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Aktywność Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa i obrony. 
Analiza w świetle teorii instytucjonalizmu historycznego

Streszczenie
Stan bezpieczeństwa w Unii Europejskiej i jej sąsiedztwie uległ znacznemu 

pogorszeniu, co skutkuje dziś trudnymi i bezprecedensowymi wyzwaniami, którym żaden 
kraj nie jest w stanie sprostać samodzielnie. UE doświadcza zagrożeń na swoim terytorium 
w stopniu większym niż kiedykolwiek dotąd. 

W sytuacjach realnego zagrożenia Europa powinna być silniejsza i szybsza 
w działaniu. Potrzeba solidarności i większej odporności na ryzyka i zagrożenia wymagają 
od UE jedności oraz wspólnego i systematycznego działania w porozumieniu z sojuszni‑
kami, partnerami i państwami trzecimi. Zapobieganie, dzielenie się danymi szczególnie 
chronionymi, unikanie i kończenie konfliktów zbrojnych, przezwyciężenie powszechnych 
naruszeń praw człowieka, szerzenie demokracji i rządów prawa oraz zwalczanie terrory‑
zmu są priorytetami UE i jej obywateli oraz powinny być prowadzone zarówno w UE, jak 
i poza jej granicami. 

Niezwykle ważne jest poczynienie szybkich dalszych postępów pod względem 
rozwoju zdolności obronnych UE. Dotyczy to także potrzeby zwiększenia zdolności reago‑
wania w celu zapewnienia skuteczniejszego, szybszego i elastyczniejszego reagowania 
i rozmieszczania misji w dziedzinie Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, które 
mają kluczowe znaczenie jako jeden z filarów kompleksowego podejścia UE. Rośnie 
też znaczenie, wręcz konieczność strategicznej współpracy w zakresie bezpieczeństwa 
i obronności z partnerami UE, w szczególności ONZ, NATO, OBWE, Unią Afrykańską, 
Ligą Państw Arabskich i ASEAN, a także z partnerami strategicznymi i innymi krajami 
partnerskimi – w sąsiedztwie UE oraz w wymiarze bardziej globalnym.

Słowa kluczowe: stan bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, bezprecedensowe wyzwania, 
realne zagrożenie, solidarność i odporność, Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony
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Wstęp metodyczny i metodologiczny 

Historia polityki europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i obrony wpisana 
została w historię integracji europejskiej i aktywności naukowej autora niniejszego 
tekstu. To przecież już w roku 1994 opublikował on monografię pt. System Euro‑
pejskiej Współpracy Politycznej w integrowaniu Europy1. W następnych latach 
tematowi temu poświęcone zostały kolejne jego teksty i opracowania, których część 
znalazła się w treści i bibliografii tego artykułu. 

W rozwoju badawczym niezwykle ważną okazuje się konfrontacja 
dokonań naukowych z upływającym czasem. Jest to niezwykle istotne, gdyż 
weryfikacja pozytywna lub negatywna przyjętych hipotez badawczych odbywa 
się procesualnie i temporalnie. 

Treść prezentowanego tu artykułu przy takich założeniach konceptu‑
alnych musiała zostać oparta na paradygmacie instytucjonalizmu historycznego 
oraz metodologii repetytywności i krytycznej powracalności do myśli wcześniej 
wytworzonych. Badacz jest przecież podporządkowany temu, co wcześniej napisał. 
To, co napisał wczoraj, dziś zamienia się w syntezę jego przeszłych myśli w for‑
mule „inaczej”. Synteza ta jest określeniem pewnej nowej przestrzeni wyobraźni 
i kreacji. Jest też określeniem pewnego zapośredniczonego czasu. Dzięki syntezie 
wielość zamienia się wtórnie w nową jedność poprzez zastosowanie zmian i modu‑
lacji. Wszystko po to, aby tekst stał się studium obrazów myśli i ich historyczności2. 

W procesie tego immanentnego wyboru i łączenia uczestniczy rozum 
spekulatywny i rozum praktyczny. Wszystko to prowadzi do dramatu formy. 
Dlaczego? Bo nośnikiem sensu jest najpierw kontekst, a potem słowo ułożone 
w hybrydyczną naturę odtwarzanej treści3. Jeżeli chodzi o instytucjonalizm histo‑
ryczny, to głównie wykorzystano tu jego ważny element, jakim jest metaforyczna 
kategoria naukowa pathdependency. Definiujemy ją dosłownie jako „uzależnienie 
od ścieżki”, które interpretujemy następująco:

 – wszystko (materiał badawczy – przedmiot badań) należy oceniać 
z punktu widzenia przeszłości; 

1 Zob. Z. Czachór: System Europejskiej Współpracy Politycznej w integrowaniu Europy, Wydawnictwo 
Adam Marszałek, Toruń 1994. 

2 G. Deleuze, Filozofia krytyczna Kanta. Doktryna władz, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 
1999, s. 28 ‑33; G. Deleuze, F. Guattari, Co to jest filozofia, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 
2000, s. 175; M. Nikodem, Metateksty dramatów Witolda Gombrowicza, [w:] Metateksty i parateksty  
teatru i dramatu. Od antyku do współczesności, red. J. Czerwińska, K. Chiżyńska, M. Budzowska, Wydaw‑
nictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 135 i n. 

3 Ibidem. 
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 – integrację europejską musimy analizować historycznie w perspektywie 
krótko, średnio i długookresowej. Każda z tych perspektyw jest od 
siebie uzależniona liniowo i się na siebie nakłada; 

 – raz dokonany wybór strategiczny (w tym przypadku UE) niesie za sobą 
konsekwencje taktyczne; 

 – raz podjęta decyzja (polityczna) wpływa na kolejne decyzje (zacho‑
wania) podmiotów integracji. Polega to na automatycznej reprodukcji 
pewnej obranej perspektywy. Mamy tu do czynienia z tzw. pułapką 
wspólnych decyzji (joint decisiontraps); 

 – raz obrana polityka (decyzja) przejawia tendencję do trwania i oporu 
wobec prób jej zmiany; 

 – to, co na początku wydaje się tymczasowe, w konsekwencji przemienia 
się w stały element integracji europejskiej;

 – system Unii Europejskiej uzależnia się od powtarzalnych procesów 
integracyjnych zachodzących w jego wnętrzu;

 – z jednej analizy naukowej wypływa kolejna, która w perspektywie 
czasowej podlega krytycznej rewizji. 

Hipotezy tego tekstu zostały sformułowane następująco: 
1. Historyczne już kompetencje Unii Europejskiej w zakresie Wspólnej 

Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB) obejmują także 
stopniowe określanie wspólnej polityki obronnej, która może 
prowadzić do wspólnej zinstytucjonalizowanej obrony.

2. Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO) zapewnia UE 
zdolność operacyjną opartą na środkach cywilnych i wojskowych. 
Unia może z nich korzystać w przeprowadzanych poza nią misjach 
utrzymania pokoju, zapobiegania konfliktom i wzmacniania 
międzynarodowego bezpieczeństwa. 

3. Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony doprowadzić ma do 
stworzenia Europejskiej Unii Obrony. 

4. Państwa członkowskie, w celu realizacji Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa 
i Obrony, oddają do dyspozycji Unii swoje zdolności cywilne i wojskowe, 
aby przyczynić się do osiągnięcia celów UE. 

5. Kraje członkowskie, które spełniają wyższe kryteria zdolności wojskowej 
i które zaciągnęły w tej dziedzinie dalej idące zobowiązania, mając 
na względzie najbardziej wymagające misje, mogą ustanawiać stałą 
współpracę strukturalną w ramach Unii. 
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6. W przypadku, gdy jakiekolwiek państwo członkowskie stanie się ofiarą 
napaści zbrojnej na jego terytorium, pozostałe kraje mają w stosunku 
do niego obowiązek udzielenia pomocy i wsparcia przy zastosowaniu 
wszelkich dostępnych im środków. 

7. Unia Europejska musi gwarantować sobie bezpieczeństwo nie tylko 
wewnętrznie, ale także w relacji do swych partnerów zewnętrznych. 
Bezpieczni i stabilni partnerzy (w tym sąsiedzi) stanowią jeden 
z najważniejszych elementów strategii bezpieczeństwa UE. 

Krótka historia instytucjonalizacji bezpieczeństwa europejskiego 
1950 ‑2002

Rozważania dotyczące wykorzystania WPZiB i WPBiO dla budowa‑
nia bezpieczeństwa wspólnotowego rozpocząć należy od przypomnienia genezy 
dwóch wspólnot, których traktaty założycielskie nie weszły nigdy w życie. Były 
to Europejska Wspólnota Obronna (EWO) i Europejska Wspólnota Polityczna 
(EWsP). Wydawały się one być decydującym ogniwem w tworzeniu jedności 
Europy oraz środkiem mogącym przeszkodzić przyszłym kryzysom w zakre‑
sie bezpieczeństwa. Projektowane wspólnoty miały decydować o kwestiach 
dotyczących koordynacji polityki zagranicznej i obronnej pomiędzy państwami 
członkowskimi i stymulować generowanie pokoju i stabilizacji w ramach wspól‑
not gospodarczych, tym bardziej, że istniejąca już Europejska Wspólnota Węgla 
i Stali miała zostać włączona do Europejskiej Wspólnoty Politycznej. 

Katalizatorem kolejnych wysiłków dotyczących powstania unii politycznej 
i zagranicznej stało się samorozwiązanie Układu Warszawskiego i Rady Wzajem‑
nej Pomocy Gospodarczej (RWPG), ZSRR i zjednoczenie Niemiec. Pojawiła się 
przy tej okazji nowa potrzeba, a mianowicie konieczność poszerzenia kompeten‑
cji wspólnotowych o dziedziny stricte pozaekonomiczne. Na posiedzeniu Rady 
Europejskiej w Dublinie (25 ‑26 czerwca 1990 r.) ustalono, że odbędą się dwie kon‑
ferencje międzyrządowe. Jedna w sprawie Unii Gospodarczej i Walutowej i druga 
w sprawie unii politycznej. Niestety unia polityczna nie stała się oddzielnym bytem 
traktatowym. Zamiast niej w treści traktatu z Maastricht utworzono dwa obszary 
zastrzeżone dla współpracy politycznej (międzyrządowej) państw członkowskich: 
Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa (II filar UE) oraz Wymiar Spra‑
wiedliwości i Sprawy Wewnętrzne (III filar UE)4. 

4 Z. Czachór, Zmiany i rozwój w systemie Unii Europejskiej po Traktacie (!) z Maastricht, Atla 2, Wrocław 
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Kolejne traktaty amsterdamski i nicejski wzmocniły znacznie Wspólną 
Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa (WPZiB), czyniąc z niej quasi ‑autonomiczny 
system integracyjny z własnym zapleczem instytucjonalnym i katalogiem instrumen‑
tów i mechanizmów regulacyjnych. Była to już prosta droga do powołania Wspólnej 
Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, w pełni usankcjonowanej w traktacie lizbońskim. 

Globalna strategia Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa 
i obrony. Czy to możliwe? Perspektywa roku 2003 

W końcowej fazie prac Konwentu Europejskiego w czasie posiedzenia 
Rady Europejskiej w Salonikach (19 ‑20 czerwca 2003) zaprezentowano projekt 
strategii bezpieczeństwa Unii pt. „Bezpieczna Europa w lepszym świecie”, przy‑
gotowany przez Wysokiego Przedstawiciela UE do spraw WPZiB Javiera. Solanę. 
W dokumencie tym omówione zostały wszystkie ryzyka i zagrożenia dla europej‑
skiego bezpieczeństwa i stabilności oraz zaproponowany został katalog środków 
koniecznych dla zapobiegania kryzysom. Dokument wymieniał trzy główne sytuacje 
kryzysogenne wywołane: terroryzmem, zastosowaniem broni masowego rażenia 
i niebezpieczeństwami płynącymi z tzw. państw niestabilnych. Strategia zakładała, 
że europejska polityka zagraniczna może być tylko wtedy skuteczna w sytuacjach 
kryzysowych, jeśli UE będzie w stanie w razie potrzeby przeforsować swoje żądania, 
w przypadku ekstremalnym i ostatecznym także poprzez zastosowanie siły wojsko‑
wej. Chodzi tu o kwestię ew. wyjścia poza dotychczasowe ramy misji petersberskich 
(„pre ‑emptiveactions”). Zakładano więc, że Europa musi dalej rozbudowywać swoje 
zdolności wojskowe. Ważne było również, że w zakresie Europejskiej Polityki Bez‑
pieczeństwa i Obrony może być wykorzystany instrument wzmocnionej współpracy, 
a awangarda państw członkowskich ma możliwość rozwoju integracji także w tym 
zakresie. Miał to być otwarty proces, w którym mogą uczestniczyć wszyscy obecni 
i przyszli członkowie UE, poza tym nieskierowany przeciwko NATO, lecz wzmac‑
niający europejski filar partnerstwa transatlantyckiego5. 

Opracowywana doktryna wskazywała na przydatność łagodnej siły, jaką 
w tym przypadku dysponuje UE, a która obejmuje: pomoc zagraniczną i rozcią‑
gnięcie strefy bezpieczeństwa wokół Europy, wspieranie demokracji i budowę 
instytucji państwowych, a zwłaszcza umocnienie „skutecznego multilateralizmu”, 

2004, s. 69 i n.
5 Biuletyn Unia Europejska, opr. J. Mękosa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Systemu 

Informacji, Warszawa lipiec 2003; Zob. Z. Czachór: Europejska Strategia Bezpieczeństwa 2003 ‑2008. 
Analiza politologiczna, „Przegląd Politologiczny” 2010, nr 2, s. 23 ‑38.
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którego „podstawowe ramy” stanowi Karta Narodów Zjednoczonych6. Nie bez 
znaczenia dla tej doktryny była konstrukcja bezpieczeństwa międzynarodowego 
lansowanego w Unii Europejskiej oparta na „kwartecie” (złożonym z USA, UE, 
ONZ oraz Federacji Rosyjskiej). W późniejszej praktyce okazało się, że Rosja jest 
tym kompletnie niezainteresowana. 

