
Rozdział 13

Polityczne aspekty transformacji NATO 
i integracji europejskiej

Integracja europejska i transatlantycka – uznawane za jedne z najważniejszych 
procesów powojennego świata – uczyniły z Zachodu potęgę, przyniosły mu do-

brobyt i bezpieczeństwo. Integracja obejmuje wszystkie dziedziny: od militarno-
politycznej, przez polityczno-ekonomiczne do prawnej i społecznej. Pierwszopla-
nowymi instytucjami są tu NATO i Unia Europejska, które w ostatnich kilkunastu 
latach podlegały znacznej ewolucji. 

13.1. Miejsce i rola NATO po zakończeniu zimnej wojny

Sojusz Północnoatlantycki powstał jako odpowiedź państw zachodnich na rosnące 
w pierwszych latach powojennych poczucie zagrożenia ze strony ZSRR. Przez kil-
ka dziesięcioleci był zarówno podstawowym elementem wspólnej obrony Zacho-
du, jak i czynnikiem integracji, tak w wymiarze europejskim, jak i transatlantyckim. 
NATO stało się jednym z ważnych źródeł stabilizacji Europy Zachodniej, umożli-
wiało względnie spokojny gospodarczy i społeczny rozwój krajów członkowskich 
[patrz rozdziały 6–9].

Początek ewolucji stanowiska NATO wobec Wschodu
Przemiany w Europie Środkowej i Wschodniej, które zarysowały się w końcu lat 

osiemdziesiątych nie mogły nie wpłynąć na politykę NATO, ponieważ jego zadaniem 
była obrona przed zagrożeniami pochodzącymi z tego regionu. Zmiana sytuacji 
strategicznej oznaczała, że dotychczasowa racja bytu Sojuszu, wyznaczana dok-
tryną powstrzymywania i logiką zimnej wojny, powoli odchodzi w przeszłość. 
Pakt Północnoatlantycki nie mógł nadal być strażnikiem Europy przed radzieckim 
zagrożeniem, ponieważ wraz kryzysem wewnętrznym panującym w ZSRR i prze-
mianami w polityce zagranicznej Moskwy oraz spadkiem napięcia w świecie, kon-
struktywna polityka wobec starych wrogów stawała się konieczna. 

W takich warunkach już postanowienia podjęte na szczycie NATO, który odbył 
się w 29–30 maja 1989 roku w Brukseli oznaczały, że NATO dostrzega zachodzące 
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przemiany, uważa je za bardzo ważne i obiecujące, choć na ówczesnym etapie jesz-
cze dalekie od zakończenia. Uznano, że istnieją bardzo sprzyjające okoliczności, 
aby podjąć próbę przezwyciężenia podziału Europy i doprowadzić do powstania 
nowego, pokojowego i trwałego porządku na naszym kontynencie. Jednocześnie 
Sojusz wciąż podkreślał swoją rolę obronną i trwałość polityki militarnej, zapewnia-
jącej bezpieczeństwo państw członkowskich. NATO z jednej strony przypomniało, 
że zawsze było otwarte na konstruktywny dialog, w duchu raportu Hamerla, i że 
obecnie widzi dla niego szansę, z drugiej zaś, że z tego samego powodu nie musi 
drastycznie zmieniać swojej polityki. W Deklaracji brukselskiej znajdujemy bar-
dzo szeroką ofertę dotyczącą współdziałania, lecz jest to zarazem dokument 
bardzo ostrożny, w którym wciąż dominuje powojenny podział Europy. 

Najbardziej perspektywiczne postanowienia deklaracji dotyczą, po pierwsze, 
promocji demokracji – NATO uważa ją bowiem za jedno z głównych zadań na 
przyszłość. Po drugie, mowa jest o wyzwaniach globalnych, takich jak konflik-
ty lokalne, nowe zagrożenia, czy kwestie ekologiczne, przy których możliwa jest 
współpraca NATO z jego byłymi wrogami. Pojawia się tu, w bardzo wstępnej 
formie, pierwsza myśl dotycząca konieczności przebudowania roli NATO, ze 
stricte defensywnej struktury militarnej zajmującej się doskonaleniem środ-
ków obrony, w formę organizacji sięgającej swą aktywnością poza terytoria 
państw członkowskich, w kierunku nowych zagrożeń. 

W ciągu roku od chwili podjęcia ostrożnych postanowień Deklaracji bruksel-
skiej w Europie Środkowej i ZSRR nastąpiły kolejne dramatyczne zmiany. Najpierw 
Polska a potem kolejne kraje Układu Warszawskiego przechodziły do demokra-
tycznej formy rządów, w spektakularny sposób upadł mur berliński, w Związku 
Radzieckim umacniała się głasnost’, ale jednocześnie potęgowały się zjawiska kry-
zysowe w tym kraju. W tych okolicznościach NATO zareagowało wysunięciem 
propozycji znacznie dalej idących, które zawarto w Deklaracji londyńskiej, uchwa-
lonej na szczycie Rady Północnoatlantyckiej w stolicy Wielkiej Brytanii w lipcu 
1990 roku. 

W Deklaracji londyńskiej po raz pierwszy wyraźnie stwierdzono, że NATO 
wymaga przeprowadzenia zdecydowanych zmian, zarówno doktrynalnych, 
jak i dotyczących szczegółowych celów i form działalności. Wymieniając prze-
miany, jakim podlega Europa, deklaracja mówi jednoznacznie, że Sojusz musi się 
zaadaptować i uczyni to. Obrona i solidarność polityczna pozostają kamieniem 
węgielnym NATO, ale w nowej sytuacji powinno ono także dążyć do wzięcia 
udziału w przemianach zachodzących w Europie. Głównym środkiem miało stać 
się wzmocnienie elementu politycznego Sojuszu, zgodnie z zasadami artykułu 2. 
Traktatu waszyngtońskiego. W tym właśnie duchu NATO wystąpiło wobec ZSRR 
i państw Układu Warszawskiego z szeregiem propozycji dotyczących zmiany wza-
jemnych stosunków. 

Po pierwsze, zaproponowano wydanie przez państwa NATO i UW wspólnej de-
klaracji, w której wszystkie strony uroczyście oświadczyłyby, że nie są już wrogami. 
Winno się w niej znaleźć także podkreślenie, że strony nie mają zamiaru używać 
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siły lub groźby użycia siły wobec integralności terytorialnej i politycznej niepodle-
głości któregokolwiek z państw, oraz że powstrzymają się od jakichkolwiek działań 
niezgodnych z celami i zasadami Karty NZ i Aktu Końcowego KBWE.

Po drugie, zaproszono prezydenta Gorbaczowa i innych przywódców Środ-
kowej i Wschodniej Europy do Brukseli na spotkanie z Radą Północnoatlantycką. 
Zwrócono się także do rządów ZSRR, Republiki Czech i Słowacji1, Węgier, Pol-
ski, Rumunii i Bułgarii z postulatem, by nawiązały stałe stosunki dyplomatyczne 
z NATO.

Po trzecie, NATO zaproponowało ożywienie kontaktów pomiędzy wojskowy-
mi, aby pomóc przezwyciężyć nieufność dowódców wojskowych NATO i krajów 
bloku wschodniego.

Deklaracja londyńska kolejny też raz podkreśliła rolę KBWE i toczących się ro-
kowań CFE, zawierała również wolę jak najszybszego zakończenia tych ostatnich. 
Proponowano także jak najszybsze rozpoczęcie kolejnej rundy rokowań w spra-
wie zbrojeń konwencjonalnych – zaraz po podpisaniu bieżącego układu. NATO 
postanowiło także, że przeprowadzi restrukturyzację swoich sił zbrojnych w celu 
zmniejszenia liczby jednostek będących na służbie i obniżenia ich gotowości bojo-
wej, choć silniej niż dotychczas podkreślając konieczność, w razie takiej potrzeby, 
szybkiego wzmocnienia sił.

