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Wprowadzenie

Panel drugi poświęcony był polityce Unii Europejskiej i jej miejscu na arenie mię-
dzynarodowej. Od momentu powstania Wspólnoty Europejskiej, a następnie Unii 
Europejskiej, specjaliści od stosunków międzynarodowych stawiali pytania o to, 
czym jest Unia Europejska, jakie role powinna spełniać, w którym kierunku po-
winna się rozwijać, jakie stoją przed nią wyzwania. Unia Europejska nadal jest na 
etapie poszukiwania swojego miejsca w relacjach międzynarodowych. Dotyczy to 
zarówno polityki integracyjnej i pytań o możliwość przyjęcia nowych członków, 
jak i określenia jej wpływu na przeciwdziałania zagrożeniom międzynarodowym, 
sposobu ułożenia stosunków z Rosją, Stanami Zjednoczonymi i Chinami. 

Obecnie Unia Europejska rozwija swoją działalność na dwóch poziomach: 
regionalnym i globalnym, starając się wyjść poza sferę polityki wewnątrz Europy 
i wpływać na politykę w skali światowej. Polityka regionalna polega na przedsta-
wianiu oferty współpracy najbliższym sąsiadom, w zamian Unia oczekuje przepro-
wadzenia odpowiednich reform demokratycznych i gospodarczych, w celu przyję-
cia przez te kraje popieranego przez Unię sposobu rozwoju. 
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Granice tej regionalnej interwencji nie zostały jeszcze ściśle określone, ofer-
ta dla większości krajów europejskich nadal może być aktualna. Z drugiej strony 
Unia aspiruje do miana mocarstwa międzynarodowego, wychodzi poza Europę 
starając się wpływać przede wszystkim metodami cywilnymi, jak dyplomacja, na 
rozwiązanie konfliktów w różnych regionach świata. Unia Europejska podejmuje 
te działania przede wszystkim ze względu na troskę o przyszłość i bezpieczeństwo 
kontynentu. Stabilność Europy wymaga więc podejmowania działań w skali global-
nej, które nie są ograniczone do jednego obszaru. Unia będąc uczestnikiem stosun-
ków międzynarodowych prowadzi swoje działania w oparciu o określone metody  
i narzędzia. 

Pytania o charakter i formę tego uczestnictwa są częstym tematem dyskusji 
ekspertów i badaczy problematyki europejskiej. Najważniejsza kwestia dotyczy 
tego, w jaki sposób Unia w przyszłości będzie prowadzić politykę zewnętrzną. 
Czy, jak dotychczas, w oparciu o tzw. cywilne, miękkie środki, czy też będzie 
dążyć do rozwoju swojego potencjału militarnego i występować obok Stanów 
Zjednoczonych jako siła militarna. Jeśli polityka ta będzie prowadzona według 
drugiego scenariusza, to będzie to wymagało czasu. 

Rozmowy, toczące się od początku lat 90., uległy intensyfikacji po 11 wrze-
śnia 2001 r., kiedy na nowo rozpoczęło się definiowanie wyzwań i zagrożeń mię-
dzynarodowych. Polityka ta nie jest łatwa, osiągniecie konsensusu między człon-
kami wymaga czasu, interesy nie są tu jednorodne i rodzą wiele zastrzeżeń.

Dyskusja na temat bezpieczeństwa w kontekście europejskim, odbyła się 
w momencie ważnym i przełomowym dla Unii. Upadek idei traktatu konstytu-
cyjnego, a następnie długi proces ratyfikacji traktatu lizbońskiego spowodowały, 
że prelegenci koncentrowali swoją uwagę wokół przyszłości Unii Europejskiej  
i kierunków jej rozwoju. 

Najważniejsze pytanie dotyczyło tego, czy Unia nadal powinna się roz-
szerzać i przyjmować nowych członków, czy też zamknąć się na kolejne akcesje  
i skupić na integracji w obecnym składzie.

W panelu występowali referenci polscy i niemieccy oraz przedstawiciele 
środowiska naukowego z innych krajów Europy – specjaliści z dziedziny prawa, 
ekonomii, politologii i stosunków międzynarodowych. Wypowiadali się na temat 
sytuacji wewnętrznej Unii Europejskiej i jej polityki na arenie międzynarodowej. 
Interdyscyplinarny charakter debaty umożliwił przedstawienie obszernego spek-
trum zagadnień. Zwrócona została uwaga na zmiany, jakie wprowadził traktat li-
zboński, przede wszystkim w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpie-
czeństwa. 

W trakcie dyskusji padło wiele pytań dotyczących tych kwestii. Odpowiedzi 
na nie mogą wyznaczyć nowy model rozwoju i funkcjonowania Unii na arenie 
międzynarodowej.
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Przebieg dyskusji

Dyskusję otwarł Ryszard Zięba, który poruszył temat polityki bezpieczeństwa 
i obrony. UE obecnie jest na wstępnym etapie jej określania. Prowadzi od 17 lat 
Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa, ale w praktyce sprowadza się 
ona tylko do polityki zagranicznej. Zajmowanie się twardymi aspektami bezpie-
czeństwa zostało początkowo przekazane Unii Zachodnioeuropejskiej, która jest 
obecnie rozwiązywana1. Dopiero w 1999 r. Unia Europejska zdecydowała się pro-
wadzić własną politykę obronną, pod nazwą Europejska Polityka Bezpieczeństwa 
i Obrony. Pierwsze operacje reagowania na kryzysy zostały przeprowadzone kilka 
lat po powstaniu Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony na Bałkanach, 
a następnie w Afryce Północnej2. Operacje te, nazywane misjami petersberskimi, 
przypominały, że kształtuje się nowy podmiot polityki bezpieczeństwa. Nie do 
końca jednak spełniły swoje funkcje. O ich znaczeniu świadczy natomiast fakt, że 
już kilka miesięcy po ich rozpoczęciu Unia Europejska podjęła decyzję o opraco-
waniu własnej strategii bezpieczeństwa. Dokument o nazwie „Bezpieczna Europa  
w lepszym świecie. Europejska Strategia Bezpieczeństwa”, został przyjęty w grud-
niu 2003 r. Określa on podstawowe cele, jakie powinna osiągnąć Unia w kontekście 
istniejących zagrożeń oraz formułował metody, jakie powinny być przez nią stoso-
wane3. Za główny sposób prowadzenia polityki uznano efektywny multilateralizm, 

1 Unia Zachodnioeuropejska została powołana 22 października 1954 r., na mocy układów paryskich, 
które weszły w życie w maju 1955 r. i przekształciły Unię Zachodnią w nową instytucję. UZE miała spełniać 
funkcje Europejskiej Wspólnoty Obronnej, nie pełniła natomiast funkcji integracyjnej. Stała się przede wszyst-
kim forum wymiany raportów na temat potencjału sił narodowych, ale nie posiadała żadnych funkcji operacyj-
nych. Była organizacją o charakterze polityczno-obronnym. Do chwili powstania UE nie odgrywała znaczącej 
roli. Jednak na podstawie traktatu o Unii Europejskiej uznano UZE za zbrojne ramię UE, co w przyszłości 
miało doprowadzić do utworzenia wspólnej armii europejskiej. W traktacie nicejskim usunięto zapisy o UZE 
jako integralnej części unijnych procesów integracyjnych o charakterze polityczno-obronnym. Jednakże mimo 
wygaśnięcia UZE jako organizacji polityczno-militarnej, jej kompetencje są obecnie realizowane w ramach II 
filaru UE. Podstawowym zadaniem UZE było zapewnienie bezpieczeństwa państwom członkowskim. Po po-
wstaniu UE podjęto decyzje o zwiększaniu zdolności operacyjnych UZE tak, aby mogła ona funkcjonować  
z użyciem sił zbrojnych poza obszarem państw członkowskich, np. w celu niesienia pomocy humanitarnej lub 
dla utrzymania bądź przywracania pokoju. Francja i Niemcy wystąpiły z propozycją utworzenia europejskiego 
korpusu podlegającego UZE, który mógłby być wykorzystywany także przez NATO. W latach 90. UZE stała się 
bardziej aktywna, czego przejawem było stworzenie Korpusu Europejskiego, zacieśnianie współpracy z NATO  
i zaproszenie do współpracy na prawach partnera stowarzyszonego państw stowarzyszonych z UE i ubiegają-
cych się o członkostwo w tej organizacji. Ostatnie działania UZE miały miejsce w 2001 r. Informacje za: www.
weu.int/index.html.

2 Na podstawie traktatu z Maastricht, zbrojnym ramieniem Unii Europejskiej stała się Unia Zachod-
nioeuropejska. Jej kompetencje zostały poszerzone o realizacje tzw. zadań petersberskich. (misje humanitarne 
i ratunkowe, utrzymania pokoju oraz zbrojne zarządzania kryzysowego, w tym przywracania pokoju). Na mocy 
traktatu amsterdamskiego z 1997 r. misje petersberskie UZE włączone zostały do katalogu zadań UE. Informacje 
za: www.msz.gov.pl.

3 W grudniu 2003 r. Rada Europejska przyjęła Europejską Strategię Bezpieczeństwa, pod tytułem „Bez-
pieczna Europa w lepszym świecie”. W dokumencie tym scharakteryzowano globalne wyzwania i zagrożenia 
dla bezpieczeństwa państw UE, pochodzące z jej środowiska międzynarodowego oraz sformułowano dwa cele 
strategiczne, tj. ochronę bezpieczeństwa UE i promowanie reprezentowanych przez nią wartości, przy czym zale-
cono wzmocnienie WPZiB i EPBiO. W konkluzji stwierdzono, że UE posiada potencjał do wnoszenia poważnego 
wkładu zarówno w eliminowanie zagrożeń, jak i czynienia świata bardziej bezpiecznym; wskazano, że UE może 
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współpracę z innymi. R. Zięba podkreślił, że to, co odróżnia Unię od innych pod-
miotów, takich jak USA i NATO, to specyficzne pojmowanie sfery bezpieczeństwa 
międzynarodowego. Według niego, wzmocnienie Unii i jej większa aktywność na 
scenie międzynarodowej zbiegły się z problemami NATO, związanymi z inter-
wencją w Iraku. Najważniejsze państwa UE, przede wszystkim Niemcy i Fran-
cja, wyrażały swoje obawy, czy takie operacje jak np. w Iraku, są w ogóle zgodne  
z prawem międzynarodowym. Wpłynęło to na postępujący rozdźwięk wśród człon-
ków Unii na temat postrzegania kwestii bezpieczeństwa. Ciągnąca się przez kilka 
lat dyskusja w ramach Unii doprowadziła do skorygowania Europejskiej Strategii 
Bezpieczeństwa. W 2008 r. ukazał się raport Javiera Solany, w którym stwierdził 
on, że utrzymanie pokoju w zmieniającym się świecie wymaga wypracowania no-
wych metod, działania i środków ich realizacji4. R. Zięba stwierdził, że dotychcza-
sowe koncepcje bezpieczeństwa należy rozwinąć i poszerzyć o kwestie energe-
tyczne i teleinformatyczne oraz bezpieczeństwa wewnętrznego – takie jak ochrona 
ludności cywilnej. Nowa strategia mogłaby odpowiadać założeniom milenijnego 
szczytu ONZ.

Zwrócił także uwagę na dyskusję, którą zapoczątkowała prezydencja fran-
cuska w 2008 r., dotyczącą strategii w polityce bezpieczeństwa. Debata na ten te-
mat podejmowana byłą w głównych ośrodkach analitycznych Europy Zachodniej. 
Podkreślił jednak, że w Polsce takie rozmowy się nie toczyły. Przypomniał, że  
w Polsce opinia publiczna była przeciwna zaangażowaniu w Iraku, a obecny udział 
w operacji afgańskiej także nie przynosi popularności rządzącym. Odnosząc się do 
kwestii pozycji i znaczenia Polski w Unii Europejskiej, Zięba zaznaczył, że Polska 
powinna proponować na forum Unii wypracowanie całościowej strategii polityki 

wywierać wpływ na skalę globalną. Jako główną metodę tego oddziaływania uznano podejście multilateralne 
(„efektywny multilateralizm). R. Zięba uważa, że przyjęcie dokumentu wytyczającego tę strategię było działaniem 
ze wszech miar słusznym, zwłaszcza, że Unia Europejska wkraczała na arenę międzynarodową jako aktor polityki 
bezpieczeństwa. W praktyce realizacja założeń określonych w dokumencie okazała się dość skromna. Słabością 
UE okazało się to, że nie podjęła ona dużych operacji wojskowych „zarządzania kryzysowego”, a skoncentro-
wała się na misjach ograniczonych, głównie cywilnych (policyjnych i doradczych). Zob.: wypowiedź R. Zięby  
z 15 września 2009 r., dostępna na stronie internetowej przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce: www.
ec.europa.eu/polska/index_pl.htm.