W odpowiedzi na powyższe założenia, 12 grudnia 2003 r. Rada Europej‑
ska w trakcie swego posiedzenia przyjęła Europejską Strategię Bezpieczeństwa 
(ESS), którą należy analizować wspólnie z przyjętą tam również deklaracją 
w sprawie stosunków transatlantyckich, w której to wyeksponowano znane już 
argumenty: wezwanie do kształtowania nowego porządku międzynarodowego 
opartego na multilateraliźmie7, szczególnie ważnym w relacjach do polityki ame‑
rykańskiego interwencjonizmu; wspólnej (transatlantyckiej) współpracy państw 
na rzecz celów zapisanych w ESS; konieczność podejmowania równoczesnych 
akcji prewencyjnych o charakterze wojskowym, policyjnym i cywilnym; dalszej 
współpracy w ramach formuły porozumień „Berlin ‑plus”8.

Traktat lizboński a przełom w zakresie Wspólnej Polityki  
Bezpieczeństwa i Obrony9. Rok 2009 i później

W skonsolidowanej wersji Traktatu o Unii Europejskiej wynikającej z tre‑
ści traktatu lizbońskiego w zakresie postanowień dotyczących Wspólnej Polityki 
Bezpieczeństwa i Obrony potwierdzono ponownie, iż polityka ta stanowi integralną 
część Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Zgodnie z postanowie‑
niami traktatu, WPBiO przyczynia się do realizacji zdolności operacyjnej Unii 
opartej na środkach cywilnych i wojskowych. Unia Europejska może z nich 
korzystać w przeprowadzanych poza jej terytorium misjach utrzymania pokoju, 
zapobiegania konfliktom i wzmacniania międzynarodowego bezpieczeństwa, jak 
zawsze zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych. Zadania te są wyko‑
nywane w oparciu o zdolności (możliwości operacyjne), jakie zapewniają Unii 

6 J. Solana, Droga Europy do bezpieczeństwa, „Rzeczpospolita” 12.12.2003.
7 Cytat z deklaracji: „The EU calls for an international order based on effective multilateralism”.
8 O współpracy operacyjnej Unii Europejskiej i NATO, której podstawą była wymiana listów z 17 mar‑

ca 2003 r. pomiędzy Sekretarzem Generalnym NATO a Wysokim Przedstawicielem do spraw WPZiB/ 
Sekretarzem Generalnym Rady UE zob. Z. Czachór, Proces kształtowania zdolności operacyjnych Unii 
Europejskiej w obszarze Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, [w:] Misje cywilne Unii Europejskiej,  
red. B. Przybylska ‑Maszner, Wydawnictwo WNPID UAM, Poznań 2010, s. 13 ‑28.

9 Opracowano głównie na podstawie analizy własnej w oparciu o wersję skonsolidowaną Traktatu o Unii 
Europejskiej, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr C 115/13 z dnia 9.05.2008; Zob. Z. Czachór, 
Proces…, op. cit., s. 13 ‑28.
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państwa członkowskie. Poza tym w traktacie lizbońskim nie zrezygnowano ze 
znanego już wcześniej zapisu traktatowego, który stwierdza, iż Wspólna Polityka 
Bezpieczeństwa i Obrony obejmuje stopniowe określanie wspólnej polityki obron‑
nej Unii. Tradycyjnie zakłada się, że doprowadzić to ma do stworzenia wspólnej 
obrony, jeżeli faktycznie Rada Europejska, stanowiąc jednomyślnie, tak zadecy‑
duje. Decyzję krajów członkowskich w sprawie wspólnej obrony przenosi się na 
szczebel ich rozstrzygnięć konstytucyjnych. W tym miejscu musiał też znaleźć się 
zapis stwierdzający, że polityka Unii nie może uchybiać specyficznemu charakte‑
rowi polityki bezpieczeństwa i obronnej niektórych państw członkowskich10. 

Traktat lizboński nałożył na kraje członkowskie zobowiązanie się do stop‑
niowej poprawy swoich zdolności wojskowych. W traktacie postanawia się też, 
że kraje członkowskie – w celu realizacji WPBiO – mogą, ale nie muszą oddać 
do dyspozycji Unii swoje zdolności cywilne i wojskowe, aby przyczynić się do 
osiągnięcia celów określonych przez Radę UE. Ważne jest też, że państwa człon‑
kowskie wspólnie powołując siły wielonarodowe, mogą również przekazać je do 
dyspozycji Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony.

Traktat po raz pierwszy precyzuje kompetencje i zadania Agencji do 
spraw Rozwoju Zdolności Obronnych, Badań, Zakupów i Uzbrojenia (zwaną 
Europejską Agencją Obrony). Agencja określa wymogi operacyjne, wspiera 
środki ich realizacji, przyczynia się do określania i – w stosownych przypad‑
kach – wprowadzania w życie wszelkich użytecznych środków wzmacniających 
bazę przemysłową i technologiczną sektora obrony Unii Europejskiej. 

Decyzje dotyczące Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, w tym 
decyzje w sprawie podjęcia misji, przyjmowane są przez Radę UE stanowiącą 
jednomyślnie na wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do spraw Zagra‑
nicznych i Polityki Bezpieczeństwa lub z inicjatywy państwa członkowskiego. 
Wysoki Przedstawiciel może zaproponować, w stosownych przypadkach wspólnie 
z Komisją Europejską, użycie zarówno środków krajowych, jak i instrumentów 
Unii (m.in. misji) dla realizacji zadań wynikających z WPBiO. 

Misje, przy których prowadzeniu Unia może użyć środków cywilnych 
i wojskowych, obejmują: 

 – misje utrzymania pokoju;
 – misje przywracania pokoju;
 – misje wzmacniania bezpieczeństwa międzynarodowego;
 – wspólne działania rozbrojeniowe; 
 – misje humanitarne;

10 Ibidem.
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 – misje ratunkowe;
 – misje wojskowego doradztwa i wsparcia; 
 – misje zapobiegania konfliktom;
 – misje zbrojne służące zarządzaniu kryzysowemu;
 – operacje stabilizacji sytuacji po zakończeniu konfliktów11. 

