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GŁUCHY TELEFON. O PROBLEMACH UNII EUROPEJSKIEJ 
JAKO AKTORA POLITYKI MIĘDZYNARODOWEJ 

W grupie najbardziej znanych powiedzeń, które weszły do kanonu nauczania o dy-
plomacji i stosunkach międzynarodowych, znajdują się słowa Henry’ego Kissingera 
o braku numeru telefonu do Europy, na który mógłby zadzwonić prezydent Stanów 
Zjednoczonych, aby uzyskać, w ważnych sprawach globalnych, spójne stanowisko 
partnerów po drugiej stronie Atlantyku. Nie do końca wiadomo, czy takie zdanie 
padło, choć podawana jest nawet jego data (1972 rok)1. Nawet jeśli nie zostało ono 
wypowiedziane, to z pewnością oddawało istotę problemu międzynarodowej roli, do 
jakiej – w opinii jednych, powinna, a w opinii innych, niesłusznie – aspiruje Unia Eu-
ropejska. Problemem tym jest nieadekwatność między potencjałem politycznym Unii 
a jej rzeczywistym oddziaływaniem na sprawy globalne i związaną z tym możliwością 
zawierania prawdziwie strategicznych sojuszy, np. w wymiarze transatlantyckim. 

Jest wiele powodów, dla których sprawy przybrały taki obrót. Ich szczegółowe 
omówienie przekracza wymiar niniejszego tekstu, warto jednak pamiętać, że nieko-
niecznie sytuacja ta musi oznaczać po prostu słabość projektu europejskiego. Można 
postrzegać ją bowiem jako swego rodzaju specyfi kę procesu integracji europejskiej, 
który nie rozwinął się w kierunku tworzenia podmiotowości geopolitycznej Wspól-
not2 (później Unii), lecz skupił się na podmiotowości gospodarczej i miękkim od-
działywaniu na międzynarodową rzeczywistość. 

1 O wątpliwościach wokół faktu wypowiedzenia tych słów pisze T.G. Ash, Th e European Orchestra, „Ho-
over Digest” 2001, nr 3, a w jednym z wywiadów przytacza następującą anegdotę: „Na naszym uniwersytecie 
prowadziliśmy długie poszukiwania i nie znaleźliśmy żadnego źródła tego cytatu. W końcu napisałem do Kis-
singera z pytaniem: Gdzie pan to powiedział? Przyszła wspaniała odpowiedź: »Myślę, że musiałem to gdzieś 
powiedzieć, ale sam już dokładnie nie wiem, kiedy i gdzie«”, zob. T.G. Ash, Krzyżyk na demokrację?, „Der 
Spiegel”, 22 czerwca 2009, przedruk polski „Forum” 2009, nr 25. 

2 Szerzej o przyczynach zaniechania utworzenia Europejskiej Wspólnoty Politycznej i Europejskiej 
Wspólnoty Obronnej, które tworzyłyby geopolityczny wymiar integracji [w:] J.J. Węc, Spór o kształt insty-
tucjonalny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1950–2005. Między ideą ponadnarodowości a współ-
pracą międzyrządową, Księgarnia Akademicka, Kraków 2006. 
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Wiele osób będących zwolennikami zmiany tych uwarunkowań liczyło, że kres 
położy im traktat z Lizbony3. Przede wszystkim dlatego, że nadawał on Unii podmio-
towość prawnomiędzynarodową, jednocześnie wyposażając wspólnotowy system 
polityczny w instytucje, których celem miało być praktyczne egzekwowanie owej 
podmiotowości w zakresie relacji zewnętrznych i polityki bezpieczeństwa: Przewod-
niczącego Rady Europejskiej, jako reprezentanta Unii, wysokiego przedstawiciela 
będącego jednocześnie wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, odpowiedzial-
nego za realizację nowej polityki oraz Europejską Służbę Działań Zewnętrznych, 
czyli aparat wykonawczy. Telefon, o którym mówił Kissinger, miał stanąć na biurku 
Przewodniczącego Rady. 

Rychło jednak nastąpił rodzaj zawodu, szczególnie po personalnych nominacjach 
na najważniejsze stanowiska, które traktat ten przewidywał, wraz z towarzyszącym 
mu przekonaniem, że Unia sama nie wykorzystała szansy, jaką stworzyły nowe prze-
pisy. Rozczarowanie to nie powinno być jednak zaskoczeniem, gdyż uwidacznia ono 
trzy zasadnicze ograniczenia, które Unia Europejska musi przezwyciężyć, jeśli chce 
stać się pełnowymiarowym aktorem stosunków międzynarodowych, niezależnie od 
tego, jak oceniamy taki scenariusz z punktu widzenia doktrynalnego (czy UE w ogóle 
powinna odgrywać taką rolę?) lub analizując interesy, którym taki rozwój wypadków 
mógłby służyć (qui bono? kto najwięcej zyskałby na zastąpieniu konieczności uzgad-
niania polityki zagranicznej poszczególnych państw przez jedną centralnie decydo-
waną linię działań globalnych Europy). Sam zapis traktatowy w tym względzie nie 
stanowi wystarczającego narzędzia zmiany. System polityczny Unii Europejskiej cha-
rakteryzuje się bowiem dużą elastycznością, co powoduje, że jego ostateczny kształt 
jest raczej wynikiem praktyki działania i interpretacji prawa niż jego litery. 

Ograniczeniami podmiotowości geopolitycznej Unii są: międzyrządowe gry op-
arte na rozbieżnych interesach, brak jednej koncepcji kształtu „polityki zagranicznej” 
Unii Europejskiej oraz niedookreślony model organizacyjny administracji mającej tę 
politykę prowadzić, uwikłany ponadto w rywalizację instytucjonalną, jaka nieustan-
nie prowadzona jest w ramach systemu politycznego Unii Europejskiej.

Gry państwowe

Na pytanie, czego Unii brakuje, by prowadzić strategiczną politykę globalną, Timot-
hy Garton Ash odpowiedział, że 

„[n]ie potrzeba nam do tego Stanów Zjednoczonych Europy. Potrzebna jest przede wszystkim 
wola polityczna ze strony strategicznej koalicji państw członkowskich. W tej koalicji muszą się 

3 Zdania takie znalazły się zarówno w komentarzach publicystów (zob. J. Trenkner, Telefon do Europy, 
„Tygodnik Powszechny”, 30 czerwca 2009), jak i w analizach już od czasu projektu Traktatu Konstytu-
cyjnego (zob. P.M. Kaczyński, Traktat da nam siłę, „Analizy i Opinie”, Instytut Spraw Publicznych 2005, 
nr 33, s. 5).
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znaleźć Niemcy, Francja i Wielka Brytania – ale nie tylko one. Wtedy można będzie uprawiać 
wspólną politykę zagraniczną”4.

W rzeczy samej klucz leży w tym przypadku w uzgodnieniu woli politycznej naj-
ważniejszych państw członkowskich Unii Europejskiej. Wypadkowa tych uzgodnień 
zwykle działała na niekorzyść tworzenia silnych struktur ponadnarodowych, szcze-
gólnie w obszarze uznawanym za wrażliwy dla narodowych interesów, o ile wpro-
wadzenie metody ponadnarodowej nie miało wprost tym interesom służyć. Także 
personalne wybory dokonane przy obsadzie nowych stanowisk przewidzianych 
w traktacie z Lizbony są dowodem, że rządy europejskich państw mają raczej skłon-
ność do porozumienia przy najmniejszym wspólnym mianowniku, niż gotowe są do 
wyborów prawdziwie strategicznych. 

