w promowaniu nowych średnich azjatyckich potęg, odgrywając w ten sposób role 
kreatorów agend oraz mediatorów w relacjach wielostronnych. Wspólnie podejmują 
działania na rzecz zachęcania państw azjatyckich do aktywnego udziału w kreowaniu 
międzynarodowej rzeczywistości, w szczególności poprzez zaangażowanie polityczne 
i gospodarcze, a także funkcjonalne. Aktywność na poziomie ekonomicznym nie zamyka 
się jedynie do rozwoju gospodarczego i aktywizacji w międzynarodowej wymianie han-
dlowej lecz przede wszystkim do partycypacji w finansowaniu działalności międzynaro-
dowych organizacji. Działania funkcjonalne dotyczą przede wszystkim angażowania 
poszczególnych państw regionu Azji i Pacyfiku w zależności od ich możliwości, zdolności 
i specjalizacji wyrażonej poprzez rozwój polityczny, społeczny, technologiczny, czy też 
militarny. Oczywiście włączanie poszczególnych aktorów w działania międzynarodowe 
wcale nie gwarantuje budowania jednolitej i spójnej koncepcji nowego ładu w porozu-
mieniu ze wszystkimi uczestnikami tego ładu, aczkolwiek kreuje przewidywalność, która 
jest niezmiernie potrzebna we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Po włą-
czeniu w 2008 roku Chin do procesu kreowania nowego kształtu światowej architektury 
polityczno-ekonomicznej okazało się, że państwo to nie stanie się od razu sprzymierzeń-
cem Stanów Zjednoczonych, czy też Unii Europejskiej. W 2009 roku Chiny krytykowały 
planowane i wdrażane reformy klimatyczne, podważały światowe przywództwo Stanów 
Zjednoczonych oraz prowadziły politykę „rozmywania” sankcji wobec Iranu w Radzie 
Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. Podobny schemat działania można zaobser-
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wować w przypadku Indii, które podejmując się aktywnej działalności na arenie między-
narodowej równocześnie wprost wyrażały swoje negatywne nastawienie do Stanów 
Zjednoczonych i Unii Europejskiej, krytykowały działania NATO w Libii oraz sprzeci-
wiały się interwencji w Syrii. Indonezja jako członek Organisation for the Islamic Confe-
rence spiera się ze Stanami Zjednoczonymi jak i Unią Europejską o kwestie wolności 
religijnej, a Australia oczekuje wielostronnego dialogu, odrzucając transatlantycki dyk-
tat. Tym samym średnie potęgi regionalne pokazują swoją siłę, możliwości oraz chęć 
realnego uczestniczenia w kreowaniu międzynarodowej rzeczywistości, dążą do wzmoc-
nienia swojej pozycji, często podważając znaczenie Unii Europejskiej, czy też Europy 
jako całości w relacjach globalnych. Tym samym nie mogąc wypracować jednolitego sta-
nowiska tworzą wspomniane wcześniej grupy (np.: G3) lecz przede wszystkim funkcjo-
nują i podejmują działania w ramach swobodnie dobieranych i celowych koalicji. Unii 
Europejskiej nie pomaga również jej sinocentryczne postrzeganie regionu, a więc budo-
wanie koncepcji go dotyczących jak i kreowanie wszelkich działań w oparciu o odniesie-
nie do Chin, co jest dowodem na europejski brak zrozumienia nie tylko regionu, lecz 
także nowej rzeczywistości międzynarodowej. Jednym z elementów, który jest dla Euro-
pejczyków zrozumiały, to zależność postindustrialnej Europy od zindustrializowanej 
Azji i konieczność budowania coraz to ściślejszych więzów gospodarczych z tym regio-
nem. Ponadto Unia Europejska jak i poszczególne państwa członkowskie dostrzegają 
wzrastającą liczbę wyzwań nad którymi koniecznie trzeba współpracować wspólnie, 
a  które mogą stać się zarzewiem nowych konfliktów. Należą do nich zarówno spory 
prawne dotyczące wysp Senkaku jak i Spratly, cyberprzestępczości, projektów obejmują-
cych przestrzeń kosmiczną oraz zbrojenia. 

