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spoina polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, oficjal
nie proklamowana w Traktacie z Maastricht, jest wynikiem trwających 
kilka dziesięcioleci wysiłków. Porównanie dwu traktatów, z Maastricht

i Amsterdamu pozwoli na wyciągnięcie dużo ciekawszych wniosków, jeśli uwzględ
niać będziemy te kilkudziesięcioletnie wysiłki i ich rezultaty jako znaczące tło. 
Uderzać będzie, iż stale świadomość koniecznych zmian była większa, i nadal taką 
jest, niż rzeczywista zdolność do wspólnego działania dla ich dokonania. 

Początków należy doszukiwać się już w czasie powstawania pierwszej ze 
Wspólnot, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Nie wcześniej. Brakuje bowiem 
logicznego związku między wypowiedziami, czy nawet działaniami w późnych 
latach czterdziestych, a integracją sześciu państw w ciągu następującego niemal 
ćwierćwiecza. W połowie kwietnia 1950 r. Jean Monnet zaczął tworzyć koncepcję 
Wspólnoty, nadając jej od początku charakter jednoznacznie polityczny. Spodzie
wając się w czasie majowego spotkania ministrów spraw zagranicznych Stanów 
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji wzmożenia nacisku na usunięcie ogra
niczeń, które jeszcze wówczas obowiązywały gospodarkę Republiki Federalnej 
Niemiec, w szczególności dotyczących produkcji stali, uznał, iż jedynym trwałym 
rozwiązaniem, zapobiegającym niekorzystnej zmianie układu sił między Niemcami 
a Francją w przyszłości, będzie stworzenie instytucji o charakterze ponadnarodo
wym, regulującej górnictwo węglowe i hutnictwo. W kilka tygodni po oficjalnym 
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ogłoszeniu tej propozycji przez Francję jako planu Schumana, sytuacja między
narodowa uległa dramatycznej zmianie. Wojna w Korei stawiała już na porządku 
problem remilitaryzacji Republiki Federalnej Niemiec. Miast stopniowego docho
dzenia do federacji, tkwiącej w zalążku już we Wspólnocie Węgla i Stali (przed
miotem regulacji była jedynie część układu, lecz wyjątkowo wówczas ważna, 
a bodaj jako jeszcze ważniejszą ówcześnie ją postrzegano), okoliczności zmuszały, 
wedle samego Monneta, do przeskakiwania etapów {brûler les étapes). „Federacja 
europejska stawała się celem bezpośrednim. Armia, zbrojenia i podstawowe gałę
zie gospodarki zostaną umieszczone pod suwerennością wspólną [... ] od początku 
nie sposób sobie wyobrazić wspólnej obrony inaczej jak tylko pod wspólną władzą 
polityczną. ”1 Ostatecznie, w traktacie o Europejskiej Wspólnocie Obronnej znajdu
jemy jednak tylko rozwiązanie pośrednie. Europejskie siły zbrojne podlegać miały 
komisariatowi obrony, kontrolowanemu z kolei przez Zgromadzenie. Pochodzić 
ono miało z wyborów powszechnych w sześciu krajach członkowskich. Artykuł 38 
świadczy, iż traktowano to jedynie jako rozwiązanie cząstkowe, wymagające jesz
cze ostatecznego rozwinięcia. W końcu sierpnia 1954 r. całe przedsięwzięcie po
niosło jednak całkowite fiasko, w wyniku odrzucenia przez francuskie Zgromadze
nie Narodowe. 

1 J. M o n n e t, Mémoires, Paris 1976, s. 401. 
2 R. Μ c A11 i s t e r, From EC to EU. An Historical & Political Survey, Routledge 1997, s. 23. 