Jednym z czynników istotnie obniżającym zdolność państw członkowskich do 
podejmowania zdecydowanych kroków w nadawaniu podmiotowego kierunku 
wspólnotowym działaniom zewnętrznym jest fakt znacznego zróżnicowania krajów 
wchodzących w skład Unii Europejskiej w zakresie ich geopolitycznego statusu. Po-
woduje to skrajnie odmienne oczekiwania poszczególnych rządów wobec roli, jaką 
mogłaby odgrywać Unia. 

Jeśli przyjąć założenie, że kategorie statusowe państwa możemy określić przez 
porównanie dwóch zmiennych – roli państwa oraz jego postrzegania jako uczestni-
ka międzynarodowego procesu decyzyjnego (politycznego), to w Unii mamy pełną 
paletę uczestników polityki międzynarodowej5. Rola związana jest w większym stop-
niu z „twardymi” wyznacznikami geopolitycznymi, takimi jak potencjał ludnościo-
wy, położenie, posiadanie silnych instrumentów oddziaływania na innych. Stąd też 
możemy podzielić państwa na te, które są niezbędnymi (koniecznymi) uczestnikami 
procesów politycznych, inaczej mówiąc, nie da się ich pominąć z racji ich potencjału 
geopolitycznego, oraz te, które nie osiągają tego statusu. Postrzeganie wiąże się nato-
miast z dyskursywnym wymiarem relacji międzynarodowych, a zatem z dominują-
cym językiem dyskursu politycznego, powszechnie podzielanymi wartościami w glo-
balnych relacjach, stosowanymi przez państwa strategiami promowania własnych 
interesów czy wreszcie zabiegami natury promocyjnej. Możemy mówić w tym wy-
padku o państwach, które postrzega się jako pozytywnych współuczestników okre-
ślonego procesu politycznego (których udział jest uznawany albo za wartość samą 
w sobie, albo też za bezpieczny dodatkowy element koalicji rozstrzygającej), albo też 
– odwrotnie – o państwach, które stara się wyizolować (z racji ich stanowiska), a gdy 
jest to niemożliwe (np. z racji procedury jednomyślnej), to maksymalnie osłabić ich 
wpływ, tak by zminimalizować ich znaczenie wobec innych uczestników.

W Unii Europejskiej wciąż są obecne międzypaństwowe gry zarówno na polu ról 
państw członkowskich, jak i ich postrzegania. Gry te dotyczą różnych zakresów po-
lityki, ale szczególnie jaskrawo widoczne są w odniesieniu do działań zewnętrznych, 

4 Zob. T.G. Ash, Krzyżyk...
5 Szerzej o tych wyznacznikach [w:] K. Szczerski (red.), Podmiotowość geopolityczna, Krajowa Szkoła 

Administracji Publicznej, Warszawa 2009.
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dlatego że są one najbardziej wrażliwym obszarem interesów narodowych, gdzie ka-
tegorie statusowe są najważniejsze.

Cztery typy idealne kategorii statusowych państw członkowskich Unii Europej-
skiej wynikające ze złożenia obu zmiennych przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela  1
Cztery kategorie statusowe państwa 

Zmienne Postrzeganie

Pożądany Niepożądany

 Rola Konieczny Kategoria A pełna pod-
miotowość 

Kategoria B 
państwo asertywne

Niekonieczny Kategoria C państwo 
„głównego nurtu”

Kategoria D 
państwo peryferyjne 

Źródło: K. Szczerski (red.), Podmiotowość..., s. 22

Istotne jest to, że w debatach o przyszłych kierunkach zintegrowanych działań 
zewnętrznych Unii można dostrzec różne opinie państw należących do poszczegól-
nych kategorii statusowych. Najważniejszą rolę odgrywają, rzecz jasna, kraje Katego-
rii A posiadające własną pełną podmiotowość zarówno wewnątrz Unii, jak i w poli-
tyce globalnej. Nie mają one interesu w tworzeniu silnej struktury ponadnarodowej, 
o ile nie mogłyby jej kontrolować. Ich strategia w stosunku do Europejskiej Służby 
Działań Zewnętrznych zakłada zatem osłabienie personalne przywództwa w ramach 
polityki zewnętrznej Unii, taką organizację właściwej administracji (np. przez zasady 
organizacji i obsadę stanowisk), która zapewni im kontrolę nad jej działaniami, oraz 
taki zakres przedmiotowy jej funkcjonowania (w sensie reprezentacji terytorialnej 
i problematyki), który nie będzie wchodził w kolizję z ich interesami. Państwa pod-
miotowe grają samodzielne role w stosunkach międzynarodowych i oddziaływania 
zewnętrzne Unii są dla nich korzystne tylko w takim zakresie, który będzie wartością 
dodaną do ich działań i nie spowoduje ich ograniczeń. Dlatego też podzielić je moż-
na na dwie subkategorie: grupę państw, które liczą na przejęcie kontroli nad nową 
Służbą (opowiadają się one za słabością personalnego przywództwa, ale za w miarę 
silną strukturą administracyjną), oraz grupę państw, które chcą utrzymać generalnie 
niski potencjał globalny Unii, by zachować swój własny (opowiadają się za słabością 
zarówno polityczną, jak i organizacyjną Służby).

Jak w wielu przypadkach, newralgiczna jest sytuacja państw kategorii B. Nale-
żą do niej kraje, które do pewnego stopnia potrafi ą uniezależnić się od zobowiązań 
wobec liderów polityki europejskiej i prowadzić własną politykę, także wbrew ich 
interesom. Są one koniecznymi, ale nie zawsze chwalonymi i pożądanymi uczest-
nikami całości gry. W największym stopniu ich sytuacja zależy od posiadanych in-
strumentów prawnoproceduralnych. Zmiany reguł proceduralnych i zasad organi-
zacyjnych mogą radykalnie zmienić status takich uczestników gry i doprowadzić do 
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ich wypadnięcia do najniższej kategorii. Dlatego państwa kategorii B są szczególnie 
wrażliwe na swoje formalne usytuowanie i prawa z tego wynikające. Strategia tych 
państw wobec Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych polega przede wszystkim 
na formalnym zagwarantowaniu sobie wpływu na jej działania, np. przez parytety 
geografi czne w obsadzie stanowisk (tzw. reprezentatywność terytorialna) czy też 
przez utrzymywanie kontroli nad podejmowanymi decyzjami przez Radę, w której 
mają stabilniejszą pozycję niż w ramach administracji ponadnarodowej (Komisji) 
czy też w kręgach lobbystycznych.

Trzecią kategorią, oznaczoną jako C, bardzo rozpowszechnioną, są państwa „nie-
mówiące własnym tekstem”. Wygłaszają one tezy za innych, w sytuacjach gdy jest to 
im potrzebne dla osiągnięcia własnego sukcesu. W zamian za to mogą liczyć albo 
na poparcie symboliczne ze strony głównych graczy, albo na poparcie realne swoich 
inicjatyw, o ile są one zbieżne z interesami silnych. Pozornie korzyści z tego odno-
szą obie strony – państwa kategorii C mają satysfakcję, że ich wniosek znalazł uzna-
nie większości państw ważnych, a te państwa unikają przypisania im roli hegemona 
(sprzecznej z zasadą równości) przez „rozpisanie” własnych interesów „na głosy”. Ta 
grupa państw, w odniesieniu do projektów Europejskiej Służby Działań Zewnętrz-
nych, zachowywać się będzie zgodnie z linią głównych państw członkowskich, licząc, 
przy decyzjach wtórnych – obsady poszczególnych stanowisk w centrali Służby oraz 
w delegacjach – że uda im się objąć pozycje średniego szczebla, tak by pokazać swoją 
skuteczność w promowaniu osób w strukturach wspólnotowych. 

