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Witam bardzo serdecznie wszystkich uczestników
kolejnego spotkania ze wspólnego z Instytutem Spraw
Publicznych cyklu, który ma robocz¹ nazwê, „czas na
zastanowienie” w nawi¹zaniu do postanowienia Rady
Europejskiej z czerwca ubieg³ego roku. To jest trzecie
spotkanie z tego cyklu, dotycz¹ce polityki zagranicznej
oraz bezpieczeñstwa i obrony.
Myœlê, ¿e je¿eli jest jakaœ dziedzina integracji europejskiej, która zostanie upoœledzona w rezultacie fiaska
Traktatu Konstytucyjnego, to bêdzie ni¹ w³aœnie wspólna europejska polityka zagraniczna, bezpieczeñstwa i
obrony. Nie tylko przez wzgl¹d na upadek Traktatu
Konstytucyjnego, na brak litery Traktatu, je¿eli on nie
zostanie przyjêty a wszystko na to wskazuje – mam tu
na myœli pewne innowacje instytucjonalne w tej dziedzinie: wspólnego ministra spraw zagranicznych czy
klauzulê o solidarnoœci w sprawach nadzwyczajnych
perspektywy wspólnej obrony, która mog³aby uczyniæ
z Unii Europejskiej w pewnym momencie quasi klasyczny sojusz obronny. Jeszcze w wiêkszym stopniu mam
na myœli zanik legitymizacji politycznej, dla prowadzenia wspólnej i spójnej znacz¹cej polityki zagranicznej
bezpieczeñstwa i obrony.
Uwa¿am równie¿, ¿e w³aœnie w postawie wobec tej
czêœci Traktatu czy tej czêœci praktyki unijnej, w³aœciwie
ujawnia siê najg³êbszy stosunek wobec koncepcji integracji europejskiej czyli wobec tego, jakiej my w istocie
Unii Europejskiej chcemy. Czy chcemy jej silnej, podmiotowej, zwartej, znacz¹cej w spo³ecznoœci miêdzy-

narodowej czy chcemy aby ona odgrywa³a raczej rolê
drugorzêdn¹ w stosunku do zewnêtrznych podmiotów
polityczno- strategicznych. Czy chcemy aby ona by³a
rzeczywiœcie takim podmiotem, którego realizujemy
swoje interesy zgodnie z zasad¹ „w jednoœci si³a” i lepiej
s¹ realizowane nasze interesy miêdzynarodowe, czy te¿
wolimy Uniê Europejsk¹ jako zbiorowisko pañstw, które w godzinach próby dzia³aj¹ bezw³adnie, bez szyku,
zgodnie z tak¹ koncepcj¹ bardziej mo¿e Zag³oby „kup¹
moœci panowie”, przy czym ta „kupa” za ka¿dym razem troszkê inaczej jest sformu³owana.

Marian Pi³ka
Taki twór jak Unia Europejska powinna prowadziæ
pewn¹, w miarê spójn¹ politykê zagraniczn¹, ale w moim przekonaniu na tym etapie rozwoju Unia nie jest po
prostu do tego kompletnie dostosowana. Co wiêcej,
przeforsowanie zapisów Traktatu Konstytucyjnego oznacza³oby w gruncie rzeczy narzucenie Polsce i wielu
innym mniejszym krajom polityki wielkich Unii Europejskiej. Ta polityka jak pokaza³o ostatnich kilka lat,
w zasadniczych elementach jest sprzeczna z naszym
podstawowym interesem.
Formu³a centralizacji polityki zagranicznej i obronnej w moim przekonaniu by³aby zupe³nie sprzeczna
z naszymi interesami narodowymi. Wspó³praca z Rosj¹
oznacza w gruncie rzeczy zgodê na rosyjskie interesy na
Bia³orusi na Ukrainie – myœlê, ¿e st¹d siê bra³a ta powœci¹gliwoœæ w stosunku do „Pomarañczowej rewolu-
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cji” w Unii Europejskiej. Próba przeciwstawienia siê
Stanom Zjednoczonym oznacza w gruncie rzeczy
os³abienie równie¿ pozycji równie¿ w Unii Europejskiej,
ale przede wszystkim nara¿enie na szwank naszego
bezpieczeñstwa. Co wiêcej, ta polityka, która równie¿
wyra¿a siê w pewnych koncepcjach polityki obronnej
ma zmierzaæ do podwa¿enia pozycji Stanów Zjednoczonych i podwa¿enia Paktu Pó³nocnoatlantyckiego.