Wyraźnie brak jest podobnych elementów w Traktatach Rzymskich, na mocy 
których powstały kolejne dwie Wspólnoty, Europejska Wspólnota Gospodarcza 
i Euratom. Stąd do kolejnej próby współpracy politycznej doszło dopiero na po
czątku lat sześćdziesiątych. Inicjatorem był, co może nieco zaskakiwać, generał 
Charles de Gaulle. Prezydent Francji, na konferencji prasowej 5 września 1960 r., 
zaproponował regularną współpracę krajów Europy Zachodniej w sprawach poli
tycznych, ekonomicznych, kulturalnych i obronnych. Od początku jednak jego pro
pozycje szły w kierunku zasadniczo odmiennym od projektu Monneta, mniej lub 
bardziej jawnie federacyjnego. System współpracy miał mieć charakter współpracy 
międzypaństwowej, między rządami państw narodowych. Współpraca miała być 
„regularną zorganizowaną konsultacją odpowiedzialnych rządów”. By nie pozosta
wić najmniejszych wątpliwości, właśnie wtedy postawił de Gaulle sam sobie pyta
nie, na które natychmiast odpowiedział. Oto ono: „Jakie są byty rzeczywiste [les 
realites] w Europie? Jakie są filary, na których może być ona budowana? Napraw
dę, są nimi Państwa [... ] jedyne byty, które mają prawo wydawania poleceń i auto
rytet dla działania”2. Mimo wysiłków, dwu spotkań na szczycie (podczas drugiego 
z nich, w lipcu 1961 r. w Bonn, przyjęto nawet dwie deklaracje, o współpracy po
litycznej i o współpracy kulturalnej), próba zwana w literaturze przedmiotu Planem 
Foucheta, nie przyniosła jakichkolwiek wyników. 
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Początków Europejskiej Współpracy Politycznej, rozwijającej się już odtąd bez 
przerw, można doszukiwać się na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesią
tych. Był to czas głębokich zmian w polityce globalnej i europejskiej, tworzących 
szanse kolejnej generacji polityków. Nie będąc skłonnym do przeceniania roli jed
nostek, uważam jednak za konieczne zwrócić uwagę na niemal równoczesne ob
jęcie władzy we Francji, Republice Federalnej Niemiec i Wielkiej Brytanii przez 
Georges’a Pompidou, Willy’ego Brandta i Edwarda Heatha. 

Podczas pierwszego szczytu, jeszcze „6”, w Hadze w grudniu 1969 postano
wiono, na wniosek Brandta, zobowiązać ministrów spraw zagranicznych do „prze
studiowania najlepszej drogi dla osiągnięcia postępu w sprawie politycznego zjed
noczenia, w kontekście rozszerzenia”, do końca lipca 1970 r.3 Podczas spotkania 
tychże na początku marca powołano grupę roboczą złożoną z dyrektorów departa
mentów politycznych, pod przewodnictwem dyplomaty belgijskiego Etienna Davi- 
gnona. Po dość żmudnych pracach i po zaangażowaniu się już 10 rządów (dodat
kowo Wielkiej Brytanii, Danii, Irlandii i Norwegii), ostatecznie projekt przyjęto na 
spotkaniu ministrów spraw zagranicznych w Luksemburgu w końcu października 
1970 r. Wskazując na rozwój wspólnych polityk odnośnie już wielu dziedzin, pod
kreślono potrzebę odpowiedniego rozwoju w „swoiście politycznej sferze tak, by 
przybliżyć dzień, kiedy Europa będzie mówić jednym głosem”. Należało więc 
stopniowo znajdywać metody i instrumenty najlepiej służące wspólnemu politycz
nemu działaniu. Pierwszym etapem miało być współdziałanie na polu polityki mię
dzynarodowej. Uzgadnianie polityki zagranicznej sprowadzać się miało do zwięk
szenia wzajemnego zrozumienia w ważnych sprawach polityki międzynarodowej 
poprzez wymianę informacji i regularne konsultacje oraz do wzrostu solidarności 
poprzez harmonizację poglądów, uzgadnianie postaw i nawet wspólne działanie 
(joint action), gdy „wyda się ono wykonalnym i pożądanym” (sic! - L. W. Z). Mi
nistrowie spraw zagranicznych mieli się spotykać odtąd co najmniej raz na sześć 
miesięcy, a w przypadku pojawienia się szczególnie poważnych problemów, spo
tykać się mieli przywódcy państw i rządów. Utworzono ponadto Komitet Politycz
ny, złożony z dyrektorów departamentów politycznych, który miał spotykać się co 
najmniej 4 razy w roku. Przewidywano także możliwość tworzenia grup roboczych 
bądź grup ekspertów. Wyraźnie oddzielono zapoczątkowywaną Europejską Współ
pracę Polityczną (dalej EWP) od działalności Wspólnot; stosunek między obu na
zwano „korelacją”. Komisja miała być „konsultowana” tylko wtedy, jeśli EWP od
działywać będzie na funkcjonowanie Wspólnot. Wprawdzie przewidywano co pół 
roku spotkania z Komitetem Spraw Politycznych Parlamentu Europejskiego, lecz 
wyraźnie stwierdzano, iż będą one miały nieformalny charakter. Utworzono też 

3 Cytuję w tym miejscu, jak i w kilku jeszcze innych, teksty dokumentów za Keesing 's Record of 
World Events. Jest to źródło łatwiej dostępne, zwłaszcza dla lat dawniejszych, niż Bulletin of the 
European Communities. Tłumaczenia własne.
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wówczas instytucję „korespondentów”, wysokich urzędników w ministerstwach 
dla utrzymywania stałego kontaktu (wkrótce stworzono też odrębny system tele
komunikacyjny).