Ostatnią, najniższą kategorią, są państwa peryferyjne, bez realnego znaczenia. Są 
one uczestnikami gry jedynie pozornie, bez prawa zabierania głosu, przebywają na 
polu gry krótko i w z góry wskazanym miejscu. Nie będą one odgrywały większej 
roli w negocjacjach dotyczących kształtu Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. 

Wszystkie te statusowe rozbieżności pomiędzy państwami członkowskimi istot-
nie obniżają zdolność Unii Europejskiej jako całości do wypracowania jednolitych 
ram dla działań zewnętrznych oraz prowadzą do jej geopolitycznej słabości, która 
wszakże nie przez wszystkich jest postrzegana negatywnie. 

Zakres działań zewnętrznych Unii Europejskiej

Drugim zasadniczym uwarunkowaniem, które wpływa na to, że zainstalowany tele-
fon Unii Europejskiej może okazać się głuchy, jest fakt, iż nie zostało jasno określone, 
jaki tak naprawdę kształt ma przybrać podmiotowość międzynarodowa Unii, poza 
tym, że od strony formalnej jest to podmiotowość organizacji międzypaństwowej. 
Inaczej mówiąc, czy Unia ma być mocarstwem cywilnym opartym przede wszystkim 
na instrumentach „miękkiej siły”, czy też ma ona się stać – po traktacie z Lizbony – 
pełnowymiarowym aktorem geopolitycznym6. 

6 Szerokie rozważania na temat Unii Europejskiej jako aktora międzynarodowego [w:] D. Milczarek, 
Pozycja i rola Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych. Wybrane aspekty teoretyczne, CEUW, 
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Pojęcie mocarstwa (potęgi) cywilnej (civilian power) było szczególnie popular-
ną formułą poszukiwania języka opisu, który określiłby specyfi kę międzynarodowej 
roli Unii Europejskiej już od lat siedemdziesiątych XX wieku7, co zaowocowało póź-
niej generalnym przekonaniem wyartykułowanym przez Roberta Kagana w znanym 
stwierdzeniu, że „Europejczycy są z Wenus, a Amerykanie z Marsa”8. Potęgi cywilne, 
za które uznawano także niektóre państwa, miały charakteryzować się takimi wy-
znacznikami swego działania, jak: uznanie konieczności współpracy z innymi akto-
rami przy realizacji międzynarodowych celów, zapewnienie osiągania celów global-
nych przez koncentrację na instrumentach nie wojskowych, lecz przede wszystkim 
ekonomicznych, gotowość do rozwoju współpracy ponadnarodowej jako odpowiedź 
na istotne problemy zarządzania polityką międzynarodową9. 

Innym pojęciem, charakteryzującym specyfi czną rolę międzynarodową Unii, jest 
termin „potęga normatywna” (normative power), co ma odzwierciedlić przywiązywa-
nie wagi do globalnego promowania przez Unię określonych norm i wartości, a nie 
wyłącznie interesów geopolitycznych10. Element defi nicyjny potęgi normatywnej, który 
uznawano za najistotniejszy, to „działanie na drodze normatywnej” przy użyciu takich 
podstawowych zasad, jak pokój, wolność, demokracja, rządy prawa i prawa człowieka, 
oraz norm wspomagających: solidarności społecznej, niedyskryminacji, zrównoważo-
nego rozwoju i dobrego rządzenia11. Pojęcie potęgi normatywnej było poniekąd próbą 
odpowiedzi na pojawiające się głosy, że Unia jako „potęga cywilna” jest zbyt słaba i taki 
stosunek do jej roli zaczynał być postrzegany jako niemożliwy do utrzymania12. 

Ostatecznie odwołania te przybrały, w odniesieniu do Unii Europejskiej, formę 
debaty wokół zaproponowanego przez Josepha Nye’a terminu „miękka siła” (soft  po-
wer), której istotą oddziaływania jest przede wszystkim atrakcyjność i siła przycią-
gania zamiast potęgi strachu i przewagi militarnej. Nye podkreślał, że właśnie Unia 
Europejska ma duży potencjał w zakresie miękkiej siły13. 

Wszystkie te punkty widzenia odżywają na nowo po wejściu w życie traktatu z Liz-
bony stwarzającego nowe możliwości twardego oddziaływania politycznego Unii Eu-
ropejskiej, czego przejawy zaznaczały się oczywiście także już wcześniej. Szczegól-
nie istotnymi elementami rozwoju ról politycznych Unii Europejskiej w stosunkach 
międzynarodowych była kwestia Kosowa i misja stabilizacyjna Unii na tym terenie 

Warszawa 2003 oraz S. Parzymies (red.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynaro-
dowych, Scholar, Warszawa 2009. 

7 F. Duchêne, La Communauté européenne et les aléas de l’interdépendance [w:] M. Kohnstamm, 
W. Hager (red.), L’Europe avec un grand E, Paris 1973, s. 26–45.

8 R. Kagan, Potęga i raj. Ameryka i Europa w nowym porządku świata, Studio Emka, Warszawa 2003.
9 H. Maull, Germany and Japan: Th e New Civilian Powers, „Foreign Aff airs” 1990, t. 69, nr 5, s. 92–93.

10 Zob. I. Manners, Normative Power Europe. Th e European Union between International and World 
Society, „Journal of Common Market Studies” 2002, t. 40, nr 3.

11 I. Manners, Normative Power Europe: Contradiction in Terms?, „Journal of Common Market Stu-
dies” 2002, t. 40, z. 2, s. 242–243.

12 Zob. H. Bull, Civilian Power Europe. A Contradiction in Terms, „Journal of Common Market 
Studies” 1982, t. 21, nr 1, s. 149–170.

13 Zob. J.S. Nye Jr., Soft  power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Wydawnictwa Akademickie 
i Profesjonalne, Warszawa 2007. 
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czy rozwój polityki sąsiedztwa i oddziaływanie przez jej instrumenty, nie wspomina-
jąc już o rozbudowie polityki bezpieczeństwa i obrony14. 

Stąd też pojawiły się debaty o możliwej ewolucji międzynarodowej obecności 
Unii. Jedną z propozycji ich podsumowania przedstawił Jacek Czaputowicz za Filippo 
Andreattą, który proponuje dwie zmienne określające możliwe modele międzynaro-
dowego znaczenia Unii Europejskiej: postrzeganie Unii (możliwe są tu dwa warian-
ty – UE jako podmiotowy aktor lub jako organizacja działająca za pośrednictwem 
państw członkowskich) oraz kierunki oddziaływania (możliwe są także dwie opcje – 
skierowane na zewnątrz oraz do wewnątrz, na politykę państw członkowskich). Z ze-
stawienia tych dwóch zmiennych wyprowadza on cztery modele: Unia jako aktor 
skierowany na zewnątrz (czyli Unia jako klasyczne mocarstwo geopolityczne), Unia 
jako aktor skierowany do wewnątrz (co oznacza federalizację Unii i uwspólnotowie-
nie polityki zewnętrznej), Unia jako organizacja skierowana na zewnątrz (co bliskie 
jest koncepcji potęgi cywilnej) oraz Unia jako organizacja skierowana do wewnątrz 
(co ma prowadzić do polityki wewnętrznego bezpieczeństwa)15. 