W celu ochrony wartości Unii i służenia jej interesom Rada UE może 
powierzyć wykonanie danej misji, w ramach Unii, grupie państw członkowskich. 
Te kraje, które spełniają wyższe kryteria zdolności wojskowej i które zaciągnęły 
w tej dziedzinie dalej idące zobowiązania, mając na względzie najbardziej wyma‑
gające misje, mogą ustanowić stałą współpracę strukturalną w ramach UE. Kraje 
członkowskie pragnące wziąć udział w stałej współpracy strukturalnej, które speł‑
niają kryteria i które przyjęły zobowiązania w zakresie zdolności wojskowych 
wymienione w traktatowym protokole w sprawie stałej współpracy strukturalnej, 
notyfikują swój zamiar Radzie i Wysokiemu Przedstawicielowi Unii do spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

Zgodnie z ww. protokołem stała współpraca strukturalna dostępna jest dla 
każdego kraju członkowskiego, który zobowiązuje się:

 – przystąpić do intensywniejszego zwiększania swoich zdolności obron‑
nych, poprzez rozwój swoich wkładów krajowych i udział w siłach 
wielonarodowych, w głównych europejskich programach wyposażenia 
wojskowego oraz w działalności Agencji do spraw Rozwoju Zdolności 
Obronnych, Badań, Zakupów i Uzbrojenia;

 – posiadać możliwość zapewnienia, na poziomie krajowym albo jako 
część wielonarodowych sił zbrojnych, wyspecjalizowanych jednostek 
zbrojnych przeznaczonych do udziału w planowanych misjach, których 
strukturę określono na poziomie planu taktycznego jako zgrupowanie 
taktyczne wraz z elementami wsparcia, w tym transportem i logistyką, 
zdolnych do podjęcia misji, w terminie od 5 do 30 dni, w szczegól‑
ności w odpowiedzi na żądanie Organizacji Narodów Zjednoczonych 
i które mogą prowadzić operacje w początkowym okresie przez 30 dni,  
z możliwością przedłużenia tego okresu do co najmniej 120 dni.

11 K. Miszczak, Reforma Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, [w:] Traktat z Lizbony. Główne 
reformy ustrojowe Unii Europejskiej, red. J. Barcz, UKIE, Warszawa 2009, s. 249 i n. 
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Do pozostałych kryteriów wymienionych w ww. protokole zalicza się: 
 – zobowiązanie państwa członkowskiego uczestniczącego do takich 

działań, aby osiągnąć uzgodnione cele dotyczące poziomu wydatków 
inwestycyjnych w zakresie wyposażenia obronnego oraz regularne 
poddawanie tych celów przeglądowi w świetle stanu bezpieczeństwa 
i międzynarodowych zobowiązań Unii;

 – zbliżanie, w miarę możliwości, swoich systemów obronnych, zwłasz‑
cza poprzez zharmonizowanie identyfikacji potrzeb wojskowych, 
poprzez łączenie i – w stosownym przypadku – poprzez specjalizację 
ich środków i zdolności obronnych, jak również poprzez zachęcanie 
do współpracy w dziedzinie szkolenia i logistyki;

 – podjęcie konkretnych środków w celu zwiększenia dyspozycyjności, 
interoperacyjności, elastyczności oraz zdolności do rozmieszczania sił, 
zwłaszcza poprzez określenie wspólnych celów w zakresie użycia sił, 
w tym poprzez możliwości ponownego przeanalizowania krajowych 
procedur decyzyjnych;

 – współpracę w celu zapewnienia podjęcia niezbędnych środków, 
aby uzupełnić, w tym w ramach podejścia wielonarodowego i bez 
uszczerbku dla zobowiązań tych krajów członkowskich w Organizacji 
Traktatu Północnoatlantyckiego, braki stwierdzone w ramach „Mecha‑
nizmu Rozwoju Zdolności Obronnych”;

 – uczestniczenie, w stosownym przypadku, w rozwoju głównych wspól‑
nych lub europejskich programów wyposażenia w ramach Europejskiej 
Agencji Obrony.

Z punktu widzenia rozwoju zdolności operacyjnych Unii Europejskiej 
po wejściu w życie traktatu z Lizbony warto nawiązać do klauzuli solidarności, 
która stwierdza, że Unia i jej kraje członkowskie działają wspólnie w duchu soli‑
darności, jeżeli jakiekolwiek państwo członkowskie stanie się przedmiotem ataku 
terrorystycznego lub ofiarą klęski żywiołowej lub katastrofy spowodowanej przez 
człowieka. W związku z tym w celu umożliwienia podjęcia skutecznych działań 
przez Unię i jej państwa członkowskie, Rada Europejska ma prawo do systematycz‑
nego oceniania zagrożeń dla UE i przyczyniania się do mobilizacji instrumentów, 
w tym środków wojskowych udostępnionych jej przez kraje członkowskie, w celu:

 – zapobiegania zagrożeniu terrorystycznemu na terytorium UE;
 – ochrony instytucji demokratycznych i ludności cywilnej przed ewen‑

tualnym atakiem terrorystycznym;
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 – udzielenia pomocy państwu członkowskiemu na jego terytorium, na 
wniosek jego władz politycznych, w przypadku ataku terrorystycznego;

 – udzielenia pomocy krajowi członkowskiemu na jego terytorium,  
na wniosek jego władz politycznych, w przypadku klęski żywiołowej 
lub katastrofy spowodowanej przez człowieka12. 

Unia Europejska a gwarancje zinstytucjonalizowanego bezpieczeństwa

Z odwołaniem do wyżej zaprezentowanych argumentów i przesłanek, 
w sytuacji tak poważnego kryzysu integracyjnego ostatnich lat, który dotknął 
UE, w naturalny sposób powraca propozycja powołania unii politycznej i obron‑
nej. Dla wielu państw postulat ten zaczął oznaczać powiązanie antykryzysowych 
strategii, koncepcji i scenariuszy z ich polityczną legitymizacją. Proces „upolitycz‑
nienia obronnego” UE mógłby w tej sytuacji przebiegać na dwa możliwe sposoby:

 – pierwszy klasyczny, poprzez wzmocnienie dotychczasowych instytucji 
UE lub powołanie nowych, które byłyby wyposażone w kompetencje 
podejmowania wszelkich działań na rzecz bezpieczeństwa i obrony; 

 – drugi pośredni, poprzez supranacjonalizację/federalizację WPZiB 
i WPBiO. W konsekwencji prowadziłoby to do utworzenia docelowo Unii 
Polityki Zagranicznej, Bezpieczeństwa i Obrony, która byłaby cały czas 
unią 27 krajów członkowskich. Na dodatek Unia ta organizacyjnie mogłaby 
zostać połączona z procesem instytucjonalizacji integracyjnej w postaci 
wspólnego „jednego głosu” w relacjach ze światem zewnętrznym.

 – Tym bardziej, że cała UE potrzebuje uregulowanej i sprawnej polityki 
zewnętrznej (zagranicznej), która przyczyni się do jej wzmocnienia13. 

Antykryzysowa unia polityczna, także w wymiarze wojskowym, odwołu‑
jąca się do pogłębionej Europejskiej Tożsamości Bezpieczeństwa i Obrony/ESDI14 
ma prowadzić do15:

12 Zob. Z. Czachór, Proces…, op. cit., s. 13 ‑28.
13 Z. Czachór, Perspektywy globalnej roli UE. Idee, instrument, interesy, Debata z cyklu „Przyszłość Euro‑

py. Polska perspektywa”, Pałac Prezydencki 10.10.2012; Por. P. Świeboda, Can the EU have a „federal“ 
foreign policy? [online], http://www.demoseuropa.eu [dostęp: 12.10.2012]. 