Deklaracja londyńska zapowiedziała również podjęcie prac nad ewolucją 
doktryny wojskowej Sojuszu, która powinna odchodzić od dotychczasowej 
koncepcji „wysuniętych rubieży” i „elastycznej odpowiedzi”.

Wydaje się, że taki kierunek transformacji NATO był absolutnie niezbędny, by 
móc utrzymać Sojusz, który de facto stracił swą dotychczasową rację bytu. Uzna-
no, że Pakt w nowym świecie może pełnić nową rolę, że niewarto rezygnować 
z jego infrastruktury oraz wojskowego i politycznego znaczenia. Zamiast zacząć 
likwidować z takim trudem i nakładem kosztów zbudowaną, niezwykle skuteczną, 
instytucję, rozpoczęto proces adaptowania jej do nowych realiów, tym bardziej, że 
na horyzoncie pojawiły się nowe zagrożenia bezpieczeństwa europejskiego. Wy-
mienić tu można, przykładowo, rysującą się „próżnię bezpieczeństwa” na terenach 
pomiędzy NATO a ZSRR, rosnącą niestabilność wewnętrzną ZSRR (wzrost napięć 
etnicznych i zjawisk kryzysowych), coraz silniejsze zagrożenie wojną na Bałkanach 
i szereg innych groźnych zjawisk rysujących się na wszystkich kontynentach, mo-
gących potencjalnie zagrozić wspólnocie transatlantyckiej i jej interesom. 

Instytucjonalizacja stosunków z Europą Środkową i Wschodnią
Zmiany, które coraz szybciej następowały w Europie umożliwiały już nie tylko 

powolną ewolucję samego NATO i jego percepcji świata. Lawina wydarzeń zacho-
dzących w Europie Środkowej i w samym ZSRR stała się impulsem do rozszerze-
nia planów wobec byłych wrogów. Logicznym krokiem stała się instytucjonalizacja 
współpracy, zapowiedziana wstępnie już na szczycie londyńskim. Rozwijając za-
rysowane wstępnie w Deklaracji brukselskiej i Deklaracji londyńskiej myśli, Sojusz 

�  W tym okresie wspólne państwo Czechów i Słowaków jeszcze istniało pod nazwą Republika Czech i Słowacji.
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podjął istotne działania w celu nawiązania konkretnej współpracy z ZSRR i krajami 
Europy Środkowej w dziedzinie bezpieczeństwa. 

W zmieniającej się coraz szybciej rzeczywistości, NATO nie zamierza-
ło uznać swego zadania za zakończone, lecz dostrzegało nowe wyzwania 
i w związku z tym nowe zadania. Panowało przekonanie, że w nowych okolicz-
nościach, aby zapewnić bezpieczeństwo członkom Sojuszu, nie wystarczą już tylko 
jego militarne możliwości. Pojawiła się okazja, aby w sposób pokojowy, promując 
demokrację i współpracę, zapewnić długotrwały pokój całej Europie, a w konse-
kwencji państwom NATO. Pakt Północnoatlantycki zdawał się dostrzegać nowe 
cele i możliwości i prostą drogą zmierzał do wzmocnienia swojej politycznej roli na 
całym kontynencie. Ostatecznym potwierdzeniem tego kierunku transformacji 
był szczyt NATO w Rzymie w listopadzie 1991 roku, na którym przyjęto wiele 
ważnych postanowień wyznaczających na najbliższe lata kurs Sojuszu.

Spotkanie w Rzymie odbywało się w zupełnie nowych okolicznościach; jesienią 
1991 roku wzrosło tempo przemian w Europie. Rozpad ZSRR był już przesądzo-
ny, a republiki związkowe, jeszcze formalnie połączone więzami konstytucyjny-
mi, faktycznie prowadziły samodzielną politykę, łącznie z polityką zagraniczną 
i zaczątkami polityki obronnej. Niepodległość krajów bałtyckich została formalnie 
uznana przez ZSRR, a Ukraina przygotowywała się do referendum, które miało za-
decydować o losie Związku. Układ Warszawski już nie istniał, a wojska radzieckie 
wycofywały się ze środkowej Europy i proces ten był nieodwracalny. Nowa sytu-
acja strategiczna wymuszała dalsze istotne zmiany w NATO. W Rzymie przyjęto 
opracowywaną od roku nową koncepcję strategiczną oraz kilka innych istotnych 
postanowień dotyczących stosunków z byłymi przeciwnikami, w szczególności ich 
dalszej instytucjonalizacji.

Szczyt rzymski (7–8 listopada 1991) przyjął dwa główne dokumenty, były 
to: „Deklaracja rzymska o pokoju i współpracy” i „Nowa koncepcja strategicz-
na Sojuszu”. 

Koncepcja strategiczna jest najważniejszym dokumentem, określającym zasad-
nicze zapatrywania na cele, strategię, taktykę, metody i środki działania Sojuszu. 
W zmieniających się okolicznościach podlegała rewizjom i mniejszym lub więk-
szym zmianom. Koncepcja dotychczas obowiązująca , zwana „doktryną wysunię-
tych rubieży i elastycznej odpowiedzi”, polegała na zdecydowanej obronie wysu-
niętych punktów w razie zmasowanego ataku, przy jednoczesnym podejmowaniu, 
w razie konieczności, kontrataków, nawet z użyciem różnorodnej broni jądrowej, 
zgodnie z potrzebą. Strategia ta odpowiadała na zagrożenie atakiem na wielką ska-
lę ze strony przeważających konwencjonalnych sił Układu Warszawskiego. 

W nowych okolicznościach koncepcja „wysuniętej obrony” została zastą-
piona strategią „wysuniętej obecności”. Polegała ona na tym, że NATO winno 
dążyć do utrzymania zdrowej równowagi militarnej na jak najniższym poziomie, 
zmniejszając ilość i obniżając stan gotowości swoich sił. Ponadto, wobec nowych 
i różnorodnych zagrożeń, Sojusz winien być obecny, także politycznie, na zewnątrz 
swych granic, aby im zapobiegać, głównie przez budowanie bezpieczeństwa obej-
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mującego wiele aspektów: wojskowo-politycznych, ekonomicznych, społecznych, 
ekologicznych i innych. Wobec możliwych sytuacji należało reagować różnorod-
nie, a nie jak dotychczas, w kategoriach czysto militarnych. Nie zrezygnowano jed-
nak z kolektywnej obrony, choć w tym zakresie nowa doktryna zakładała poleganie 
w mniejszym stopniu na broni nuklearnej. 

Nowa doktryna zmieniała rolę Sojuszu z czysto wojskowej, defensywnej, na 
znacznie bardziej aktywną. Oprócz funkcji obronnej pojawiły się różnorodne dzia-
łania polityczne i inne, zmierzające do budowania bezpieczeństwa także poza gra-
nicami wyznaczanymi przez artykuł 6. Traktatu waszyngtońskiego.  

Analizując nową architekturę bezpieczeństwa europejskiego, „Deklaracja rzym-
ska o pokoju i współpracy” podkreśliła wspomnianą w koncepcji strategicznej ko-
nieczność utrzymywania w Europie wielu instytucji bezpieczeństwa. Uważano, że 
NATO, UE i OBWE powinny się wzajemnie uzupełniać.