Podsumowując można zauważyć, że współpraca transatlantycka nie znajduje cało-
ściowego i realnego odzwierciedlenia w regionie Azji i Pacyfiku, a brak jej spójności 
i zdecydowania wynika z odmiennych wizji obu jej uczestników oraz niejednolitej poli-
tyki Unii Europejskiej i państw członkowskich, czego przykładem może być deklara-
cja Hermana Van Rompouy z maja 2012 roku, kiedy to przewodniczący powiedział 
„Europa nie jest pacyficzną potęgą i taką nie będzie”, a wypowiedzią Jean Yves Le 
Drion – ministra obrony Francji, o tym, że region Azji i Pacyfiku jest strategicznym 
obszarem dla Francji, a także „Zaleceniami Służby Działań Zewnętrznych dotyczą-
cymi Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa w regionie Azji Wschodniej” z czerwca 
2012 roku.
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Podsumowanie 

Analiza wykazała szereg rozbieżności i problemów występujących w relacjach 
transatlantyckich. W szczególnym stopniu są one dostrzegalne na poziomie 

kształtowania wspólnych strategii, celów i działań z zakresu bezpieczeństwa. Wynikają 
zarówno z odmiennego podejścia wszystkich aktorów stosunków międzynarodowych 
do kwestii obrony, wykorzystania hard i soft power jak i zmiany charakteru zagrożeń, 
która nastąpiła po upadku systemu dwubiegunowego. 

W roku 1989 rozpoczęła się polityczna transformacja, która doprowadziła do zmiany 
układu sił w Europie Środkowo-Wschodniej. Rozpoczęła się wówczas intensywna i dyna-
miczna transformacja systemowa, która prowadziła do pojawienia się nowych zagrożeń 
i zmiany charakteru dotychczasowych. Poparcie społeczne dla zmian, pomoc międzyna-
rodowa oraz determinacja wprowadzających reformy, nadały im niepowtarzalny charak-
ter, ale także doprowadziły do destabilizacji potencjałów militarnych i olbrzymiego 
wzrostu niekontrolowanej proliferacji broni, a tym samym wzmocnienia organizacji ter-
rorystycznych, które wówczas uzyskały dostęp do zasobów uzbrojenia transformujących 
się państw, niezdolnych do ich zabezpieczenia. Upadek Związku Radzieckiego w sposób 
gwałtowny doprowadził do wytworzenia nowego status quo na świecie i zmiany struktury 
i formy ładu międzynarodowego. Głasnost i Pierestrojka wdrażane przez Gorbaczowa 
stały się jednym z czynników zmieniających strukturę systemową, społeczną, kulturalną 
i państwową w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. Wykształcenie się nowych państw 
lub wyzwolenie się już istniejących spod dominacji radzieckiej oraz słabość nowo powo-
łanej do życia Federacji Rosyjskiej zmusiły społeczność międzynarodową do zmiany 
polityki i sformułowania zupełnie nowego podejścia geostrategicznego. Równocześnie 
zmiany powyższe stały się zaczątkiem bardzo dynamicznego okresu rozwoju globalizacji 
i internalizacji wszystkich aspektów stosunków międzynarodowych. „Przed podobnym 
problemem zdefiniowania nowej sytuacji i dostosowania do niej swojej polityki stanęła 
dotychczas najpotężniejsza organizacja militarno-polityczna Europy Zachodniej 
i główne ogniwo systemu bezpieczeństwa euroatlantyckiego, jaką była NATO. Dotych-
czasowa polityka siły i rywalizacji nacechowana wyścigiem zbrojeń oraz poszukiwaniem 
wpływów na obszarach geograficznie peryferyjnych, oparta na strukturze dwu-blokowej 
przestała być rzeczywistą sferą realizacji potrzeb. Nie spełniała równocześnie oczekiwań 
państw, które rozpoczęły procesy transformacji i demokratyzacji. W pierwszym rzędzie 
podjęto wówczas decyzję o przekształceniu „strategii containment” na „strategię dia-
logu”, czyli współpracy i ściśle określonej jedności interesów. Równocześnie zaistniała 
konieczność zdefiniowania kształtu ładu międzynarodowego, który w obecnych czasach 



