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Definiując priorytety strategiczne Europy 

Europejskie Forum Bezpieczeństwa 
Bruksela, 17–18 listopada 2014 r. 

 

 

17-18 listopada 2014 r., w Brukseli, odbyło się (pierwsze) Europejskie 

Forum Bezpieczeństwa na temat Definiując strategiczne priorytety Europy. Jego 

celem było wniesienie wkładu do debaty strategicznej dotyczącej wyzwań  

i aspektów polityki zagranicznej Unii na nadchodzące lata. Uczestnikami Forum 

byli m. in. europarlamentarzyści; przedstawiciele: instytucji unijnych i NATO, 

odpowiednich ministerstw (głównie MSZ i MON), uczelni akademickich i instytucji 

pozarządowych  państw europejskich; eksperci.  

W ramach Forum przeprowadzono: moderowaną dyskusję; pięć paneli oraz 

kilka pojedynczych wystąpień. Główne opinie wyrażone w czasie Forum: 

 

WYZWANIA BEZPIECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO 

W minionych latach, w środowisku bezpieczeństwa istniało wiele 

problemów, ale panowała względna stabilność. Obecnie, obok klasycznych 

zagrożeń, takich jak terroryzm, cyberprzestępczość pojawiły się inne, takie jak 

wojna hybrydowa. Zagrożeniem dla bezpieczeństwa międzynarodowego 

jest Rosja. W 2014 r. odnotowano ponad 40 naruszeń granic państw UE i NATO. 

Konflikt rosyjsko-ukraiński to zarówno konflikt geopolityczny, jak i konflikt 

wartości. Ukraina nie stanowi dla Rosji końca agresywnych działań (endgame).  

W przyszłości Rosja może testować stosowanie przez sojuszników art. 5 TW, 

może też testować stosowanie elementów wojny hybrydowej wobec państw 

NATO i UE. Europa funkcjonuje na łuku niestabilności, region Morza 

Czarnego odgrywa rolę linii Maginota w zapewnieniu jej 

bezpieczeństwa1. 

Europa stoi wobec wielu wyzwań i zagrożeń - w sytuacji zmniejszającej się 

roli państw i ograniczania nakładów na obronność. Ponieważ Rosja respektuje 

tylko siłę, dlatego też trzeba jej pokazywać siłę. Niezbędne jest wspólne 

podejmowanie wyzwań, Europa dzisiaj nie mówi jednym głosem. Ważną rolę do 

                                                           
1
 Wypowiedź przedstawiciela Rumunii. 
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odegrania w zakresie synchronizacji budowania zdolności wojskowych 

UE ma inicjatywa pooling and sharing. Ważne są także relacje UE–NATO; 

NATO powinno wnieść istotny wkład do WPBiO. 

UE dysponuje wieloma dokumentami strategicznymi, ale brakuje w nich 

odniesienia do obecnej sytuacji. Niezbędna jest rewizja Europejskiej 

Strategii Bezpieczeństwa. W dalszej działalności UE powinna kierować się 

następującymi priorytetami: koncentracja na najbliższym sąsiedztwie; 

wykorzystanie doświadczeń współpracy regionalnej; budowanie i umacnianie 

partnerstw; zapewnienie synergii między bezpieczeństwem zewnętrznym  

i wewnętrznym, militarnym i niemilitarnym; budowanie zdolności, w tym przede 

wszystkim w zakresie cyber i działań hybrydowych; dostosowanie zdolności do 

misji. 

 

OBSZAR MORZA ŚRÓDZIEMNEGO  

Wyzwania i zagrożenia dla Europy to obok konfliktu rosyjsko-ukraińskiego 

także kryzysy w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Europejskim 

problemem jest migracja; UE nie ma wspólnej polityki migracyjnej.  

W 2009 r. w Grecji przebywało 1,8 mln migrantów, zalegalizowano 600 tys. We 

wrześniu 2014 r. (w czasie trzech tygodni) Turcja przyjęła więcej uchodźców 

syryjskich niż 21 państw UE w czasie ostatnich trzech lat. Największy napływ 

migrantów odnotowują też Niemcy i Szwecja. Pozytywnym przykładem działania 

UE jest operacja TRYTON2. 

UE powinna aktywnie angażować się w rozwiązanie sytuacji kryzysowych  

w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie – w stosunku do każdego państwa 

niezbędne jest indywidualne podejście. Punktem wyjścia w rozwiązaniu 

kryzysu migracyjnego powinny być wywiad osobowy oraz wymiana danych 

wywiadowczych. Niezbędne są również: koordynacja działań między państwami; 

współpraca instytucji międzynarodowych i narodowych; współdziałanie 

ministerstw właściwych w sprawach zagranicznych i wewnętrznych; budowanie 

mechanizmów solidarnościowych między państwami, np. poprzez nowe prawo; 

wzmocnienie FRONTEXu; ustanowienie tzw. Śródziemnomorskich Centrów 

Analizy Danych (Mediterranean Fusions Centres) w Grecji, Włoszech, Hiszpanii, 

Portugalii, na Malcie i na Cyprze.  