4 5 lat po dokumencie o Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa, wysoki przedstawiciel ds. WPZiB, 
Javier Solana przedstawił raport, który podsumowuje dotychczasowe działania Unii Europejskiej w oparciu  
o ESB i wskazuje zmiany w polityce międzynarodowej oraz konieczność dostosowania ich do zmieniających się 
warunków. Nowy dokument, zatytułowany „Utrzymanie bezpieczeństwa w zmieniającym się świecie”, został 
zaakceptowany przez Radę Europejską w grudniu 2008 r. Wskazuje propozycje dotyczące wdrażania ESB oraz 
zmierzające do jej uzupełnienia. „UE dokonała istotnego postępu w ostatnich pięciu latach. Jesteśmy uznawa-
ni za ważnego kontrybutora na rzecz uczynienia świata lepszym. Ale, mimo osiągniętych postępów, wdrożenie 
Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa wciąż nie zostało ukończone. Aby wykorzystać swój pełny potencjał, UE 
musi być jeszcze spójniejsza i aktywna i musi jeszcze bardziej wzmocnić swoje zdolności”. Solana stwierdził, że 
Unia nie jest jeszcze wystarczająco efektywna na arenie międzynarodowej w zakresie polityki bezpieczeństwa. 
Zwraca uwagę na bardzo szybko zmieniające się otoczenie zewnętrzne UE i powstające ciągle nowe zagrożenia  
i wyzwania. Na końcu dodał: „Aby zbudować bezpieczną Europę w lepszym świecie (nawiązując do ESB z 2003 r.), 
musimy więcej robić, by wpływać na wydarzenia. I musimy to robić teraz”. Wydarzenia z ostatnich lat podstawiły 
przed UE nowe wyzwania, ale uwidoczniły się także te określane jako tradycyjne. Wymaga to podejmowania 
badań nad szukaniem spójnych i skutecznych rozwiązań na szeroką skalę, przy udziale: ONZ, organizacji regio-
nalnych, wielkich mocarstw i organizacji pozarządowych. Zob. wypowiedź R. Zięby...
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zagranicznej obejmującej dawny drugi filar oraz aktywność zewnętrzną, prowa-
dzoną przez Komisję Europejską, czyli stosunki ekonomiczne.

Zwrócił ponadto uwagę na strategię pozytywnego warunkowania. Unia, 
oferując współpracę krajom rozwijającym i wspierając je ekonomicznie, drugiej 
stronie zawsze stawia warunki, jak np. konieczność przestrzegania praw człowie-
ka i przeprowadzenia reform rynkowych. Jednak nie są one realizowane. Dlatego 
też w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, gdzie Unia przyjęła politykę wa-
runkowości, nie można obecnie mówić o demokracji, przestrzeganiu praw człowie-
ka. Unia tak naprawdę podejmuje więc współpracę, aby zapewnić bezpieczeństwo  
i stabilność Europie5.

Niewielkie są też możliwości oddziaływania Unii wobec takich państw, 
jak Chiny, które inaczej podchodzą do problemów praw człowieka. Wszystkie te 
sprawy i nieścisłości powinny zostać na nowo przedyskutowane i rozważone. Unia 
reagując na kryzysy powinna mieć jasno sprecyzowaną strategię militarną, okre-
ślony jej zasięg i terytorium interwencji, metody i narzędzia. Strategia może objąć, 
przykładowo, obszar od Maghrebu przez Bliski Wschód po południowy Kaukaz. 
Granice te – aby polityka była prowadzona w sposób jasny i efektywny – muszą 
jednak zostać określone.

Następnie R. Zięba poruszył temat wprowadzenia na mocy traktatu lizboń-
skiego casus foederis – klauzuli sojuszniczej (art. 42 ust. 7)6, która w przypadku 
napaści na którekolwiek z państw Unii, zobowiązuje pozostałych członków do 
pomocy militarnej. Problemem jest jednak, jak wypełnić to zobowiązanie, i do 

5 Unia oferuje sąsiadom możliwość pogłębionej integracji politycznej i gospodarczej, w zamian oczekuje 
przeprowadzenia odpowiednich reform dostosowanych do wymogów współczesnego państwa prawa, z najwięk-
szym naciskiem na rozwój demokracji. Polityka Unii w stosunku do najbliższych sąsiadów opiera się na zasadzie 
warunkowości, partnerzy mogą korzystać z określonych programów dopiero po wywiązaniu się z odpowiednich 
zobowiązań.

6 Klauzula solidarności: 1. Unia i jej państwa członkowskie działają wspólnie w duchu solidarności, 
jeżeli jakiekolwiek państwo członkowskie stanie się przedmiotem ataku terrorystycznego lub ofiarą klęski ży-
wiołowej lub katastrofy spowodowanej przez człowieka. Unia mobilizuje wszystkie będące w jej dyspozycji 
instrumenty, w tym środki wojskowe udostępnione jej przez państwa członkowskie, w celu:

– zapobiegania zagrożeniu terrorystycznemu na terytorium państw członkowskich,
– ochrony instytucji demokratycznych i ludności cywilnej przed ewentualnym atakiem terrorystycznym,
– udzielenia pomocy państwu członkowskiemu na jego terytorium, na wniosek jego władz politycznych, w przy-

padku ataku terrorystycznego, udzielenia pomocy państwu członkowskiemu na jego terytorium, na wniosek jego 
władz politycznych, w przypadku klęski żywiołowej lub katastrofy spowodowanej przez człowieka.

2. Jeżeli państwo członkowskie stało się przedmiotem ataku terrorystycznego lub ofiarą klęski żywiołowej 
lub katastrofy spowodowanej przez człowieka, na prośbę jego władz politycznych inne państwa członkowskie 
udzielają mu pomocy. W tym celu państwa członkowskie koordynują swoje działania w ramach Rady.

3. Stanowiąc na wspólny wniosek Komisji i wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i poli-
tyki bezpieczeństwa, Rada przyjmuje decyzję określającą warunki zastosowania przez Unię niniejszej klauzuli 
solidarności. Rada stanowi zgodnie z art. 31 ust. 1 traktatu o Unii Europejskiej, jeżeli decyzja ta ma wpływ na 
kwestie obronne. Parlament Europejski jest informowany. W zakresie niniejszego ustępu i bez uszczerbku dla 
art. 240, Radę wspomagają Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa, wspierany przez struktury powstałe w ra-
mach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, oraz komitet, o którym mowa w art. 71, które, w stosownych 
przypadkach, przedstawiają Radzie wspólne opinie.

4. W celu umożliwienia podjęcia skutecznych działań przez Unię i jej państwa członkowskie, Rada Euro-
pejska systematycznie ocenia zagrożenia dla Unii. Dokument na stronie: www.eur lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:PL:PDF.
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tego, w jakim zakresie, w sytuacji, gdy UE nie ma na to środków, nie ma strategii 
prowadzenia obrony terytorialnej. R. Zięba nawiązał do propozycji belgijskiego 
specjalisty Svena Bisco, który postulował stworzenie Białej Księgi o obronie euro-
pejskiej – najpierw należy spisać problemy i sposoby ich rozwiązania, a następnie 
zastanowić się nad tym, które operacje zarządzania kryzysami są do podjęcia już 
teraz, jak powinny wyglądać siły bojowe, oraz jak powinna być w przyszłości re-
alizowana obrona terytorialna w sytuacji, gdy nie wszystkie kraje Unii przeprowa-
dzają transformację siły militarnej.

Odnosząc się do poruszanej wcześniej sprawy udziału Polski w misjach 
międzynarodowych, zaznaczył, że błędem było wycofanie się z operacji pokojo-
wych ONZ. Decyzja ta podważyła wiarygodność Polski w Unii Europejskiej, gdyż 
przyczyniła się do zmarnowania doświadczenia, zdobywanego przez kilkadziesiąt 
lat. Powinniśmy się także zastanowić nad potrzebą stworzenia wspólnych organów 
NATO i Unii, gdyż relacje między nimi dotychczas miały jedynie deklaratoryjny 
charakter. Rozważając kwestie miejsca Polski w stosunkach międzynarodowych 
R. Zięba podkreślił, że w naszym kraju toczy się debata na temat nowej polityki 
wschodniej, ale jednej wizji polityki wschodniej nie ma UE – inaczej odnosi się 
do Rosji, a inaczej do Ukrainy, prowadzi Europejską Politykę Sąsiedztwa7, a w jej 
ramach Partnerstwo Wschodnie. Różne koncepcje i narzędzia wywołują jednak 
obawy polityków rosyjskich, którzy uważają, że Partnerstwo Wschodnie powstało 
po to, aby osłabić wpływy Federacji Rosyjskiej. Jeśli Unia będzie prowadzić jedną 
zintegrowana, przemyślaną politykę, to nie będą one miały miejsca. Zasadnicze 
więc pytanie, na które zarówno Polska, jak i Unia powinny w najbliższym czasie 
odpowiedzieć dotyczy strategii wobec Rosji. Zwłaszcza, że polityka międzynaro-
dowa Rosji ulega przeobrażeniu. W 2008 r. w Berlinie prezydent Miedwiediew 
przedstawił nową wizję prowadzenia polityki zagranicznej i nawiązywania współ-
pracy zewnętrznej8.

7 Europejska Polityka Sąsiedztwa została zainicjowana w 2004 r. jako szeroki projekt współpracy 
regionalnej Unii Europejskiej z jej najbliższymi sąsiadami. Otwiera nowy etap w stosunkach międzypaństwo-
wych i tworzy współczesny ład międzynarodowy. Poszerzenie Unii Europejskiej w 2004 i 2007 r. o 12 nowych 
państw z Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów zrodziło konieczność stworzenia nowych form oddzia-
ływania Wspólnot względem południowych i wschodnich sąsiadów Unii. EPS łączy w sobie dwa wymiary, 
wschodni i południowy. Podstawowym instrumentem polityki sąsiedztwa są plany działania, odnoszące się do 
wspólnych zasad i priorytetów współpracy, ale także uwzględniające indywidualne potrzeby poszczególnych 
partnerów. Pomimo tego, że plany mają charakter dwustronny i uwzględniają potrzeby indywidualne krajów, 
odnoszą się one zawsze do kilku dziedzin współpracy: dialogu politycznego i reform, handlu i środków przy-
gotowujących partnerów do stopniowego uzyskiwania udziału w rynku wewnętrznym UE, wymiaru sprawie-
dliwości i spraw wewnętrznych, energii, transportu, społeczeństwa informacyjnego, środowiska naturalnego, 
badań i innowacyjności oraz polityki społecznej i kontaktów interpersonalnych. Polityka sąsiedztwa w swoim 
założeniu nie dąży do zastąpienie już istniejących form współpracy. Wobec państw Bliskiego Wschodu i Afryki 
Północnej jest komplementarna z procesem barcelońskim. Inicjatywy w ramach EPS podejmowanie są równo-
legle do tych wynikających z partnerstwa.

8 8 marca 2008 r. prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew udał się z pierwszą po wyborach wizytą do 
Niemiec. W Berlinie spotkał się z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Stwierdził wtedy, że Rosja chce być trakto-
wana jak równy partner i część Europy. Dodał, że wraz z zakończeniem zimnej wojny zaistniały przesłanki do 
rozpoczęcia prawdziwej współpracy między Rosją a Unią Europejską i Ameryką Północną. Przed przedstawicie-
lami sektora gospodarczego i polityki, przedstawił plan nowej architektury bezpieczeństwa od Władywostoku po 
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R. Zięba nawiązał również do publikacji Michaela Stürmera, niemieckie-
go politologa, w której stwierdził on, że Rosja, Europa i Stany Zjednoczone mają 
wspólne przeznaczenie. Wspólne interesy i konieczność współpracy wynikają 
z tego, że politycy rosyjscy zrozumieli, iż rozwój współpracy z Chinami nie jest 
najlepszym rozwiązaniem. Wizja rozwoju Unii Europejskiej, sposób osiąga-
nia przez nią dobrobytu, mogą stanowić dla Rosji przykład, natomiast zasady, na 
których opiera się autorytarny kapitalizm chiński, nie mają zastosowania na Za-
chodzie. Polska powinna się więc włączyć do debaty na temat nowej roli Rosji 
w Europie. Obecne ocieplenie stosunków może być w tym pomocne. Dokonuje 
się przełom geopolityczny, w którym powinniśmy mieć swój udział. Znalezienie 
odpowiedzi na pytanie, jak to zrobić, jest dzisiaj jednym z ważniejszych wyzwań, 
którym polska polityka zagraniczna powinna sprostać. Dotychczasowa polityka 
względem Rosji oparta była na błędnych założeniach. Skoro Rosja obiera kurs na 
Europę i jest w stanie zmienić charakter prowadzonych działań, to powinny je także 
skorygować Unia Europejska i Polska. Polska powinna przyjąć wspólną strategię  
w tej sprawie z Francją i Niemcami, a nie, jak do niedawna, prowadzić nieefektyw-
ną politykę zagraniczną z krajami bałtyckimi i Ukrainą.