Sporo miejsca w omawianym dokumencie poświęcono stosunkom z ZSRR 
i pozostałymi państwami środkowej i wschodniej Europy. Jeszcze raz pod-
kreślono, że byli przeciwnicy przyjęli „wyciągniętą dłoń Sojuszu”, co skutkowało 
wzrostem intensywności wzajemnych stosunków. W związku z tym zapropono-
wano rozwinięcie bardziej zinstytucjonalizowanych stosunków w sferze partner-
stwa i współpracy, związanych z kwestiami politycznymi i dotyczącymi bezpie-
czeństwa. W 1991 roku NATO zaprosiło ministrów spraw zagranicznych Bułgarii, 
Republiki Czeskiej i Słowackiej, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii 
i ZSRR na grudniowe spotkanie ministerialne w Brukseli. Zaproponowano pod-
pisanie tam wspólnej deklaracji, która byłaby punktem wyjścia nowej ery partner-
stwa i zdefiniowałaby instrumenty i zawartość tego procesu. Przygotowano szereg 
konkretnych propozycji dotyczących rozszerzenia form współpracy, obejmujących 
regularne spotkania na różnym szczeblu i dotyczące wielu dziedzin postulowane-
go współdziałania. Ten system zinstytucjonalizowanych, regularnych konsultacji 
na rozmaitych szczeblach, w intencji Sojuszu miał służyć poszerzaniu wzajemne-
go zrozumienia i nawiązaniu jak najszerszej współpracy w imię fundamentalnego 
przekonania NATO, że jego bezpieczeństwo jest nierozerwalnie powiązane z bez-
pieczeństwem innych krajów europejskich. W ten sposób ukształtował się nowy 
paradygmat polityczny Paktu Północnoatlantyckiego: wspólna obrona członków 
uzupełniona została kooperatywnym podejściem do bezpieczeństwa, czyli jak naj-
szerszą współpracą z państwami nieczłonkowskimi. Uważano, że taka właśnie po-
lityka najlepiej zapewni realizację zasadniczego celu NATO, jakim jest zapewnie-
nie bezpieczeństwa własnym członkom. 

Spotkanie zaproszonych ministrów spraw zagranicznych krajów Europy 
Środkowej i Wschodniej z Radą Północnoatlantycką, które zgodnie z propo-
zycją NATO nazwano NACC, odbyło się 20 grudnia 1991 roku. Pierwsze spot-
kanie Północnoatlantyckiej Rady Partnerstwa zakończyło się wydaniem „Oświad-
czenia NACC na temat dialogu, partnerstwa i współpracy”. Potwierdzono w nim 
wolę współpracy i rozwijania kontaktów pomiędzy krajami Sojuszu a zaproszo-
nymi partnerami (liaison partners) w duchu KBWE i Karty paryskiej. Uznano, 
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że wspólnota celów w dziedzinie bezpieczeństwa wymaga wspólnego działania 
uzupełniających się instytucji europejskich: NATO, KBWE, UZE, Wspólnot Eu-
ropejskich i Rady Europy. Najważniejszym postanowieniem NACC była decyzja 
o rozwinięciu zinstytucjonalizowanych stosunków na bazie propozycji NATO 
wyrażonych w Deklaracji rzymskiej. Ustalono regularne spotkania NACC – raz 
do roku na szczeblu ministrów spraw zagranicznych oraz bezpośrednie kontakty 
przedstawicieli instytucji wojskowych i politycznych.

Kwestia rozszerzenia Sojuszu i „Partnerstwo dla Pokoju”
Stosunki NATO z państwami byłego Układu Warszawskiego rozwijały się 

dość dynamicznie. Odbywano regularne spotkania polityczne, rozpoczęła się też 
współpraca wojskowa oraz w dziedzinie naukowej i informacyjnej. Sojusz usilnie 
starał się realizować misję eksportu stabilności na wschód. 

Od 1993 roku podstawowym problemem stało się ewentualne rozszerzenie 
NATO. Kraje Europy Środkowej wyraziły zdecydowane zainteresowanie przystą-
pieniem do Paktu na pełnych prawach członkowskich. NATO jednak nie było przy-
gotowane na taką decyzję, obawiano się także nieprzygotowania aplikantów. Dla-
tego w jesieni 1993 roku podjęto przygotowania do rozszerzenia pola współpracy 
i nadania jej nowej formy, aby chociaż częściowo zaspokoić oczekiwania partne-
rów, a jednocześnie odsunąć w czasie decyzję o rozszerzeniu. W tym celu powstał 
program „Partnerstwo dla Pokoju” – aby poszczególni partnerzy mogli w spo-
sób indywidualny układać swą współpracę z Sojuszem. Partnerzy nawiązywali 
współpracę z NATO w zależności od oczekiwań i stopnia determinacji, a także 
własnych celów i interesów.

Stworzono swego rodzaju inkubator dla chętnych do członkostwa; zaintereso-
wane państwa mogły wykazać się nie tylko postępami w transformacji politycznej, 
gospodarczej i militarnej, ale i stopniem determinacji w zacieśnianiu stosunków 
z NATO. Oczekiwano od nich, że podejmą wysiłki na rzecz integracji własnych sił 
zbrojnych z Sojuszem.

„Partnerstwo dla Pokoju” zostało skrytykowane i uznane za unik ze strony So-
juszu, jednocześnie jednak kraje najbardziej zainteresowane postanowiły je mak-
symalnie wykorzystać do zbliżenia się do NATO. Wkrótce NATO zostało zmuszo-
ne do podjęcia wewnętrznej dyskusji na temat poszerzenia, aby odpowiedzieć na 
fundamentalne pytania: czy rozszerzenie ma sens, czy będą z niego korzyści, a jeśli 
tak, to jakie, i czy nie przyniesie ono negatywnych skutków. Efektem tej dyskusji był 
dokument „Studium rozszerzenia NATO” z września 1995 roku. Eksperci NATO 
wypowiedzieli się w nim jednoznacznie za rozszerzeniem, argumentując, że 
przyjęcie nowych członków będzie miało na Europę wpływ stabilizujący, a co 
za tym idzie, przyczyni się do realizacji zasadniczego celu Sojuszu, jakim po-
zostawało niezmiennie bezpieczeństwo jego członków.

W dyskusji o poszerzeniu ważnym aspektem stała się kwestia rosyjska. Rosja 
niechętnie odnosiła się do powiększenia Paktu, tym bardziej, że po 1993 roku na-
stąpiły zmiany w jej polityce zagranicznej. Moskwa mocno protestowała przeciw-

•
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ko planom NATO, żądając udziału w procesie decyzyjnym dotyczącym głównych 
kwestii bezpieczeństwa w Europie. W pierwszej połowie 1997 roku rozpoczęły się 
negocjacje pomiędzy NATO a Rosją, które doprowadziły do podpisania tzw. Aktu 
stanowiącego NATO–Rosja, który instytucjonalizował specjalne stosunki pomię-
dzy Moskwą a NATO. Powstała między innymi Stała Rada Rosja–NATO, która na 
regularnych spotkaniach miała omawiać różnorodne kwestie, choć jej ustalenia nie 
były dla nikogo wiążące. 

Do końca lat dziewięćdziesiątych NATO przeewoluowało od wojskowe-
go strażnika bezpieczeństwa Zachodu, do organizacji promującej szeroką 
współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa, utrzymującej ożywione stosunki 
z wieloma państwami nieczłonkowskimi. Specyfiką tych stosunków był ich zin-
dywidualizowany charakter, opierający się na osobnych porozumieniach w ramach 
„Partnerstwa dla Pokoju”, oraz poza nim, jak w przypadku Rosji. Każde państwo 
układało stosunki z Sojuszem w sposób odpowiadający swemu potencjałowi i ce-
lom politycznym.

Nowa doktryna
W 1999 roku uznawano już powszechnie, że dotychczasowa baza doktrynalna 

NATO, jakkolwiek sprawdziła się w okresie transformacji, nie przystaje do nowych 
zagrożeń, które stały się dniem powszednim lat dziewięćdziesiątych. Konflikty we-
wnętrzne i międzynarodowe, kryzysy polityczne i humanitarne, czystki etniczne, 
terroryzm i przestępczość zorganizowana wysunęły się na plan pierwszy w zagro-
żeniach bezpieczeństwa Europy. Postanowiono więc wykorzystać NATO jako in-
strument szerszego niż dotychczas oddziaływania. Zagrożenia dla członków So-
juszu pochodziły spoza jego terytorium, a nie wchodziła w grę czysto pasyw-
na obrona, dlatego postanowiono dopuścić do użycia sił zbrojnych Sojuszu 
poza jego granicami, w pewnym sensie prewencyjnie. Pojawiła się między in-
nymi koncepcja „interwencji humanitarnej”, mającej na celu odwrócenie zagrożeń 
o charakterze humanitarnym przy pomocy kombinowanych, aktywnych działań 
polityczno-ekonomicznych skoordynowanych z ewentualnymi akcjami wojskowy-
mi, łącznie z bojowymi.