 
                                                           
2
 TRYTON – misja UE zapoczątkowana 1 listopada 2014 r. Skupia się na kontroli granicy, realizuje tylko operacje 

poszukiwawczo-ratunkowe. Patroluje strefę rozciągającą się 30 mil morskich od wybrzeża Europy w rejonie 
Morza Śródziemnego. Siły: 5 samolotów i 6 okrętów. 
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RELACJE UE-NATO 

UE i NATO są parterami, a nie rywalami (22 państwa UE to członkowie 

NATO). W ich posiadaniu znajduje się tylko jeden zestaw sił. Każde z nich 

posiada pewną wartość dodaną w stosunku do drugiego. UE realizuje politykę 

wszechstronnego podejścia (Comprehensive Approach). Jej wyrazem jest  

16 misji cywilno-wojskowych w Afryce Północnej. NATO realizuje trzy główne 

zadania: obronę zbiorową, reagowanie kryzysowe, bezpieczeństwo 

kooperatywne. Proces planowania zdolności jest w obu strukturach odmienny  

– w UE ukierunkowany na zdolności wielonarodowe, w NATO – na budowanie 

zdolności przez poszczególne państwa. Kryzys rosyjsko-ukraiński 

spowodował, że UE zaczyna powoli dostrzegać swoją siłę w geopolityce. 

Zarówno UE jak i NATO wywołują obawy u Rosji: UE – z powodu występowania  

w obronie wartości, sukces Ukrainy byłby poważnym zagrożeniem dla obecnych 

władz Rosji; NATO – z powodu przybliżania się do granic Rosji. Poważną 

trudność dla komplementarnego funkcjonowania UE i NATO stanowią 

niewystarczające zdolności UE i ich fragmentacja. UE posiada 42 samoloty 

tankowania w powietrzu, USA – ponad 500; w czasie ostatnich operacji USA 

zapewniły 80 proc. wszystkich potrzeb w tym zakresie. Europejscy członkowie 

NATO dysponują: 19 rodzajami pojazdów opancerzonych, USA – jednym;  

14 rodzajami czołgów, USA – jednym; 16 rodzajami samolotów bojowych, USA – 

pięcioma. Fragmentacja ma zdecydowanie negatywny wpływ na możliwości (is 

almost killing us). UE funkcjonuje według narodowych polityk 

bezpieczeństwa, narodowych polityk obronnych. 

Nową mantrą dla współdziałania UE i NATO powinna być 

komplementarność. Niezbędne jest zwiększenie wydatków na obronność  

– w przeciwnym razie będziemy skazani na zakup uzbrojenia i sprzętu poza UE, 

na przykład w Indiachi Brazylii. Konieczna jest transatlantycka współpraca 

przemysłowo-obronna. Należy dać szansę inicjatywie framework nation 

bowiem pozwala ona na budowanie wzajemnego zaufania, współzależności  

i bezpieczeństwa dostaw. Wreszcie państwa powinny wnieść swój wkład  

w opracowanie przyszłorocznego raportu Wysokiego Przedstawiciela, który 

powinien odnosić się nie tylko do wyzwań, ale również być pewnego rodzaju 

strategią. O roli Europy w świecie będą decydowały jej relacje w ramach  

NATO–UE. 
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POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA W EUROPIE 

Unię Europejską dotyka szereg problemów. Należą do nich przede 

wszystkim: brak wizji na przyszłość (w perspektywie długoterminowej), różne 

podejście do zarządzania kryzysowego, podejmowanie zadań wszystkich  

i wszędzie (everything and everywhere). Wszechstronne podejście UE do 

bezpieczeństwa polega bardziej na zainteresowaniu geograficznym niż na 

skonsolidowanej polityce. Walką z dżihadem zainteresowana jest bardziej Europa 

Południowa i Zachodnia (niż Wschodnia), migracją – Włochy i Szwecja, cyber – 

Europa Wschodnia. W debacie o relacjach między państwami Niemcy najczęściej 

nawiązują do Rosji, Francja – do Bliskiego Wschodu i Afryki, Wielka Brytania – do 

USA. W obliczu kryzysu rosyjsko-gruzińskiego (w 2008 r.) i rosyjsko-

ukraińskiego (w 2013 r.) zabrakło reakcji politycznej na szczeblu UE. Wyzwania 

i zagrożenia w państwach Afryki Północnej potraktowano schematycznie 

– tak jak w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w końcu lat 

osiemdziesiątych ub. wieku. WPBiO straciła swój impet, jest w kryzysie, brak woli 

politycznej do jej zintensyfikowania. UE stoi w obliczu nie tylko kryzysów; 

zagraża jej wojna. 