66

określany jest jako wielobiegunowy. Unia Europejska znalazła się w podobnej sytuacji 
i stanęła przed takimi samymi wyzwaniami jak NATO. Redefinicja jej działalności, struk-
tury wewnętrznej jak i celów i zadań doprowadziły do przyjęcia traktatu z Maastricht 
i wprowadzenia Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz modyfikacji zało-
żeń w ramach obronności. NATO i Unia Europejska, mierząc się z nową rzeczywistością, 
stanęły wobec nowych wyzwań związanych z kreowaniem i utrzymaniem bezpieczeństwa 
oraz budową potencjału obronnego. Ich apogeum nastąpiło w 2001 roku po ataku na 
World Trade Center i pokazało, że zagrożenia asymetryczne traktowane do tamtej pory 
jako te o niskim poziomie stwarzania niebezpieczeństwa posiadły większą wagę niż zim-
nowojenne niebezpieczeństwo oparte na tradycyjnych rodzajach zagrożeń. Zanik tych 
drugich doprowadził do osłabienia współpracy transatlantyckiej i osłabienia gwarancji 
dla konsensusu euroatlantyckiego. Przyrost zagrożeń o zupełnie odmiennym charakte-
rze niż te, z którymi wspólnie radzono sobie w okresie zimnej wojny, doprowadził do 
osłabienia tych jakże wcześniej silnych więzów i zwrócenia się każdej ze stron, inspirowa-
nej odmiennymi interesami, w odmiennych kierunkach. Nowe globalne wyzwania, które 
zrodziły się na „zgliszczach” i pozostałościach, jakże stabilnego dwublokowego podziału 
świata ukazały przede wszystkim słabość Unii Europejskiej i jej brak zdolności do szyb-
kiej i skutecznej redefinicji strategicznych celów i zamierzeń oraz nieudolność w dosto-
sowywaniu się do zastanych realiów. Tym samym okazało się, że Wspólnoty nie tylko nie 
są w stanie skutecznie reagować na nowo pojawiające się zagrożenia i nie mają wystar-
czającego potencjału do reagowania (przykład Kosowa z 1999 roku1 i Libii 2012 roku), 
lecz także nie dysponują właściwą organizacją wewnętrzną umożliwiającą koordynację 
polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony. Ponadto instytucje unijne niezdolne do 
sprawnego przeprowadzania reform w ich wewnętrznych strukturach, sposobie funkcjo-
nowania i wykonywania zadań nie mogą kreować rzeczywistości międzynarodowej, 
pomimo iż do takiej roli pretendują nie zważając na unijne, czy też europejskie słabości 
i olbrzymie braki chociażby w aspekcie rozwoju sektora wojskowego. Okazało się także, 
że różnica powstała pomiędzy wizją świata UE i Stanów Zjednoczonych, widoczna szcze-
gólnie w niedopracowanej i lakonicznej strategii bezpieczeństwa UE z 2003 roku, która 
ujawniła „przepaść” w pojmowaniu, planowaniu i realizacji „strategicznej wizji” pomię-
dzy aktorami relacji transatlantyckich. Owe różnice można dostrzec na przykładzie dzia-
łań partnerów transatlantyckich w Afganistanie. Wskazują one przede wszystkim na 
odmienne rozumienie pojęcia konfliktu i natury zaangażowania w realizację polityki 
zagwarantowania bezpieczeństwa międzynarodowego i radzenia sobie z globalnymi 
wyzwaniami. Prowadzą one do różnego, a więc asymetrycznego zaangażowania poszcze-
gólnych uczestników stosunków transatlantyckich w regulowanie sceny międzynarodo-
wej i nieporównywalnego osobowego, finansowego i wojskowego zaangażowania 
w  stabilizację regionów i państw zagrożonych. Skutki takiego podejścia prowadzą do 
powstawania dużych rozbieżności pomiędzy podejmującymi działania i pojawiania się 