Na koniec R. Zięba wspomniał o tym, jak ważne jest bezpieczeństwo cy-
wilne, w którym Polska ma nikły udział, a UE jako całość też nie ma na tym polu 
doświadczenia. Bezpieczeństwo cywilne można określić jako umiejętność radzenia 
sobie z wewnętrznymi szansami, wyzwaniami, ryzykiem i zagrożeniami ładu i po-
rządku publicznego, także tymi wynikającymi z klęsk żywiołowych oraz związany-
mi z ochroną ludności przed skutkami działań zbrojnych9.

***

Krzysztof Malinowski wysunął tezę („Kryzys iracki: niemiecka droga – odrębna 
droga?”), że postępująca radykalizacja polityki amerykańskiej, przejawiająca się  
w nowej doktrynie uderzeń uprzedzających, imiennym zdefiniowaniu uczestników 

Vancouver. Swoją propozycję skonkretyzował 8 października na konferencji w Evian. Przedstawił pięć zasad, na 
których opierać miałby się nowy porządek międzynarodowy: potwierdzenie podstawowych zasad bezpieczeństwa 
i stosunków międzynarodowych (poszanowanie integralności terytorialnej, suwerenności i politycznej niezależ-
ności) oraz potwierdzenie niedopuszczania użycia siły czy groźby jej użycia, „zasada równego bezpieczeństwa”. 
Prezydent Rosji powiedział, że nie wyraża zgody na zapewnianie bezpieczeństwa danego państwa kosztem bez-
pieczeństwa innych, na działania osłabiające jedność wspólnej przestrzeni bezpieczeństwa, na rozwój sojuszy 
wojskowych, które działałyby na niekorzyść bezpieczeństwa innych sygnatariuszy traktatu. Podkreślił, że żad-
ne z państw czy organizacji międzynarodowych nie ma wyłącznych praw na podtrzymanie pokoju i stabilności  
w Europie. Ostatnie wytyczne dotyczyły kwestii rozwoju kontroli zbrojeń w relacjach rosyjsko-amerykańskich. 
Informacje za: www.bbn.gov.pl/download.php?s=1&id=2548.

9 S. Koziej, Wstęp do teorii historii i bezpieczeństwa, informacje za: www.webcache.googleusercon-
tent.com/search?q=cache:CYZMiLB1I0J:www.koziej.pl/files/Teoria_i_historia_bezpieczenstwa.doc+bezpiecze-
%C5%84stwo+cywilne&cd=38&hl=pl&ct=clnk&gl=pl. Komisja Europejska deklaruje, że w związku z tym, iż 
coraz trudniej oddzielić od siebie zagadnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, UE musi szeroko 
współpracować i koordynować wysiłki w dziedzinie bezpieczeństwa cywilnego oraz stymulować pracę różnych 
podmiotów. UE powinna lepiej zrozumieć i reagować na zagrożenia w świecie, który nieustannie się zmienia. 
Informacje za: www.ec.europa.eu/enterprise/policies/security/index_pl.htm.
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„osi zła”, wznieciła głęboką nieufność niemieckiej opinii publicznej i rządu koali-
cji SPD/Zieloni. Główni politycy nie kryli odmiennych zapatrywań na temat istoty 
programu zwalczania terroryzmu i przede wszystkim wykluczali od początku moż-
liwość udziału RFN w ewentualnej akcji militarnej pod egidą USA, skierowanej 
przeciw Irakowi, który został uznany przez administrację amerykańską za kolejne 
ogniwo światowego terroryzmu.

Politykę RFN w kwestii irackiej można interpretować w kategoriach specy-
ficznej tożsamości, sceptycznej wobec użycia siły militarnej, oraz zmieniających 
się interakcji w zachodnim sojuszu bezpieczeństwa i rosnącego statusu Niemiec. 
Kryzys iracki pokazał, jak Niemcy dążyły do zajęcia bardziej równorzędnej lub, 
inaczej, bardziej niezależnej pozycji w stosunku do USA. Dotąd USA starały się 
włączać Niemcy do rozwiązywania kolejnych kryzysów międzynarodowych. Cho-
dziło o zwiększoną partycypację RFN w kosztach i zadaniach, lecz z drugiej strony 
USA, stawiając Niemcy przed faktami dokonanymi, nie były gotowe uznać ich 
rosnącej współodpowiedzialności za działania Sojuszu i zwiększającego się tym 
samym znaczenia. Co najmniej dwa czynniki: niepewne poparcie dla kursu mili-
tarnej normalizacji rządu w koalicji i negatywne nastawienie wobec neokonserwa-
tywnej, unilateralistycznej koncepcji polityki G. W. Busha – stały się zasadniczymi 
parametrami polityki kanclerza Schrödera w sprawie Iraku w 2002 i 2003 r. Wy-
stępowały one już na początku wojny z terroryzmem, RFN zapowiadała, że nie 
będzie brała udziału w żadnej „awanturze”, co było kojarzone z ewentualną akcją 
militarną USA bez stosownego uzasadnienia politycznego i legitymizacji prawno-
międzynarodowej. Kanclerz zastrzegał sobie prawo do skonsultowania się z USA 
w przypadku gdyby rozważano użycie siły militarnej, a RFN miałaby udzielić po-
parcia sojusznikom. Uwarunkowania te zasadniczo sprzyjały raczej usztywnianiu 
się polityki Niemiec wobec USA. 

Stanowisko Niemiec nie było wcale tak odosobnione; również inne państwa 
europejskie, w tym Wielka Brytania, sceptycznie się nastawiły do idei interwencji 
w Iraku. Rząd Schrödera był jednak uzależniony od braku wystarczającej więk-
szości we własnych szeregach i miał ograniczone pole manewru, ze względu na 
sprzeciw lewego skrzydła w SPD i wśród Zielonych. Kanclerz uchodził więc za 
raczej za sprawdzonego sprzymierzeńca USA. Stanowisko rządu RFN w pierwszej 
połowie 2002 r. – w początkowej fazie – aż do rozpoczęcia kampanii wyborczej 
do Bundestagu – było pasywne, wstrzemięźliwe, choć coraz bardziej naznaczo-
ne nieufnością. Schröder umiejętnie wykorzystał politycznie swoje stanowisko  
w sprawie Iraku, łącząc narastający amerykański unilateralizm z faktem niekonsul-
towania USA z RFN sprawy irackiej oraz specyficznego zachowania administracji 
amerykańskiej, oczekującej od Niemiec milczącej aprobaty, a nie krytyki. Nara-
stanie napięcia było łatwe do przewidzenia. Rząd Schrödera uważał za niedopusz-
czalne uderzenia prewencyjne przeciw państwom zakwalifikowanym do „osi zła”. 
Krytycyzm kanclerza wobec amerykańskich planów wojny z Irakiem zamienił się 
latem 2002 r. w otwarty sprzeciw, który zaprowadził go do manifestacyjnego opi-
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sania odmienności niemieckiego podejścia do zagadnień wojny i użycia siły jako 
„niemieckiej drogi” (deutscher Weg). Deklaracja Schrödera z 5 sierpnia 2002 r., 
w której stwierdził, że RFN nie poprze akcji przeciw Irakowi i że nie będzie  
w niej uczestniczyć nawet w przypadku uchwalenia mandatu ONZ, a więc na 
długo przed podjęciem przez USA decyzji o ataku na Irak, wzbudziła niepraw-
dziwe wrażenie, jakoby RFN musiała natychmiast rozstrzygnąć sprawę swego 
udziału w wojnie przeciw Irakowi oraz, że jest do tego przymuszana przez Wa-
szyngton. W rzeczywistości deklaracja ta oznaczała wyłamanie się kanclerza 
z wcześniejszej umowy z prezydentem Bushem, że nie będzie wykorzystywał 
sprawy Iraku do celów kampanii wyborczej. Pogłębiło to wzajemną niechęć  
i w efekcie umocniło unilateralny profil działania USA. Mogło to sugerować, że 
kanclerz zamierza zrewidować transatlantycką tożsamość polityki bezpieczeń-
stwa Niemiec i rezerwuje dla nich specjalny szlak, „odrębną drogę” (Sonderweg) 
do artykułowania przede wszystkim narodowych interesów bezpieczeństwa, i że 
te nie zawsze są spójne z interesami NATO lub USA. 

Wystąpienie Schrödera stanowiło ewenement w proatlantyckiej polityce 
RFN. Z uwagi na rozwijające się napięcia w stosunkach z USA, trzeba ocenić je 
jako kontraproduktywne dla polityki RFN, choć korzystne dla koalicji SPD/Zielo-
ni. W ślad bowiem za tym Schröder rozwinął kampanię wyborczą zogniskowaną 
na krytyce USA, co w efekcie najprawdopodobniej pomogło wygrać mu wybory 
do Bundestagu (22 września 2002 r.). Pojęcie deutscher Weg nie było jednakże 
tylko przypadkowo i niezręcznie użytą figurą retoryczną, stworzoną na użytek 
kampanii wyborczej. Posłużyło bowiem przedstawieniu specyficznego „znaku fir-
mowego” Niemiec na arenie międzynarodowej, którym okazała się konieczność 
nieustannego balansowania między dwoma biegunami – jednym, wyznaczanym 
przez oczekiwania USA, że RFN będzie u ich boku odgrywać ważną rolę, jako 
sprzymierzeniec w kształtowaniu pozimnowojennego świata, a drugim – ostroż-
nością, z jaką RFN traktuje czynnik militarny oraz prymat, jaki przyznaje ona roz-
wiązaniom „cywilnym”. Kanclerz zastrzegł sobie tym samym prawo do niezależnej 
oceny polityki amerykańskiej i wyrażał aspiracje do współokreślania stanowiska 
USA w sprawie użycia siły militarnej (oprócz motywów wyborczych), jego celem 
nie był bynajmniej rozwód z USA. Filozofia „niemieckiej drogi” przyczyniła się do 
przejściowego zachwiania równowagi w stosunkach transatlantyckich. Działanie 
RFN wpisywało się dobrze w intencje francuskie (i rosyjskie). Dążenie do relatywi-
zacji pozycji USA jako przywódcy Sojuszu przez krytykę ich polityki, idące w parze 
z zacieśnieniem współpracy z Francją, nie tylko zatruło stosunki z USA, lecz także 
wzmocniło renacjonalizację polityki Paryża i ugruntowanie „dyrektorialnego” po-
dejścia tandemu niemiecko-francuskiego do europejskiej polityki bezpieczeństwa.