Inną propozycją charakterystyki międzynarodowej pozycji Unii jest opis celów 
działania. I tak, przykładowo, Roman Kuźniar stawia przed Unią polizbońską cztery, 
niektóre w wymiarze praktycznym, kontrowersyjne cele16: bezpieczeństwo (w modelu 
nienatowskim polegające na „pozytywnej współzależności”, czyli aktywnym kształto-
waniu swego otoczenia oraz uzależnianiu go od stosunków z Europą), gospodarka 
światowa (kształtowanie globalnego porządku ekonomicznego, który będzie bliski 
modelowi gospodarczemu samej Unii), kwestie energetyczne i klimatyczne oraz pro-
mocja praw człowieka, demokracji i dobrego rządzenia, a także dostarczanie pomocy 
humanitarnej. 

Z przyjęciem aktywnej globalnej roli politycznej przez Unię Europejską wiąże się 
jednak kilka podstawowych problemów, z których poniżej zostaną omówione jedy-
nie wybrane, a mianowicie przede wszystkim kwestia możliwości samodzielności 
politycznej Europy, wyznaczników realizacji celów globalnych przez Europę oraz 
problem wyboru przez Europę, jako podmiotu, celu swego działania. 

Podstawowym pytaniem o globalną politykę Unii Europejskiej jest to, czy posiada 
ona w ogóle samodzielne cele polityczne, czy też mamy w tym przypadku do czy-
nienia z podmiotowością wtórną (captured identity). Wiąże się to z dyskusją wokół 
zagadnienia principal/agent (mocodawca/przedstawiciel, a w kontekście niniejszych 
rozważań: podmiotowość pierwotna/podmiotowość wtórna w systemie) w teorii in-
tegracji europejskiej17 i z pytaniami, czy Unia jest wyłącznie realizatorem woli państw 
członkowskich – wówczas instytucjami o charakterze pierwotnym są te, w których 
ramach uzgadnia się interesy międzyrządowe (w naszym przypadku szczególnie 

14 Zob. E. Tulmets, Can the Discourse on „Soft  Power” Help the EU to Bridge its Capability-Expectations 
Gap?, „European Political Economy Review” lato 2007, nr 7, s. 195–226; K.E. Smith, Still civilian Power 
EU? Cyt. za: http://www.arena.uio.no/cidel/WorkshopOsloSecurity/Smith.pdf (12.12.2011).

15 Zob. J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych, Warszawa 2007, s. 369–370. 
16 R. Kuźniar, Dajmy wreszcie Unii coś od siebie, „Dziennik”, 11 listopada 2009. 
17 Principal Agent Th eory [w:] M. Pollack, Delegation, Agency and Agenda-Setting in European Com-

munity, „International Organization” 1997, t. 51 (1), s. 99 i n. 
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Rada ds. Stosunków Zewnętrznych, FAC), a wysoki przedstawiciel powinien być 
wykonawcą woli rządów, czy też Unia zyskuje już własną podmiotowość pierwotną, 
a wtedy dominować powinny procedury ponadnarodowe i usytuowanie wysokiego 
przedstawiciela powinno znajdować się bliżej osi Komisja–Parlament18. 

Rozróżnienie to ma oczywiście istotne znaczenie dla zasady formułowania ce-
lów politycznych przez europejskie gremia decyzyjne. Konstrukcja instytucjonalna 
Unii Europejskiej połączona z jej podmiotowością prawnomiędzynarodową tworzy 
bowiem zjawisko zupełnie nowe w historii naszego kontynentu, jakim jest wystę-
powanie zbiorowego aktora, deklarującego wolę prowadzenia polityki zewnętrznej, 
posiadającego formalne, spersonalizowane instrumenty realizowania tejże polity-
ki (wysoki przedstawiciel, Przewodniczący Rady Europejskiej, Służba Działań Ze-
wnętrznych), ale wciąż bez określonego jasno jej celu, wyartykułowanego wspólnego 
interesu w polityce międzynarodowej, z trudno defi niowalną zbiorową racją stanu, 
aż wreszcie z wyraźnie zapośredniczoną legitymizacją do działania w strukturach 
rządowych państw członkowskich. 

Te wszystkie czynniki powodują niebezpieczeństwo zrodzenia się w Unii Europej-
skiej, w odniesieniu do polityki zewnętrznej, swoistego rodzaju „kompetencji (wła-
dzy) sierocej”. O ile bowiem w wymiarze polityk sektorowych możemy mówić o do-
minacji modelu władzy transakcyjnej, gdzie postanowienia są wynikiem „długich 
ciągów decyzyjnych”, w których realizuje się reguła przetargu interesów i ich każ-
dorazowa konfi guracja wyznacza interes wspólny, a polityki te mają charakter silnie 
sproceduralizowany, o tyle charakter polityki zewnętrznej jest inny, gdyż dominują 
w niej decyzje odizolowane (wysłanie sił interwencyjnych, podpisanie umowy z kra-
jem trzecim, uznanie niepodległości itp.), a ponadto mamy do czynienia z rozbież-
nymi racjami stanu poszczególnych krajów członkowskich w wymiarze interesów 
i geopolityki. Stąd też polityka zewnętrzna Unii Europejskiej może być łatwo podda-
na dominacji najsilniejszych aktorów wewnętrznych procesu decyzyjnego. Oznacza 
to funkcjonowanie w imieniu grupy państw pod wspólną nazwą działania w imieniu 
Europy, co zostało omówione wcześniej. 

Syntetyczne rozpatrywanie teoretycznych wariantów międzynarodowej roli Unii 
Europejskiej jako aktora globalnego Dariusz Milczarek proponuje oprzeć na pięciu 
dychotomicznych zestawieniach, w których pierwsze pojęcie opisuje skrajne role po-
zytywne, a drugie skrajne negatywne: przyjaciel–wróg, sojusznik–przeciwnik, poma-
gający–hegemon, współpracownik–rywal oraz partner–konkurent19. Dochodzi on 
do wniosku, że role skrajnie negatywne Unia realizuje bardzo rzadko (niekiedy wo-
bec państw uznanych za zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego), chętnie 
natomiast sięga po role pozytywne. 

Jeżeli rozpatrujemy dotychczasowe główne wyznaczniki globalnej roli Unii Eu-
ropejskiej, to należy do nich zaliczyć: multilateralizm, jako koncepcję ładu między-

18 O systemowych konsekwencjach teorii mocodawca/przedstawiciel [w:] J. Ruszkowski, Wstęp do 
studiów europejskich, PWN, Warszawa 2007, s. 240.

19 D. Milczarek, Teoretyczne interpretacje międzynarodowej roli Unii Europejskiej [w:] R. Kuźniar 
(red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, Wydawnictwo UW, Warszawa 2005, s. 430 i n.
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narodowego, partnerstwo transatlantyckie i partnerstwa wielostronne z wybrany-
mi obszarami geografi cznymi świata, jako rozbudowane instrumenty współpracy, 
użytkowanie narzędzi ekonomicznych do realizacji celów politycznych, intensywną 
współpracę w bezpośrednim sąsiedztwie jako priorytet dla budowy „ładu buforowe-
go” oraz rosnące znaczenie kwestii bezpieczeństwa w polityce europejskiej. 