Żeby stać się globalnym graczem UE musi najpierw stać się 

aktorem regionalnym. UE musi jednoznacznie zidentyfikować wyzwania,  

a następnie sformułować swoje priorytety. W priorytetach tych należy 

przewidzieć przede wszystkim wschodnie i południowe sąsiedztwo oraz Bałkany. 

Rosję należy traktować jako szczególne wyzwanie. Niezbędne jest indywidualne 

podejście do Ukrainy, Libii, Libanu i innych państw będących w obszarze 

zainteresowania UE. Niezbędna jest także elastyczność w działaniu, np. dzięki 

temu, że niektóre państwa są bardziej zdecydowane i mogą podjąć je wcześniej. 

 

EUROPEJSKA ODPOWIEDŹ POLITYCZNA NA KRYZYS UKRAIŃSKI 

Przedstawiciel Rosji – retoryka charakterystyczna dla propagandy kremlowskiej 

Problemem dla Rosji i Europy jest brak zaufania zapoczątkowany po 

upadku muru berlińskiego. Propozycje Rosji dotyczące budowy paneuropejskiej 

architektury bezpieczeństwa nie zostały zaakceptowane. W rezultacie 

funkcjonują dwie klasy bezpieczeństwa: jedna dla członków NATO, 

druga dla pozostałych państw. Linia podziału zamiast zaniknąć przesunęła się 

na wschód. Kryzys ukraiński rozpoczął się od zawieszenia (a nie odwołania) przez 

prezydenta W. Janukowycza umowy o stowarzyszeniu Ukrainy z UE; 

społeczeństwo ukraińskie traktowało umowę jako dokument oznaczający pełne 
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członkostwo w Unii. W wyniku wyborów powstał na Ukrainie rząd zwycięzców 

zamiast rządu jedności narodowej. Operacja na Krymie miała charakter 

humanitarny; zapobiegła rozlewowi krwi. Rosja nie dokonała inwazji Ukrainy – 

nie ma na to dowodów. Rosja chce widzieć Ukrainę jako pomyślne, 

pokojowe państwo, w którym będą mogli żyć komfortowo wszyscy 

obywatele. 

 

Przedstawiciel Ukrainy – środowisko akademickie 

Dokonując agresji na Ukrainę Rosja wykorzystała panującą w tym czasie 

sytuację geopolityczną (mniejsze zainteresowanie USA problemami świata, pivot 

USA w kierunku Azji, kryzys finansowy i ekonomiczny w Europie, rozbieżności 

państw europejskich co do strategii współpracy z Rosją). Ukraina znalazła się  

w strefie buforowej między Rosją i Zachodem. Grozi jej utrata suwerenności  

i integralności terytorialnej. Ukraina stoi w obliczu czterech opcji co do jej 

przyszłości: pełne członkostwo w UE i w NATO; wstąpienie do pierwszego (UE) 

bez drugiego (NATO); polityka neutralności; wykorzystanie mechanizmów 

bezpieczeństwa i współpracy regionalnych organizacji międzynarodowych. 

Zachodni partnerzy odmówili Ukrainie politycznych i militarnych zobowiązań  

w zakresie wsparcia obrony jej integralności terytorialnej i suwerenności. Według 

ekspertów, Ukraina musi polegać na swoich siłach. Dlatego prezydent Petro 

Poroszenko zapowiedział zwiększenie budżetu na obronność z 1 proc. PKB w 

2014 r. do 5 proc. w 2020 r. Zwiększeniu ma ulec liczebność sił zbrojnych – z 2,8 

do 7 osób na tysiąc ludności. W rezultacie podejmowanych działań Ukraina 

powinna być państwem suwerennym, terytorialnie zintegrowanym z 

rządami prawa, w którym zapewnione będą modernizacja i zbliżanie do 

Zachodu; wszystko pozostałe jest opcją. W konflikcie z Rosją niezbędna jest 

międzynarodowa mediacja. 

 

Pozostali paneliści 

Członkostwo w Radzie Europy zobowiązuje do przestrzegania zasad 

suwerenności i integralności terytorialnej państw członkowskich. Aneksja 

terytorium innego państwa jest nie do zaakceptowania. Rosja postrzega UE jako 

organizację słabą bowiem wie, że nie odpowie ona militarnie. Inwazja Rosji na 

Ukrainę podważyła proponowany przez Rosję model bezpieczeństwa. 

Odrodzenie rosyjskiego imperializmu wydaje się być stałym zagrożeniem. 