Kanclerz Schröder, kwestionujący zasadę solidarności z USA, nadwątlił tym 
samym system wartości transatlantyckich, leżący u podstaw polityki zagranicznej 
RFN. Kontestacja planów USA miała na celu emancypację Niemiec i stosowne do 
tego przedefiniowanie wzorca ich wzajemnych stosunków.
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***

Aleksandra Zięba („Udział Bundeswehry w operacjach wojskowych poza gra-
nicami kraju w pierwszej dekadzie XXI w.”) wysunęła tezę, że zmienione uwa-
runkowania wewnętrzne i zewnętrzne pod koniec ubiegłego stulecia zmusiły 
Niemcy do przeformułowania koncepcji polityki bezpieczeństwa. Rola i zada-
nia Bundeswehry jako jednego z instrumentów niemieckiej polityki bezpieczeń-
stwa i obrony musiała ewaluować. Przed zjednoczeniem głównym zadaniem 
armii zachodnioniemieckiej była przede wszystkim obrona terytorium (Lan-
desverteidgung). Bundeswehra była wyłącznie armią o charakterze obronnym, 
opartą na powszechnym obowiązku służby wojskowej, zakotwiczoną w NATO. 
Zasadę tę potwierdzono konstytucyjnie w 1968 r. w art. 87a ustawy zasadni-
czej. Rząd niemiecki nie angażował się militarnie na arenie międzynarodowej, 
natomiast udzielał pomocy humanitarnej. Niechęć elit do udziału w operacjach 
wojskowych była kompensowana przez udzielanie wsparcia finansowego i logi-
stycznego. Metoda ta szczególnie silnie praktykowana była przez rząd H. Kohla  
i H.-D. Genschera aż do początku lat 90. XX w. (tzw. polityka książeczki czeko-
wej). Od początku lat 90. koalicja rządząca CDU/CSU/FDP zaczęła się wyraźnie 
opowiadać za zwiększoną rolą RFN w kwestiach utrzymania pokoju i bezpieczeń-
stwa. Postulowano udział oddziałów Bundeswehry w misjach pokojowych ONZ 
poza obszarem NATO. Warto zaznaczyć, że opozycyjna SPD była temu przeciwna 
i odwołała się do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. 12 lipca 1994 r. Trybu-
nał orzekł, że oddziały niemieckie mogą brać udział w misjach i operacjach prowa-
dzonych przez organizacje międzynarodowe (ONZ, NATO, UZE), każdorazowo 
jednak decyzja taka musi uzyskać aprobatę Bundestagu. Trybunał stwierdził, że 
art. 87a ustawy zasadniczej nie ogranicza powoływania się na art. 24 ust. 2 (udział 
Niemiec w systemach bezpieczeństwa zbiorowego) jako podstawy prawnej do 
użycia niemieckich oddziałów zbrojnych w operacjach out of area. Dopiero jednak 
wojna w Kosowie w 1999 r. i zamachy w USA 11 września 2001 r. zmusiły Niemcy 
do głębszej refleksji nad zaangażowaniem militarnym w świecie i przygotowaniem 
Bundeswehry do nowej roli. Reformy Bundeswehry rozpoczęte w 2000 r. przez 
ministra obrony R. Sharpinga i kontynuowane przez jego następców, wzmacniają 
możliwości Niemiec do zaangażowania militarnego w świecie.

Sprostanie nowym wyzwaniom i zadaniom wymagało zreformowania nie-
mieckich sił zbrojnych. Bundeswehra jako instrument polityki bezpieczeństwa 
i obrony miała być przede wszystkim używana do: ochrony terytorium Niemiec  
i ich obywateli, ochrony terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego, w operacjach 
ochrony pokoju oraz w operacjach przywracania pokoju. Głównym zadaniem Bun-
deswehry pozostaje obrona terytorium Niemiec i jej obywateli. Bundeswehra musi 
być zdolna do uczestnictwa w ramach operacji wielonarodowych w celu przeciw-
działania konfliktom i zapobiegania kryzysom i do operacji wewnętrznych. Udział 
w Siłach Reagowania NATO wymaga stałego utrzymywania w gotowości kon-
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tyngentu ogólnowojskowego, podobnie jak udział w ramach European headline 
goal (Niemcy deklarują dwudziestoprocentowy udział w siłach reagowania kry-
zysowego tworzonych przez UE w ramach Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa  
i Obrony). W ramach United nations standby arrangement system natomiast Niem-
cy zagwarantowały utrzymywanie w gotowości pododdziałów transportowych, 
medycznych, żandarmerii, saperów, dalekiego rozpoznania morskiego i przeciw-
minowego.

Nowa reorganizacja Bundeswehry przewidywała trzy kategorie sił zbroj-
nych: siły uderzeniowe/reagowania, siły stabilizacyjne oraz siły wsparcia. Refor-
ma utrzymała 9-miesięczną służbę wojskową. Niemniej w celu zwiększenia wy-
dolności i modernizacji Bundeswehry w stronę armii zawodowej, od 1 stycznia 
2011 r. zaplanowano redukcję służby obowiązkowej do 6 miesięcy. Proces ten 
rozpoczął się jednak już od 1 lipca 2010 r. Wdrożenie tych założeń zarówno na 
terytorium Niemiec, jak i przygotowanie oraz wydzielenie różnego rodzaju kate-
gorii Bundeswehry do Sił Szybkiego Reagowania NATO, grup bojowych UE, mi-
sji pokojowych i oddziałów ratunkowych, jest jednym z wyzwań obecnego rządu 
CDU/CSU/FDP. Do końca 2010 r. federalny minister obrony (K.-T. zu Guttenberg  
z CSU) zobowiązany został umową koalicyjną do przedstawienia wstępnych zało-
żeń kolejnej reformy armii niemieckiej. Projekty restrukturyzacji przedstawił już  
w lecie 2010 r. Zaproponował redukcję stanu osobowego Bundeswehry z obecnych 
252 tys. do 163,5 tys. w celu lepszego przygotowania żołnierzy do wypełniania 
zadań, m.in. w misjach międzynarodowych. W lipcu 2010 r. w misjach międzyna-
rodowych uczestniczyło 6672 żołnierzy Bundeswehry.

W debatę nad udziałem armii w operacjach międzynarodowych wpisuje 
się także kwestia poparcia społecznego dla militarnej aktywności Bundesweh-
ry. Warto wspomnieć o wydarzeniach w prowincji Kunduz w Afganistanie z 4 
września 2009 r., w której stacjonowali niemieccy żołnierze (w ramach ISAF). 
Doszło wtedy do przejęcia przez talibów konwoju ISAF z dwoma cysternami 
benzyny, z których skorzystała głównie afgańska ludność cywilna. Płk Georg 
Klein potraktował jednak ten incydent jako bezpośrednie zagrożenie dla stacjo-
nujących oddziałów niemieckich i wezwał na pomoc amerykańskie bombowce. 
W wyniku bombardowań zginęło co najmniej 135 osób, w większości kobiety 
i dzieci. Ówczesny minister obrony F.-J. Jung przez wiele tygodni utrzymywał, 
że ofiarami nalotu byli głównie talibowie, a rozpoznanie dowództwa oddziałów 
Bundeswehry było słuszne. Nowy minister K.-T. zu Guttenberg szybko zdy-
stansował się od swojego poprzednika, doprowadzając do dymisji generalnego 
inspektora Bundeswehry W. Schneiderhana i wiceministra obrony P. Wicherta. 
Również Jung, sprawujący w nowo utworzonym rządzie CDU/CSU-FDP funk-
cję ministra pracy i spraw socjalnych, musiał ponieść konsekwencje polityczne 
za niedostateczny nadzór nad armią i podał się do dymisji. Wydarzenia z wrze-
śnia 2009 r. i późniejsze relacje medialne z misji w Afganistanie miały duże 
znaczenie dla polityki bezpieczeństwa. Nagłośnienie tragedii w Kunduz poka-
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zało opinii publicznej, że udział Bundeswehry w ISAF ma charakter militarny 
z użyciem przemocy i siły, gdzie ofiarami, obok żołnierzy, mogą być cywile. 
Mimo narastającej fali protestów Bundestag 26 lutego 2010 r. podjął decyzję 
o przedłużeniu misji w Afganistanie na kolejny rok i zwiększeniu kontyngentu 
wojskowego o 850 osób (w sumie docelowo 5350 niemieckich żołnierzy). De-
cyzja ta umocniła pozycję niemiecką wśród sojuszników, niemniej nie spotkała 
się z aprobatą społeczeństwa. Stopniowe wycofywanie żołnierzy Bundeswehry 
z Afganistanu ma nastąpić od 2011 r., nie określono jednak jeszcze dokładnego 
harmonogramu.

Ważnym wydarzeniem wskazującym na specyfikę i niemilitarny cha-
rakter niemieckiej kultury bezpieczeństwa była dymisja prezydenta federalne-
go Horsta Köhlera 31 maja 2010 r. Niefortunna wypowiedź prezydenta Köhlera  
o misji Bundeswehry w Afganistanie dla radia Deutschlandradio Kultur, że „Niem-
cy dla obrony swoich interesów na międzynarodowych szlakach handlowych  
w razie wątpliwości powinny skorzystać także ze środków militarnych”, wywoła-
ła medialną burzę i ostrą krytykę opozycji. Reakcja na wypowiedź o powiązaniu 
zaangażowania wojska na terytorium Afganistanu z obroną interesów gospodar-
czych, jest wyraźnym sygnałem istnienia swoistego tabu dotyczącego militarnego 
wymiaru niemieckiego multilateralizmu.

Niechęć społeczeństwa do rozszerzania spektrum działań Bundeswehry 
w misjach międzynarodowych konfrontowana jest więc w dalszym ciągu z so-
lidarnością wobec sojuszników, przede wszystkim USA, którzy domagają się od 
Niemiec przejęcia większej odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności militar-
nej za bezpieczeństwo światowe.

***

Następnie głos zabrał Janusz J. Węc, który rozpoczął wypowiedź od określenia 
dwóch najważniejszych problemów współczesnej Europy. Zogniskowane są one 
wokół szeroko pojętych spraw bezpieczeństwa oraz wyboru przez Unię Europejską 
dalszej drogi integracji. Następnie przedstawił najważniejsze reformy ustrojowe, 
które zostały wprowadzone w Unii Europejskiej na mocy traktatu lizbońskiego10:
1) UE zyskała status organizacji międzynarodowej w rozumieniu prawa międzyna-
rodowego, co oznacza, że zaczyna stawać się organizacją typu ponadnarodowego 
– ma 5 atrybutów międzypaństwowych oraz 7 atrybutów ponadnarodowych. Węc 
zwrócił uwagę na jej specyfikę, stwierdzając, że nie ma podmiotu, do którego moż-

10 Traktat lizboński jest owocem negocjacji państw członkowskich zgromadzonych na konferencji mię-
dzyrządowej. W jej pracach uczestniczyły Komisja i Parlament Europejski. Traktat musiał zostać ratyfikowany 
przez każde z 27 państw członkowskich. Procedura ratyfikacji zależała od systemu konstytucyjnego danego kraju. 
Traktat wszedł w życie 1 grudnia 2009 r. Oficjalna jego nazwa to Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii 
Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską; roboczo określany mianem traktatu reformującego) 
W Polsce Sejm i Senat – w drodze ustawy z 1 kwietnia 2008 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 62, poz. 388), wyraziły zgodę 
na jego ratyfikację. Informacje za: www.sejm.gov.pl/wydarzenia/kronika/6kad/kronika012_6.pdf.
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na by Unię Europejską porównać, biorąc pod uwagę rozwiązania ustrojowe, które 
proponuje;
2) wzmocniona została sfera aksjologii, systemu wartości Unii przez stworzenie 
perspektywy przystąpienie do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka11 oraz 
nadanie mocy prawnie wiążącej Karcie Praw Podstawowych. W pierwszym przy-
padku zostanie przezwyciężony dualizm w zakresie ochrony praw człowieka po-
między Unią a Radą Europy. Karta natomiast wprowadza szeroki katalog ochrony 
praw obywatelskich, politycznych, ekonomicznych, socjalnych. Działania te mają 
prowadzić do ukształtowania wspólnoty wartości w ramach Unii Europejskiej;
3) ustanowiony został sztywny rozdział kompetencji pomiędzy Unią Europejską 
a państwami członkowskimi;
4) rozszerzony i uproszczony został katalog źródeł prawa w odniesieniu do byłego 3 
filaru – rozporządzenia, decyzje i dyrektywy będą przyjmowane także przy współ-
pracy sądowej, karnej i policyjnej;
5) reforma systemu instytucjonalnego – dopiero teraz można mówić o powstaniu 
instytucji Unii Europejskiej, dotąd Unia działała wypożyczając instrumenty i orga-
ny wspólnotowe;
6) wzmocnienie instytucji ponadnarodowych i międzyrządowych, co jest zgod-
ne z filozofią integracji europejskiej prowadzoną od 1957 r. Zawsze dbano o to, 
aby była zachowywana równowaga pomiędzy wymiarem międzyrządowym i po-
nadnarodowym;
7) nowa pozycja parlamentów narodowych – traktat wprowadza skuteczny me-
chanizm blokujący projekty aktów prawnych Komisji Europejskiej, z wyjątkiem 
5 elementów polityki, będących w wyłącznej kompetencji UE, które naruszają za-
sadę pomocniczości. Potocznie mechanizm ten został nazwany procedurą żółtej 