1 Szerzej: K. Pawłowski, Kosowo. Konflikt i interwencja, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 
2008.
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głębokiej nierównowagi potencjałów oraz osłabienia wpływu mniej zaangażowanych 
aktorów na procesy decyzyjne. Różnice powyższe uniemożliwiają również wypracowanie 
wspólnej transatlantyckiej strategii bezpieczeństwa i obrony, a jedynie tworzą miejsce na 
porozumienia bilateralne. Dostrzegli to także badacze przeprowadzający analizę takich 
studiów przypadku jak: działania UE i NATO w Afganistanie, Iraku i innych państwach 
objętych aktywnością NATO i Unii Europejskiej, przedstawiając jednocześnie propozy-
cje usprawnienia współpracy transatlantyckiej i wypracowania wspólnych celów i zadań 
oraz zdolności ich realizacji. Erik Brattberg i Bengt Sudelius w wyniku swoich badań 
zaproponowali przyjęcie pomiędzy Unią Europejską i NATO porozumień powołujących 
tzw.: „partnera wiodącego” dla poszczególnych części świata, co zapobiegałoby nakłada-
niu się celów, zadań i działań, a doprowadziłoby do wdrożenia efektywnego systemu 
współpracy i rozwiązywania problemów. Ponadto zaproponowali ścisłe powiązanie cen-
trów operacyjnych w Waszyngtonie i Brukseli co pozwoliłoby na tworzenie rzetelnych 
i szczegółowych analiz bieżącej sytuacji oraz wyważanie prezentowanych w nich opinii do 
maksymalnego możliwego poziomu obiektywności. Unii Europejskiej zaproponowali 
wprowadzenie zasady jasnego informowania Stanów Zjednoczonych o zakresach wspar-
cia jakiego ona potrzebuje do sprawnej realizacji przyjętych zobowiązań, a także zakre-
sów w których jest w stanie działać samodzielnie. Philippe Gros wskazuje na różnice 
pomiędzy Unią Europejską a NATO i Stanami Zjednoczonymi z perspektywy działań 
prowadzonych przeciwko somalijskiemu piractwu. Udowadnia on, że działania te, są 
realizowane przede wszystkim przez państwa członkowskie Unii Europejskiej i nie 
można ich utożsamiać ani ze współpracą transatlantycką, ani ze Wspólną Polityką Zagra-
niczną i Bezpieczeństwa. W przypadku WPZiB, stwierdza, że jest ona nieobecna jako 
taka, a działania są prowadzone w pewnej separacji od niej, co również świadczy o braku 
porozumienia na poziomie unijnym (wspólnotowym), wskazując natomiast na realizację 
interesów narodowych. Ponadto brak ścisłej współpracy transatlantyckiej w  zakresie 
zwalczania piractwa u wybrzeży Somalii wynika z różnorodnej oceny poziomu zagrożeń 
i ich znaczenia dla ładu globalnego. Unia Europejska i państwa członkowskie Unii trak-
tują powyższe zagrożenie jako istotne przede wszystkim ze względu na morskie drogi 
transportowe, które Unia uznaje za ważne dla rozwoju swojej gospodarki. Stany Zjedno-
czone oceniają piractwo jako poważne zagrożenie, jednakże niemające bezpośredniego 
i kluczowego wpływu na bezpieczeństwo narodu amerykańskiego. 

Relacje transatlantyckie, chociaż współcześnie rozwijane w oparciu o różnorodne 
porozumienia, nie doczekały się jednej wspólnej strategii i wyznaczenia celów opera-
cyjnych, których realizacja mogłaby doprowadzić do transatlantyckiej konwergencji. 
Jej osiągnięcie choć do tej pory nieudane, jest możliwe i to w dużej mierze poprzez 
realizację polityki na dwóch poziomach: wspólnotowym transatlantyckim i indywidu-
alnym. 