A zatem, s¹ te elementy, które w moim przekonaniu raczej by prowadzi³y do narzucania Unii Europejskiej polityki tych najsilniejszych pañstw, przede wszystkim
Francji i Niemiec, a w tej chwili ta polityka jest sprzeczna z naszymi interesami. Tutaj warto jeszcze dodaæ
kwestiê ruroci¹gu Ba³tyckiego. Myœlê, ¿e najwiêksze
pañstwa europejskie nie s¹ gotowe do tego ¿eby uwzglêdniaæ w swojej polityce zagranicznej a tak¿e w polityce przysz³ej Unii Europejskiej interesy takich krajów
jak Polska.
Zamiast centralizowaæ politykê zagraniczn¹, Polska
powinna d¹¿yæ do innego modelu rozwi¹zañ instytucjonalnych. Rozwi¹zañ, które oczywiœcie bêd¹ opiera³y siê o zasady solidaryzmu, ale zupe³nie inaczej rozumianym ni¿ to rozumia³ prezydent Chirac czy kanclerz
Schroeder. W moim przekonaniu, w tej polityce powinny byæ uwzglêdnione przede wszystkim interesy tych
krajów, które maj¹ bezpoœrednie kontakty z dan¹ sfer¹.
A zatem krajów Europy Po³udniowej, je¿eli chodzi o politykê w stosunku do ca³ego basenu Morza Œródziemnego, a tak¿e krajów Europy Wschodniej, je¿eli chodzi
o wschodni wymiar. W moim przekonaniu tutaj powinniœmy raczej d¹¿yæ do tego, ¿eby uzgadniaæ politykê
i ¿eby dosz³o do kooperacji ni¿ do próby narzucania stanowisk. Dlatego, ¿e tak, jak pokaza³ przypadek „Pomarañczowej rewolucji” my jesteœmy w stanie podj¹æ samodzielne dzia³ania, zarówno indywidualnie jak
i w pewnej kooperacji z innymi krajami Europy Œrodkowej i w gruncie rzeczy to niejako wymusi³o na Unii Europejskiej dzia³ania, które w konsekwencji poskutkowa³y poparciem dla „Pomarañczowej rewolucji”. Gdybyœmy mieli system scentralizowany, to myœlê, ¿e zanim my byœmy pojechali na Ukrainê, zanim byœmy podjêli jakiekolwiek dzia³ania musielibyœmy siê przez d³ugi
czas sprzeczaæ w Brukseli czy podj¹æ jakiekolwiek
dzia³ania czy nie. A zatem, tego typu polityka, raczej
koordynowania, uzgadniania, rozmów, myœlê, ¿e na
tym etapie rozwoju Unii Europejskiej dla Polski, ale
tak¿e dla Unii Europejskiej jest bardziej s³uszna.
Co wiêcej, uwa¿am, ¿e próba przekszta³cenia Unii
Europejskiej w jedno z zasadniczych centrów systemu
wielobiegunowego, jest czynnikiem, który z naszego
punktu widzenia, jest niekorzystny. Dlatego, ¿e œwiat
wielobiegunowy bêdzie o wiele mniej stabilnym œwiatem, ni¿ œwiat, który jest zdominowanym przez Stany
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Zjednoczone. A widzenie w tej koncepcji œwiata wielobiegunowego Rosji jako jednego z podmiotów si³¹ rzeczy bêdzie prowadzi³o do ro¿nego typu ustêpstw w naszej sferze. W naszym interesie jest zakoñczenie rewolucji geopolitycznej, która mia³a miejsce na prze³omie lat
osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych i przy³¹czenie
Ukrainy, Bia³orusi do struktur euroatlantyckich, a myœlê, ¿e próba widzenia Europy jako jednego z centów
polityki œwiatowej w kooperacji z Rosj¹ bêdzie temu
przeciwdzia³a³a.
To samo dotyczy kwestii polityki obrony. W moim
przekonaniu od koñca lat dziewiêædziesi¹tych mamy
wyraŸnie zarysowan¹ tendencjê, która zmierza do przekszta³cenia Unii Europejskiej w jeden z podmiotów tego
systemu wielobiegunowego, i temu siê próbuje nadaæ
równie¿ wymiar obronny, czyli taki ekspansywny charakter w³asnej to¿samoœci obronnej. W moim przekonaniu, ten model zmierza do wyraŸnego podwa¿enia Paktu Pó³nocnoatlantyckiego, do zakwestionowania jego
roli w Europie, do wyparcia NATO z ro¿nego typu
dzia³añ, zw³aszcza na terenie Europy, ale w gruncie rzeczy ma doprowadziæ do przekszta³cenia NATO z organizacji w sk³ad, której wchodz¹ pañstwa, do organizacji,
która sk³ada siê z dwóch cz³onów Unii Europejskiej
i Stanów Zjednoczonych. I myœlê, ¿e tego typu tendencja, tak¿e nie s³u¿y interesowi naszego bezpieczeñstwa.
A zatem konkluduj¹c, w moim przekonaniu, trzeba
wymuszaæ na pañstwach Unii Europejskiej kooperacjê
i solidaryzm w zakresie ró¿nych wymiarów polityki.