W kwietniu 1999 roku jubileuszowy szczyt NATO przyjął nową doktrynę, która 
dopuszczała działanie sił Sojuszu poza jego terytorium traktatowym. Założenie to 
bywa krytykowane, ponieważ oznacza nasilenie tendencji do naruszania zasady 
suwerenności państwowej. Z drugiej jednak strony dowodzi, że prawa człowieka są 
nadrzędną zasadą, która winna być podstawą ładu międzynarodowego.

Taką logiką kierowało się NATO w przypadku kryzysu w Kosowie, wywołane-
go napięciami etnicznymi. Mimo braku akceptacji organów międzynarodowych, 
NATO rozpoczęło akcję wojskową przeciwko Jugosławii w imię obrony praw lud-
ności albańskiej. Długotrwała wojna doprowadziła do wielkich strat materialnych 
i finalnie do przejęcia przez NATO kontroli nad Kosowem.

•
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13.2.  Proces integracji europejskiej  
– strategia poszerzenia UE w latach 1991–2007

W ewolucji integracji europejskiej od lat dziewięćdziesiątych widać dwa zasadnicze kie-
runki. Pierwszy to przemiany wewnętrzne: pogłębienie współpracy przez rozszerzenie 
jej dziedzin i zwiększanie zakresu władzy wspólnych organów, oraz odzwierciedlająca 
to ewolucja instytucjonalna. Drugi kierunek to geograficzne poszerzanie UE.

Rysunek 13. 1. Struktura Unii Europejskiej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów UE.

Filarem integracji europejskiej jest Unia Europejska, utworzona na mocy traktatu 
z Maastricht, który wszedł w życie 1 listopada 1993 roku (wynegocjowany w 1991, 
podpisany 7 lutego 1992). Na mocy jego postanowień UE stała się „wspólnym da-
chem”, pod którym znalazły się dotychczasowe wspólnoty europejskie, lecz nie uzy-
skała osobowości prawnomiędzynarodowej. Dotychczas obowiązujące traktaty po-
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zostały w mocy, traktat z Maastricht precyzował natomiast trzy dziedziny współpra-
cy w ramach istniejących wspólnot oraz dziedziny nowe, dodane w traktacie:

współpracę gospodarczą i społeczną (obszar działalności dotychczasowych 
struktur EWG, EWWiS i Euratom),
wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa,
współpraca w ramach wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

Traktat z Maastricht przewidywał także utworzenie Unii Gospodarczej i Wa-
lutowej, której celem ostatecznym miało być zintegrowanie gospodarek krajów 
członkowskich i utworzenie wspólnej waluty. 

Proces ten podzielono na trzy etapy:
1)  zakończenie tworzenia wspólnego rynku wewnętrznego oraz osiągnięcie 

zbieżności zasadniczych wskaźników makroekonomicznych,
2)  utworzenie Europejskiego Instytutu Walutowego, który byłby zalążkiem 

przyszłego Banku Centralnego, ocena stanu przygotowań, koordynacja poli-
tyki pieniężnej państw członkowskich,

3)  nieodwracalne usztywnienie kursów walut i wprowadzenie jednolitego pie-
niądza.

Ostatecznie trzeci etap realizacji EMU rozpoczął się 1 stycznia 1999 roku od 
usztywnienia kursów, a 1 stycznia 2002 roku wprowadzono do obiegu wspólną 
walutę – euro.

Na mocy traktatu z Maastricht stworzono pojęcie obywatelstwa europejskiego, 
polegające na tym, że każdy obywatel UE ma pewne prawa polityczne niezależnie 
od tego, czy przebywa we własnym kraju, czy też w innym, oraz posiada prawo do 
ochrony konsularnej za granicą UE ze strony placówki dowolnego państwa UE, 
jeśli nie ma w tym miejscu placówki własnego kraju.

Oprócz realizacji konkretnych założeń traktatu z Maastricht, w latach 90. 
toczyła się dyskusja na temat dalszego pogłębiania współpracy w ramach UE. 
Rozważano reformę mechanizmu decyzyjnego aby szeszej zastosować zasadę kon-
sensusu, usprawnić działania w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i obronnej 
oraz w wymiarze sprawiedliwości i sprawach wewnętrznych. Pojawiły się głosy, że UE 
staje się coraz bardziej skomplikowana i oderwana od obywatela, a przez to dla niego 
niezrozumiała. Tymi kwestiami zajmowała się Konferencja Międzyrządowa, która 
miała za zadanie dokonać przeglądu realizacji traktatu z Maastricht. Trwała przez 
ponad rok, od marca 1996 roku i zakończyła podpisaniem Traktatu amsterdamskie-
go, który wnosił szereg poprawek do traktatu z Maastricht. Z powodu licznych kon-
trowersji pomiędzy państwami członkowskimi poprawki te nie były jednak znaczące 
i nie zmieniły w istotny sposób charakteru UE. Traktat, który wszedł w życie 1 maja 
1999 roku, zawierał więc poprawki kosmetyczne: zwiększył między innymi kompe-
tencje wspólnoty w ramach polityki azylowej, wizowej i dotyczącej uchodźców oraz 
przyznał pewne uprawnienia w kwestii zwalczania bezrobocia. Traktat nie zawierał 
żadnych reform instytucjonalnych, które w wyraźny sposób zmieniałyby mechanizm 
decyzyjny czy sposób funkcjonowania UE. Struktura organizacyjna UE utrwalona na 
jego mocy aktualna jest do dziś.

•

•
•
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Pod koniec lat 90. struktura organów decyzyjnych UE nie była w pełni do-
stosowana do rozszerzenia Unii o co najmniej kilka nowych państw. Struktura 
pozostawała praktycznie niezmienna od czasu, kiedy EWG liczyło sześciu człon-
ków. Jej cechą charakterystyczną było relatywnie większe, w stosunku do poten-
cjału, znaczenie państw małych w procesie decyzyjnym. Taki mechanizm zawarto  
w Traktacie rzymskim aby uniknąć ryzyka zdominowania państw małych przez 
duże. Wobec rozrastania się Wspólnoty, duże państwa traciły swą pozycję i do-
magały się urealnienia mechanizmu podejmowania decyzji, szczególnie systemu 
głosowania w Radzie Europejskiej. Jednocześnie obawiano się, że przyjęcie nowych 
członków wywoła dalsze osłabienie pozycji państw dużych, ponieważ większość 
aplikantów (poza Polską) należała do kategorii państw małych. Szczególnie Niem-
cy i Francja były wyczulone na utratę możliwości zablokowania niekorzystnych dla 
siebie decyzji w tych dziedzinach, które wymagają większości głosów: oznaczało-
by to, że dwa najważniejsze państwa, będące „silnikami napędowymi” Unii stracą 
znaczną część wpływu na jej decyzje. Obawiano się także, że zwiększanie ilości 
dziedzin, w których decyzje podejmowane są większością głosów oraz przyjęcie 
nowych członków wywoła paraliż decyzyjny, który znacznie osłabi zdolność UE do 
skutecznego funkcjonowania.

W związku z tym podjęto działania mające na celu racjonalizację systemu podej-
mowania decyzji. Długotrwałe i gorące negocjacje doprowadziły do podpisania Trak-
tatu nicejskiego, który częściowo zracjonalizował proces decyzyjny w organach 
Unii oraz zwiększył ilość dziedzin, w których decyzje podejmowane są w Radzie 
Europejskiej większością głosów. Ustalono, że Parlament Europejski nie będzie da-
lej powiększany i po dalszych rozszerzeniach będzie liczył 732 członków wybieranych 
w systemie proporcjonalnym i w liczbie proporcjonalnej do liczby ludności państw 
członkowskich, z lekką nadreprezentacją państw małych. Najważniejsze postanowie-
nia dotyczyły Komisji Europejskiej, w której liczba komisarzy ma być zgodna z liczbą 
państw członkowskich, po jednym dla każdego i Rady Europejskiej. Utrzymano w niej 
wprawdzie nadreprezentację krajów małych, ale jednocześnie zwiększono relatywną 
liczbę głosów państw dużych. Zmiany te dostosowane były do Unii Europejskiej posze-
rzonej o 10 państw, co miało nastąpić po wejściu w życie traktatu. Podpisany 26 lutego 
2001 roku w Nicei traktat wszedł w życie 1 lutego 2003 roku i tworzy aktualną bazę 
instytucjonalną dla funkcjonowania organów decyzyjnych UE.