Na poziomie wspólnotowym, koniecznym wydaje się zaktywizowanie i wzmocnie-
nie współpracy pomiędzy Radą Północnoatlantycką, Komitetem Politycznym i Bez-
pieczeństwa (PSC) oraz Europejską Agencją Bezpieczeństwa, a także dowództwem 
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amerykańskim. Nawiązanie ściślejszej współpracy i wypracowanie konsensualnych 
mechanizmów działania może wzmocnić współpracę transatlantycką.

Na poziomie indywidualnym koniecznym jest wypracowanie mechanizmów umoż-
liwiających analizę porównawczą strategii i działań poszczególnych aktorów sceny 
transatlantyckiej, tak żeby wykreować odpowiedni poziom wzajemnego zrozumienia 
oraz zdolności do podejmowania działań w ramach strategicznego konsensusu.

Niestety współpraca transatlantycka nie zostanie rozwinięta jeżeli Unia Europej-
ska nie podejmie się zdecydowanych działań prowadzących do znaczącego zwiększenia 
jej aktywności na tym polu i zaangażowania finansowego i militarnego. Nie będzie 
to także możliwe bez zrozumienia ze strony Unii Europejskiej nowej rzeczywistości 
międzynarodowej i znaczącego przesunięcia w ramach jej priorytetowych polityk, 
tak by polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony stanowiła główny trzon zainte-
resowania a nie polityka rolna, forsowana przez polityków narodowych bojących się 
o wynik kolejnych wyborów i protesty rolników reprezentujących przeinwestowane 
i nierentowne gospodarstwa rolne. Ponadto Unia Europejska powinna wypracować ze 
Stanami Zjednoczonymi grupę celów, których realizacji będzie odbywała się w nowo 
proponowanych formach wzajemnego i dobrowolnego zaangażowania. Tyle tylko, że 
owe działania muszą być realne a nie jak do tej pory symulowane na poziomie coraz 
to nowo tworzonych dokumentów z poszczególnych szczytów nie wnoszących nic do 
„działania” poza szczytnymi hasłami.



69

Bibliografia

Dokumenty 
Annual Activity Report 2011, European External Action Service, http://www.eeas.europa.eu/

background/docs/20121017_eeas_aar_2011_en.pdf.
„Bezpieczna Europa w lepszym świecie – Europejska Strategia Bezpieczeństwa”, www.consi-

lium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIPL.pdf.
Blackwill R.D., Chandra N., Clary Ch., The United States and India. A shared strategic future, 

Joint Study Group Report, Council on Foreign Relations, Aspen Institute India, New York 
2011.

Bodman S.W., Wolfensohn J.D., Sweig J.E., Global Brazil and U.S. – Brazil relations, Indepen-
dent Task Force Report No. 66, Council on Foreign Relations, New York 2011. 

Council of the EU, EU-US Summit – Joint Statement, Document 17805/11 Presse 463, 
28 November 2011.

Council of the European Union, “EU-US Statement on ‘Enhancing transatlantic cooperation in 
the area of Justice, Freedom and Security’”, doc. 15184/09, Brussels, 2009.

Facts and Figures. The Former Yugoslav Republic of Macedonia, information correct as of 
10 August 2001, www.nato/factsheets.

Macedonia. Human Rights Developements, Human Rights Watch World Report 2003, www.
hrw.com.

National Security Strategy 2010, President of the United States, Washington D.C. 2010.
Projekt strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej „Dążąc do europejskiego 

modelu bezpieczeństwa”, Rada Unii Europejskiej, REV 2, 5842/2/10, JAI 90, Bruksela 2010.
Saryusz-Wolski J., European Parliament Resolution on the EU foreign policy towards the BRICS 

and other emerging powers: objectives and strategies, European Parliament 2012.
Sprawozdanie na temat wdrażania europejskiej strategii bezpieczeństwa – utrzymanie bezpieczeń-

stwa w zmieniającym się świecie, Bruksela, 11 grudnia 2008 r, S407/08, http://www.consilium.
europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/PL/reports/104648.pdf.

The national security strategy of the United States of America, President of The United States, 
Washington D.C. 2002.