11 Traktat lizboński zawiera podstawę prawną przystąpienia UE do Europejskiej Konwencji Praw Czło-
wieka, która stanowi najważniejszy instrument ochrony praw człowieka i podstawowych wolności w Europie. 
Przystąpienie UE do konwencji przyczyni się do wzmocnienia unijnego systemu ochrony praw podstawowych. 
Wedle José Manuela Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej, ma ono znaczenie polityczne, prawne 
i symboliczne. „Przystąpienie UE do europejskiej konwencji praw człowieka zapewni spójny system ochrony 
praw podstawowych na całym kontynencie. Będzie on stanowić dopełnienie ochrony na poziomie wprowadzo-
nym przez traktat lizboński za pośrednictwem prawnie wiążącej Karty praw podstawowych”. Przystąpienie UE 
do EKPC umożliwi wprowadzenie dodatkowej kontroli sądowej w dziedzinie ochrony praw podstawowych  
w UE. Dzięki przystąpieniu do EKPC Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uzyska prawo do kon-
trolowania aktów instytucji, organów i agencji UE, w tym orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, 
pod kątem ich zgodności z przepisami europejskiej konwencji praw człowieka. Przystąpienie do konwencji będzie 
także oznaczać możliwość podejmowania środków odwoławczych przez osoby fizyczne. Prawo do wniesienia 
skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka będzie bowiem przysługiwać każdej osobie, która uważa, że 
stała się ofiarą naruszenia przez UE praw podstawowych, po wyczerpaniu przez nią wszystkich środków odwo-
ławczych przewidzianych prawem wewnętrznym. Ponadto przystąpienie pomoże w stworzeniu wspólnej kultury 
praw podstawowych w UE i zwiększy wiarygodność unijnego systemu praw człowieka i polityki zewnętrznej UE. 
Będzie także stanowić dowód na to, że UE popiera strasburski system ochrony praw podstawowych. Przystąpienie 
do konwencji stało się możliwe z chwilą wejścia w życie 1 grudnia 2009 r. traktatu lizbońskiego. Podstawą prawną 
przystąpienia w prawie UE jest art. 6 ust. 2 traktatu lizbońskiego. UE ma szansę stać się 48. stroną konwencji, bez 
konieczności uzyskania członkostwa w Radzie Europy. Konwencję ratyfikowało wszystkich 47 członków Rady 
Europy, w tym państwa członkowskie UE. Konwencja ustanowiła Europejski Trybunał Praw Człowieka, który 
egzekwuje przestrzeganie przez państwa członkowskie zasad dotyczących praw człowieka. Informacje za: www.
ec.europa.eu/polska/news/100317_fundamental_rights_pl.htm.
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kartki. Nie ulega wątpliwości, że rozwiązanie to wzmacnia suwerenność państw 
w ramach Unii, każdy parlament danego kraju może zainicjować taką procedurę;
8) wprowadzone zostały 2 uproszczone procedury rewizyjne, które mają skró-
cić terminy dotyczące reform traktatowych w zależności od tego, jak długo trwa 
konferencja międzyrządowa i jak długo przebiega sam proces ratyfikacji traktatu 
rewizyjnego do, odpowiednio, 2 lat lub 6 miesięcy;
9) uelastycznienie wzmocnionej współpracy (koncepcja elastycznej integracji) 
– dotąd ta wzmocniona współpraca praktycznie nie funkcjonowała, co prawda, 
przepisy istniały od traktatu amsterdamskiego, ale kryteria współpracy były tak 
surowe, że dotychczas nie udało się jej uruchomić. Zmiany wprowadzone na 
mocy traktatu lizbońskiego ułatwią jej nawiązywanie. 

Należy zwrócić uwagę, że w odniesieniu do słabszych państw członków 
Unii Europejskiej (średnich i małych), to rozwiązanie budzi wątpliwości, czego 
dowodem jest fakt, że było ono krytykowane przez Grecję. Również kontrower-
syjne wypowiedzi, na temat tego rozwiązania padały z ust polityków z państw 
przyjętych do UE w latach 2004–2007;
10) reforma Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Traktat lizboński wprowadził 10 
istotnych zmian oraz 5 zmian wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Należy 
zwrócić uwagę, że zmiany nie przesadzają o tym, że ten obszar został uwspólno-
towiony, jest on nadal międzyrządowy. 
Wyróżnić można jednak 6 cech, które są charakterystyczne dla tego obszaru:
– w obszarze tym nie przyjmuje się aktów prawnych, tylko instrumenty prawne, 
które nie mają charakteru prawodawczego,
– co do zasady w WPZiB – obowiązuje system podejmowania decyzji w trybie 
jednomyślnym,
– słabą pozycję posiada tu Parlament Europejski,
– niewielki wpływ na podejmowane decyzje ma także Komisja Europejska, po-
zycja Komisji została na mocy Traktatu Lizbońskiego jeszcze bardziej osłabiona. 
Prawo do inicjatywy prawodawczej zostało przekazane wysokiemu przedstawicie-
lowi Unii ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa,
– wydatki w tym obszarze będą pochodziły w głównej mierze z budżetów poszcze-
gólnych krajów,
– wydatki administracyjne i nieznaczna część wydatków apelacyjnych będą po-
chodzić z budżetu ogólnego UE.

J. J. Węc zaznaczył, że w wymiarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
Trybunał Sprawiedliwości nie ma żadnych uprawnień. Jest to obszar w UE wy-
łączony spod jurysdykcji Trybunału. Cechą odróżniającą politykę zagraniczną  
i bezpieczeństwa od innych rodzajów polityki w ramach Unii, jest to, że stwo-
rzono dla niej odrębną kategorię kompetencji. W pozostałych obszarach Unia 
Europejska jako całość jest odpowiedzialna za konceptualizację i realizację da-
nego rodzaju polityki, natomiast państwa członkowskie mają współpracować  
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w oparciu o klauzulę solidarnej współpracy. W sferze polityki zagranicznej zosta-
ło zastosowane odmienne rozwiązanie.
11) reforma rynku wspólnotowego.

Reasumując, traktat lizboński nie wprowadził bardzo radykalnych zmian. 
J. J. Węc zwrócił uwagę na planowane utworzenie sił szybkiego reagowania do koń-
ca czerwca 2010 r. Podkreślił jednak, że decyzja ta zapadła już w 1999 r., a po-
wołanie ich miało się zakończyć w 2003 r.12, opóźnienie jest więc siedmioletnie. 
Można się obawiać, że implementacja postanowień traktatu lizbońskiego także się 
opóźni. Rozwiązania, które wprowadza traktat mają pewne znaczenie, lecz nie są 
na tyle radykalne, aby można dziś mówić o przełomie. Można zgodzić się z tezą 
wypowiadaną w wielu państwach członkowskich Unii, że reforma wspólnej poli-
tyki zagranicznej i bezpieczeństwa ma istotne znaczenie dla wzmocnienia pozycji 
międzynarodowej UE. Pytanie tylko, czy realne jest wypełnienie celów określonych 
w traktacie, które pozwolą tę pozycję UE osiągnąć. Dzisiaj można mówić, że są ku 
temu ramowe przesłanki, ale jak będzie wyglądała ich praktyczna realizacja, zależy 
od woli politycznej rządów. Nawiązując do wypowiedzi R. Zięby, J. J. Węc stwier-
dził, że w ramach polityki bezpieczeństwa, poza nową strategią Solany z 2008 r., 
właściwie od 2003 r. nie było większych zmian. Z teoretycznego punktu widzenia 
traktat lizboński dokonuje więc reformy tego obszaru, ale na odpowiedź, czy zmia-
ny przełożą się na praktyczne ich wprowadzenie, trzeba będzie poczekać.

12 Konieczność utworzenia unijnych sił szybkiego reagowania została po raz pierwszy zasygnalizowana 
w postanowieniach Komisji Europejskiej w Helsinkach w grudniu 1999 r., po tym, jak UE zadecydowała o po-
wstaniu Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO), jako militarnego komponentu tej organizacji. 
Dopiero wydarzenia z 11 września 2001 r., tzn. ataki terrorystyczne na Stany Zjednoczone, wpłynęły na rozwój 
koncepcji grup bojowych UE. Do najważniejszych inicjatyw w tej dziedzinie należą: 1) Cel Operacyjny 2010 
(Headline Goal 2010 – HLG 2010). Jest rozwinięciem Celu Operacyjnego z roku 2003, kładąc większy nacisk 
na aspekt jakościowy budowy potencjału obronnego. Inicjatywa ma służyć pozyskaniu nowoczesnych zdolno-
ści niezbędnych dla skutecznej realizacji założeń określonych w Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa. Program 
uwzględnia zmiany w sytuacji międzynarodowej, jakie dokonały się po 11 września 2001 r., a także doświad-
czenia z prowadzonych przez Unię operacji pokojowych. 2) Grupy Bojowe UE (EU Battlegroups – BG). Siły 
natychmiastowego reagowania wydzielane przez państwa na potrzeby operacji UE, zdolne do realizacji pełnego 
spektrum misji petersberskich. Są to jednostki w sile ok. 1500 żołnierzy, gotowe do podjęcia działań w ciągu 15 
dni, zdolne do samodzielnego działania przez 30–120 dni. Mogą być tworzone przez jedno państwo (grupa na-
rodowa) lub w ramach współpracy kilku państw (grupa wielonarodowa). 3) Europejski Plan Rozwoju Zdolności 
Obronnych (European Capability Action Plan – ECAP). Plan przyjęty został w 2000 r. w celu harmonizacji i przy-
spieszenia działań służących uzupełnieniu braków w zakresie zdolności, niezbędnych do spełnienia wymogów 
Europejskiego Celu Operacyjnego. 4) Zwalczanie terroryzmu – jako konsekwencję rozwoju zjawiska terroryzmu 
międzynarodowego, UE zdecydowała o skuteczniejszym przeciwdziałaniu temu zjawisku i zwalczaniu jego skut-
ków. Utworzono stanowisko koordynatora ds. zwalczania terroryzmu. Stworzono też procedury umożliwiające 
wykorzystanie zdolności wojskowych przez wspólnotowy Mechanizm Ochrony Ludności Cywilnej w wypadku 
ataku terrorystycznego. Powstała również unijna baza danych, zawierająca informacje nt. zasobów narodowych 
dostępnych na wypadek ataku terrorystycznego. Prowadzone od 2003 r. akcje, to m.in.: UnEUSEC oraz EUPOL 
KINSHASA w Demokratycznej Republice Konga, Unia Europejska prowadzi operacje reagowania kryzysowe-
go. Althea w Bośni-Hercegowinie, Aceh Monitoring Mission w Indonezji, EUJUST LEX w Iraku. Ponadto siły 
UE i NATO wspierają Unię Afrykańską w prowadzonej przez nią operacji pokojowej AMIS II w Darfurze (Su-
dan). Pomoc UE obejmuje wyposażenie dla sił Unii Afrykańskiej, transport i zwiad lotniczy, wsparcie logistyczne  
i planistyczne, wojskowych obserwatorów zawieszenia broni, szkolenie personelu misji oraz środki finansowe. 
Informacje za: www.mon.gov.pl.
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***

Helmut Wagner skupił się na kwestii przyszłości UE, przypomniał słowa kanc-
lerz Angeli Merkel, wypowiedziane w Parlamencie, dotyczące możliwości upadku 
UE. Stwierdził, że należy się zastanowić, czy taki scenariusz jest prawdopodobny. 
Dodał, że dla Stanów Zjednoczonych koniec Unii Europejskiej i waluty euro był-
by rozwiązaniem oczekiwanym. Unia Europejska, jeśli poradzi sobie z obecnym 
kryzysem, powinna skupić się na dwóch podstawowych sprawach. Pierwsza do-
tyczy prowadzenia wspólnej polityki energetycznej. Obecnie każdy kraj osobno 
negocjuje dla siebie warunki dostaw surowców energetycznych. Wypracowanie 
wspólnego stanowiska w tej sprawie jest bardzo trudne, a jeśli się to uda, to będzie 
to nowy krok w integracji. Kolejnym krokiem powinna być reforma wspólnej po-
lityki zagranicznej i bezpieczeństwa i oparcie jej na nowej koncepcji odpowiada-
jącej rzeczywistym wyzwaniom. Dzisiaj sprawy te nie podlegają dyskusji, nie ma 
na to zgody, debata w Europie koncentruje się na znalezieniu rozwiązania wyjścia 
z kryzysu gospodarczego i stabilizacji euro.

Referent przypomniał historię powstania Unii i zwrócił uwagę, że wtedy 
też nie było zgody w Europie w sprawie podstawowych założeń współpracy, ale 
kompromis został osiągnięty. Następny krok w integracji, jak wspomniana wspól-
na polityka energetyczna, wymaga zaangażowania większości krajów Unii, ale 
taką dyskusję ktoś musi rozpocząć i odpowiednio ją poprowadzić. Według niego, 
rolę inicjatora mogłaby pełnić kanclerz Merkel, wiele zależy także od nastawie-
nia prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy’ego. Podstawową sprawą dla przyszłości 
Unii jest więc to, czy któryś z krajów weźmie na siebie odpowiedzialność i zrobi 
pierwszy krok, aby można było za nim podążać, choć obecnie nie wydaje się, że 
będzie to możliwe. Jeśli uda się rozpocząć proces zmian, to będzie on długotrwały, 
gdyż osiągnięcie kompromisu w Unii wymaga czasu. Ale są wystarczające interesy 
i argumenty ku temu, aby Unia nadal funkcjonowała i się rozwijała. Przypomniał 
słowa szefa Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka, który stwierdził, że Unia jest 
najbardziej interesującym i skutecznym projektem pokojowym współczesnych cza-
sów, dlatego też powinna być to wystarczająca przesłanka do tego, aby politycy 
podjęli wysiłek jej reformy.