Tabela 13.1. Liczba głosów w Radzie Europejskiej i miejsc w Parlamencie 
Europejskim w porównaniu z liczbą ludności i PKB krajów członkowskich UE 
w 2004 roku

Państwo Liczba ludności 
w	mln

PKB	(PKB	PPP)	
w mln dolarów

Liczba 
głosów w RE

Liczba posłów 
w	PE

Niemcy 82,6 2740,6 29 99

Wielka Brytania 59,5 2124,4 (1845,2) 29 72

Francja 60,3 2046,6 (1769,2) 29 72

Włochy 58 1677,8 (1622,4) 29 72
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Hiszpania 42,6 1039,1 (1069,3) 27 50

Polska 38,6 242,3 (495,4) 27 50

Rumunia 21,8 73,2 (183,9) 14 33

Holandia 16,2 579 (517,6) 13 25

Grecja 11,1 205,2 (245,5) 12 22

Czechy 10,2 107 (198,3) 12 20

Belgia 10,4 352,3 (324,1) 12 22

Węgry 10,1 100,7 (169,9) 12 20

Portugalia 10,4 167,7 (206,1) 12 22

Szwecja 9 346,4 (265,6) 10 18

Bułgaria 7,8 24,1 (62,7) 10 17

Austria 8,2 292,3 (263,8) 10 17

Słowacja 5,4 41,1 (78,7) 7 13

Dania 5,4 241,4 (172,5) 7 13

Finlandia 5,2 185,9 (156,6) 7 13

Irlandia 4,1 181,6 (158) 7 12

Litwa 3,4 22,3 (45) 7 12

Łotwa 2,3 13,6 (27) 4 8

Słowenia 2 32,2 (41,8) 4 7

Estonia 1,3 11,2 (19,6) 4 6

Cypr 0,8 15,4 (18,8) 4 6

Luksemburg 0,5 31,9 (31,7) 4 6

Malta 0,4 5,3 (7,6) 3 5

Ogółem 487,6 12900,6 
(12331,8) 345 732

Źródło: Human Develpment Report 2006; www.undp.org i Unia Europejska, www.europa.eu.

Pogłębianie współpracy i przemiany instytucjonalne odbywały się równo-
legle do skomplikowanego procesu przygotowania a następnie przeprowadze-
nia rozszerzenia UE. Współzależność tych procesów wiąże się ze wspomnianym 
już niedostosowaniem instytucji powstałych na mocy Traktatu rzymskiego i nie-
znacznie później zreformowanych do realiów organizacji liczącej 20–25 członków. 
Również kraje kandydujące musiały przeprowadzić daleko idące reformy rynkowe 
i instytucjonalne oraz dostosować swój system prawny do panującego w UE. 

Pierwszym etapem współpracy były umowy kooperacyjne zawierane przed 
rokiem 1990 przez niektóre kraje Europy Środkowej z EWG. W początkach lat 
dziewięćdziesiątych wykrystalizowała się praktyka zawierania 10-letnich umów sto-
warzyszeniowych, które nazywano traktatami europejskimi. W ich ramach kraje 
kandydujące zobowiązywały się do stopniowego harmonizowania swoich systemów 
prawnych z UE, otwierania swoich rynków w zamian za takie samo otwarcie ze stro-
ny UE, aż do utworzenia strefy wolnego handlu, oraz do zacieśniania współpracy 
w dziedzinie swobody przepływu kapitału i w innych obszarach. Celem układów sto-
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warzyszeniowych było dostosowanie gospodarek państw kandydujących do standar-
dów unijnych. UE na posiedzeniu Rady Europejskiej w Kopenhadze (w czerwcu 
1993 roku) przedstawiła ogólne kryteria, które winni spełnić kandydaci, aby 
przystąpić do wspólnoty. Kryteria te miały charakter polityczno-społeczny i go-
spodarczy: stabilność instytucjonalna, porządek demokratyczny i prawny w pań-
stwie, przestrzeganie praw człowieka i ochrona mniejszości; ustanowienie sprawnie 
funkcjonującej gospodarki wolnorynkowej, zdolnej do stawienia czoła konkurencji 
i zdolność do przyjęcia celów i obowiązków wynikających z członkowstwa w UE. 

W tym czasie toczyły się także stosunkowo krótkie rozmowy akcesyjne z Au-
strią, Szwecją, Norwegią i Finlandią; wszystkie te państwa bowiem pozostawały na 
zbliżonym do UE poziomie i nie miały problemów wynikających z transformacji 
systemowej. Zostały członkami UE w 1995 roku, z wyjątkiem Norwegii, której spo-
łeczeństwo w referendum wypowiedziało się przeciwko członkostwu. 

Negocjacje akcesyjne krajów Europy Środkowej i Wschodniej rozpoczęły 
się w marcu 1998 roku i dotyczyły w pierwszej kolejności Czech, Polski, Estonii, 
Słowenii i Węgier oraz Cypru (tzw. grupa luksemburska). W krajach tych transfor-
macja była najbardziej zaawansowana i najskuteczniej realizowały one postano-
wienia traktatów stowarzyszeniowych.

Kolejna grupa (grupa helsińska) państw rozpoczęła negocjacje w 2000 roku 
i obejmowała Maltę, Litwę, Łotwę, Słowację, Bułgarię i Rumunię. Tym sposobem 
negocjacje, które prowadzono indywidualnie, objęły już 12 państw. W ramach ne-
gocjacji państwa kandydujące przyjmowały na siebie zobowiązania dokończenia 
dostosowywania do standardów UE kolejnych dziedzin gospodarki i prawa. Tam, 
gdzie było to niemożliwe, negocjowano okresy przejściowe, polegają one na czaso-
wym wyłączeniu stosowania niektórych standardów, na przykład sanitarnych czy 
w ochronie środowiska, aby dać nowym członkom czas na inwestycje w tym za-
kresie. Również państwa UE, obawiając się zalewu tanich pracowników z nowych 
państw, narzuciły korzystne dla siebie okresy przejściowe w niektórych wrażliwych 
społecznie i gospodarczo dziedzinach, takich jak np. swobodny przepływ siły ro-
boczej. Z tego prawa nie skorzystały zaledwie niektóre kraje UE.

W efekcie skomplikowanych negocjacji, w grudniu 2002 roku Litwa, Łotwa, 
Estonia, Polska, Słowacja, Czechy, Słowenia, Węgry, Malta i Cypr, zakończyły roz-
mowy na szczycie w Kopenhadze. 16 kwietnia 2003 roku kraje te podpisały w Ate-
nach Traktat akcesyjny. Po jego ratyfikacji, 1 maja 2004 roku, przystąpiły do Unii 
Europejskiej. Bułgaria i Rumunia zakończyły negocjacje później i ostatecznie po-
zostały członkami UE 1 stycznia 2007 roku.

Poszerzenie UE przejawia się w wielu płaszczyznach, od korzyści w dziedzinie 
bezpieczeństwa, handlu, zwiększenia znaczenia i roli nowych członków oraz całej 
wspólnoty, aż do przyspieszenia rozwoju gospodarczego i społecznego całej wspól-
noty. Rozszerzenie skutkuje generalnie pozytywną dla UE ewolucją ekonomiczną, 
społeczną i polityczną, mimo że częstokroć recepcja tej ewolucji w poszczególnych 
krajach jest inna. W wielu państwach (np. Francja) jest silnie obecne przekonanie 
o złych skutkach rozszerzenia, najczęściej w wyniku politycznych uwarunkowań 
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w rozgrywkach wewnętrznych. Oczywiście istnieją negatywne skutki poszerzenia, 
takie jak zawirowania na rynkach pracy poszczególnych krajów, biorąc jednak pod 
uwagę całą wspólnotę, poszerzenie ma skutki jednoznacznie pozytywne.