The White House, Office of the Press Secretary. ‘Remarks by the President on a New Begin-
ning’, Cairo University, Cairo, 4 June 2009.

Pozycje zwarte
Antczak A., Projektowanie strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Józefów 2010.
Antczak A., Role międzynarodowe Unii Europejskiej: aspekty teoretyczne, Warszawa 2012.
Asmus R.D., Mała wojna która wstrząsnęła światem, Biblioteka Res Publiki Nowej, Warszawa 

2011.
Balcerowicz B. (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Akademia Obrony 

Narodowej, Warszawa 2002.



70

Barcik J., Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. Aspekty prawne i polityczne, Oficyna 
Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Katowice 2008.

Barcz J., Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, UKIE, Warszawa 2008. 
Bartkowiak Ł., Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej, Toruń 2008.
Bauman Z., Liquid Times: Living in an Age of Uncertainty, Polity Press, US 2007.
Bicchi F., European foreign policy making toward the Mediterranean, Basingstoke 2007.
Borchardt K.D., The ABC of European Union law, European Union, Luxemburg 2010.
Borkowski P.J., Polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej, Warszawa 2009.
Cameron F., An introduction to European foreign policy, London 2007.
Carta C., The European Union diplomatic service: ideas, preferences and identities, London 2011.
Daalder H., Lindsay J.M., American Unbound. The Bush revolution in foreign policy, Washington 

D.C., Brookings Institution Press 2003.
Dannreuther R., Peterson J., Security strategy and transatlantic relations, Routledge, New York 

2006.
Demkowicz A., Integracja Europy Zachodniej w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności: od EWO 

do WEPBiO, Toruń 2007.
EU foreign relations law: constitutional fundamentals (red. M. Cremona, B. de Witte), Oxford 

2008.
European security law (red. M. Trybus, N.D. White), Oxford 2007.
Europe’s global role: external policies of the European Union (red. J. Orbie), Aldershot 2008.
Gliere C., EU security and defence. Core docuemtns 2008, Chaillote Paper no 17, Institute for 

Security Studies, European Union Paris 2008.
Gniazdowski M. (red.), Europejski protektorat? Bośnia i Hercegowina w perspektywie środkowoeu-

ropejskiej, PISM, Warszawa 2008. 
Graham T., U.S. – Russia relations. Facing reality pragmatically, Center for Strategic and Inter-

national Studies and the Institut Francais des Relations Internationales, Washington D.C., 
Paris 2008. 

Guigou E., La réforme de la gouvernance de la politique extérieure de l’Union européenne, Paris 
2010.

Heyman Ch. (red.), The armed forces of the European Union 2012–2013, R&F Defence Publica-
tions, Barnsley 2011.

Holdgaard R., External relations law of the European Community: legal reasoning and legal disco-
urses, Alphen 2008.

Howorth J., Security and defence policy in the European Union, Basingstoke 2007.
Łoś R., Teoria stosunków międzynarodowych. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Łódzkiego, Łódź 2001.
Malone D.M., Foong Khong Y., Unilateralism and U.S. foreign policy. International perspective, 

Center on International Cooperation Studies in Multilateralism, Lynne Rienner Publishers, 
Inc., London 2003.

Meernik J.D., Political use of military force in U.S. foreign policy, Ashgate Publishing Company, 
2004.

Muszyński M., Harasimiuk D.E., Kozak M., Unia Europejska, Instytucje, polityki, prawo, Wyd. 
Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2013.

Pawlak P. (red.), The EU-US security and justice agenda in action, Chaillot Paper, No 127, Paryż 
2011.



71

Pawłowski K., Kosowo. Konflikt i interwencja, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 
2008.

Reichard M., The EU-NATO relationship. A legal and political perspective, Ashgate Publishing 
Company, 2006.

Sedra M., Security Sector Transformation in North Africa and the Middle East, United States Insti-
tute of Peace, Special Report, November 2011.