***

Andrzej Podraza skoncentrował się na analizie tego, w jaki sposób w Polsce 
patrzy się na proces integracji europejskiej. Wskazał, że można to robić na trzy 
sposoby: wykorzystywać teorie integracji europejskiej (jednak w Polsce bardzo 
rzadko się do nich odnosi), analizować procesy integracji europejskiej przez od-
wołanie się do norm prawnych zawartych w traktatach europejskich – taką właśnie 
analizę przedstawił wcześniejszy prelegent J. J. Węc, oraz prowadzić debatę z punk-
tu widzenia praktyki politycznej i procesów, które w rzeczywistości mają miejsce.
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Według Podrazy, trzecie podejście wydaje się najciekawsze. Analizując pro-
cesy można bowiem szerzej odpowiedzieć na pytanie, czy Unia Europejska może 
odgrywać znaczącą rolę na arenie międzynarodowej, czy Unia będzie rzeczywi-
stym aktorem globalnym. Normy prawne natomiast stwarzają pewną szansę i moż-
liwości, od lat 70. XX w. toczy się dyskusja na temat wspomnianej zrównoważonej 
integracji. Udział w niej brali najważniejsi decydenci polityczni, ale z wyjątkiem 
Schengen – unii gospodarczo-walutowej – tak naprawdę zasada zrównoważonej 
integracji nie została wprowadzona. Dlatego też przede wszystkim należy analizo-
wać rzeczywiste procesy polityczne i praktykę, które mają miejsce w ramach Unii 
Europejskiej. Traktat lizboński stwarza możliwości, daje pewną szansę na przepro-
wadzenie reform. Należy zwrócić jednak uwagę, że w Europie politycy twierdzili, 
że bez traktatu UE nie będzie ważnym podmiotem na arenie międzynarodowej. 
Teraz zaś, gdy został on wprowadzony, podważają jego doniosłość. Dyskutant 
wskazał, że mianowanie Catherine Ashton wysokim przedstawicielem ds. polityki 
zagranicznej jest tego najlepszym przykładem – Ashton jest bowiem politykiem  
o niewielkim doświadczeniu, była tylko rok komisarzem, a powierzono jej za dużo 
obowiązków i nie jest w stanie im sprostać.

Traktat lizboński nie rozwiązał problemu reprezentacji Unii Europejskiej na 
zewnątrz. Henry Kissinger zapytał kiedyś, czy jest jeden numer telefonu do Eu-
ropy, pod który można zadzwonić. Niezależnie od postanowień traktatowych, tak 
naprawdę decyzje podejmowane są przez kanclerz Merkel i prezydenta Sarkozy-
’ego, dlatego też można wysunąć wniosek, że sfera praktyki w Unii Europejskiej 
zdecydowanie różni się od teorii. Kiedy w grę wchodzą decyzje polityczne, trud-
no jest zrezygnować z wpływu na nie. Rozważając kwestie dotyczące integracji 
europejskiej, najważniejsza jest dyskusja na temat rzeczywistej woli politycznej 
poszczególnych państw członkowskich, a nie koncentracja na normach prawnych 
wynikających z postanowień traktatowych.

Następnie A. Podraza podjął poruszany już temat możliwości uzgodnienia 
wspólnego stanowiska Unii wobec Rosji i Ukrainy. Wskazał, że brak jednolitej 
polityki wschodniej wypływa z różnych interesów państw, a nie dlatego powo-
du, iż nie można jej stworzyć. Dotychczasowa polityka Polski względem państw 
wschodnich, szczególnie Ukrainy, powodowała konflikt z Rosją. Niemcy, Francja  
i Włochy natomiast nie chcą rywalizacji na obszarach poradzieckich. Rzeczywi-
stym problemem integracji nie jest to czy Unia jako organizacja stwarza możli-
wości, ale kwestia woli politycznej – a raczej jej brak –w sprawie prowadzenia 
wspólnej europejskiej polityki zagranicznej.

***

Marek Czajkowski („Stanowisko Rosji wobec polityki UE w stosunku do państw 
byłego ZSRR”) stwierdził, że podstawową przesłanką analizy stanowiska Rosji 
w wymienionej kwestii jest ogólny stosunek tego kraju do UE z jednej strony,  
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a wizja stosunków w przestrzeni poradzieckiej z drugiej. Zasadniczo Unia postrze-
gana jest jako konkurent na obszarze WNP i to konkurent bardzo groźny. Rosja nie 
ma bowiem realnego planu integracyjnego dla sąsiadów, który mógłby być kon-
kurencyjny wobec tego, co może zaoferować Unia. Wysuwa natomiast postulaty 
uwzględniania swych „słusznych interesów” i oczekuje ich realizacji, co nie stwa-
rza czystych perspektyw wzajemnie korzystnego partnerstwa, długofalowego roz-
woju i modernizacji. Inaczej mówiąc, Rosja pragnie utrzymać swe znaczenie jako 
jądro integracji politycznej, strategicznej i gospodarczej przestrzeni poradzieckiej, 
przy czym integracja ta w optyce Moskwy ma mieć charakter raczej wertykalny niż 
horyzontalny, polegający na generalnym podporządkowywaniu interesów państw 
tego regionu rosyjskiej strefie wpływów. Tymczasem polityka ta napotyka dzia-
łalność UE i jej krajów członkowskich, które promują nieporównywalnie bardziej 
atrakcyjny model integracji horyzontalnej, opartej na logice wzajemnych korzyści. 
Unia pragnie więc jak najszerszej, wielowymiarowej współpracy z kolejnymi kra-
jami, w oparciu o kulturę politycznego i ekonomicznego kompromisu, wypraco-
wywaną w instytucjach europejskich już od lat 50.

Sztandarową realizacją tego paradygmatu polityki Unii Europejskiej w wy-
miarze wschodnim jest obecnie idea Partnerstwa Wschodniego, a zatem siłą rzeczy 
stoi naprzeciw żywotnym interesom Rosji, oczywiście według percepcji Kremla. 
Partnerstwo nie tylko próbuje rozszerzyć wielopłaszczyznowe oddziaływanie na 
obszarze, do którego Rosja rości sobie prawa jako do własnej strefy wpływów, ale 
także robi to wbrew Rosji. To ostatnie ma szczególne znaczenie, ponieważ fak-
tyczne pominięcie Federacji Rosyjskiej jako adresata inicjatywy polityczno-eko-
nomicznej w tym rejonie jest postrzegane jako wyraźnie antyrosyjskie – zgodnie 
zresztą z tradycyjnym rosyjskim rozumieniem charakteru stosunków międzynaro-
dowych jako gry o sumie zerowej, realizowanej w warunkach ostrej konkurencji  
i generalnej wrogości świata zewnętrznego wobec Rosji.

Pierwsze komentarze, które pojawiły się w Rosji po ogłoszeniu inicjatywy 
Partnerstwa Wschodniego zwracały uwagę na dwie kwestie. Pierwsza to wyha-
mowanie pędu integracyjnego, czyli że Unia nie oferuje już kolejnym sąsiadom 
członkostwa, lecz tylko partnerstwo. Z drugiej strony inicjatywę postrzega się 
jako element wygórowanych ambicji Polski, która próbuje, niekoniecznie zgodnie 
z interesem swych głównych partnerów w UE, tworzyć przeciwwagę dla intere-
sów Rosji w Europie Wschodniej. Na marginesie warto dodać, że w takim podej-
ściu przejawia się jeden z zasadniczych problemów w stosunkach wzajemnych 
Rosja–UE, polegający na tym, że Europa i Rosja posługują się zupełnie innymi 
paradygmatami w analizie stosunków wzajemnych, szczególnie gospodarczych. 
Unia oczekuje współpracy wzajemnie korzystnej, transparentnej, zinstytucjona-
lizowanej i przewidywalnej, przede wszystkim gospodarczej. Tymczasem Rosja 
nie zamierza zrezygnować z postrzegania świata w kategoriach zagrożeń oraz gry  
o sumie zerowej, co skłania ją do podtrzymywania polityki jednostronnych korzy-
ści i politycznej ręcznej kontroli nad przebiegiem współpracy gospodarczej.
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W marcu 2009 r. minister Ławrow zdecydowanie skrytykował ideę Partner-
stwa, co było pierwszym tak jednoznacznym komentarzem wysokiego przedsta-
wiciela władz rosyjskich. Stwierdził, że inicjatywa jest próbą budowania przez UE 
własnej strefy wpływów, a także, że jest ona pretekstem do wpływania Brukseli na 
wewnętrzne sprawy oraz politykę zagraniczną suwerennych państw. Oczywiście  
w języku dyplomatycznym nie ma miejsca na jednoznaczną wypowiedź przeciwko 
samej idei Partnerstwa, ale biorąc pod uwagę rozliczne uwarunkowania, charakter  
i cele rosyjskiej polityki zagranicznej, wypowiedzi takie należy postrzegać jako 
stanowczą dezaprobatę nie tylko dla rzeczonej inicjatywy, ale dla polityki UE wo-
bec państw Europy Wschodniej oraz samej Rosji w ogóle.

Nieco później, w maju 2009 r. przy okazji spotkania inauguracyjnego Part-
nerstwa Rosja złagodziła nieco ton swojej retoryki. Minister Ławrow podkreślił 
wtedy, że Moskwa nie będzie przeciwna inicjatywie, jeśli uwzględni ona interesy 
rosyjskie. Trudno oczywiście na tym etapie określić jednoznacznie, o jakie konkret-
nie interesy chodzi, wydaje się jednak, że rozumująca w kategoriach stref wpływów 
Rosja widzi prawdopodobieństwo ograniczenia swoich wpływów w kluczowym 
dla niej obszarze Europy Wschodniej. Uwzględnienie jej interesów musi oznaczać 
umocnienie politycznych wpływów i ekonomicznej kontroli egzekwowanej przez 
Moskwę na obszarze poradzieckim.

Trudno ocenić perspektywę stanowiska Rosji w kwestii Partnerstwa Wschod-
niego, ponieważ nie wiadomo, w jakim kierunku i w jaki sposób się ono rozwinie. 
Na razie inicjatywy z nim związane znajdują się w bardzo wstępnej fazie, niejed-
noznaczne jest także stanowisko niektórych głównych krajów UE. Rosja przyjmuje 
więc postawę wyczekującą, okresowo przypominając o konieczności uniknięcia 
budowania „nowych linii podziałów w Europie”, co jest retorycznym określeniem 
opisującym ograniczenie klasycznie pojmowanej strefy wpływów.

Z drugiej jednak strony obecna sytuacja ekonomiczna zmusza Rosję do 
pewnej redefinicji instrumentów polityki zagranicznej, między innymi do ograni-
czenie asertywności i złagodzenia zasadniczych punktów retoryki wobec Zachodu. 
W tych okolicznościach, kiedy Rosja zabiega też na Zachodzie o wsparcie dla swo-
jej strategii modernizacyjnej (nota bene nie oferując w zamian nic z tego, co jest 
dla Zachodu naprawdę ważne), zbyt radykalna postawa wobec Partnerstwa może 
okazać się niewygodna. Stąd można wysnuć wniosek, że są obecnie elementy two-
rzące relatywnie dobrą koniunkturę dla Partnerstwa Wschodniego.

***

Po raz kolejny w dyskusji zabrał głos Ryszard Zięba, który zgodził się z wypowie-
dzią A. Podrazy na temat różnych interesów politycznych państw członkowskich 
Unii Europejskiej. Zaznaczył, że trudności w prowadzeniu spójnej polityki wyni-
kają z tego, iż interesy dotyczą zasadniczych kwestii, ważnych dla poszczególnych 
krajów. W odniesieniu do polityki zagranicznej i bezpieczeństwa możliwe jest 
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osiągnięcie konsensusu. Po kilku latach debaty i po wprowadzeniu nowych roz-
wiązań na mocy traktatu z Lizbony można wypracować nową strategię działania. 
Rożne interesy najpierw powinny zostać zdefiniowane, a następnie należałoby szu-
kać wspólnego mianownika, który umożliwiłby opracowanie spójnej koncepcji.