Znajduje to potwierdzenie w sprawozdaniu Rady dla Parlamentu Europejskiego 
dotyczącym głównych aspektów i podstawowych wyborów w zakresie Wspólnej 
Polityki Zewnętrznej i Bezpieczeństwa za 2008 rok. Jego poszczególne rozdziały 
wskazują na realne kierunki działań zewnętrznych Unii i ich mapę funkcjonalną. 
Raport wymienia cztery merytoryczne formy realizacji działań zewnętrznych. Po 
pierwsze, sprostanie zagrożeniom (takim jak proliferacja ryzyka, terroryzm, kon-
fl ikty regionalne i sytuacje niestabilności) i globalnym wyzwaniom (bezpieczeń-
stwo energetyczne, zmiana klimatu). Po drugie, budowanie stabilności w Europie 
i poza jej granicami (przez politykę poszerzania i oferowania tzw. perspektywy eu-
ropejskiej jako narzędzia stabilności, wzmocnioną współpracę z regionami sąsia-
dującymi oraz przezwyciężanie kryzysów i zamrożonych konfl iktów w sąsiedztwie, 
ze szczególnym uwzględnieniem Bałkanów). Po trzecie, wkład w skuteczniejszy 
porządek wielobiegunowy (działalność w ramach struktur wielostronnych – ONZ, 
NATO, OBWE, w Radzie Europy oraz innych międzynarodowych mechanizmach 
koordynacji, a także promowanie demokracji, poszanowania praw człowieka 
i praworządności, walka z bezkarnością). Po czwarte, promowanie partnerstw na 
całym świecie, przy czym za aktorów szczególnego zainteresowania uznano Stany 
Zjednoczone, Federację Rosyjską, Chiny, Indie, Brazylię, Japonię oraz Kanadę, a na 
liście obszarów regionalnej współpracy znalazły się Afryka, Azja, Azja Środkowa 
i region Morza Czarnego, region Zatoki Perskiej i Morza Śródziemnego, Bałkany 
Zachodnie, Ameryka Łacińska i Karaiby20. 

Europejska koncepcja multilateralizmu wyrasta z przekonania, że główną rolą 
Europy we współczesnych stosunkach międzynarodowych jest pozycja brokera kon-
sensusu, adwokata rozwiązań pokojowych będącego zwolennikiem poszukiwania 
dyplomatycznych, a nie militarnych, sposobów rozwiązywania konfl iktów. W wy-
miarze instytucjonalnym Europa opowiadać się powinna za zachowaniem znaczenia 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, a szczególnie utrzymaniem autorytetu i siły 
prawa międzynarodowego jako narzędzia regulacji stosunków między państwami. 
Jednocześnie multilateralizm oznacza, w tym kontekście, dążenie do zawierania glo-
balnych porozumień sektorowych obejmujących takie dziedziny, jak ochrona środo-
wiska (Kioto/Kopenhaga) czy handel (rundy WTO), które prowadzą do stworzenia 
reżimów regulacyjnych.

Partnerstwa, jako narzędzia polityczne, oznaczają budowanie specjalnych re-
lacji z głównymi graczami na scenie globalnej. Szczególne znaczenie ma tu, rzecz 
jasna, partnerstwo transatlantyckie ze Stanami Zjednoczonymi, którego umocnienie 

20 Zob. Roczne sprawozdanie Rady dla Parlamentu Europejskiego dotyczące głównych aspektów i pod-
stawowych wyborów w zakresie WPZiB, Wspólnoty Europejskie, Bruksela 2008.
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w postaci nowej inicjatywy znalazło się wśród propozycji prezydencji niemieckiej 
z pierwszej połowy 2007 roku i przyniosło stały mechanizm konsultacji na szczytach 
UE–USA. Partnerstwo to jest ściśle realizowane w wymiarze praktycznym i strate-
gicznym, jednocześnie napotyka pewne bariery wizerunkowe związane zarówno 
z koncepcją tożsamości europejskiej jako nieamerykańskiej, jak i z rozdźwiękami 
pomiędzy globalnymi priorytetami państw europejskich i USA, konkurencją gospo-
darczą, a także z problemami, takimi jak choćby amerykański obowiązek wizowy dla 
części państw członkowskich Unii (np. Polski). Mniej zaawansowane, przyjmujące 
raczej formę „dialogu strukturalnego” są partnerstwa z partnerami z innych obsza-
rów świata, zwłaszcza z krajami Ameryki Południowej i Karaibów, Pacyfi ku, Azji – 
Dalekiego Wschodu (ASEAN), Afryki, a także z pojedynczymi, szczególnie ważnymi 
państwami, takimi jak Indie, Brazylia, Japonia czy Korea Południowa. Odrębnym in-
strumentem są partnerstwa działające w zakresie odrębnych dokumentów prawnych, 
tzw. Porozumień o Partnerstwie i Współpracy (PCA), obecnie negocjowane z tak 
istotnymi aktorami stosunków międzynarodowych, jak Chiny, Ukraina czy Rosja.

Trzecim ważnym wyznacznikiem europejskiej roli globalnej jest wymiar eko-
nomiczny, widoczny w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, kraje Unii Europejskiej 
(gospodarczo zintegrowane) stanowią istotną część światowej gospodarki, stąd za-
interesowane są rozwojem handlu globalnego oraz kształtem porozumień liberaliza-
cyjnych sprzyjających interesowi Europy. Wynika z tego duża aktywność działającego 
w imieniu państw członkowskich Komisarza ds. Handlu. Po drugie, Unia Europejska 
jest największym światowym donatorem pomocy rozwojowej i humanitarnej. Dlate-
go też bywa czasem nazywana global payer (globalny płatnik), jako przeciwstawienie 
jej słabości w wymiarze global player (globalny gracz). 

Czwartym wymiarem europejskiej polityki globalnej jest Europejska Polityka Są-
siedztwa, która stanowi obecnie podstawowy instrument kształtowania relacji Unii 
z jej bezpośrednim otoczeniem. Jej generalnym celem jest współpraca polityczna, in-
tegracja gospodarcza, rozwój kontaktów międzyludzkich oraz wspólne inwestycje in-
frastrukturalne. Polityka ta powinna mieć dwa wymiary – jeden o charakterze trwa-
łej współpracy zewnętrznej, skierowany do państw, które nie aspirują do członkostwa 
w Unii Europejskiej, oraz drugi, którego zasadą powinno być stopniowe zbliżanie 
potencjalnych krajów członkowskich do modelu politycznego, społecznego i gospo-
darczego Unii. W pierwszym wymiarze ta polityka powinna być skoncentrowana na 
uzyskaniu przez Unię Europejską „potencjału grawitacyjnego”, który powodowałby 
przyciąganie w jej orbitę państw bezpośredniego i dalszego sąsiedztwa, tak by czynić 
je gospodarczo i politycznie związanymi z losem Europy i tym samym „eksporto-
wać stabilizację” i stworzyć wokół przyjazny bufor środowiska międzynarodowego. 
W drugim wymiarze polityka sąsiedztwa powinna stanowić narzędzie rozszerzania 
Unii Europejskiej i jej celem winno być transformowanie krajów zgłaszających wolę 
członkostwa wedle wzorów polityki wspólnotowej. Istotne jest, by Europejska Polity-
ka Sąsiedztwa była geografi cznie zrównoważona, wyposażona w realne instrumenty 
fi nansowania wspólnych przedsięwzięć oraz by nie była zakładnikiem żadnych ze-
wnętrznych źródeł oddziaływania o charakterze geopolitycznym.
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Ostatnim ważnym wyznacznikiem polityki zewnętrznej Unii Europejskiej jest po-
trzeba zwiększenia bezpieczeństwa obywateli Europy przez działania zgodne z Euro-
pejską Strategią Bezpieczeństwa i rozwój jej zdolności do reagowania i zapobiegania 
zagrożeniom, widziany jako część szerszego potencjału transatlantyckiego. 