Pierwsze spotkanie ministrów „6” w ramach EWP odbyło się w Monachium 
w listopadzie 1970 r. (w dwa tygodnie później spotkali się oni w Brukseli z partne
rami z 4 państw kandydujących). Drugie spotkanie odbyło się w Paryżu w maju 
1971 r., po którym zaraz nastąpiło spotkanie już „10”.

W sierpniu 1971 Pompidou wystąpił z propozycją kolejnego spotkania na szczy
cie, do którego - po przezwyciężeniu sporych trudności (ministrom spraw zagra
nicznych przyszło spotykać się niemal co miesiąc) - doszło w październiku 1972 r., 
w Paryżu. Program był nader obszerny, obejmował kwestie unii ekonomicznej i wa
lutowej oraz postępu społecznego, wraz z polityką przemysłową i regionalną, dalej 
wzmocnienia instytucji Wspólnot i postępu w EWP, stosunków zagranicznych i od
powiedzialności światowej Wspólnot. Śmiałość programu można łatwo wyjaśnić, 
odwołując się do ówczesnych, zaostrzających się problemów, tak w polityce, jak 
i w gospodarce światowej, a zwłaszcza takich jak dalsze zaangażowanie się Stanów 
Zjednoczonych na Półwyspie Indochińskim i faktyczne załamanie systemu walu
towego z Bretton Woods. Tym niemniej zdolność do sprostania wyzwaniom była 
dużo skromniejsza. Ostatecznie, najwięcej uwagi poświęcono sprawom gospodar
czym i społecznym (m.in. postanowiono utworzyć do kwietnia 1973 r. Europejski 
Fundusz Współpracy Walutowej), by problemom polityki międzynarodowej po
święcić znacznie mniej, zaś najmniej samej już EWP. W tekście Komunikatu (pa
ragraf 14) znalazły się dość ogólnikowe zwroty o potrzebie intensyfikacji konsulta
cji (ministrowie winni spotykać się cztery razy w roku), „tam, gdzie to możliwe” 
uzgadniania wspólnego stanowiska czy - co było najprawdopodobniej wynikiem 
ostrej postawy przewodniczącego Komisji, Sicco Mansholta - ściślejszych kon
taktów z instytucjami Wspólnot. Ministrowie mieli przygotować do czerwca 1973 
kolejny raport o poprawie współpracy politycznej. W ostatnim paragrafie, 16, przy
wódcy państw i rządów kreślili wielki cel, przekształcenia do końca lat siedem
dziesiątych „całego kompleksu stosunków państw członkowskich” w unię europej
ską. Osiągnięciu tego celu służyć miało przygotowanie przez instytucje Wspólnot 
przed końcem 1975 r. raportu. Zająć się nim winna następna konferencja.

Do kolejnej konferencji na szczycie doszło już w grudniu następnego roku, 
w Kopenhadze. Odbywała się w „cieniu” wojny Jom Kippur i jej skutków, przede 
wszystkim pierwszego „szoku energetycznego”. Nieco wcześniej, we wrześniu, 
ministrowie spraw zagranicznych przyjęli II raport o EWP. Niewiele w nim jednak 
nowych rozwiązań można znaleźć. Poza formalnym zwiększeniem częstotliwości 
spotkań, co najmniej do czterech w roku, ministrów, jak również Komitetu Poli
tycznego, właściwie to tylko zobowiązanie do nie ustalania przez państwo defini
tywnej polityki bez uprzednich konsultacji zasługuje na uwagę. Szczyt w Kopen
hadze był ostatnim z udziałem Pompidou, Brandta i Heathe’a. Już pierwszego dnia 
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wieczorem doszło do spotkania ministrów spraw zagranicznych „9” z ich czterema 
partnerami arabskimi. Proponowano stabilne dostawy ropy naftowej w zamian za 
pomoc technologiczną i przemysłową, pod warunkiem silnego poparcia politycz
nego, zgodnie zresztą z rezolucją „9” z 6 listopada dotyczącą Bliskiego Wschodu. 
Szczyt zakończył się przyjęciem trzech dokumentów: komunikatu ogólnego, oświad
czenia o kryzysie energetycznym i 22-punktowej deklaracji na temat „europejskiej 
tożsamości”. W Oświadczeniu o kryzysie energetycznym stwierdzano, iż kryzys 
energetyczny jest zagrożeniem dla gospodarki światowej jako całości, dotykającym 
zarówno rozwinięte, jak i rozwijające się kraje. W obszernej deklaracji na temat 
„europejskiej tożsamości” znaleźć można wiele interesujących stwierdzeń na temat 
postrzegania swego zbiorowego miejsca i roli w polityce i gospodarce światowej, 
z powtarzającym się wyrażaniem zamiaru stawania się czynnikiem równowagi (by
ła to swoista odpowiedź na inicjatywy amerykańskie z wiosny), lecz zupełnie brak 
jest przekonywujących odpowiedzi co do środków mających osiągnięciu takiego 
celu służyć.