14 Na ten temat więcej w: R. Zięba, Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony, Scholar, Warszawa 2000. 
15 Por. P. Żurawski vel Grajewski, Wpływ kryzysu w strefie euro na Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpie‑

czeństwa oraz Wspólną Politykę Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Ocena przydatności instru‑
mentarium unijnego z punktu widzenia jego użyteczności jako narzędzia polskiej polityki zagranicznej, 
„Analizy Natolińskie” 2012, nr 5 (57), s. 20 ‑42.
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 – ostatecznego przełamania strukturalnej niemożności wspólnoty inte‑
gracyjnej w zakresie budowania/konstruowania realnej siły wojskowej 
(militarnej), do której doszło po nieudanej próbie powołania Euro‑
pejskiej Wspólnoty Obronnej oraz po utworzeniu „fasadowej” Unii 
Zachodnioeuropejskiej; 

 – uznawania UE nie tylko za softpower16, ale także za mocarstwo kolek‑
tywne typu smart renewed political power17; 

 – wzmocnienia pozycji UE w systemie stosunków międzynarodowych, 
co dla interesów gospodarczych Unii jest niezwykle istotne;

 – rozważenia postulatu traktatowej decyzji o wspólnej obronie (która 
nadal nie została podjęta) – militaryzacji integracji (w postaci armii 
europejskiej18), która generować będzie wzrost gospodarczy i znaczne 
transfery finansowe;

 – ograniczenia kryzysowej penetracji Unii Europejskiej (wykorzystywa‑
nia kryzysu) z zewnątrz (przez instytucje i agendy państw, organizacji 
międzynarodowych i podmiotów prywatnych, np. agencje ratingowe 
czy korporacje), dla realizacji ich partykularnych interesów;

 – ograniczenia nieformalnej „władzy dyscyplinującej”, swoistego 
pozatraktatowego „dyrektoriatu” w UE oraz polityki narzucania woli 
krajom i instytucjom UE19.

Potwierdzenie powyższych słów znalazło się w konkluzjach Rady Euro‑
pejskiej 13 ‑14 grudnia 2012 r., w których stwierdza się, że w szybko zmieniającym 
się świecie Unia Europejska musi przyjąć na siebie więcej obowiązków w zakresie 
utrzymywania międzynarodowego pokoju i stabilizacji, by zagwarantować bezpie‑
czeństwo swoim obywatelom i promowanie własnych interesów. Rada Europejska 
zwróciła wtedy uwagę, że kryzysowe ograniczenia wykazały, iż konieczne jest 
szybkie zacieśnienie współpracy europejskiej, aby rozwinąć unijne zasoby oraz 
zdolności zewnętrzne i wojskowe20. 

Nie ulega wątpliwości, że wyżej przeanalizowana i zapropono‑
wana nowa forma integracji bezpieczeństwa i obrony, wzmacniając kompleks 

16 Por. G. Lenzo, European Union: Does Brussels have the potential to be more than a „soft power”?, 
“Equilibri” 5.03.2012, pobrano ze strony internetowej, http://equilibri.net/nuovo/sites/default/files/fo‑
cus_lenzo_eu.pdf [dostęp: 1.03.2013]. 

17 Por. Por. A. Benkö, Europe – an embryonic word power, „Collegium” 1997, No. 6 ‑II, s. 3. 
18 Tu możliwe jest nawiązanie do planu R. Plevena z 24 października 1950 r. w sprawie utworzenia armii 

europejskiej. 
19 Por. P. Żurawski vel Grajewski, op. cit., s. 20 ‑42.
20 Por. Konkluzje Rady Europejskiej, EUCO 205/12, Bruksela 14.12.2012.
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militarno ‑zbrojeniowy europejskich gospodarek, prowadzić może do wzrostu 
gospodarczego (i „odbicia od dna”) tak istotnego w czasie recesji i załamania 
dotychczasowego systemu zarządzania całą Unią Europejską. Takie podejście do 
tego zagadnienia może uchronić WPZiB oraz WPBiO przed osłabieniem wynika‑
jącym z kryzysu i polityki oszczędności budżetowych w UE. 

Wzmocnienie polityki zewnętrznej (zagranicznej) i w konsekwencji także 
obronnej, w postaci zaproponowanego nowego paradygmatu (doktryny) softfede‑
ration (softpowerfederation, softfederation of power)21 byłoby odpowiedzią na 
wciąż aktualne poszukiwanie nowego porządku międzynarodowego (newworld 
order, neweuropean order) opartego na szerzeniu umiejętności posługiwania się 
siłą argumentu i koncyliacji. Tak ukształtowana unia bezpieczeństwa i obrony, 
poprzez zdolność do przyciągania oraz odwołanie do zasad i wartości w polityce 
międzynarodowej, prowadziłaby do wzmocnienia siły politycznej i militarnej Unii 
Europejskiej oraz całego świata Zachodu22. Służyłoby to również ograniczeniu 
prób wykorzystania kryzysowej słabości UE przez mocarstwa oraz organizacje 
i inne struktury regionalne i globalne, które chętnie zajmą miejsce Unii Europej‑
skiej w systemie międzynarodowych (europejskich także) stosunków politycznych 
i gospodarczych. Dowody na to mieliśmy okazje obserwować w trakcie szczytu 
Unia Europejska–Rosja 20 i 21 grudnia 2012 r. Wystarczy sięgnąć do zapisu (ste‑
nogramu) całości konferencji prasowej kończącej ten szczyt, w której brali udział: 
przewodniczący Komisji, przewodniczący Rady Europejskiej i prezydent Rosji. 

Instrument na rzecz Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju. Rok 2014

Unijny Instrument na rzecz Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju 
zapewnia bezpośrednie wsparcie polityk zewnętrznych UE przez usprawnienie 
i zwiększenie spójności działań wspólnoty w dziedzinach reagowania kryzyso‑
wego, zapobiegania konfliktom, budowania pokoju oraz gotowości na sytuacje 
kryzysowe, a także przeciwdziałania zagrożeniom o charakterze globalnym 
i ponadregionalnym. Szczegółowe cele instrumentu są następujące23:

21 Zob. i por. J.S. Nye Jr., Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Wydawnictwa Akademic‑
kie i Profesjonalne, Warszawa 2007; Zob. też: J.S. Nye Jr., Przyszłość siły, PWN, Warszawa 2012, s. 59. 

22 Warto w tym miejscu odwołać się do treści Traktatu o powołaniu EWO. Zob. i por. The European  
Defence Community Treaty, Paris 27 May 1952, Miscellaneous, No. 11, London 1954. 

