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Zarówno Sojusz Północnoatlantycki (NATO), jak i Unia Europejska (UE) to zna-
czący aktorzy międzynarodowi, w ostatnich latach widoczni w różnych dziedzinach 
w wielu miejscach świata. Obie organizacje czują się odpowiedzialne za utrzyma-
nie bezpieczeństwa międzynarodowego w jego najszerszym, globalnym zakresie,  
a zarazem obie wciąż ewoluują, poszukując legitymizacji dla swego istnienia. Po-
dejmują się w związku z tym coraz to nowych zadań, często wykraczających poza 
ich dotychczasowe kompetencje. Rodzi to oczywiste komplikacje w relacjach mię-
dzy nimi, wciąż nacechowane rywalizacją i to nawet pomimo przejawów rodzącej 
się komplementarności. Dlatego wnikliwe analizy owych stosunków transatlantyc-
kich i formułowanie na ich temat wniosków wymaga dużej znajomości tej proble-
matyki oraz dojrzałości naukowych dociekań. Zwłaszcza problematyka wojskowo-
polityczna jest w tym kontekście trudnym przedmiotem badań.

Autor prezentowanej monografii (praca składa się ze wstępu, pięciu rozdzia-
łów, zakończenia, załączników, indeksu skrótów i bibliografii), dostrzegając złożo-
ność podjętej problematyki, stawia sobie za cel „zidentyfikowanie skali problemów 
stosunków pomiędzy NATO i UE, wskazanie niewątpliwych osiągnięć w tym za-
kresie, ale także obszarów, gdzie poprawa relacji byłaby możliwa do osiągnięcia” 
(s. 8). Rozdział pierwszy, „Podstawowe relacje pomiędzy Sojuszem Północnoatlan-
tyckim a Unią Europejską”, poświęcony jest strategicznym aspektom relacji między 
tymi organizacjami. Autor skrótowo wprowadza w charakterystykę współczesnego 
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środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego, a w sposób bardziej szczegółowy 
analizuje środowisko militarne obu organizacji, przedstawia rozwój myśli o zdolno-
ściach wojskowych Unii Europejskiej, jej zdolności reagowania kryzysowego i istotę 
mechanizmu Berlin plus. Wykazana zostaje w tym rozdziale strategiczna zmienność 
współczesnego środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego i nakreślone zasad-
nicze uwarunkowania funkcjonowania NATO i UE. Autor dostrzega w swych ana-
lizach niedostatek tzw. dywidendy pokojowej, wbrew oczekiwaniom, jakie przynio-
sły zmiany geopolityczne w Europie. Z tych analiz jednoznacznie wynika potrzeba 
posiadania przez UE zdolności reagowania kryzysowego, włącznie ze zdolnościami 
wojskowymi.

Rozdział drugi „Problemy współpracy politycznej” dotyczy tak zasadni-
czych kwestii, jak: rywalizacja na poziomie instytucjonalnym, odwrót od mecha-
nizmu Berlin plus, współpraca na poziomie formalnym, transatlantycki kontekst 
relacji NATO–UE, nieformalne spotkania ministrów spraw zagranicznych, relacje 
NATO–UE w dokumentach szczytu NATO w Strasburgu i Kehl oraz francuskiej  
i czeskiej prezydencji UE. W rozdziale sporządzono także diagnozę współpracy 
między obu organizacjami. Wskazano przykłady rywalizacji między nimi i to na tle 
skomplikowanych uwarunkowań politycznych. Zaletą tych analiz jest przedstawie-
nie zarówno kontekstu formalnego, jak i nieformalnego tych relacji. Uwidoczniło 
to liczne sprzeczności między deklaracjami a praktyczną ich implementacją. Jako 
kluczowa jawi się w rozważaniach autora sprawa tzw. problemu uczestnictwa, wy-
nikająca z faktu, że członkowie NATO i UE nie są tym samym zbiorem państw. 
Z przedstawianych tu rozważań rysuje się pragmatyczne podejście obserwowane  
w ewoluujących relacjach transatlantyckich. Zasługują tu na uwagę opinie formu-
łowane w odniesieniu do mechanizmu Berlin plus, związane choćby z ciekawym 
pomysłem jego zreformowania w formie wprowadzenia klauzuli odwracalności, 
umożliwiającej korzystanie przez NATO z zasobów UE.