Kolejna konferencja na szczycie, która odbyła się w grudniu 1974 r., ponownie 
w Paryżu, przyniosła ostatecznie instytucjonalizację spotkań przywódców państw 
i rządów. W komunikacie o niej czytamy: „Uznając potrzebę całościowego podej
ścia do problemów wewnętrznych związanych z osiągnięciem jedności europej
skiej i problemów zewnętrznych, wobec jakich staje Europa, przywódcy rządów 
uważają za niezbędne zapewnić postęp i ogólną spójność działaniom Wspólnot 
i pracom Politycznej Współpracy [...] zdecydowali spotykać się, wraz z ministrami 
spraw zagranicznych, trzy razy do roku i kiedykolwiek będzie to potrzebne, w Ra
dzie Wspólnot i w kontekście Politycznej Współpracy.”4 Powstała w ten sposób 
Rada Europejska. Został zamknięty pewien okres tworzenia się mechanizmów, lecz 
trudno nie zgodzić się z opinią, iż do 1974 r. EWP była tylko „procedurą jako za
miennik polityki.”5 W istocie niewiele lepiej było i w drugiej połowie lat siedem
dziesiątych. Regelsberger przekonuje wprawdzie, iż w latach 1974-1979 osiągnięto 
znaczny postęp we wzmocnieniu acquis politique w tradycyjnych sferach takich 
jak konflikt bliskowschodni czy KBWE oraz w określaniu wspólnych poglądów na 
nowe problemy, takie jak wydarzenia w Afryce, zwłaszcza w południowej jej czę
ści, czy konflikty w Azji Południowo-Wschodniej, lecz przyznaję, iż pozostawały 
nadal domaines reserves.6 Pomijając „proces helsiński”, skuteczność w wymie
nionych sprawach była - najłagodniej określając - niezbyt duża. Lista problemów 
w ogóle nie wymienionych była dużo obszerniejsza.

R. McAllister, From EC to EU..., s. 100.
5 W. Wallace, D. Allen, Political Cooperation: Procedure as Substitute for policy, [w:] 

H. Wallace & W. Wallace, Policy-Making in the European Communities, London - New York 
1977, s. 227-248, za E. Regelsberger, European political cooperation, [w:] The New Europe. 
Politics, Government and Economy since 1945, Oxford 1993, s. 270.

6 E. Regelsberger, European political cooperation..., s. 271.
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Przełom lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych przyniósł znaczne pogor
szenie sytuacji w polityce międzynarodowej, zwłaszcza w stosunkach Wschód- 
-Zachód, skłaniając wielu badaczy do pisania o „drugiej zimnej wojnie”. Próbą 
odpowiedzi była inicjatywa Genscher-Colombo ze stycznia 1981 r., będąca przed
miotem debaty jesienią tego roku. Najważniejszymi jej składnikami było zapocząt
kowanie koordynacji polityki bezpieczeństwa, wyraźniejsze określenie roli instytu
cji Wspólnot, a przede wszystkim samej Rady Europejskiej (ramy traktatu z 1957 r. 
uznawano za już niewystarczające), zapewnienie instrumentów pozwalających 
utrzymać ciągłość mimo zmian w przewodniczeniu Wspólnotom, wreszcie ograni
czenie potrzeby jednomyślności wywoływanej wskazaniem na „żywotne interesy” 
do wyjątkowych sytuacji. Raport londyński z 13 października niewiele z tych pro
pozycji w rzeczywistości uwzględnił7. Podobnie stało się i podczas Rady Europej
skiej w końcu listopada. Goszcząca partnerów Margaret Thatcher konsekwentnie 
realizowała swoją „politykę powiązania w pakiet” (linkage) i bez ich zgody na 
zmniejszenie wkładu brytyjskiego do budżetu Wspólnot żadnych znaczących de
cyzji w jakiejkolwiek innej sprawie nie można było podjąć. Pewnym postępem 
w praktyce było natomiast wiązanie EWP z takimi instrumentami Wspólnot 
jak sankcje, koncesje handlowe czy różne formy pomocy. Szczyt w Stuttgarcie 
w czerwcu 1983 r. zapoczątkował całościowe negocjacje w spornych sprawach, 
de facto przesądzając zmniejszenie wkładu brytyjskiego o 750 min i przyniósł 
częściową akceptację inicjatywy niemiecko-włoski ej. Obok wielu powtarzanych 
niemal od początku EWP sformułowań pojawiły się nowe, o koordynacji stano
wisk dotyczących politycznych i ekonomicznych aspektów (a więc bez najważniej
szego, militarnego) bezpieczeństwa czy wspólnej analizy i uzgadnianego działania 
wobec międzynarodowych problemów prawa i ładu, poważnych aktów przemocy 
i zorganizowanej przestępczości. Nie tracąc czasu na porównywanie pierwotnej 
inicjatywy z uzgodnieniami w Stuttgarcie, pozwolę sobie zwrócić uwagę na jeden 
wyjątek: miast propozycji głosowania większościowego użyto długiej i słabej for
muły, mianowicie, iż „w Radzie użyje się wszelkich możliwych (sic! - L. W. Z.) 
środków ułatwiających proces podejmowania decyzji, włącznie z możliwością, 
w przypadkach, gdy jednomyślność jest wymagana, powstrzymania się od głoso
wania”. A więc nadal w rzeczywistości wszystko zależało od dobrej woli wszyst
kich państw członkowskich. Choć, z drugiej strony, po kilkunastu latach zaowocuje 
to skromnym postępem, jaki dokona się między Maastricht a Amsterdamem w dzie
dzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