23 Zob. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 230/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustana‑
wiające Instrument na rzecz Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju, Dziennik Urzędowy Unii Euro‑
pejskiej L 77/1, 15.03.2014. 
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 – w sytuacji kryzysu lub początku kryzysu – przyczynianie się do szyb‑
kiego zapewnienia stabilności poprzez skuteczną reakcję mającą na 
celu pomoc w zachowaniu, ustanowieniu lub przywróceniu warunków 
niezbędnych do właściwej realizacji unijnych polityk zewnętrznych 
i działań w tym zakresie zgodnie z art. 21 TUE;

 – przyczynianie się do zapobiegania konfliktom oraz do zapewnienia 
zdolności i gotowości do reagowania na sytuacje przedkryzysowe 
i pokryzysowe, a także do budowania pokoju;

 – przeciwdziałanie szczególnym zagrożeniom dla pokoju, bezpie‑
czeństwa międzynarodowego i stabilności na poziomie globalnym 
i ponadregionalnym.

Poprzez Instrument na rzecz Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju 
UE zapewnia pomoc techniczną i finansową służącą w reakcji na następujące 
wyjątkowe i nieprzewidziane sytuacje: 

 – kryzysu lub początku kryzysu; 
 – stwarzające zagrożenie dla demokracji, porządku publicznego, ochrony 

praw człowieka i podstawowych wolności lub bezpieczeństwa ludzi, 
aw szczególności osób narażonych na przemoc na tle płciowym w sytu‑
acji niestabilności;

 – sytuacje mogące przeistoczyć się w konflikt zbrojny albo spowodować 
istotną destabilizację w danym państwie trzecim lub państwach trzecich24. 

Natomiast pomoc techniczna i finansowa w ramach Instrumentu na rzecz 
Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju UE, może obejmować następujące działania: 

 – wspieranie, poprzez udzielanie pomocy technicznej i logistycznej, 
działań organizacji międzynarodowych i regionalnych oraz podmiotów 
państwowych i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego na rzecz 
budowania zaufania, mediacji, dialogu i pojednania; 

 – wspieranie wdrażania rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji 
Narodów Zjednoczonych dotyczących kobiet, pokoju i bezpieczeń‑
stwa, w szczególności w krajach niestabilnych, doświadczających 
konfliktu lub pokonfliktowych; 

 – wspieranie tworzenia i funkcjonowania władz tymczasowych, dyspo‑
nujących mandatem zgodnym z prawem międzynarodowym; 

24 Ibidem. 
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 – wspieranie rozwoju demokratycznych i pluralistycznych instytucji 
państwowych, m.in. środków mających na celu zwiększenie roli kobiet 
w takich instytucjach, wspieranie skutecznej administracji cywilnej 
i cywilnego nadzoru nad systemem bezpieczeństwa oraz środków 
służących wzmocnieniu zdolności organów ścigania i władz sądow‑
niczych zaangażowanych w walkę z terroryzmem, przestępczością 
zorganizowaną i wszelkimi formami nielegalnego handlu; 

 – wspieranie ustanowionych zgodnie z międzynarodowymi normami w dzie‑
dzinie praw człowieka i praworządności międzynarodowych trybunałów 
karnych, trybunałów krajowych ad hoc, Komisji Prawdy i Pojednania oraz 
mechanizmów sądowego rozwiązywania sporów dotyczących praw czło‑
wieka i służących dochodzeniu i ustaleniu praw własności; 

 –  wspieranie działań niezbędnych do rozpoczęcia odbudowy i odnowy 
najważniejszych zasobów infrastruktury, zasobów mieszkalnych, budyn‑
ków publicznych i zasobów gospodarczych oraz podstawowych mocy 
produkcyjnych, a także innych działań w celu ponownego uruchomie‑
nia działalności gospodarczej, tworzenia miejsc pracy oraz zapewnienia 
minimalnych warunków koniecznych dla trwałego rozwoju społecznego; 

 – wspieranie cywilnych działań związanych z demobilizacją i rein‑
tegracją społeczną kombatantów i ich rodzin oraz – w stosownych 
przypadkach – ich repatriacją, a także środków odnoszących się 
do sytuacji dzieci ‑żołnierzy i kobiet ‑żołnierzy; 

 – wspieranie działań łagodzących społeczne skutki restrukturyzacji sił 
zbrojnych; 

 – wspieranie – w ramach unijnej polityki współpracy i celów tej polityki – 
działań służących przeciwdziałaniu skutkom społeczno ‑gospodarczym, 
jakie wywierają na ludność cywilną miny przeciwpiechotne, niewybu‑
chy lub inne pozostałe po wojnie materiały wybuchowe25. 

Konsekwencje instytucjonalizmu historycznego w zakresie  
kształtowania polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Rok 2016 

Dokonując celowo przeskoku czasowego, warto teraz odwołać się do 
konkluzji Rady Europejskiej (RE) z dnia 15 grudnia 2016 r. i wskazówek w nich 
zawartych. RE uznała, iż trzeba uczynić wszystko, aby UE przyczyniła się do 

25 Ibidem. 
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zwiększenia zdolności Unii do działania jako podmiotu zapewniającego bezpie‑
czeństwo oraz do wzmocnienia wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, a także 
jej globalnej strategicznej roli oraz zdolności do niezależnego działania w razie 
potrzeby i z partnerami w miarę możliwości. RE z zadowoleniem przyjęła trwające 
prace, prowadzone w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, nad realiza‑
cją europejskiego planu działań w sektorze obrony opracowanego przez Komisję 
Europejską. Poparła też ustanowienie europejskiego funduszu obrony wraz z seg‑
mentem dotyczącym wspólnego rozwoju zdolności, które zostaną uzgodnione przez 
państwa członkowskie. Przypomniała również, że zwróciła się w grudniu 2016 r. do 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego o przeanalizowanie swych zamierzeń w celu 
wspierania inwestycji w zakresie badań i rozwoju w dziedzinie obrony26.

Rada Europejska wyraziła intensywną potrzebę zwiększenia skuteczno‑
ści WPBiO oraz rozwoju i utrzymywania potencjału państw członkowskich, przy 
wsparciu bardziej zintegrowanej, zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyj‑
nej europejskiej bazy technologiczno ‑przemysłowej sektora obronnego (EDTIB), 
która również przyczynia się do tworzenia miejsc pracy, wzrostu i innowacji 
w całej UE i może zwiększyć strategiczną autonomię Europy, wzmacniając jej 
zdolność do współpracy z partnerami27. 

Na tym samym posiedzeniu RE zatwierdziła dokument koncepcyjny 
dotyczący zdolności planowania operacyjnego i prowadzenia misji i operacji w dzie‑
dzinie WPBiO. Dokument ten przedstawia środki mające poprawić zdolność UE do 
reagowania w sposób szybszy, skuteczniejszy i sprawniejszy w oparciu o istniejące 
struktury i z myślą o zwiększeniu cywilno ‑wojskowej synergii, jako część kom‑
pleksowego podejścia UE. Na tej podstawie RE zgodziła się w szczególności: 

 – ustanowić jako cel krótkoterminowy komórkę planowania i prowadze‑
nia operacji wojskowych (MPCC) w ramach Sztabu Wojskowego UE 
w Brukseli, która będzie na szczeblu strategicznym odpowiedzialna 
za planowanie operacyjne i prowadzenie misji wojskowych bez man‑
datu wykonawczego, działając pod kontrolą polityczną i strategicznym 
kierownictwem Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa. Nowo utwo‑
rzona MPCC będzie pracować równolegle i w sposób skoordynowany 
z Komórką Planowania i Prowadzenia Operacji Cywilnych (CPCC);

 – przyjąć, że dyrektor generalny Sztabu Wojskowego UE będzie dyrek‑
torem MPCC i pełniąc tę funkcję, będzie działać w roli dowódcy 
misji w przypadku misji wojskowych bez mandatu wykonawczego, 

26 Zob. Konkluzje Rady w sprawie postępów w realizacji globalnej strategii UE w dziedzinie bezpieczeń‑
stwa i obrony, Komunikat prasowy nr 110/17, Komisja Europejska 6.03.2017. 