Rozdział trzeci, „Konkurencyjne budowanie potencjału reagowania”, przed-
stawia planowanie zdolności i środków w NATO, działań na rzecz europejskich 
zdolności obronnych, szybkiego reagowania, transformacji sił zbrojnych NATO  
i UE oraz współpracy w walce z terroryzmem. Autor identyfikuje w nim posiadane 
zdolności, siły i środki obu organizacji w zakresie reagowania kryzysowego. Zwraca 
uwagę na fakt, że dla realizacji swych celów organizacje te potrzebują podobnego, 
kosztownego potencjału. Dobitnym tego przykładem jest deficyt zdolności ekspe-
dycyjnych (strategicznego transportu lotniczego i morskiego) umożliwiających an-
gażowanie się w operacje poza obszarem Europy (zarówno NATO, jak i UE po-
zostają tu zależne od pomocy USA). Na tle tych analiz zasadne jest przekonanie  
o konieczności współdziałania obu organizacji, jak i podjęcie racjonalizacji ogra-
niczonych możliwości budżetowych. W oparciu o charakterystykę Sił Odpowiedzi 
NATO (NATO Response Force) i Grup Bojowych UE (EU Battle Groups) wykazano, 
że nie istnieje żaden mechanizm sankcjonujący współdziałanie tych dwóch formacji. 
Zwraca tu uwagę również przedstawienie odmiennego podejścia NATO i UE do pro-
blemu terroryzmu międzynarodowego.
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Rozdział czwarty, „Współpraca NATO i UE w operacjach reagowania kry-
zysowego”, jest uporządkowaną analizą porównawczą szczegółowych kwestii: 
strategiczny podział zadań – terytorialny i funkcjonalny; współpraca w operacjach 
– w ramach i poza mechanizmem Berlin plus; uwarunkowania działań NATO 
i UE w operacjach stabilizacyjnych; współpraca wywiadowcza w operacjach re-
agowania kryzysowego; problemy NATO i UE w operacjach stabilizacyjnych. 
Autorowi udaje się w tym rozdziale ukazać dylematy związane ze strategicznym 
i funkcjonalnym podziałem zadań obu organizacji. Zresztą zadaje nawet pytanie 
o sens takiego podziału, zważywszy że ich deklarowanym celem jest współpra-
ca pozwalająca na osiągnięcie efektu synergicznego. Zwraca uwagę na obserwo-
waną tendencję do zwiększania międzynarodowego zaangażowania w operacjach 
kryzysowych i stabilizacyjnych, a przy tym rosnącą ich złożoność i kosztowność.  
Z jego rozważań płynie wniosek, że uwarunkowania działań NATO i UE w takich 
operacjach są podobne, a współpraca w ramach tych misji, nawet pomimo braku 
formalnych rozwiązań politycznych, układa się dobrze.

Rozdział piąty, „Perspektywy rozwoju relacji NATO–UE”, to próba dia-
gnozy skali problemu ich współpracy, wskazanie możliwości jej poprawy, zary-
sowanie najważniejszych wyzwań współpracy wywiadowczej obu organizacji  
i przedstawienie propozycji poprawy relacji między nimi w tzw. raporcie generałów 
(pięciu byłych szefów sztabów państw NATO). Z przedstawionych tu przez autora 
poglądów wynika, że na tle postrzeganych współcześnie wyzwań dla bezpieczeń-
stwa w warunkach postępujących procesów globalizacji, dojść będzie musiało do 
przezwyciężenia dotychczasowych politycznych przeszkód współpracy NATO  
i UE. Zwracają tu uwagę podane przez autora informacje na temat rozwoju współ-
pracy wywiadowczej. Cenne są przy tym jego wnioski na temat instytucjonalnych 
możliwości poprawy współdziałania między obu analizowanymi organizacjami.

Książka napisana została w oparciu o reprezentatywny dobór literatury 
i źródeł, wśród których przeważają oryginalne dokumenty NATO i UE oraz pi-
śmiennictwo w języku angielskim. Cennym uzupełnieniem pracy są zestawione 
na końcu załączniki, m.in.: kalendarium wybranych aspektów współpracy poli-
tycznej między NATO i UE oraz porównanie między Siłami Odpowiedzi NATO  
a Grupami Bojowymi UE. Z uwagi na wielostronne i kompetentne przedstawienie 
współzależności w relacjach polityczno-wojskowych między NATO i UE, książ-
ka ta zasługuje na uwagę i można ją polecić szerokiemu gronu zainteresowanych 
czytelników.