J.Barć z, A. Koliński, Jednolity Akt Europejski, Warszawa 1991, s. 26-27.

Już przed objęciem z początkiem 1985 roku stanowiska przewodniczącego 
Komisji (jak się okazało, ostatecznie na 10 lat) przez Jacquesa Delorsa, a wraz 
z nim pojawieniem się 13 nowych członków Komisji (wówczas liczącej 17 osób), 
nie brakowało oznak, iż kończy się bardzo długo już trwający okres „europejskiej 
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sklerozy”. Spośród tych przedsięwzięć przede wszystkim wymienić należy raporty 
Cockfielda, Adonnina i Dooge’a oraz Projekt traktatu o utworzeniu Unii Euro
pejskiej Parlamentu Europejskiego z 14 lutego 1984 r. Przed spotkaniem Rady Eu
ropejskiej w Mediolanie w końcu czerwca 1985 r. Wielka Brytania zaproponowała 
Traktat o EWP, zaś Niemcy z Francją Traktat o Unii Europejskiej (w obu punkty 
czwarte postulowały zwiększenie współzależności i spójności działania Wspólnot 
i EWP w dziedzinie polityki zagranicznej). Ostatecznie Rada Europejska w Medio
lanie zdecydowała, mimo sprzeciwów „żelaznej damy” zwołać konferencję między
rządową. Ostatecznie Komitet Polityczny podczas trzech swych posiedzeń opra
cował Tytuł III Jednolitego Aktu Europejskiego, przyjęty przez Radę Europejską 
w grudniu. Ten akt prawny, który wszedł ostatecznie w życie w lipcu 1987 r., będąc 
rewizją Traktatów Wspólnot, zawierał jako integralną część wspomniany Tytuł III, 
czyli Postanowienia o Europejskiej Współpracy w Dziedzinie Polityki Zagranicz
nej.

Postępem było sformułowanie artykułu 30, ustęp 1, zgodnie z którym strony, 
„które są członkami Wspólnot Europejskich, wspólnie dążą do formułowania i re
alizacji europejskiej polityki zagranicznej”. Konsekwencją już było „śmiałe” prze
zwyciężenie kilkunastoletnich nawyków i stwierdzenie w artykule 30, ustęp 3 a, iż 
„...Również przy okazji obrad Rady Wspólnot Europejskich mogą oni [ministrowie 
spraw zagranicznych - L. W. Z.) omawiać kwestie z dziedziny polityki zagranicz
nej w ramach Europejskiej Współpracy Politycznej”. Podobnie „śmiało” stwierdza
no (artykuł 30, ustęp 3 b), iż Komisja „w pełnym zakresie jest włączona w prace 
Europejskiej Współpracy Politycznej”. Nieco dalej w artykule 30, ustępie 5 stwier
dzano, że „polityka zewnętrzna Wspólnoty Europejskiej oraz polityka uzgodniona 
w ramach Europejskiej Współpracy Politycznej muszą być zgodne”. Nader już 
ostrożnie brzmiały natomiast sformułowania artykułu 30, ustęp 2, w którym mówi 
się o „stopniowym rozwoju i określeniu wspólnych zasad i celów” czy też o tym, 
że strony „starają się unikać działań i stanowisk, które hamują ich efektywność 
jako zwartej siły w stosunkach międzynarodowych lub w organizacjach międzyna
rodowych”. Podobnie ocenić można, w artykule 30, ustęp 3 c, zapewnienia stron, 
iż „...powstrzymają się, tak dalece jak to możliwe, od hamowania osiągnięcia kon
sensusu i wspólnego działania, które mogłoby z tego wyniknąć”. Wreszcie, w arty
kule 30, ustęp 6 a, po stwierdzeniu potrzeby współpracy dotyczącej problemów 
bezpieczeństwa, ograniczono się do wyrażenia gotowości „ściślejszego koordyno
wania swoich stanowisk w politycznych i gospodarczych aspektach bezpieczeń
stwa” i - gwoli niedopuszczenia do żadnych wątpliwości dodano, w artykule 30, 
ustęp 6 c, iż nie zostają w żadnej mierze naruszone zobowiązania stron wynikające 
z przynależności bądź do UZE, bądź do NATO8.