13.3. Międzynarodowa rola UE i NATO

NATO i UE ukształtowały w znacznej mierze obraz powojennej Europy. Obie in-
stytucje przeszły długą ewolucję, zmieniały swoją rolę i znaczenie zarówno dla 
państw członkowskich, jak i całej Europy. Przyszłość obydwóch struktur, ich wza-
jemne relacje, w połączeniu ze stosunkami z USA, będzie miała istotne znaczenie 
nie tylko dla rozwoju kontynentu europejskiego, ale i globalnie. 

Perspektywy integracji europejskiej
Integracja europejska, jak już wspomniano, przebiega w dwóch kierunkach:
1)  pogłębienie współpracy wyznaczone przez traktat z Maastricht, które według 

różnych poglądów powinno być kontynuowane w mniejszym lub większym 
tempie. Wyjątek stanowią brytyjscy eurosceptycy, którym obecny poziom in-
tegracji w zupełności wystarczy,

2)  poszerzenie Unii, którym zainteresowane są niektóre kraje sąsiadujące z Unią, 
oraz niektóre kraje UE. 

Zasadnicza kontrowersja jest związana z głębokim problemem, czyli gene-
ralną perspektywą Unii Europejskiej. Współcześnie, 50 lat po traktatach rzym-
skich, większość ich postulatów została zrealizowana albo nawet przekroczona, 
nie ma więc długoterminowej perspektywy, uzgodnionego celu, do którego należy 
dążyć. W tym zakresie widać wiele różnych poglądów na temat tego, czym UE 
miałaby się stać na przestrzeni najbliższych kilkudziesięciu lat:

związek, bądź konfederacja państw, ze wspólnym rządem, wspólnymi politykami 
gospodarczymi, wspólną polityką makroekonomiczną, wspólną polityką zagra-
niczną i bezpieczeństwa – swego rodzaju supermocarstwo o ogromnych możli-
wościach działania, bez trudu równoważące potęgę USA i zdolne do globalnego 
realizowania swych interesów,
pogłębianie integracji gospodarczej i społecznej w celu stworzenia całkowicie 
jednolitej przestrzeni ekonomicznej i w wymiarze ludzkim, ale bez likwidacji 
państw narodowych, które winny zwiększyć stopień koordynacji swojej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa, aby umożliwić Unii osiągnięcie lepszej pozycji 
w stosunkach międzynarodowych, tak, by unijna Europa mogła wykorzystać in-
tegrację do szerszego globalnego realizowania swych interesów,
utrzymanie integracji na mniej więcej dotychczasowym poziomie, przy uspraw-
nieniu jej funkcjonowania i skuteczności instytucji,
rozluźnienie więzów nakładanych przez integrację na gospodarki poszczegól-
nych krajów, renacjonalizacja polityki gospodarczej, z utrzymaniem strefy wol-
nego handlu, odrzucenie wspólnej polityki zagranicznej i obronnej.
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Nawet pobieżna analiza powyższych poglądów dowodzi, że ewentualne 
dalsze przemiany w UE mają kontekst globalny. W dobie globalizacji, zagrożeń 
ogólnoświatowych, wzmagającej się konkurencji i nowych problemów bezpieczeń-
stwa, na plan pierwszy wysuwa się pytanie, czy i w jaki sposób Unia będzie instru-
mentem determinującym koordynację międzynarodowych działań Europy. Czy 
i w jaki sposób Europa zechce stać się globalnym czynnikiem politycznym i wziąć 
udział w światowej grze, która ma charakter konkurencji w walce o surowce oraz 
dotyczy realizacji fundamentalnych postulatów dotyczących bezpieczeństwa naro-
dowego i międzynarodowego. 

Zwolennikom pogłębienia integracji wydaje się, że jednolita Unia będzie zdol-
na do większej skuteczności w ramach nowego układu stosunków międzynarodo-
wych, jaki kształtuje się w XXI wieku. Sceptycy akcentują, że tylko państwo naro-
dowe – ewentualnie w równoprawnej współpracy z innym państwem narodowym 
– jest w stanie najskuteczniej zadbać o interesy własnych obywateli. Istnieje także 
wyraźna różnica poglądów co do tego, czy Europie potrzebna jest globalna polity-
ka. Oprócz głosów za jej prowadzeniem i wzmocnieniem możliwości w tym zakre-
sie, pojawiają się także poglądy neoizolacjonistyczne, sugerujące, że Europa ma się 
dobrze i nie musi prowadzić aktywnej polityki światowej. 

Ta wielowątkowa debata nie została rozstrzygnięta: Unia nadal nie ma 
spójnej perspektywy rozwoju w najbliższej przyszłości. Grozi to wytraceniem 
dynamizmu i zwycięstwem partykularyzmów, które mogłyby osłabić różno-
rodne aspekty funkcjonowania UE. Wydaje się, że bez względu na to, jaka mia-
łaby być wizja przyszłej Europy, powinna się ona jednak pojawić i być przedmio-
tem konsensusu, tak jak była nim generalna wizja zawarta w traktatach rzymskich. 
Prawdopodobnie jednak nieprędko taka koncepcja się pojawi, ponieważ w coraz 
większej organizacji coraz trudniej o kompromis, choćby w sprawie pryncypiów. 
Drugą przeszkodą jest brak przywódców o odpowiedniej charyzmie, którzy mogli-
by stworzyć pewne wizje i przekonać do nich większość. 

Przykładem braku zdecydowania i braku wizji są losy Traktatu konstytu-
cyjnego. Dokument ten przygotowała komisja pod przewodnictwem Valérego 
Giscarda d’Estaing, byłego prezydenta Francji. Traktat ten w zamyśle miał zastą-
pić traktaty już istniejące i w nowej, jasnej formie precyzować kształt instytucji 
i tryb funkcjonowania UE, racjonalizując ją i pogłębiając współpracę w takich 
dziedzinach, jak polityka zagraniczna oraz rozszerzając zakres decyzji podejmo-
wanych większością głosów. Sprzeczne interesy różnych państw doprowadziły 
jednak do tego, że powstał twór sankcjonujący nieprzejrzyste struktury, będący 
w istocie niewielkim krokiem naprzód w stosunku do istniejących uregulowań. 
Mimo tego kompromisu, traktat (podpisany 1 listopada 2004 roku) został odrzu-
cony w referendum przez Holandię i Francję, a kilka innych krajów, w tym Polska, 
wstrzymało się z poddaniem go procedurom ratyfikacyjnym. W związku z tym 
traktat konstytucyjny nie wszedł w życie, a debata nad jego reanimacją i ewentu-
alną rewizją rozpoczęła się dopiero wiosną 2007 roku. Punktem kulminacyjnym 
było spotkanie na szczycie w Brukseli, (24 i 25 czerwca 2007). Wynegocjowano 
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kompromis, który okazał się mniejszym krokiem w stronę pogłębiania integracji 
niż pierwotny Traktat konstytucyjny, ponieważ słabszy będzie teraz mechanizm 
decyzyjny a państwom zezwala na stosowanie większej liczby wyjątków (zob. 
szerzej w kontekście Polski rozdział 17). 