Przechodząc, na koniec, do szczegółowej analizy możliwych instytucjonalnych 
modeli wspólnej polityki działań zewnętrznych Unii Europejskiej, możemy wpro-
wadzić dwie zmienne porządkujące, a mianowicie jej zasięg (w rozumieniu celów 
politycznych, geografi cznych obszarów oddziaływania i dostępnych instrumentów 
realizacji) oraz kształt (w rozumieniu modelu instytucjonalnego). W każdym z tych 
dwóch zakresów mamy do czynienia z dwoma wariantami. Możemy mówić o polity-
ce zewnętrznej wąskiego lub szerokiego zasięgu oraz o polityce zintegrowanego lub 
pluralistycznego kształtu. Po złożeniu tych wariantów otrzymujemy swego rodzaju 
matrycę analityczną, przedstawioną w tabeli 2.

Tabela  2
Warianty polityki zewnętrznej Unii Europejskiej

Kształt Zasięg

Wąski Szeroki

Zintegrowany 
(ponadnarodowy)

UE jako miękka siła UE jako aktor geopolitczny

Pluralistyczny 
(międzyrządowy)

UE jako przedstawiciel 
państw

UE jako strategiczna organi-
zacja międzynarodowa

Źródło:  oprac. własne na podstawie K. Szczerski, Dynamika systemu europejskiego, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008, 
s. 147

Na podstawie takiego zestawienia poszczególne typy polityki zewnętrznej może-
my zdefi niować następująco:

1.  Unia jako miękka siła to polityka wąska – ponadnarodowa, czyli typ konsumu-
jący zaawansowania polityzacji Unii Europejskiej w zakresie instytucjonalnym, 
ale bez rozszerzania pola przedmiotowego działań zewnętrznych. Oznacza to, 
że polityka ta realizowana jest co prawda w reżimie ponadnarodowym, czyli 
w układzie instytucjonalnym, ze wzmocnioną rolą Parlamentu Europejskiego 
oraz wysokim przedstawicielem i podległą mu Służbą – zbliżonymi organiza-
cyjnie do Komisji Europejskiej – ale przy wprowadzeniu bardzo ograniczo-
nego zakresu spraw poddanych tej polityce i silnej kontroli działań ze strony 
państw członkowskich.

2.  Unia jako aktor geopolityczny to polityka szeroka – ponadnarodowa. Jest to 
wariant najbardziej radykalny – Unia Europejska zostaje tu uznana za samo-
dzielnego aktora polityki międzynarodowej, a o jej interesach decydują insty-
tucje wspólnotowe, które określają jej cele i realizują tę politykę. To, jak się 
wydaje, droga postulowana docelowo przez Parlament Europejski. 
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3.  Unia jako przedstawiciel państw (agent) to polityka wąska – międzyrządowa, 
czyli wariant tradycyjny, bliski pierwotnemu modelowi systemu europejskie-
go. Działania zewnętrzne oznaczają w tym wariancie de facto koordynację 
działań państw członkowskich, przy wprowadzeniu instytucji moderujących 
i obowiązywaniu zasady elastycznej jedności. To typ, za którym opowiada się 
część silnych państw członkowskich, a instytucjonalnie najbliższy jest on po-
stanowieniom Rady. 

4.  Unia jako strategiczna organizacja to polityka szeroka – międzyrządowa. Jest 
to model, w którym pozostawiona zostaje logika negocjacji między państwami 
członkowskimi jako podstawowy mechanizm decyzyjny, ale przy znacznym 
poszerzeniu pola, którego dotyczy i w którego ramach państwa muszą z sobą 
koordynować i uzgadniać swoje działania. Część dużych państw członkow-
skich skłonna byłaby poprzeć taki rozwój wypadków pod warunkiem kontroli 
przez siebie procesów decyzyjnych. 

Jeżeli spojrzymy na owe cztery typy idealne dynamiki systemowej w Unii Euro-
pejskiej, to możemy dojść do dwóch zasadniczych wniosków. Jeden dotyczyć będzie 
zmiany funkcjonalnej, a drugi zmiany formalnej. Oba wnioski dotyczą sytuacji obec-
nej zarówno w odniesieniu do praktyki, jak i litery nowego traktatu z Lizbony. Oba 
wychodzą z założenia, że pierwotnym typem jest model polityki wąskiej – między-
rządowej (typ C). Możemy zatem wyobrazić sobie trzy możliwe kierunki zmian: zin-
tegrowanie (przejście od typu C do typu A), uwspólnotowienie (zmiana radykalna: 
przejście od typu C do typu B) oraz poszerzenie (przejście od typu C do typu D). 
W którą zatem stronę może podążać jego ewolucja? 

Zmiany funkcjonalne mogą się dokonać w każdym z kierunków. Zintegrowanie 
może mieć swe źródło w eksternalizacji polityk wspólnotowych, a szczególnie kwe-
stii handlowych i inwestycyjnych. Sprzyja to wzmacnianiu roli Komisji Europejskiej 
odpowiedzialnej za prowadzenie zintegrowanych polityk wspólnotowych, nawet bez 
zmiany traktatowej. Uwspólnotowienie może się wiązać z gotowością do poszerzania 
obecności Unii Europejskiej w świecie przy użyciu wspólnych zasobów (gospodar-
czych, kulturowych, policyjno-interwencyjnych), co będzie wymuszało poddawa-
nie ich logice ponadnarodowej. Wreszcie funkcjonalne poszerzenie może się łączyć 
z potrzebami wspólnego działania państw europejskich w tradycyjnych domenach 
polityki międzynarodowej, która działa w logice państw, jako uprawomocnionych 
podmiotów decyzyjnych. Dotyczyć to może choćby działań na forum globalnych in-
stytucji międzypaństwowych (ONZ, WTO) lub rozstrzygania globalnych problemów 
natury podstawowej, związanych z bezpieczeństwem czy ładem międzynarodowym 
(interwencje wojskowe, uznanie niepodległości państw trzecich). 

Jeżeli spojrzymy na dynamikę od strony formalnoprawnej i instytucjonalnej, to 
zintegrowanie stało się częściowo faktem wraz z wejściem w życie traktatu z Lizbo-
ny. Pojawiają się w nim bowiem zapisy wzmacniające rolę ponadnarodowych in-
stytucji – szczególnie wysokiego przedstawiciela wyposażonego w Służbę Działań 
Zewnętrznych, jak również Parlamentu Europejskiego, który wkracza po raz pierw-
szy w obszar działań zewnętrznych Unii, m.in. w związku z zapisem, że ma prawo 
opiniować umowy międzynarodowe wykraczające poza ścisły zakres polityki zagra-
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nicznej (a więc handlowe, kulturalne i inne). Zintegrowanie jest częściowe, gdyż 
większość prerogatyw pozostaje w gestii państw członkowskich. Traktat z Lizbony 
jest także, w pewnym stopniu, urzeczywistnieniem przejścia poszerzającego (w stro-
nę typu D), gdyż rozszerza zakres wewnętrznej koordynacji działań zewnętrznych 
państw członkowskich także na kwestie natury strategicznej. 