Zwrócił też uwagę na to, jak obecnie zmienia się wschód Europy. Podał 
w tym miejscu przykład Ukrainy. Obecne decyzje polityków ukraińskich pozwa-
lają sądzić, że realne interesy tego państwa są inne, niż zakładano na zachodzie. 
Ukraina nie chce stać się członkiem NATO, a sprawa przyszłej akcesji do Unii 
nie jest już tak często poruszana, jak kilka lat temu. Najpoważniejszym partnerem 
na wschodzie jest więc Rosja. Należy się więc zastanowić, jaką politykę prowa-
dzić wobec Federacji Rosyjskiej. Nie powinna się ona jednak różnić od polityki 
wobec Ukrainy i Białorusi. UE jest w stanie wypracować w tej sprawie konsen-
sus, ale potrzebna jest inicjatywa. Polska do niedawna nie brała aktywnego udziału  
w debacie na temat nowej strategii dla Unii, podejmowała jednostronne inicjatywy 
wobec państw wschodnich, które nie odpowiadały wspólnym interesom unijnym. 
Polska powinna politykę wschodnią uzgadniać z innymi, szczególnie z Niemcami 
i Francją. Tym bardziej, że można obecnie w Unii zauważyć potrzebę osiągnię-
cia jedności politycznej. Najlepiej to zrobić w oparciu o dokumenty strategiczne. 
NATO, od kilku lat pozostające w kryzysie, rozpoczęło prace nad nową koncepcją 
strategiczną. Stany Zjednoczone wydały nowy dokument strategiczny, który kie-
ruje politykę państwa nowe tory i wyznacza nowe kierunki prowadzenia działań. 
Unia Europejska także powinna rozpocząć pracę nad nową strategią, wtedy możli-
we stanie się zbadanie, na ile interesy poszczególnych krajów różnią się od siebie. 
Początkiem prac mogłaby się stać dyskusja w gronie wspólnych grup ekspertów, 
co pozwoliłoby na dokładne określenie tych interesów.

Kolejnym problemem przyszłości Unii jest niechęć niektórych państw,  
w tym Polski, do wzmacniania UE, choć powstaje pytanie, czy UE powinna być 
wzmacniana czy powinna się rozszerzać, czy wyczerpała już możliwości przyj-
mowania nowych państw. Premier D. Tusk podczas wizyty w Brukseli wypowia-
dał się na temat równych kryteriów dla wszystkich. Jednak rzeczywiste działania 
polskiego rządu przeczą tej koncepcji: Polska popiera akcesję Turcji, która realnie 
potrzebuje jeszcze kilkudziesięciu lat, aby spełnić unijne wymogi, popiera także 
akcesję Ukrainy i Gruzji – państw także niespełniających kryteriów. Przyszłość 
Unii Europejskiej będzie więc także zależała od określenia granic dotyczących 
możliwości przyjmowania nowych członków, a należy zaznaczyć, że dotychczas 
każde kolejne rozszerzenie Unię osłabiało.

***

Janusz J. Węc, nawiązując do tematyki poruszonej przez A. Podrazę, zgodził się, 
że wola polityczna jest ważniejsza od norm i dyrektyw traktatowych. Nie należy 
jednak zapominać, że te ostatnie są wynikiem także kompromisów, zawieranych 
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w czasie konferencji międzyrządowych oraz wiążą się także z wolą polityczną. 
Zwrócił uwagę na wielość kierunków, koncepcji i stanowisk w ramach Unii Eu-
ropejskiej, dotyczących jej przyszłości, dalszej integracji, reformy. Zakładając, że 
traktat lizboński nie zakończył procesu rewizyjnego, osiągnięcie kompromisu przy 
następnych reformach będzie bardzo trudne. Nie jest to jednak nowość dla Unii,  
w której zawsze zmiany wymagały czasu i długich uzgodnień. W praktycznym 
wymiarze funkcjonowania Unii, wpływ woli politycznej jest jeszcze większy.

Obecnie funkcjonują dwie wizje polityki bezpieczeństwa UE. Pierwsza 
– francusko-niemiecka, którą można było dostrzec w trakcie prac nad traktatem 
lizbońskim. Dotyczyła ona uwspólnotowienia polityki zagranicznej i bezpieczeń-
stwa. Propozycje, które przygotowali Dominique de Villepin i Joschka Fischer nie 
zostały zaakceptowane przez Konwent, a wręcz przeciwnie, deklaracje nr 13 i 14, 
dołączone do traktatu, jeszcze bardziej wzmacniają pozycje państw w tej kwestii13.

J. J. Węc nawiązał także do wypowiedzi R. Zięby. Zgodził się, że zasad-
nicze pytanie dotyczy tego, czy Unia powinna się rozszerzać czy reformować. 
Zaznaczył, że do niedawna w większości państw członkowskich, na czele z Niem-
cami, traktowano pogłębienie i rozszerzenie jako te same zjawiska. Od 2005 r. 
podejście niemieckie do tej sprawy uległo zmianie, obecnie podkreśla się, że Unii 
potrzebna jest wewnętrzna konsolidacja, a jej program zawiera właśnie trak-
tat lizboński. Unii potrzebna jest także konsolidacja zewnętrzna, wzmocnienie 
pozycji międzynarodowej. Nadanie Unii statusu organizacji międzynarodowej  
i wzmocnienie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, stanowią krok 
naprzód w procesie dążenia Unii do odgrywania roili znaczącego aktora na scenie 
międzynarodowej.

13 Deklaracja nr 13 w sprawie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
Konferencja podkreśla, że postanowienia traktatu o Unii Europejskiej dotyczące wspólnej polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym utworzenia urzędu wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagra-
nicznych i polityki bezpieczeństwa oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, nie naruszają obecnej 
odpowiedzialności państw członkowskich za kształtowanie i prowadzenie własnej polityki zagranicznej ani 
sposobu, w jaki są one reprezentowane w państwach trzecich i organizacjach międzynarodowych. Konferencja 
przypomina również, że postanowienia regulujące wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony nie naruszają 
szczególnego charakteru polityki bezpieczeństwa i obrony państw członkowskich. Konferencja podkreśla, że 
Unia Europejska i jej państwa członkowskie pozostaną związane postanowieniami Karty Narodów Zjednoczo-
nych, a w szczególności podstawową odpowiedzialnością Rady Bezpieczeństwa i jej członków za utrzymanie 
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Deklaracja nr 14 w sprawie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
W uzupełnieniu szczególnych zasad i procedur, o których mowa w art. 24 ust. 1 traktatu o Unii Europej-

skiej, Konferencja podkreśla, że postanowienia dotyczące wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym 
dotyczące wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz Europejskiej 
Służby Działań Zewnętrznych, nie będą miały wpływu na obowiązującą podstawę prawną, odpowiedzialność ani 
uprawnienia każdego państwa członkowskiego w zakresie kształtowania i prowadzenia własnej polityki zagra-
nicznej, krajowej służby dyplomatycznej, stosunków z państwami trzecimi oraz uczestnictwa w organizacjach 
międzynarodowych, w tym na członkostwo państwa członkowskiego w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Konferen-
cja odnotowuje również, że postanowienia dotyczące wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa nie przyzna-
ją Komisji nowych uprawnień do inicjowania decyzji, ani nie zwiększają roli Parlamentu Europejskiego. Konfe-
rencja przypomina również, że postanowienia regulujące wspólną europejską politykę bezpieczeństwa i obrony nie 
naruszają szczególnego charakteru polityki bezpieczeństwa i obrony państw członkowskich. Dokumenty dostępne 
na: www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0335:0360:PL:PDF.
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Zauważalna zmiana w polityce UE polega na tym, że większość decydentów 
zgadza się co do potrzeby pogłębiania integracji, kontynuowania reformy konsoli-
dacji wewnętrznej i zewnętrznej. Nie wszyscy zgadzają się natomiast z potrzebą 
rozszerzenia. Obecna strategia rozszerzenia Unii dotyczy przyjęcia Chorwacji  
i Islandii. Pod znakiem zapytania stoi akcesja Turcji (tym bardziej, że reforma kon-
stytucyjna we Francji wprowadza konieczność przeprowadzenia referendum kon-
stytucyjnego przed przyjęciem nowego państwa do Unii, co w przypadku Francji 
praktycznie przesądza o nieprzyjęciu Turcji). Dalsze rozszerzenie Unii w perspe-
ktywie najbliższych 10 lat może jej zagrozić, może ona stać się ofiarą własnego 
dotychczasowego sukcesu. Dla państw Europy Wschodniej, które zostały objęte 
Partnerstwem Wschodnim14, stworzono alternatywę członkostwa w postaci uprzy-
wilejowanego partnerstwa. J. J. Węc zaznaczył, że w najbliższych latach nie będzie 
więc możliwe przyjęcie do Unii któregokolwiek z 6 państw leżących na wschodzie 
Europy.

***

Andrzej Podraza („Istota i znaczenie projektu Partnerstwa Wschodniego”) ocenił, 
że bezprecedensowa pod względem wielkości akcesja państw Europy Środkowej 
i Wschodniej oraz Cypru i Malty w 2004 i 2007 r. postawiła przed Unią Europej-
ską wiele wyzwań dotyczących poziomu i zakresu integracji wewnętrznej, oraz 
jej roli na arenie międzynarodowej. Jednym z podstawowych zadań, określonych 
chociażby w Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa, przyjętej przez Radę Eu-
ropejską 12 grudnia 2003 r., jest budowanie bezpieczeństwa w sąsiedztwie, gdyż 
nawet w dobie globalizacji geografia ma nadal znaczenie. Jak słusznie podkreślono  
w tym dokumencie, rozszerzenie nie może doprowadzić do stworzenia nowych 
linii podziałów w Europie. Zakładano zatem otwarty charakter integracji w ra-
mach Unii Europejskiej, jakkolwiek nie oznaczało to oferty natychmiastowego 

14 Partnerstwo Wschodnie (PW) to pierwsza inicjatywa systemu stosunków zewnętrznych Unii Europej-
skiej, skierowana do Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdowy oraz Ukrainy. Partnerstwo Wschodnie 
ma za zadanie przyczynić się do zbliżenia i integracji państw Europy Wschodniej i państw Kaukazu Południowego 
z Unią Europejską. PW wprowadza nową jakość w relacjach pomiędzy UE a państwami nim objętymi – przez 
postępującą i stopniową integrację tych państw i ich społeczeństw z Unią Europejską. Pierwszy szczyt Partner-
stwa Wschodniego, który odbył się 7 maja 2009 r. w Pradze, oficjalnie uruchomił inicjatywę, wydał wspólną 
deklarację oraz uznał tę inicjatywę za integralny element polityki Unii Europejskiej. Wypełnienie założeń PW ma 
doprowadzić do rzeczywistego zbliżenia krajów partnerskich z UE, a w przyszłości może ułatwić pełną integrację. 
Partnerstwo Wschodnie działa na zasadach współwłasności, zróżnicowania i warunkowości. W oparciu o unijne 
wartości, standardy i normy jest rozwijana współpraca w takich dziedzinach, jak: prawa człowieka, gospodarka 
rynkowa, zrównoważony rozwój, dobre zarządzanie, bezpieczeństwo energetyczne i wiele innych. Partnerstwo 
Wschodnie prowadzi również do rozwoju i umacniania kontaktów międzyludzkich, pogłębiania współpracy na-
ukowej oraz kulturalnej. Do głównych jego celów należą: doprowadzenie do ustanowienia politycznego stowa-
rzyszenia, stworzenie pogłębionych i kompleksowych stref wolnego handlu państw partnerskich z UE, postępu-
jąca liberalizacja reżimu wizowego, prowadząca do ustanowienia reżimu bezwizowego oraz utworzenie struktury 
współpracy wielostronnej z państwami partnerskimi w postaci czterech platform tematycznych (ds. demokracji, 
dobrego zarządzania i stabilności, ds. integracji gospodarczej i konwergencji z politykami UE, ds. bezpieczeństwa 
energetycznego oraz ds. kontaktów międzyludzkich). Informacje za: www.msz.gov.pl.
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członkostwa dla państw europejskich sąsiadujących z Unią. Wiązało się natomiast  
z eksportem norm i wartości europejskich (demokracja, ochrona praw człowieka, 
rządy prawa itp.) oraz wszystkich zakresów polityki Unii Europejskiej, czyli euro-
peizowaniem sąsiadów. Dzięki temu państwa te miały być dobrze zarządzane, co 
miało sprzyjać ich stabilizacji wewnętrznej, a ta z kolei prowadzić do wzmocnienia 
bezpieczeństwa w środowisku międzynarodowym Unii Europejskiej.