Na ewentualne dalsze rozszerzenie wspólnoty rzutują także kwestie wewnętrz-
ne. Oficjalną perspektywę członkostwa, potwierdzoną rozpoczętymi procedura-
mi negocjacyjnymi mają Macedonia, Chorwacja, Turcja i Ukraina, akces zgłaszają 
Mołdawia, Serbia, Albania, Bośnia i Hercegowina oraz Czarnogóra. Jednakże ne-
gocjacje są tu bardzo trudne, głównie z powodu braku wizji przyszłości w samej 
Unii. Jeśli ma ona się dalej rozszerzać i przyjmować coraz biedniejsze, coraz bar-
dziej odmienne kulturowo kraje, takie jak Ukraina i Turcja, to musi podjąć strate-
giczną decyzję, która wyznaczy jej rozwój na dziesięciolecia. Takiej decyzji nie ma, 
Unia wciąż nie odpowiedziała sobie na pytanie, jakie są jej ostateczne granice i czy 
jest sens takie granice wyznaczać. Ponadto problemy o charakterze gospodarczym 
i społecznym oraz politycznym związane z ewentualną akcesją tych dwóch krajów, 
zarówno w samej Unii, jak i dotyczące kandydatów, są tak wielkie, że ewentualne 
rozmowy potrwają dziesięciolecia. 

Najważniejszym problemem UE jest zdefiniowanie pojęcia tożsamości, ce-
lów i interesów. W świecie globalnej konkurencji chaos w koncepcji i reali-
zacji polityki oraz brak optymalizacji procesów gospodarczych doprowadzić 
może do katastrofalnych długoterminowych skutków (czego zapowiedzią jest 
na przykład fiasko tak zwanej Strategii lizbońskiej, której deklarowanym celem 
było zwiększenie globalnej konkurencyjności i innowacyjności Europy).

Współczesność i perspektywy NATO
Współcześnie NATO widzi swoją misję w wielokierunkowym i wielopłasz-

czyznowym oddziaływaniu na otoczenie; stając się bardziej aktywną organi-
zacją, o coraz bardziej politycznym charakterze, wyposażoną w komponent 
wojskowy. W ramach tak rozumianych zdań podjęto w ostatnich latach wiele dzia-
łań, których skutki będą kształtowały przyszłość Sojuszu.

Po pierwsze, zgodnie z nową doktryną kontynuowano poszerzanie strefy sta-
bilności i bezpieczeństwa za sprawą polityki poszerzenia składu członkowskiego 
Sojuszu. Oznaczało to działania na rzecz zacieśniania stosunków z państwami są-
siednimi i nie wykluczało dalszego poszerzenia NATO. W 2004 roku do Sojuszu 
przystąpiły kolejne państwa, zwiększając liczbę członków do 27 (zob. szczegóły 
na temat poszerzenia NATO). Przewidywane i możliwe jest dalsze rozszerza-
nie NATO, które dzięki temu stanie się organizacją skupiającą więcej coraz bar-
dziej różnorodnych państw. Wśród chętnych są tacy potencjalni członkowie jak 
Ukraina, Gruzja, Mołdawia, Azerbejdżan, Chorwacja, Albania – państwa, które 
w mniej lub bardziej jednoznaczny sposób wyrażają swoje aspiracje. Poszerzanie 
składu Sojuszu niewątpliwie osłabia jego spójność, utrudnia proces decyzyjny  
i wzmaga sprzeczności interesów. Nie został znacznie wzmocniony ściśle militarny 
komponent oparty na zintegrowanej strukturze wojskowej, a w sferze politycznej 
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pojawia się coraz więcej partykularnych interesów coraz większej liczby krajów. 
Dla NATO rozszerzenie (i jego kontynuacja) oznacza zarówno ryzyko osłabia-
nia spójności i skuteczności Sojuszu, jak i wzmocnienie nowym, perspekty-
wicznym potencjałem, szczególnie z uwagi na strategiczne położenie ewentu-
alnych nowych członków.

Po drugie, wraz z rozpoczęciem przez USA tzw. wojny z terroryzmem pojawiła 
się tendencja do wykorzystania struktury i sił NATO w tej wojnie. USA odwołały się 
do art. 5. Traktatu waszyngtońskiego, wzywając sojuszników do współpracy w ataku 
na Afganistan, który odmówił wydania Osamy bin Ladena i jego zwolenników po 
wydarzeniach z 11 września 2001 roku. Tym sposobem NATO uwikłane zostało 
w przewlekłe działania w Azji Środkowej, za które w 2006 roku dowództwo Sojuszu 
przejęło całkowitą odpowiedzialność. Nadal jednak główny ciężar walki spoczywa 
na wojskach amerykańskich, ponieważ pozostali sojusznicy (z wyjątkiem Polski) na-
łożyli znaczne ograniczenia na użycie swoich sił zbrojnych. Losy operacji afgańskiej, 
jej powodzenie lub porażka będą w znacznej mierze kształtować przyszłość Sojuszu. 
Jeśli uda się utrzymać względną stabilizację w Afganistanie, co zapewni temu kra-
jowi w miarę jasną perspektywę rozwoju, można się spodziewać wzrostu znaczenia 
NATO i aktywnej polityki zewnętrznej Sojuszu [patrz rozdział 12]. Jeśli jednak Afga-
nistan stanie się pułapką, z której NATO będzie musiało się wycofać, wtedy dojdzie 
do kryzysu tożsamości Sojuszu, który po raz pierwszy nie zrealizuje zadań, jakie na 
siebie przyjął. Trudno przewidzieć konsekwencje takiego stanu rzeczy dla samego 
NATO, na pewno jednak rola i znaczenie Sojuszu ulegną ograniczeniu.

Po trzecie, ważnym problemem NATO jest coraz wyraźniejszy podział na USA  
z Wielką Brytanią oraz kraje kontynentalne Europy. Sprzeczności łagodzone przez 
zimną wojnę, współcześnie coraz bardziej wychodzą na światło dzienne. Kraje euro-
pejskie mają wątpliwości co do polityki USA, szczególnie po dojściu neokonserwaty-
stów w USA do władzy [patrz rozdział 12]. Sprawa interwencji w Iraku ujawniła różni-
ce, polegające na różnym podejściu do czynnika militarnego jako instrumentu polityki 
zagranicznej oraz do kwestii zasad partnerstwa transatlantyckiego. Kraje Europy kon-
tynentalnej uważają zasadniczo użycie sił zbrojnych i interwencje o charakterze 
prewencyjnym za absolutną ostateczność i domagają się większego uwzględnie-
nia ich opinii przy podejmowaniu przez USA decyzji w tym zakresie.

Tymczasem USA opierają się na sile wojskowej, podejmują coraz groźniejsze 
z punktu widzenia Europy działania, oczekując od sojuszników wsparcia, ale nie 
dając im możliwości wpływania na podejmowane decyzje. Innym elementem kon-
trowersji w łonie NATO jest budowa przez USA systemu obrony przeciwrakieto-
wej, do którego USA wciągają tylko niektóre państwa członkowskie, a jednocześnie 
kraje europejskie prowadzą prace nad własnymi systemami tego rodzaju. Sprzecz-
ności w ramach NATO są pochodną ogólnych sprzeczności transatlantyckich, 
które co prawda nie mają charakteru fundamentalnego, ale osłabiają dotych-
czasowe relacje, a w szczególności amerykańskie przywództwo, które do tej 
pory było filarem NATO. W perspektywie, nasilanie się kontrowersji może dalej 
osłabiać spójność NATO, zagrażając znaczeniu Sojuszu.
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Po czwarte, istotnym elementem związanym z funkcjonowaniem NATO są jego 
stosunki z Rosją. Kraj ten oczekuje znacznie większego niż w latach dziewięćdzie-
siątych wpływu na problematykę europejską, próbując wrócić na pozycję jednego 
z głównych mocarstw światowych. W ramach tego procesu nastąpiło pewne zbliże-
nie NATO i Rosji, kiedy w maju 2002 roku powstała nowa Rada Rosja–NATO – or-
gan, który w założeniu miał realizować zasadę równoprawnego partnerstwa, w jej 
skład bowiem wchodzą Rosja i państwa NATO, a nie Rosja i NATO jako całość, co 
zakładał Akt stanowiący z maja 1997 roku. Rozwiązanie to nie spełniło nadziei Rosji 
na równoprawne partnerstwo, ponieważ państwa NATO nie akceptują Rosji w takiej 
roli. W związku z tym, oraz w związku z przemianami zachodzącymi w samej Rosji 
i jej polityce zagranicznej [patrz rozdział 15], obserwujemy ograniczanie wzajem-
nych stosunków i zastój współpracy. W perspektywie zaostrzający się antagonizm 
Rosja–NATO przeradzać się może w różnorodne sytuacje konfliktowe. 