27 Ibidem. 
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w tym trzech misji szkoleniowych UE rozmieszczonych w Republice  
Środkowoafrykańskiej, Mali i Somalii, zgodnie z uzgodnionymi  
zakresami uprawnień;

 – zaproponować nowy zakres uprawnień Sztabu Wojskowego UE;
 – w ramach wspólnej komórki koordynującej wsparcie połączyć na szcze‑

blu Brukseli cywilną i wojskową wiedzę fachową dotyczącą kluczowych 
obszarów wsparcia misji, tak aby na bieżąco pracować na rzecz wzmoc‑
nienia i umożliwienia skutecznej cywilnej oraz wojskowej koordynacji 
i współpracy w planowaniu operacyjnym i prowadzeniu misji cywilnych 
i misji wojskowych bez mandatu wykonawczego w dziedzinie WPBiO. 
Przyczyniłoby się to jeszcze bardziej do pełnego wdrożenia komplek‑
sowego podejścia UE przy poszanowaniu odpowiednich cywilnych 
i wojskowych struktur dowodzenia oraz odmiennych źródeł finansowania;

 – dokonać przeglądu MPCC i wspólnej komórki koordynującej wsparcie po 
upływie roku od uzyskania przez nie pełnej zdolności do działania, ale nie 
później niż do końca 2018 r. Przegląd ten powinien zostać przygotowany 
w pełnej konsultacji z państwami członkowskimi; nie przesądza także 
o żadnych decyzjach politycznych, które mają zostać podjęte28. 

Stała współpraca strukturalna (PESCO). Rok 2017 

Aby wzmocnić bezpieczeństwo i obronę Europy w obecnej pełnej wyzwań 
sytuacji geopolitycznej, Rada Europejska zgodziła się co do potrzeby kontynuowania 
prac nad inkluzywną stałą współpracą strukturalną (PESCO) w oparciu o podejście 
modułowe. Powinna być ona otwarta dla wszystkich państw członkowskich, które 
chcą przyjąć niezbędne wiążące zobowiązania i spełnić kryteria, w oparciu o art. 42 
ust. 6 i art. 46 Traktatu o UE oraz jego protokół nr 10. PESCO mogłaby znacząco 
przyczynić się do realizacji poziomu ambicji UE, również z myślą o najbardziej 
wymagających misjach, oraz mogłaby ułatwić rozwój zdolności obronnych państw 
członkowskich i zacieśnić europejską współpracę w dziedzinie obrony przy pełnym 
wykorzystaniu traktatów. Postanowiono także, że wszelkie zdolności rozwinięte 
w ramach PESCO pozostaną własnością państw członkowskich i będą przez nie 
eksploatowane. PESCO powinna również pomóc w generowaniu nowych wspól‑
nych działań, współpracy oraz projektów w tym zakresie. 

28 Ibidem. 
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Z uwagi na powyższe Rada Europejska zwróciła się do państw członkow‑
skich, aby przy wsparciu ze strony Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych 
(ESDZ) i Europejskiej Agencji Obrony (EDA) kontynuowały prace na rzecz dalszej 
analizy i wypracowania: 

 – uzgodnienia wspólnego rozumienia wspólnych zobowiązań, celów i kry‑
teriów w oparciu o odpowiednie postanowienia traktatu, a także model 
zarządzania;

 – ewentualnych projektów i inicjatyw, które państwa członkowskie chcą 
realizować za pomocą PESCO, w tym w sposób modułowy, i przy 
wykorzystaniu bieżących projektów i podjęciu nowych zobowiązań 
w zakresie inwestycji w obronę z myślą o zaradzeniu rozpoznanym bra‑
kom i zajęciu się priorytetami UE i państw członkowskich w dziedzinie 
zdolności, o poprawie zdolności do rozmieszczania ich sił zbrojnych 
oraz ich dostępności operacyjnej oraz o zwiększeniu ich interoperacyj‑
ności przez łączenie i udostępnianie istniejących zdolności29. 

Prawdziwa Europejska Unia Obrony? Perspektywa instytucjonalna 
2018 ‑202030

Zdaniem Parlamentu Europejskiego (PE) drogę do prawdziwej Europej‑
skiej Unii Obrony należy rozpocząć od gruntownej zmiany WPBiO opartej na 
mocnym wsparciu dla europejskiej obrony, skutecznym finansowaniu i koordy‑
nacji z NATO. Uznano wreszcie, że w miarę zwiększania integracji w dziedzinie 
bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego WPBiO koniecznie musi wyjść 
poza zakres zarządzania kryzysami zewnętrznymi. Wszystko po to, aby zapew‑
nić Europie realne (faktyczne) wspólne bezpieczeństwo i obronę oraz umożliwić 
zaangażowanie Unii na każdym etapie kryzysów i konfliktów, korzystając z całej 
palety instrumentów, jakie ma do dyspozycji. W tym zakresie Parlament Euro‑
pejski postuluje pilną potrzebę ustanowienia formatu Rady Ministrów Obrony 
w celu zapewnienia trwałego przywództwa politycznego i koordynacji 
kształtowania Europejskiej Unii Obrony. Warto też w ramach Rady UE ustanowić –  
na pierwszym etapie – stałą formułę spotkań ministrów obrony państw członkow‑
skich, które zobowiązały się do ściślejszej współpracy w dziedzinie obrony, jako 
forum konsultacji i podejmowania decyzji.
29 Zob. Konkluzje Rady…, op. cit. 
30 Opracowano w całości na podstawie: Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Europejskiej Unii 

Obrony, 2016/2052 (INI), Strasburg 22.11.2016.
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PE wzywa także przewodniczącego Komisji do ustanowienia stałej grupy 
roboczej ds. obrony, w skład której wchodzić będą członkowie Komisji i której 
przewodniczyć będzie wiceprzewodnicząca/wysoka przedstawiciel UE. Podkreśla 
też, że potrzebna jest zmiana i poszerzenie mechanizmu ATHENA, by zagwaran‑
tować finansowanie misji UE ze wspólnych środków, tak aby większości kosztów 
nie ponosiły poszczególne uczestniczące państwa członkowskie, co usunęłoby 
potencjalną przeszkodę dla zaangażowania sił przez nie. Parlament zachęca także 
Komisję Europejską do współpracy z Europejską Agencją Obrony w celu wzmoc‑
nienia bazy przemysłowej i technologicznej sektora obrony, która ma zasadnicze 
znaczenie dla niezależności strategicznej Unii. Wierzy, że kluczem do utrzymania 
przemysłu jest wzrost wydatków państw członkowskich na obronę, a także zapew‑
nienie zachowania jego konkurencyjności na światowym rynku. 