’ Tekst w języku polskim JAE w: J. Barć z, A. Koliński, Jednolity Akt Europejski..., s. 100- 
-155.
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Nie umniejszając znaczenia zmian dotyczących zmniejszenia dystansu między 
działaniami Wspólnot a EWP, trzeba stwierdzić utrzymanie ich odrębności. Ani 
wachlarz form, ani też zdolność do podejmowania decyzji w zakresie polityki za
granicznej w przypadku, gdy choć jednemu z 12 państw członkowskich (doszły 
Hiszpania i Portugalia) zabrakłoby bądź dobrej woli, bądź jakieś jego interesy na
kazywały odmowę, nie zmieniły się na korzyść. Trudno też dostrzec byłoby po
dobne zmiany w zakresie bezpieczeństwa.

Warto na moment wrócić do początków przewodniczenia Komisji przez De
lorsa. Zadał on wówczas pytanie, bodaj retoryczne, dotyczące wyboru spośród 
czterech priorytetów. Były to Unia Ekonomiczna i Walutowa EMU, współpraca 
w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, Unia Polityczna (odnowiony federa- 
lizm) i wreszcie ukończenie rynku wewnętrznego9. Jak łatwo się domyślić, wybra
no rynek wewnętrzny. Trudniej było się domyślić, iż zamiarem nowego prężnego 
przewodniczącego było zrealizowanie wszystkich czterech, choć we właściwej 
kolejności. Należy w związku z tym stwierdzić, iż zaraz po realizacji jednolitego 
rynku Delors uważał za niezbędne przystąpienie do skomplikowanego procesu 
wdrażania EMU. Sprawy inne musiały czekać, a między nimi i wszystko to, co 
wiąże się mniej lub bardziej ściśle z EWP.

9 G. R o s s, Jacques Delors and European Integration, New York, 1995, s. 30.
10 „European Voice” 1999, 8-14 IV, s. 9.

Dramatyczna zmiana środowiska międzynarodowego na przełomie lat osiem
dziesiątych i dziewięćdziesiątych wymusiła jednak podjęcie koniecznych działań. 
Miejsce nie pozwala na bardziej wnikliwą analizę złożonych i wzajemnie powiąza
nych ze sobą wydarzeń. Konkluzja jest jednak dla mnie narzucająca się: przede 
wszystkim dokonujące się niepowstrzymanie zjednoczenie Niemiec nie pozwalało 
dłużej zwlekać. Wiosną 1990 roku zdecydowano więc, iż - równolegle z konferen
cją międzyrządową poświęconą EMU - będzie mieć miejsce druga, poświęcona 
unii politycznej. Równolegle i równocześnie, lecz nieco w cieniu i z mniejszą uwa
gą. Starły się dwie wizje, w pośpiechu tworzonej wówczas Unii Europejskiej, 
drzewa z konarami oraz świątyni z filarami. Zwyciężyła ostatecznie ta druga. 
Oznaczała bowiem dużo mniej koniecznych, choć trudnych, zerwań z przeszłością.

Traktat z Maastricht, podpisany w lutym 1992 r., umieszczał „cały kompleks 
stosunków państw członkowskich”, by przypomnieć określenie ze szczytu sprzed 
niemal 20 lat, wreszcie „pod jednym dachem”. Lecz składniki tworzące „świąty
nię” bardzo różnej były jakości. Świadomość takiego stanu rzeczy była na tyle 
znaczna, iż z góry przewidywano, wraz z harmonogramem, proces poprawienia go. 
W efekcie w październiku 1997 roku podpisano Traktat z Amsterdamu, który - po 
ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie - wszedł w życie 1 maja 1999l0.