NATO ma potencjał, by aktywnie dbać o bezpieczeństwo międzynarodo-
we, jednocześnie jednak istnieje wiele zagrożeń dla skuteczności jego polity-
ki. Są nimi różnorodne sprzeczności wewnętrzne oraz perspektywa fiaska operacji 
afgańskiej. NATO może w przyszłości stać się strukturą, która organizuje stosunki 
w dziedzinie bezpieczeństwa w przestrzeni wokół siebie, o ile wymienione zagro-
żenia nie przyczynią się do umniejszenia jego statusu. 

Poszukiwanie nowej roli i funkcji współpracy transatlantyckiej
Problem ewolucji UE i jej miejsca w świecie oraz perspektywy rozwoju NATO 

są powiązane z kwestią oddziaływań pomiędzy Europą a USA. W okresie zimnej 
wojny USA jako hegemon Zachodu, pozostawały jego najważniejszym czynnikiem 
zarówno gospodarczym, jak i w dziedzinie bezpieczeństwa. USA łączyło wiele insty-
tucjonalnych, politycznych i ekonomicznych powiązań z Europą Zachodnią, które 
były instrumentami podtrzymywania amerykańskiej dominacji. Państwa europej-
skie, zagrożone przez ZSRR, godziły się na taką dominację, wyciągając z niej korzy-
ści zarówno w sferze bezpieczeństwa, jak i natury gospodarczej, choć wiązało się to 
z wysokim stopniem wzajemnych zależności handlowych i finansowych.

Współcześnie rysują się procesy, które stawiają pod znakiem zapytania dotych-
czasowy układ stosunków transatlantyckich, takie jak np.:

ewolucja i wzrost znaczenia UE jako instytucji międzynarodowej, która staje się 
coraz silniejszym i coraz bardziej zintegrowanym organizmem gospodarczym, co 
powoduje, że asymetria gospodarcza pomiędzy nią u USA zmniejsza się,
zmiana sytuacji strategicznej w latach dziewięćdziesiątych, czyli spadek zagro-
żenia wojną na wielką skalę, wymagającą zaangażowania w celu obrony Europy 
całego potencjału amerykańskiego,
przemiany w polityce USA, które w ostatnich kilku latach realizują coraz bardziej jed-
nostronną politykę, osłabiając tym samym swoje przywództwo [patrz rozdział 12],
procesy globalizacyjne, zarówno ekonomiczne, jak i społeczne, które niosą nowe 
wyzwania i problemy, w pewnym sensie wzmacniając różnice interesów i konku-
rencję pomiędzy krajami europejskimi a USA, 
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stanowisko USA i wielu krajów UE zarówno w sprawie przeciwdziałania zagroże-
niom, jak i wyboru środków do tego celu użytych, jest często bardzo odmienne.
Z drugiej strony aktualne pozostają czynniki, które wiążą ze sobą Europę i Amery-
kę; można nawet powiedzieć, że w pewnym zakresie się one wzmocniły:
wobec zagrożeń współczesnego świata, związanych na przykład z terroryzmem, 
biedą i łamaniem praw człowieka wspólnota wartości ulega uwypukleniu,
główne problemy bezpieczeństwa współczesnego świata zdają się na równi doty-
czyć całego obszaru euroatlantyckiego, 
ekonomiczne, czyli handlowe i finansowe związki wewnątrz świata zachodniego 
wydają się być coraz silniejsze, mimo postępującego wzrostu konkurencji.

Dotychczasowy układ hegemoniczny jest w związku z powyższym nie do 
zaakceptowania i utrzymania. Jednocześnie Europa bezwzględnie potrzebuje 
Ameryki, a Ameryka Europy. Poziom wzajemnych zależności jest bardzo znacz-
ny i wymusza współpracę, szczególnie ekonomiczną, która musi być uzupełniona 
bardziej realistycznym układem zależności politycznych. Jednocześnie tak jak nie 
do przyjęcia jest utrzymywanie hegemonii amerykańskiej w Europie i unilateral-
nego podejścia do problemów światowych, tak niebezpieczne są próby zrobienia 
z Ameryki wroga Europy, w dużej mierze bowiem są one wynikiem nadmiernych 
ambicji niektórych polityków europejskich, zapotrzebowania wewnątrzpolitycz-
nego czy kalkulacji wyborczych. 

Z problemem wzajemnych stosunków USA–Europa Zachodniej, są także zwią-
zane główne instytucje świata zachodniego  – NATO i Unia Europejska. Stały się 
także przedmiotem kontrowersji. Pola tego sporu są w tym zakresie dwa:

czy NATO ma pozostać instrumentem polityki USA, w ramach którego jego eu-
ropejski komponent będzie realizował interesy Waszyngtonu, 
czy Unia Europejska ma być instrumentem niezależnej od USA polityki zagra-
nicznej i obronnej Unii Europejskiej.

Pytania te wywołują dyskusję o nowej roli NATO i UE oraz ich wzajemnych 
stosunkach. Jedni uważają, że kwestie bezpieczeństwa powinny pozostać w gestii 
sprawdzonego instrumentu, jakim jest NATO pod amerykańskim przywództwem. 
Drudzy, zauważając że Ameryka nie liczy się z Europą, żądają jak najszybszego 
przejęcia przez UE uprawnień w dziedzinie obronnej i bezpieczeństwa. Oba sta-
nowiska są nierealistyczne, ponieważ z jednej strony nie ma zgody na unilatera-
lizm USA, z drugiej – UE nie istnieje realistyczna perspektywa wygenerowania 
wspólnych mechanizmów obronnych zastępujących NATO, zarówno z przyczyn 
finansowych, jak i organizacyjno-instytucjonalnych.

Warianty perspektywicznej ewolucji stosunków transatlantyckich 
w najbliższych dziesięcioleciach, zależne są w znacznej mierze od tego, jak Euro-
pa i Ameryka odpowiedzą sobie na powyższe pytania. Spośród możliwych warian-
tów, jako najbardziej prawdopodobne, wymienić można następujące:

jeżeli USA utrzymają swój unilateralistyczny kurs, to najprawdopodobniej 
będzie postępowała erozja współpracy politycznej, łącznie z możliwą degradacją 
NATO, przy jednoczesnym utrzymaniu więzi handlowych i wybiórczej współ-
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pracy; jeśli w ramach tego wariantu Europa nie uzyska możliwości prowadzenia 
działań globalnych, jej znaczenie w świecie będzie maleć, jeśli jednak stanie się 
globalną siłą polityczną, to może stać się równorzędną, w pewnym zakresie na-
wet skonfliktowaną z USA potęgą,
jeśli USA będą w większym stopniu liczyć się ze zdaniem Europy, prawdopo-
dobnie układ stosunków transatlantyckich przekształci się w bardziej partnerski 
i dojdzie do zbliżenia stanowisk w różnych kwestiach, szczególnie jeśli UE wy-
tworzy realistyczne instrumenty oddziaływania międzynarodowego i stanie się 
bardziej równorzędnym partnerem dla USA,
jeśli UE stworzy nową wizję swojej przyszłości, która obejmować będzie zbu-
dowanie na jej bazie światowego mocarstwa, wówczas, bez względu na politykę 
USA, stosunki transatlantyckie nabiorą bardziej równorzędnego charakteru; od 
USA zależeć wtedy będzie, czy będzie to konkurencja czy współpraca,
jeśli UE pogrążać się będzie w bierności i partykularyzmie, wtedy asymetria 
pomiędzy nią a USA będzie rosła, a amerykańska globalna hegemonia w stosun-
ku do Europy utrwali się, choć stosunki mogą być mniej lub bardziej partnerskie, 
w zależności od polityki Stanów Zjednoczonych.
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