Problemy instytucjonalne 

Nie mniej rozległe są problemy z organizacją administracyjnej obsługi działań ze-
wnętrznych Unii21. Mają one dwa powiązane z sobą oblicza. Po pierwsze problema-
tyczne jest usytuowanie samego Wysokiego Przedstawiciela ds. Działań Zewnętrznych 
i Polityki Bezpieczeństwa. Po drugie nie do końca jasny jest charakter korpusu urzęd-
ników pracujących na jej rzecz, nazwanych Europejską Służbą Działań Zewnętrznych. 

Podstawą prawną decyzji Rady w sprawie organizacji i funkcjonowania Służby 
jest art. 27 ust. 3 TUE, który mówi, że:

„[w] wykonywaniu swojego mandatu, wysoki przedstawiciel jest wspomagany przez Euro-
pejską Służbę Działań Zewnętrznych. Służba ta współpracuje ze służbami dyplomatycznymi 
Państw Członkowskich i składa się z urzędników właściwych służb Sekretariatu Generalnego 
Rady i Komisji, jak również z personelu delegowanego przez krajowe służby dyplomatyczne. 
Organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych określa de-
cyzja Rady. Rada stanowi na wniosek wysokiego przedstawiciela po konsultacji z Parlamentem 
Europejskim i po uzyskaniu zgody Komisji”. 

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) powinna składać się z jednoli-
tych geografi cznie (obejmujących cały region bądź państwo) i tematycznie działów, 
które pod nadzorem wysokiego przedstawiciela będą wykonywać zadania obecnie 
leżące w kompetencjach odpowiednich działów Komisji oraz sekretariatu Rady. 
W skład centralnej administracji Służby wejdą także działy: prawny, informacyjny 
oraz koordynujący współpracę z innymi instytucjami. 

W celu umożliwienia wysokiemu przedstawicielowi prowadzenia Europejskiej 
Polityki Bezpieczeństwa i Obrony unijne struktury zarządzania kryzysowego będą 
częścią ESDZ. Struktury te będą stanowić jednostki objęte bezpośrednim nadzorem 
wysokiego przedstawiciela i będą odpowiadać bezpośrednio przed nim. W ich skład 
wejdą również przedstawiciele sił zbrojnych pochodzący z krajów członkowskich. 
Polityka handlowa wedle traktatu powinna pozostać w gestii odpowiedniego komi-
sarza. Natomiast na mocy propozycji PE wysoki przedstawiciel może być reprezen-
towany przez komisarzy odpowiedzialnych za rozwój, pomoc humanitarną oraz roz-
szerzenie. Specjalni przedstawiciele UE (EUSR) będą podlegać bezpośrednio stałemu 

21 Zob. R.G. Whitman, Strenghtening the EU’s External Representation: Th e Role of the European Exter-
nal Action Service, DG Expo/AFET, Parlament Europejski, Bruksela 2010; A. Heritier, Establishing a Eu-
ropean External Action Service: Institutional Challenges and Possible Answers, DG Ipol/AFCO, Parlament 
Europejski, Bruksela 2008. 
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przedstawicielowi, jednakże fi nansowani będą oni z budżetu Wspólnej Polityki Ze-
wnętrznej i Bezpieczeństwa, administrowanego przez Komisję Europejską. Obecne 
przedstawicielstwa Komisji w krajach trzecich staną się przedstawicielstwami Unii 
pod nadzorem wysokiego przedstawiciela, stając się częścią struktur ESDZ. W skład 
przedstawicielstw wchodzić będą urzędnicy Służby oraz odpowiedni przedstawiciele 
Komisji. Wszyscy delegaci powinni pracować pod kierownictwem szefa delegacji. Ist-
niejące obecnie 132 przedstawicielstwa Komisji (125 delegacji Komisji Europejskiej 
oraz 7 przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych) zostaną włączone 
do nowej struktury, stając się tym samym przedstawicielstwami Unii Europejskiej. 
Ambasady UE będą pracowały w ścisłej współpracy ze służbami dyplomatycznymi 
krajów członkowskich. Stanowiska zostaną obsadzone przez urzędników Komisji 
Europejskiej, Rady, jak również korpusu dyplomatycznego poszczególnych krajów 
członkowskich. Przedstawicielstwa powinny odgrywać znaczącą rolę w zakresie 
ochrony dyplomatycznej i konsularnej obywateli Unii w państwach trzecich.

Istota sporu, jaki toczy się wokół usytuowania instytucjonalnego wysokiego przed-
stawiciela (a wraz z nim Służby), wynika z rozstrzygnięcia, które, paradoksalnie, w za-
łożeniach miało nadać mu silniejszą pozycję i bardziej wyraziste prerogatywy, a miano-
wicie z połączenia trzech funkcji: samodzielnego organu Unii, Wiceprzewodniczącego 
Komisji Europejskiej oraz działającego Przewodniczącego Rady ds. Stosunków Ze-
wnętrznych (FAC, czyli jednej z formacji Rady). W ten sposób charakter tej funkcji 
jest trojaki i przez to stał się przedmiotem sporu na osi istotnego podziału w ramach 
systemu politycznego Unii Europejskiej, to znaczy na linii: międzyrządowość a ponad-
narodowość. Z jednej strony mamy stanowisko krajów członkowskich, które zwracają 
uwagę na to, że zacytowany przepis traktatowy oddziela wyraźnie mandat wysokiego 
przedstawiciela od jego innych funkcji i powołuje Służbę związaną wyraźnie właśnie 
tylko z tym mandatem, a ponadto wysoki przedstawiciel jest – zdaniem rządów państw 
członkowskich – związany politycznie z Radą, której jednej z formacji przewodzi. 
Z drugiej strony istnieje pogląd wyrażany przez Parlament Europejski, który w swoim 
dokumencie bardzo wyraźnie wskazuje, że Służba powinna być zorganizowana wedle 
wzorów Komisji Europejskiej, a wysoki przedstawiciel, jako wiceprzewodniczący Ko-
misji, jest politycznie odpowiedzialny przed Parlamentem, który powinien mieć także 
pełną kontrolę budżetową i administracyjną nad Służbą. Posłowie do PE widzieliby 
także u boku wysokiego przedstawiciela politycznych zastępców, najlepiej związanych 
frakcyjnie z głównymi siłami partyjnymi w izbie. 

Równie wiele emocji co pytanie o naturę urzędu wysokiego przedstawiciela wiąże 
się z niejasnością zawartą w samej nazwie nowych struktur, spowodowaną faktem, 
że po raz pierwszy pojawia się w porządku organizacyjnym brukselskiej biurokracji 
pojęcie „służba”, co dla niektórych oznacza, iż ma to być struktura sui generis, róż-
na od zwykłych agend administracyjnych Komisji, różna od dyplomacji państwowej 
związanej z Radą i różna od politycznej natury działań Parlamentu22. Oczywiście taka 

22 Takie rekomendacje przedstawiła np. prezydencja szwedzka [w:] Sprawozdanie prezydencji skie-
rowane do Rady Europejskiej dotyczące Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, 14930/09, Bruksela 
23.10.2009, s. 16.
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koncepcja musi automatycznie wywołać liczne niejasności i rywalizację o przejęcie 
kontroli nad tą nową unijną strukturą, a także problem w powiązaniu w jednym or-
ganizmie wielu, dzisiaj odrębnych, działów administracji wspólnotowej, często o zu-
pełnie obcej sobie, a niekiedy i wrogiej, kulturze biurokratycznej. Szczególną rolę 
w rywalizacji instytucjonalnej odgrywa, i rzecz jasna, będzie odgrywać Parlament 
Europejski – najbardziej ekspansywna instytucja systemu politycznego Unii23. 