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej jest przedmio
tem - w obu Traktatach - Tytułu V, obejmującego artykuły od J do J. 11 w pierw
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szym przypadku i od J. 1 do J. 18 w drugim". Już na początku, co zresztą będzie 
znajdywać potwierdzenie i w dalszych częściach, następuje znamienne przesunię
cie akcentów z „unii i jej Państw Członkowskich” w Traktacie z Maastricht na 
„Unię” w Traktacie z Amsterdamu. W tym drugim artykuł J. 1 zaczyna się nastę
pująco:

„Unia będzie definiować i realizować wspólną politykę zagraniczną i bezpie
czeństwa obejmującą wszelkie dziedziny polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.”

Po czym przedstawia się zwięźle cele, jakie ma ona osiągać.
Artykuł J. 2 przedstawia metody wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeń

stwa. Będą to:
ustalanie zasad i ogólnych wskazówek dla wspólnej polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa;

- podejmowanie decyzji o wspólnych strategiach;
- podejmowanie wspólnych działań;
- zajmowanie wspólnych stanowisk;
- wzmacnianie systematycznej współpracy pomiędzy Państwami Członkow

skimi w prowadzeniu polityki.”
W porównaniu z Traktatem z Maastricht, w którym skromnym odpowiednikiem 

jest paragraf 3 artykułu J.l, lista ta jest dużo szersza i bardziej konkretna. Jeszcze 
bardziej szczegółowo zajmują się nimi kolejne artykuły.

Artykuł J. 3 przedstawia ustalanie zasad i ogólnych wskazówek dla wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, włącznie ze sprawami o znaczeniu dla 
obronności oraz wspólnych strategii, czynności zastrzeżonych dla Rady Europej
skiej oraz podejmowanie decyzji dotyczących wdrożenia tychże, jak również przy
gotowywania zaleceń co do wspólnych strategii przez Radę.

Wspólnymi działaniami zajmuje się bardzo obszernie artykuł J. 4 (w Traktacie 
z Maastricht J. 3). Wspólne działania zostają określone poprzez odniesienie do 
konkretnych sytuacji wymagających operacyjnego działania Unii. Decyzje winny 
obejmować cele, zakres i środki oddawane Unii do dyspozycji, a ponadto, w przy
padku konieczności, czas trwania i warunki realizacji. Dalej są drobiazgowo oma
wiane sposoby dokonywania zmian pod wpływem zmieniających się podczas 
realizacji okoliczności, jak również relacje z narodowymi stanowiskami czy działa
niami. Artykuł J 5 krótko przedstawia przyjmowanie wspólnych stanowisk, z któ
rymi winny być zgodne polityki narodowe. Artykuł J. 6 (będący powtórzeniem 
paragrafu J. 2, 1 z Traktatu z Maastricht) przewiduje, iż państwa członkowskie 
będą informować się i konsultować wzajemnie na forum Rady „we wszelkich 
kwestiach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa o znaczeniu ogólnym, dla zapew- * 

11 Teksty obu traktatów są łatwo dostępne na serwerze WE http://europa.eu.int. Tekst polski trak
tatu z Maastricht Dokumenty Europejskie, oprać. A. Przyborowskiej-K.1 imczak i E. Skrzy- 
dło-Tefelskiej, t.1, Lublin 1996.
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nienia jak największej skuteczności ich połączonym wpływom poprzez zgodne 
i zbieżne działanie”.

Bardzo obszerny, lecz w rzeczywistości nie stanowiący istotnego postępu w po
równaniu z postanowieniami z Maastricht, jest artykuł J. 7 o sprawach dotyczących 
bezpieczeństwa Unii. Przewiduje on stopniowe kształtowanie wspólnej polityki 
obronnej, która „może doprowadzić do wspólnej obrony, o ile Rada Europejska tak 
zdecyduje”. Pozostało nadal sformułowanie, świadczące bardzo dobrze o pomy
słowości słownej redagujących, lecz dużo mniej o zdolności do zbliżenia bardzo 
odległych stanowisk wzajemnych relacji między Unią Europejską a Unią Zachod
nioeuropejską, iż ta ostatnia jest „integralną częścią rozwoju [podkr, własne - 
L. W. Z.] Unii [Europejskiej]”. Dodano jakby stawiające kropkę nad „i” zdanie, 
iż Unia będzie rozwijać „ściślejsze instytucjonalne więzy z UZE mające na celu 
możliwość włączenia UZE do Unii, gdyby tak zdecydowała Rada Europejska”. 
Należy w tym miejscu zauważyć, iż o szansach rzeczywistego postępu można mó
wić dopiero w ostatnich miesiącach; zdaje się, że świadczy o nich spotkanie brytyj- 
sko-francuskie w Saint-Malo na początku grudnia 1998 r. oraz dokument niemiecki 
z połowy marca 1999 r. „Propozycje rozwoju wspólnej polityki europejskiej w sfe
rze bezpieczeństwa i obrony”12 wydają się skłaniać do bardzo jednak ostrożnego 
optymizmu.