Prezydent Putin swoim działaniem jednoczy Europę, rewitalizuje NATO  

i buduje naród ukraiński. Działania Rosji w stosunku do Ukrainy 
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podyktowane są sprawami wewnętrznymi Rosji. Europa musi być 

zjednoczona. Niezbędny jest nacisk na Rosję, aby zapobiec dalszej destabilizacji 

sytuacji. Niezbędne jest też wszechstronne wsparcie dla Ukrainy. 

 

PLAN ROBOCZY NA NASTĘPNY OKRES PRAWODAWCZY 

Dla zapewnienia efektywności WPBiO niezbędne są europejska 

strategia bezpieczeństwa, a także wola polityczna, efektywne mechanizmy, 

budżet, wysoki poziom świadomości społecznej i silna europejska baza 

technologiczno-przemysłowa. 40 proc. misji UE w ciągu pierwszych sześciu 

miesięcy funkcjonowania nie otrzymuje niezbędnego sprzętu. Europejska baza 

przemysłowa jest rozproszona.  

Warunkiem sine qua non budowy zdolności jest opracowanie 

wszechstronnej (comprehensive and overarching) Europejskiej Strategii 

Bezpieczeństwa. Ze strategii powinno wynikać: dlaczego, co, gdzie i z kim 

mamy budować. Strategia jest także niezbędna dla Służby Działań 

Zewnętrznych (External Action Service) – bez niej nie można zbudować 

efektywnych instrumentów działania tej Służby. Niezbędne jest zatrzymanie 

spadku nakładów finansowych na obronność. Ważne jest dążenie do wydawania 

2 proc. PKB, ale także do przeznaczania nie mniej niż 20 proc. nakładów na 

modernizację. W obszarze przemysłu obronnego szczególnej uwagi wymagają: 

- stworzenie wewnętrznego rynku dla obronności; 

- małe i średnie przedsiębiorstwa (w 2015 r. zostanie utworzona grupa 

doradcza, której zadaniem będzie działanie na rzecz współpracy tych 

przedsiębiorstw z dużymi kompaniami); 

- bezpieczeństwo dostaw (trwa praca nad Mapą Drogową wizji w zakresie 

wszechstronnego szerokiego bezpieczeństwa dostaw UE – Roadmap for  

a comprehensive EU wide security of supply vision); 

-  badania w dziedzinie podwójnego zastosowania. 

 

WYSTĄPIENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH UKRAINY 

Bezpieczeństwo to przede wszystkim kwestie zaufania i zasad. Obecnie  

w Europie nie ma zaufania. Rosja złamała zasady ustanowione po II wojnie 

światowej. W czasie szczytu NATO w Bukareszcie odmówiono Ukrainie udziału  

w planie członkostwa (Member Action Plan), a obecnie odmawia się gwarancji 

bezpieczeństwa, bo nie jest ona członkiem NATO. W ten sposób Ukraina jest 

karana za europejskie położenie (geograficzne) i za zaufanie do 

integracji europejskiej.  
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Ukraina posiada najbardziej ambitny program reform w swojej historii. 

Jego myślą przewodnią są następujące priorytety: zasady prawa; decentralizacja 

– zbliżona do modelu polskiego; walka z korupcją. Dla skutecznego wsparcia 

reform niezbędne są: pomoc UE, mówiącej jednym głosem i nie 

poddającej się dzieleniu przez Rosję; wsparcie polityczne; solidarność  

w zakresie handlu i energii. W dyskusji Ukrainy z Rosją niezbędny jest udział 

UE – jest on rzeczywistym wyrazem solidarności. 

 

ASPEKTY POLSKIE PODNOSZONE W CZASIE FORUM 

Uczestnicy forum wypowiadali się pozytywnie o Polsce w różnych 

kontekstach. Podkreślano m.in.: pięciokrotne zwiększenie siły w stosunku do 

początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku, zdecydowanie w budowaniu 

zdolności, zaangażowanie w ramach prac EDA (program tankowania  

w powietrzu), wykorzystanie przez Ukrainę polskiego modelu do budowy jej 

ustroju administracyjnego. 

W czasie dyskusji A. Juszczak przedstawił główne założenia, którymi 

kierowano się przy opracowaniu Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP. 

Zaproponował także sposób podejścia do opracowania nowej Europejskiej 

Strategii Bezpieczeństwa: praca nad raportem WP – przegląd, raport WP – rodzaj 

mini-Białej Księgi Bezpieczeństwa UE, strategia – na bazie raportu, struktura 

strategii – cztery rozdziały: misja, środowisko bezpieczeństwa, strategia 

operacyjna, strategia preparacyjna.  

 

EUROPEJSKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA – PLAN NA PRZYSZŁOŚĆ 

Organizatorzy Forum poinformowali o zamiarze nadania mu cyklicznego 

charakteru. Kolejne ma odbyć się w październiku 2015 r. Zostanie ono 

poprzedzone cyklem warsztatów i spotkań.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: A. Juszczak 