Toje A., The European Union as a Small Power after the Post-Cold War, Palgrave Studies in Euro-
pean Union Politics, Palgrave Macmillan, UK 2010.

van Doeveren R., Engaging the Arab World through Social Diplomacy, Clingendael Paper no. 4, 
October 2011.

Węc J., Traktat Lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007– 
–2009, Księgarnia Akademicka, Kraków 2011.

Artykuły 
Boursier.com, L’UE prête pour une nouvelle tentative sur le budget (27 October 2005).
Deutsche Welle, „Bizarre” EU Summit All Show, No Substance (29 October 2005).
Elistrup-Sangiovanni M. and Verdier D., European integration as a solution to war, European 

Journal of International Relations, Vol. 11, 2005, s. 99–135.
EUbusiness, Verheugen disappointed by lack of progress at EU summit (28 October 2005).
Forbes: EU Summit, Blair says EU budget crucial in putting Europe ‘on right track’ (27 October 

2005).
Forbes: EU Summit, UK says budget rebate to be discussed in Dec, stance unchanged (27 Octo-

ber 2005).
Financial Times Deutschland, Der letzte Vorhang für den Anti-Blair (28 October 2005).
Goff P., A comment of the effective possibilities of multilateralism, [w:] Alexandroff A.S., Can the 

world be governed? Possibilities for effective multilateralism, Center for International Gover-
nance Innovation and Wilfrid Laurier University Press, Canada 2008, s. 390–391.

Koziej S., Potrzeba nowelizacji strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej, „Bezpieczeństwo Naro-
dowe”, IV-2011/20, Warszawa 2011, s. 19–41.

Krebs R.R., The limits of alliance: conflict, cooperation and collective identity, [w:] Lake A., 
Ochmanek D., The real and the ideal. Essay on international relations in honor of Richard 
H.  Ullman, The Council on Foreign Relations, Rowman and Littlefield Publishers Inc. 
Maryland–Oxford 2001.

La Libre Belgique, Tony Blair maintient le cap (28 October 2005).
Lazarova M., Macedonia’s weapons collection programme yields significant result, 13.01.2004, 

www.setimes.com. 
Le Figaro, Le président français veut reprendre l’initiative européenne (28 October 2005).
Le Monde, M. Chirac vante Georges Pompidou et ne cite pas Tony Blair (28 October 2005).
Liberti F., Defence spending in Europe: Can we do better without spending more?, Norte Europe, 

www.norte-europa.eu
Libération, Consensus de forme au sommet des 25 (28 October 2005).
Nano Ruzin, Czekając na bałkańskiego Big MAC-a, http//www.nato.int/docu/review/2003/

issue2/polish/special-pr.html. 
NATO’s second mission in the Former Yugoslav Republic of Macedonia, 24–30.09.2001, www.

nato.int/fyrom/tff/home.htm. 



72

Ney J.S. Jr., Soft Power and European – American Affairs, [w:] Ilgen T.L., Soft power and the future 
of transatlantic relations, Ashgate Publishing Company, 2006.

Olszewski P., Kosowo – szansa czy zagrożenie, [w:] Olszewski P., Kapuśniak T.,. Lizak W (red.), 
Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wyzwania i zagrożenia w XXI wieku, WSH, Radom 2009.

Operation Essential Harvest (Task Force Harvest) 27.08.–26.09.2001, www.nato.int/fyrom/tff/
home.htm.

Osica O., Trzaskowski R., Popielawska J., Europejska Służba Działań Zewnętrznych. Implikacje 
dla instytucji i stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej, „Nowa Europa Przegląd Natoliń-
ski”, nr 2 (3) 2009, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2009.

Richard M., Some legal issues concerning the EU – NATO Berlin Plus Agreement, 73 NJIL (2004), 
s. 37–67.

Sołtyk R., Javier Solana przyjeżdża w piątek do Polski, by rozmawiać o Iraku i Macedonii, „Gazeta 
Wyborcza”, www.gazeta.pl, 6.03.2003.