Z naturą Służby łączy się oczywiście także problem jej składu osobowego i sposo-
bu jego kształtowania. Szczególnie istotne są tu dwie kwestie – po pierwsze, podział 
puli stanowisk pomiędzy urzędników wywodzących się z instytucji wspólnotowych 
oraz oddelegowanych z krajów członkowskich, a po drugie, zagadnienie „równowagi 
geografi cznej” między pracownikami pochodzącymi z poszczególnych krajów człon-
kowskich.

Zgodnie z zapisami prawnymi w skład Europejskiej Służby Działań Zewnętrz-
nych wejdą pracownicy instytucji UE oraz personel dyplomatyczny z państw człon-
kowskich. Obecnie toczy się dyskusja na temat liczby osób zatrudnionych w Służbie – 
mówi się o liczbie od 2 do 7 tysięcy. Zważywszy na to, że DG RELEX Komisji Europej-
skiej, na bazie którego budowana będzie duża część ESDZ, wraz z przedstawicielstwami 
Komisji Europejskiej na całym świecie liczy obecnie około 6060 osób, można założyć, 
że ostateczna liczba urzędników będzie bliższa tej górnej granicy. Nowa służba zacznie 
od małej grupy zatrudnionych i będzie się stopniowo powiększać. Problem polega na 
ustaleniu odpowiednich proporcji docelowych pomiędzy trzema kategoriami pracow-
ników Służby: wywodzącymi się z Komisji ponadnarodowymi biurokratami, urzęd-
nikami przeniesionymi z Rady (a zatem pracującymi w reżimie międzyrządowym, 
przyzwyczajonymi do współpracy ze stolicami państw członkowskich) oraz oddele-
gowanymi ze stolic dyplomatami. Traktat nie rozstrzyga, czy te trzy grupy zawodowe 
mają być reprezentowane równomiernie w Służbie, co zwłaszcza na początku oczywi-
ście nie będzie możliwe i dominować będą urzędnicy komisyjni. Spór nie ma wyłącznie 
akademickiego charakteru, lecz może zadecydować o kulturze funkcjonowania samej 
Służby, afi liacji lojalności jej pracowników, stopniu kontroli nad nimi ze strony Parla-
mentu z jednej strony, a rządów z drugiej. Nakłada się na to dodatkowo spór o parytety 
geografi czne w Służbie, to znaczy zagwarantowanie jej reprezentatywności przez zrów-
noważenie wpływów wszystkich państw członkowskich w składzie osobowym ESDZ24. 

Odrębnym problemem jest wspomniana powyżej kwestia siły służb wspólnoto-
wych w realnej koordynacji działań Unii na zewnątrz, zarówno w wymiarze polityk 
europejskich, jak i działań poszczególnych państw członkowskich. Należy pamiętać, 
że mamy do czynienia z wyjątkową próbą połączenia zakresów polityki: nowa służba 
ma odpowiadać zarówno za kwestie relacji zewnętrznych, jak i za politykę bezpie-
czeństwa oraz połączenia przedmiotowo-funkcjonalnego w ramach samych działań 

23 O możliwych polach rywalizacji instytucjonalnej [w:] O. Osica, R. Trzaskowski, Europejska Służba 
Działań Zewnętrznych. Implikacje dla instytucji i stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej, „Nowa Euro-
pa” 2009, numer specjalny 2(3), s. 29–32. 

24 Zob. A. Słojewska, Narodowe kwoty w unijnej dyplomacji znów w grze, „Rzeczpospolita”, 5 maja 
2010. 
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zewnętrznych: kwestie terytorialne i horyzontalne (pomoc rozwojowa, rozszerzenie, 
prawa człowieka). 

Wiąże się z tym kolejny problem, jakim jest organizacja wspólnotowych przedsta-
wicielstw dyplomatycznych i ich funkcjonowanie w państwach trzecich oraz problem 
roli, jaką mają odgrywać specjalni reprezentanci Unii. 

Jeszcze całkiem niedawno, bo w roku 2008, podczas francuskiego przewodnictwa 
w Unii Europejskiej, francuski szef dyplomacji, Bernard Kouchner, nawiązując do 
wspomnianego na początku bon motu Kissingera, powiedział: „Europa ma już numer 
telefonu – to numer państwa przewodniczącego w danej chwili Unii Europejskiej”25. 
Zdanie to wskazuje, że największe kraje europejskie, jak to zostało już wspomniane, 
mają tendencję do utożsamiania swoich działań z interesem europejskim i uznają się 
za jego reprezentantów, co przybierało najbardziej widoczny kształt właśnie podczas 
prezydencji. Tymczasem, po traktacie z Lizbony, formuła przewodnictwa, szczegól-
nie w zakresie działań zewnętrznych, uległa całkowitej zmianie i obecnie w znacz-
nym stopniu kompetencje w tym zakresie przeszły w ręce instytucji wspólnotowych: 
Przewodniczącego Rady i Wysokiego Przedstawiciela26. Rzeczywiste role kraju pre-
zydencji w odniesieniu do działań zewnętrznych Unii w nowym układzie instytu-
cjonalnym określi praktyka polityczna dużych państw członkowskich: Hiszpanii, tuż 
po wejściu w życie traktatu, oraz Polski w 2011 roku. Jeżeli będą one wycofywać się 
z wpływu na działania Unii Europejskiej w tym zakresie, to ustali to normę na rzecz 
silnej ponadnarodowości. Jeżeli będą utrzymywały swój nieformalny i programowy 
wpływ na politykę zewnętrzną, to zachowany zostanie układ dominacji między-
rządowej, a instytucje wspólnotowe będą pełniły role wykonawcze, a nie strategiczne. 

Jak uważają eksperci,

„największa batalia będzie dotyczyła obecności w państwach/regionach (akredytacje przy 
grupie państw), z którymi poszczególni członkowie (lub grupy członków) są – ze względów 
historycznych lub geopolitycznych – związani politycznie, wojskowo oraz gospodarczo. Szef 
przedstawicielstwa UE może bowiem być potencjalnie silniejszym i bardziej atrakcyjnym part-
nerem dla władz kraju niż wielu ambasadorów państw członkowskich”27.

W przypadku Unii Europejskiej równie popularny co wezwanie Kissingera jest 
postulat, aby „mówiła ona jednym głosem”. Nawet bowiem gdy uruchomiony został 
już jeden numer telefonu, można odnieść wrażenie, że zbyt wiele rąk pragnie pod-
nieść jego słuchawkę, stąd słychać w niej albo ciszę, albo kakofonię głosów. Unia 
stanie na własnych nogach jako aktor międzynarodowy dopiero wtedy, gdy pojawi 
się zjednoczona wola polityczna, której nie zastąpią rozwiązania instytucjonalne. Ich 
rolą jest jedynie dostarczenie instrumentów. Reszta jest polityką i dyplomacją.

25 M. Skulimowska, Nowa struktura instytucjonalna Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu 
z Lizbony, Materiał Przedstawiciela Kancelarii Senatu RP przy UE, Bruksela 2009, s. 10. 

26 Zob. J.J. Węc, Formalne i nieformalne możliwości oddziaływania prezydencji na funkcjonowanie Unii 
Europejskiej po zmianach przewidywanych w traktacie lizbońskim, F. Skawiński, Prezydencja jako problem 
relacji międzyrządowych w Unii Europejskiej – polityka zewnętrzna Unii [w:] K. Szczerski (red.), Prezyden-
cja w Unii Europejskiej. Doświadczenia i perspektywy, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009. 

27 O. Osica, R. Trzaskowski, Europejska..., s. 54.