My gotowi jesteœmy poprzeæ interesy pañstw po³udniowych, je¿eli chodzi o basen Morza Œródziemnego, ale z
drugiej strony oczekiwalibyœmy od pozosta³ych krajów
Unii Europejskiej do poparcia naszych interesów, je¿eli
chodzi o politykê wschodni¹. Natomiast, je¿eli chodzi
o politykê bezpieczeñstwa w moim przekonaniu, te
wszystkie próby zbudowania europejskiej to¿samoœci
obronnej w gruncie rzeczy mog¹ s³u¿yæ jedynie jakimœ
niewielkim misjom pokojowym. Natomiast, je¿eli one
maj¹ s³u¿yæ dalszemu przekszta³caniu tej to¿samoœci
obronnej w coœ w rodzaju pakt wojskowy, to w moim
przekonaniu to bêdzie s³u¿y³o os³abieniu NATO
i w konsekwencji os³abieniu naszej pozycji obronnej.
A zatem, w moim przekonaniu, próba kooperacji
i wspierania NATO powinny pozostaæ tymi dwoma zasadniczymi elementami i sprzeciw wobec centralizacji
polityki zagranicznej.

Bogdan Klich
W Polskim interesie narodowym z perspektywy polskiej polityki zagranicznej, lepsza jest Unia solidarna
i Unia zintegrowana politycznie a ni¿eli Unia zdezinte-

growana politycznie i kwestionuj¹ca zasadê solidaryzmu wewnêtrznego. Solidarnoœæ, o której wspomnia³em
sk³ada siê z kilku ró¿nych elementów, wydaje siê, ¿e
najwa¿niejszym wymiarem solidarnoœci jest jednak
wola polityczna a dopiero kolejnym – instytucje.
Wed³ug mnie, i powtarzam to od kilku miesiêcy, od
czasu fiaska referendów konstytucyjnych we Francji
w Holandii, nie ma powrotu do Traktatu Konstytucyjnego w takim wymiarze, w jakim zosta³ przyjêty w roku dwutysiêcznym czwartym. Stawiam tezê, ¿e Traktat
Konstytucyjny w takiej formie literalnie nie zostanie
przyjêty w Unii Europejskiej, ¿e bêd¹ musia³y byæ
wprowadzone pewne modyfikacje. I z tych kilku ró¿nych scenariuszy, o których w tej chwili siê mówi dwa
wydaj¹ siê najbardziej prawdopodobne. Pierwszy nazwa³bym wariantem ma³ej konstytucji, czyli wprowadzenia w ¿ycie na mocy decyzji Rady Europejskiej wybranego, obszernego fragmentu Traktatu Konstytucyjnego. I wariant drugi, który tak szeroko w gronach politycznych nie jest dyskutowany natomiast pojawia siê,
co rusz w publikacjach ekspertów, wprowadzenie zapisów konstytucyjnych przy u¿yciu ró¿nych innych metod. Na przyk³ad czêœæ zapisów konstytucyjnych
mog³aby byæ spokojnie wprowadzona przy u¿yciu reformy Prawa Traktatowego, do jakiego przyzwyczai³y
nas szczyty w Maastricht, w Amsterdamie czy w Nicei,
a czêœæ przy pomocy prawa wtórnego Unii Europejskiej.
Wydaje mi siê, ¿e ten pierwszy wariant jest wariantem
i prawdopodobnym i po¿¹danym. Nie wydaje mi siê,
aby Unia pozwoli³a sobie, to trzecia mo¿liwoœæ, na
przysz³oœæ bez Traktatu Konstytucyjnego, bez wzglêdu
na to jak on siê bêdzie nazywa³, dlatego, ¿e te zmiany,
du¿a czêœæ tych zmian zapisanych w Traktacie Konstytucyjnym obecnie tak naprawdê usprawnia i u³atwia
funkcjonowanie tego organizmu politycznego.
Tak naprawdê Traktat Konstytucyjny poza wprowadzeniem funkcji Ministra Spraw Zagranicznych w Unii
Europejskiej, poza uporz¹dkowaniem relacji pomiêdzy
Komisj¹ a Rad¹ w kwestii CFSP nie wprowadza ¿adnych zasadniczych zmian. Mówiê zasadniczych! Nie
odchodzi od zasady jednomyœlnoœci, je¿eli chodzi
o strategie Unii Europejskiej w zakresie polityki zagranicznej, nie odchodzi od zasady jednomyœlnoœci, je¿eli
chodzi o implementacjê tych strategii. Wprowadza –
zgoda – zasadê wiêkszoœciow¹, czy rozszerza zakres
stosowania zasady g³osowania wiêkszoœciowego wy³¹cznie na etapie realizacji poszczególnych wspólnych
stanowisk, b¹dŸ dzia³añ.