12 Zob. B. G u e 11 a, Przegrać - zgroza, wygrać - strach, „Gazeta Wyborcza” 1999, nr 101.
13 Z. J. Pietraś, Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa po Traktacie Amsterdamskim, 

[w:] Unia Europejska. Transformacja i integracja w Europie, red. M. Chorośnicki, E. Cziomer, 
Kraków 1999, s. 127.

Artykuł J. 8 przewiduje krok naprzód w instytucjonalizacji WPZiB. Prezyden- 
cję Rady wspomagać ma Sekretarz Generalny Rady, mający wykonywać funkcję 
Wysokiego Przedstawiciela w zakresie WPZiB, ponadto Rada może mianować 
specjalnych przedstawicieli do konkretnych spraw. Warto zwrócić również uwagę 
na decyzję utworzenia Komórki Planowania i Wczesnego Ostrzegania. Zgodzić się 
natomiast trzeba z Jackiem Z. Pietrasiem, iż rola Komisji jest w zakresie WPZiB 
„znacząca, ale ma ona przede wszystkim charakter wykonawczy”13.

Kluczowe znaczenie posiada artykuł J. 13, stwierdzający, iż decyzje objęte Ty
tułem będą podejmowane jednomyślnie, wyłączając sprawy proceduralne. Na
tomiast dla decyzji wprowadzających wcześniej w życie jednomyślnie przyjętą 
strategię, przewidziano zasadę kwalifikowanej większości, choć w przypadku na
legania przez jakiekolwiek państwo, powołujące się na „ważne i wyrażone racje 
polityki narodowej” (czyli nawet nie „żywotne interesy” - L. W. Z.), by głosować 
jednomyślnie, stworzono jeszcze możliwość odwołania się do Rady Europejskiej. 
Bezspornie najważniejsze było jednak stworzenie możliwości „konstruktywnego 
wstrzymania się od głosu”. Dla umożliwienia działania pozostałym państwom, 
mniejszość (o ile nie dysponowała więcej niż jedną trzecią głosów w głosowaniu 
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ważonym) mogła powstrzymać się od udziału w głosowaniu, jak również od dzia
łań sprzecznych z podejmowaną decyzją.

Miejsce nie pozwala na próbę nawet pobieżnego przyjrzenia się, jak te posta
nowienia są realizowane w rzeczywistości. Oczywiście, dotyczyć to mogłoby 
jedynie Traktatu z Maastricht. We wspomnianym artykule Z. J. Pietraś wylicza, 
iż do końca 1995 przyjęto 11 wspólnych stanowisk, zaś w 1996 r. 18. Jeśli chodzi 
o wspólne działania, odpowiednio podjęto ich 15 i 914. W roku 1997 przyjęto 
13 stanowisk i podjęto 16 wspólnych działań15. W roku 1998 przyjęto 22 wspól
nych stanowisk i podjęto 20 wspólnych działań. Mimo tego statystycznie mierzal
nego wzrostu, nie trudno zgodzić się z doroczną rezolucją Parlamentu Europej
skiego z 28 maja 1998, w której stwierdzano, iż słowa krytyki wypowiedziane przy 
podobnej okazji rok wcześniej, nadal zachowały swą ważność16. Pytając o skutecz
ność, czy też o stopień, do jakiego WPZiB zaczyna zastępować narodowe polityki 
zagraniczne i bezpieczeństwa państw członkowskich, powody do zadowolenia trud
no znaleźć. Naturalnie, ciągle jeszcze WPZiB regulowana była postanowieniami 
Traktatu z Maastricht. Dopiero od początku maja 1999 nadchodzi czas próby dla 
Traktatu Amsterdamskiego.

14 Z. J. Pietraś, Wspólna polityka zagraniczna.. ,,s. 129.
15 Generał Report European Union 1997, http://europa.eu.int.
16 Generał Report European Union in 1998, http://europa.eu.int.

Postęp w zakresie kształtowania się wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeń
stwa na przestrzeni 50 (czy raczej 30) lat bezspornie miał miejsce. Dokonywał się 
on jednak bardzo wolno i ciągle aktualne pozostaje pytanie, czy osiągnięty dotąd 
stan będzie wystarczający dla sprostania, znowu dramatycznie rosnącym, wyzwa
niom. Trudno jest mi więc podzielić, zresztą wyjątkowo wstrzemięźliwie wyrażo
ny, optymizm Jacka Z. Pietrasia.
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