Parlament Europejski poprał również wspólne oświadczenie przewodniczą‑
cych Rady Europejskiej i Komisji oraz sekretarza generalnego NATO z dnia 8 lipca 
2016 r., w którym podkreśla się potrzebę współpracy między UE i NATO w dzie‑
dzinie bezpieczeństwa i obrony. Współpraca ta powinna obejmować współdziałanie 
na wschodzie i południu, zwalczanie zagrożeń hybrydowych i cybernetycznych oraz 
poprawę bezpieczeństwa morskiego, a także harmonizowanie i koordynowanie roz‑
woju zdolności obronnych. PE uważa, że państwa członkowskie powinny rozwijać 
zdolności nadające się do zastosowania w ramach WPBiO w celu umożliwienia 
samodzielnego działania w przypadkach, gdy NATO nie wykazuje chęci do dzia‑
łania lub działanie UE jest bardziej właściwe. Jest przekonany, że wzmocniłoby to 
również rolę NATO w polityce bezpieczeństwa i obrony oraz w obronie zbiorowej. 
Współpraca obejmująca prewencję, analizę i wczesne wykrywanie za pomocą sku‑
tecznej wymiany informacji i danych wywiadowczych zwiększy na pewno zdolność 
UE do przeciwdziałania zagrożeniom, w tym zagrożeniom hybrydowym31. 

Współpraca UE–NATO powinna obejmować też aktywność strategiczną 
na wschodzie i południu oraz inwestycje w obronność. PE uważa, że współpraca 
w zakresie zdolności oferuje perspektywę poprawy kompatybilności i synergii obu 
struktur. Poza tym wyraża przekonanie, że zwiększyłaby ona również rolę NATO 
w polityce bezpieczeństwa i obrony, a także w obronie zbiorowej32. 

31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
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Podsumowanie 

1. W ostatnich latach sytuacja w zakresie bezpieczeństwa w Europie 
(Unii Europejskiej) i jej sąsiedztwie uległa znacznemu pogorszeniu, co skutkuje 
trudnymi i bezprecedensowymi wyzwaniami, którym żaden kraj lub organizacja 
nie są w stanie sprostać samotnie. UE doświadcza zagrożeń na swoim terytorium 
w stopniu większym niż kiedykolwiek dotąd33. 

2. Do klasycznych zagrożeń w zakresie obronności dochodzą jeszcze 
takie ryzyka, jak: terroryzm, zagrożenia hybrydowe, niestabilność gospodarcza, 
zagrożenie cybernetyczne i niepewność energetyczna, przestępczość 
zorganizowana i zmiana klimatu. Stanowią one dodatkowe zagrożenia dla 
bezpieczeństwa w coraz bardziej złożonym i wzajemnie powiązanym świecie, 
w którym UE powinna dołożyć wszelkich starań i poszukiwać środków w celu 
zagwarantowania bezpieczeństwa oraz zapewnienia dobrobytu i demokracji34.

3. Szacunkowy koszt braku działań na szczeblu europejskim w zakresie 
obronności i bezpieczeństwa wynosi 26,4 mld EUR rocznie w wyniku dublowania, 
nadwyżki zdolności produkcyjnych i barier w zamówieniach w sektorze obrony35. 
A grupy bojowe UE, które osiągnęły pełną zdolność operacyjną w 2007 r. i które 
mają być wykorzystywane do zadań wojskowych o charakterze humanitarnym, 
zapewniających i przywracających pokój, nie zostały dotychczas wykorzystane, 
mimo że była po temu okazja i konieczność, ze względu na przeszkody proceduralne, 
finansowe i polityczne. Jest to przykład straconej możliwości wzmocnienia roli UE 
jako ważnego globalnego gracza opowiadającego się za stabilnością i pokojem. 

4. W sytuacjach realnego zagrożenia Europa powinna być silniejsza 
i szybsza w działaniu. Solidarność i odporność wymagają od UE jedności oraz 
wspólnego i systematycznego działania w porozumieniu z sojusznikami, partnerami 
i państwami trzecimi. Zapobieganie, dzielenie się danymi szczególnie chronionymi, 
zakończenie konfliktu zbrojnego, przezwyciężenie powszechnych naruszeń praw 
człowieka, szerzenie demokracji i rządów prawa oraz zwalczanie terroryzmu są 
priorytetami UE i jej obywateli oraz powinny być prowadzone zarówno w UE, jak 
i poza jej granicami, w tym przez korpusy wojsk inżynieryjnych utworzone w celu 
zajęcia się niektórymi bardzo praktycznymi wyzwaniami związanymi ze skutkami 
zmiany klimatu oraz klęskami żywiołowymi w państwach trzecich36. 

33 Ibidem.
34 Ibidem. 
35 The Cost of Non ‑Europe in Common Security and Defence Policy, Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 

Bruksela ‑Strasburg 2013, s. 78. 
36 Rezolucja…, op. cit..
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5. Niezwykle ważne jest poczynienie szybkich dalszych postępów 
pod względem rozwoju zdolności cywilnych. Dotyczy to potrzeby zwiększenia 
zdolności reagowania w celu zapewnienia skuteczniejszego, szybszego 
i elastyczniejszego rozmieszczania cywilnych misji w dziedzinie WPBiO, które 
mają kluczowe znaczenie jako jeden z filarów kompleksowego podejścia UE. 

6. Rośnie znaczenie, wręcz konieczność strategicznej współpracy 
z partnerami UE, w szczególności ONZ, NATO, OBWE, Unią Afrykańską, Ligą 
Państw Arabskich i ASEAN, a także z partnerami strategicznymi i innymi krajami 
partnerskimi – w sąsiedztwie UE oraz w wymiarze bardziej globalnym. 
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The european union aktivity for security and defense. Analysis in the light  
of the theory of historical institutionalism

Abstract
 In situations of real danger, Europe should be stronger and faster in action. Soli‑

darity and resilience require the EU to be united and to act jointly and systematically  
in consultation with allies, partners and third countries. Preventing, sharing sensitive data, 
ending armed conflict, overcoming widespread human rights violations, spreading demo‑
cracy and the rule of law, and combating terrorism are priorities of the EU and its citizens, 
and should be carried out both within the EU and abroad. It is extremely important to make 
rapid further progress in the development of civilian capabilities. This includes the need 
to increase responsiveness to ensure more efficient, faster and more flexible deployment  
of civilian missions in the field of the Common Security and Defense Policy, which are key 
as one of the pillars of the EU’s comprehensive approach. 

Keywords: Situations of real danger, stronger and faster in action, solidarity and resilience 
the Common Security and Defense Policy