Jednym z zasadniczych problemów dla poszerzonej Unii Europejskiej stało 
się określenie skutecznych instrumentów rozwoju stosunków politycznych i go-
spodarczych z sąsiadami. Przyjęta w 2004 r. Europejska Polityka Sąsiedztwa (EPS) 
obejmuje swoim zasięgiem 16 państw śródziemnomorskich i wschodnich, a jej 
zasadniczym celem jest zbliżenie do Unii Europejskiej bez oferowania pełnego 
członkostwa w Unii. EPS stwarza ogólne ramy wielostronnej współpracy, które 
ulegają zróżnicowaniu w ramach relacji dwustronnych. EPS uległa regionalnemu 
pogłębieniu i wyprofilowaniu poprzez przyjęcie trzech istotnych inicjatyw, tj. Part-
nerstwa Wschodniego (maj 2009 r.), Unii Śródziemnomorskiej (lipiec 2008 r.) oraz 
Synergii Czarnomorskiej (luty 2008 r.) Są one w dużej mierze odbiciem zróżni-
cowania interesów i priorytetów w polityce zagranicznej poszczególnych państw 
członkowskich. Pomysłodawcą Unii Śródziemnomorskiej jest Francja, dla której 
naturalnym obszarem intensyfikowania relacji z sąsiadami jest Afryka Północna. 
Partnerstwo Wschodnie natomiast jest wynikiem starań przede wszystkim Polski, 
ale również Szwecji, aby wzmocnić stosunki z partnerami wschodnimi. Podsta-
wowy cel wszystkich inicjatyw jest podobny: poprzez stworzenie perspektywy 
znacznego zbliżenia poszczególnych sąsiadów do Unii Europejskiej w wymiarze 
politycznym i gospodarczym, ma być stymulowany wewnętrzny rozwój poszcze-
gólnych państw i stabilizacja środowiska międzynarodowego Unii. Korzyści wy-
nikające z tych inicjatyw mają więc charakter wzajemny. Programy te służą nie 
tylko państwom sąsiadującym, ale również samej Unii Europejskiej. Utrzymanie 
przyjaznego sąsiedztwa ma oczywiście wpływ na bezpieczeństwo Unii, ale stwa-
rza także szansę na intensyfikację relacji gospodarczych.

Zapewnienie skuteczności Partnerstwa Wschodniego, podobnie jak i innym 
instrumentom, dzięki którym Unia rozwija aktywność międzynarodową, wymaga 
spełnienia kilku podstawowych warunków. Po pierwsze, Unia Europejska musi 
dysponować określonymi ramami instytucjonalno-prawnymi. Przyjęte w traktacie 
lizbońskim rozwiązania mają służyć zwiększeniu efektywności działań zewnętrz-
nych Unii. Chodzi przede wszystkim o to, aby Unia mogła mówić jednym gło-
sem na arenie międzynarodowej i aby w sytuacji kryzysu międzynarodowego nie 
dochodziło do otwartych konfliktów między państwami członkowskimi. Wejście  
w życie określonych postanowień traktatowych nie przesądza jednak o zwięk-
szeniu skuteczności Unii. Istota rzeczy tkwi bowiem w woli politycznej państw 
członkowskich, w dążeniu do wspólnego i zgodnego działania na arenie mię-
dzynarodowej, w przedkładaniu interesu unijnego nad interesy partykularne oraz  
w efektywnym wykorzystaniu możliwości zapisanych w traktatach.
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Drugim warunkiem ustanowienia skutecznej polityki wschodniej jest okre-
ślenie jednoznacznego i wspólnego stanowiska wobec Rosji. Jakkolwiek polityka 
wschodnia nie prowadzi na ogół do głębokich podziałów w ramach Unii, jak to 
miało miejsce chociażby w przypadku reakcji na kryzys iracki w 2003 r., to jednak 
zauważalne jest zróżnicowanie interesów poszczególnych państw członkowskich. 
Widoczne jest to przede wszystkim w kształtowaniu stosunku wobec Rosji, a ma 
to bezpośredni wpływ na określenie priorytetów w ramach całej polityki wschod-
niej. Dla dużych państw członkowskich, tj. Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii czy 
Włoch, głównym partnerem na Wschodzie jest przede wszystkim Rosja, natomiast 
kraj mniejszy, jak na przykład Polska, preferuje rozwój relacji z Ukrainą i Gruzją  
w perspektywie nawet ewentualnego pełnego członkostwa tych państw w Unii 
Europejskiej i NATO. Ta dosyć istotna różnica nie pozwala Unii na przyjęcie 
wewnętrznie spójnej całościowej i zrównoważonej strategii wobec wschodnich 
partnerów. Zasadniczy dylemat dotyczy ewentualnej rywalizacji Unii z Rosją na 
obszarze poradzieckim albo akceptacji, że jest to rosyjska strefa wpływów, tzw. bli-
ska zagranica, jak ją określają rosyjscy politycy. Problem ten ma istotne znaczenie 
w kontekście realizacji Partnerstwa Wschodniego. Na ogół jest ono postrzegane 
w Moskwie jako inicjatywa o charakterze antyrosyjskim, tym bardziej, że zosta-
ła przyjęta w wyniku dążeń przede wszystkim Polski. Z perspektywy Moskwy 
może być ona traktowana jako wyzwanie dla interesów rosyjskich na obszarze 
poradzieckim i dążenie do stworzenie nowych linii podziału.

Tego rodzaju retoryka może wpływać na zachowania niektórych państw 
członkowskich Unii, przede wszystkim dużych, i ograniczać możliwości rozwo-
ju Partnerstwa Wschodniego z uwagi na ewentualne pogorszenie relacji z Rosją. 
Zadaniem dla dyplomacji europejskiej jest wobec tego realizacja Partnerstwa 
Wschodniego przy jednoczesnym prowadzeniu intensywnego dialogu z Rosją. 
Stosunki z sześcioma państwami wschodnimi nie powinny ograniczać relacji  
z Rosją, a wręcz odwrotnie – powinny mieć one charakter komplementarny.

Trzecim bardzo istotnym kryterium skuteczności polityki wschodniej jest 
jasne zdefiniowanie, nie tylko stosownych instrumentów, ale również krótko- i dłu-
goterminowych celów. Można zadać pytanie, czy polityka wschodnia może być 
skuteczna bez jasnej oferty przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej. Głów-
nym celem Partnerstwa Wschodniego jest znaczne pogłębienie stosunków przez 
wynegocjowanie umów stowarzyszeniowych z państwami, które chcą i są w stanie 
spełnić o wiele dalej posunięte kryteria polityczne i gospodarcze niż w przypadku 
generalnych form współpracy w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.

Element warunkowości jest nieodłącznie związany z intensyfikacją relacji  
z poszczególnymi państwami trzecimi. Był on również stosowany chociażby wo-
bec państw Europy Środkowej i Wschodniej, które weszły do Unii Europejskiej  
w 2004 i 2007 r. Główną metodą stowarzyszenia ma być stopniowa integracja 
partnerów wschodnich z rynkiem wewnętrznym Unii przez ustanowienie szeroko 
zakrojonej i kompleksowej strefy wolnego handlu, w ramach której następowałaby 
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daleko posunięta liberalizacja całego obrotu handlowego. Stopień i tempo liberali-
zacji zależałyby od możliwości samych partnerów wschodnich. 

Kolejnym elementem Partnerstwa Wschodniego są porozumienia o mobil-
ności i bezpieczeństwie, które mają pozwolić na zwiększenie mobilności między 
stronami, ale również uregulować wzajemne relacje w celu zapewnienia bezpie-
czeństwa. Ostatecznym celem w tym obszarze ma być zniesienie obowiązku wi-
zowego i rozważenie możliwości otwarcia rynku pracy dla obywateli państw sto-
warzyszonych. Partnerstwo Wschodnie zakłada również podjęcie działań w celu 
rozwoju współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, a jednym z plano-
wanych działań jest integracja rynków energetycznych. Ponadto celem Partnerstwa 
jest przeciwdziałanie zróżnicowaniu regionalnemu i społecznemu dzięki realizacji 
programów współpracy regionalnej i transgranicznej. Partnerstwo Wschodnie ma 
służyć stopniowemu pogłębieniu relacji Unii Europejskiej z sześcioma państwa-
mi, tj. z Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą. Ma 
ono wartość samą w sobie, tzn. brak w nim obietnicy, że nawet znaczne zbliżenie 
ma doprowadzić do uzyskania w ostateczności statusu państwa członkowskiego. 
Nie oznacza to oczywiście, że państwa, które spełniałyby w przyszłości kryteria 
akcesyjne, traktatowe i kopenhaskie, nie mogłyby być traktowane jako kraje kan-
dydackie. Biorąc pod uwagę wcześniejsze poszerzenia można zakładać, że Unia 
Europejska będzie mogła rozważać akcesję niektórych państw, jeżeli zachowa 
zdolność do dalszego pogłębiania integracji i po przeprowadzeniu niezbędnych  
i daleko idących reform politycznych i gospodarczych przez partnerów wschod-
nich. W tym kontekście Partnerstwo Wschodnie, pomimo niekiedy krytycznego 
podejścia do niego poszczególnych państw, chociażby Ukrainy, należy traktować 
jako ofertę ambitną i otwartą, której poziom realizacji zależy przede wszystkim od 
determinacji partnerów wschodnich.

Rozumienie Partnerstwa Wschodniego jako istotnego instrumentu w zbli-
żeniu do Unii Europejskiej koliduje z odbiorem tej inicjatywy w niektórych pań-
stwach, na przykład na Ukrainie. Niekiedy wyraża się tam opinię, że EPS i Part-
nerstwo Wschodnie nie uwzględniają europejskich aspiracji tego państwa, gdyż 
nie oferują pełnego członkostwa. Trudno jednak zgodzić się ze stanowiskiem, że 
Partnerstwo zostało zaoferowane zamiast członkostwa, gdyż może ono pomóc 
Ukrainie i innym partnerom w integracji. Istotnym czynnikiem wpływającym na 
możliwość zbliżenia do Unii Europejskiej jest zakres reform politycznych i go-
spodarczych wprowadzanych w danym państwie oraz określenie podstawowych 
priorytetów w polityce zagranicznej. Rzeczywista integracja z Unią Europejską, 
co więcej, oferta pełnego członkostwa, może mieć miejsce jedynie w sytuacji speł-
nienia wszystkich kryteriów kopenhaskich. Osiągnięcie stabilizacji politycznej  
i gospodarczej oraz podjęcie wysiłków w zakresie dostosowania własnego porząd-
ku prawnego do norm europejskich, stanowią bowiem warunki wstępne podjęcia 
negocjacji akcesyjnych. Istotną kwestią jest również jasne określenie priorytetów 
polityki zagranicznej. W państwach obszaru poradzieckiego, czego najlepszym 
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przykładem może być Ukraina, nie dokonano ostatecznie jednoznacznego wyboru 
między wschodnim a zachodnim kierunkiem rozwoju aktywności międzynarodo-
wej a ponadto widoczna jest ostatnio znaczna intensyfikacja stosunków Kijowa 
z Moskwą (np. zgoda Kijowa na stacjonowanie floty rosyjskiej na Krymie aż do 
2042 r.), co budzi opory na samej Ukrainie.

Partnerstwo Wschodnie jest nową inicjatywą, która nie przyniosła jeszcze 
istotnych efektów. Instrument ten może służyć znacznemu zbliżeniu partnerów 
wschodnich do Unii Europejskiej, ale koncepcja i sposób realizacji (m.in. problem 
finansowania) powinny być doprecyzowane. Ocena, czy Partnerstwo Wschodnie 
doprowadzi do zmiany relacji w szerokim sąsiedztwie Unii, będzie możliwa do-
piero za kilka lat.

***

Jako ostatni głos zabrał Helmut Wagner. Odwołał się do wcześniejszych wypow-
iedzi podkreślających rozdźwięk pomiędzy tym, co jest zakładane, a rzeczywisty-
mi działaniami politycznymi. Podkreślił, że większość członków społeczeństw  
w Europie identyfikuje się bardziej ze swoim państwem niż z faktem bycia Eu-
ropejczykiem. Unia zawsze będzie złożona z poszczególnych narodowości. Bada-
nia wskazują, że tylko 5,7% respondentów odpowiada twierdząco na pytanie, 
czy są Europejczykami. Natomiast, gdy pytanie brzmi, czy jesteś np. Francuzem  
i w drugiej kolejności Europejczykiem, około 60% odpowiada twierdząco. Według 
Wagnera, nie ma więc i nie będzie jednej europejskiej tożsamości. Przyszłość UE 
zależy tym samym także od identyfikacji społeczeństw Europy z jedną wspólną 
wizją polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, która – aby być dostrzeżoną przez 
poszczególnych obywateli – musi spełniać ważne funkcje.