The Guardian, Give protectionism the chop (27 October 2005; op-ed by Derek Scott).
Tomaszewski J., Zmiany w polityce bezpieczeństwa USA, [w:] Lachowski Z. (red.), „Bezpieczeń-

stwo Narodowe”, Kwartalnik BBN, III–IV 2012, 23–24, BBN, Warszawa 2012, s. 92–93.
Unia Europejska przejmuje od NATO misję w Macedonii, „Gazeta Wyborcza”, www.gazeta.pl, 

31.03.2003.
Zielone światło UE dla misji pokojowej w Macedonii, „Gazeta Wyborcza”, www.gazeta.pl, 

27.01.2003.



O autorze

Paweł Olszewski – politolog i europeista; adiunkt w Insty-
tucie Studiów Politycznych PAN i wykładowca w Uczelni 
Łazarskiego, Kierownik Centrum Naukowego ISP PAN  
i Uczelni Łazarskiego, jego zainteresowania badawcze 
oscylują wokół europejskiej polityki sąsiedztwa, polityki 
międzynarodowej Unii Europejskiej i relacji transatlan-
tyckich oraz Bałkanów Zachodnich. 



System euroatlantyckiS l kiSystem euroatlantycki
w świetle agendyw świetle agendy

bezpieczeństwabezpieczeństwa
Unii EuropejskiejUnii Europejskiej

i Stanówi Stanów
Zjednoczonych

Paweł Olszewski

Zakład EuropeistykiZakład Europeistyki
Instytutu Studiów PolitycznychInstytutu Studiów Politycznych

Polskiej Akademii NaukPolskiej Akademii Nauk

Zakład Europeistyki 
Instytutu Studiów Politycznych 

Polskiej Akademii Nauk

Zakład Europeistyki
SStudiów Politycznych

skiej Akademii Nauk

Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu Rola euroatlantyckiego 
systemu w wielobiegunowym świecie w kontekście kształtującego się nowe-
go ładu globalnego, realizowanego w ramach grantu Narodowego Centrum 
Nauki. 

Celem naukowym projektu jest zbadanie kształtu nowego ładu między-
narodowego.  Podjęcie rozważań na powyższy temat wynika po pierwsze z po-
trzeby usystematyzowania wiedzy na temat ładu międzynarodowego in statu 
nascendi, po drugie z  chęci stworzenia rzetelnej prognozy dalszego rozwoju 
systemu globalnego. 

Pierwszym poziomem analizy jest zdiagnozowanie procesów przebudowy 
relacji transatlantyckich po zakończeniu zimnej wojny i w obliczu słabnącej 
pozycji międzynarodowej Stanów Zjednoczonych Ameryki. W drugiej części 
projektu, ocenie poddawany jest proces kształtowania się nowych insty-
tucji ładu globalnego i global governance oraz ich wpływ na sojusz trans-
atlantycki. Trzecim i ostatnim etapem badań jest prognoza ewolucji relacji 
transatlantyckich w kontekście współpracy/rywalizacji USA i UE z nowymi, 
wzrastającymi potęgami.

Wyniki badań będą miały istotne znaczenie zarówno teoretyczne jak i utyli-
tarne dla decydentów, ukażą bowiem trendy i zmiany zachodzące na między-
narodowej scenie, potencjalne zagrożenia, tworzące się sojusze oraz formę 
współdziałania partnerów transatlantyckich z innymi podmiotami międzyna-
rodowymi.

Kierownikiem naukowym projektu jest prof. dr hab. Józef M. Fiszer, 
kierownik Zakładu Europeistyki ISP PAN.

System euroatlantycki 
w świetle agendy 

bezpieczeństwa 
Unii Europejskiej 

i Stanów 
Zjednoczonych

4
ISBN 978-83-64091-09-4

ISSN 2300-3707

Seria: System euroatlantycki w wielobiegunowym świecie 
i jego perspektywy, numer 4

Redaktor naukowy serii prof. dr hab. Józef M. Fiszer

Paweł Olszewski

ISSN 2300-3707

lantycki lantycki
agendy agendy
zeństwa zeństwa
pejskiej pejskiej
Stanów Stanów
cczonych

eeł Olszewski