Podobnie w zakresie europejskiej polityki bezpieczeñstwa i obrony, nawet powiedzia³bym mocniej, system
podejmowania decyzji nie zmienia siê w ogóle. Wszystkie decyzje podejmowane przez instytucje Unii Europejskiej podejmowane s¹ na zasadzie g³osowania jed-

nomyœlnego. Tu nie ma g³osowania wiêkszoœciowego,
je¿eli chodzi o ESDP. Chyba, ¿e uznaæ za jak¹œ zasadnicz¹ rewolucjê traktatowe ustanowienie Europejskiej
Agencji Obronnej, która, przypomnijmy, formalnie, faktycznie istnieje od czerwca 2004 roku, czy mo¿liwoœæ solidarnego wsparcia siê nawzajem w wypadku zagro¿eñ, b¹dŸ aktów terrorystycznych, ow¹ klauzulê solidarnoœci, b¹dŸ rozszerzenie zadañ petersberskich w ramach acquis traktatowego Unii Europejskiej.
W momencie, kiedy jest mowa o tym, ¿e ruroci¹g
ba³tycki jest najlepszym przyk³adem na to, abyœmy siê
chronili przed uwspólnotowieniem polityki energetycznej – otó¿ w moim przekonaniu jest dok³adnie odwrotnie. To brak wspólnej polityki energetycznej, która
mog³aby byæ jednym z elementów wspólnej polityki
bezpieczeñstwa, sprawia, ¿e oto bezpieczeñstwo energetyczne Polski jest zagro¿one poprzez projekty takie
jak gazoci¹g ba³tycki. I nie ma w moim przekonaniu lepszej ilustracji dla potrzeby nie tylko stworzenia wspólnej polityki energetycznej, bo jej w tej chwili nie ma, ale
dla dalszego uwspólnatawiania wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa, oraz obrony bezpieczeñstwa i obrony, jak w³aœnie nasze problemy z bezpieczeñstwem energetycznym.

Olaf Osica
Kwestie paktu Traktatu Konstytucyjnego i europejskiej polityki bezpieczeñstwa i obrony w mojej przynajmniej ocenie, nie s¹ ze sob¹ powi¹zane. Uwa¿am nadal,
¿e kontekst, w jakim powstawa³ Traktat i sposób, w jaki
by³ forsowany, to siê odby³o z niekorzyœci¹ dla procesu
integracji europejskiej, natomiast kwestie poszczególnych zapisów traktatowych, kwestie instytucjonalne
i prawne i te¿ niezale¿nie polityczne to jest osobny temat.
Zaczynaj¹c od Europejskiej polityki bezpieczeñstwa
i obrony: tam w zasadzie jest jedna rzecz, która
wywo³a³a ró¿nego rodzaju kontrowersje i która do tej
pory funkcjonuje w obiegu w debacie publicznej jako
symbol, i¿ Traktat jest z³y b¹dŸ dobry – wspó³praca
strukturalna w sprawach obronnych. Nale¿a³oby sobie
wyt³umaczyæ, ¿e ta wspó³praca strukturalna nie dotyczy tworzenia sojuszu ogromnego, ale dotyczy wspó³pracy w ramach zdolnoœci obrony – to s¹ dwie ró¿ne
rzeczy. Sojusz obronny, czy tworzenie quasi NATO
w ramach Unii Europejskiej na gruncie Traktatu Konstytucyjnego jest wykluczony. Natomiast, wspó³praca
strukturalna dotyczy tak naprawdê zdolnoœci obronnych, poniewa¿ w swej istocie polega na dwóch sprawach, na udziale w grupach bojowych i udziale w Europejskiej Agencji Zbrojeniowej. To jest taktyczna manifestacja funkcjonowania wspó³pracy strukturalnej.
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Wspó³pracê strukturaln¹ pañstwa cz³onkowskie faktycznie maj¹ bez Traktatu, dlatego, ¿e grupy bojowe
b¹dŸ istniej¹, je¿eli chodzi o narodowe grupy bojowe,
francuska i brytyjska ju¿ funkcjonuje, b¹dŸ jeœli chodzi
o grupy wielonarodowe, miêdzy innymi polsko-niemiecko- ³otewsko-s³owack¹ to ca³y czas jest proces
przygotowywane. W tym sensie mo¿na powiedzieæ, ¿e
sam straszak w postaci wspó³pracy strukturalnej ca³a
debata wokó³ Traktatu Konstytucyjnego podzia³a³a
skutecznie na pañstwa cz³onkowskie, poniewa¿ coœ
uda³o siê osi¹gn¹æ. Ta wspó³praca strukturalna
zwi¹zana z tworzeniem jednostek wielonarodowych,
ona ma charakter faktycznie integracji na poziomie zdolnoœci obrony. To jest odbicie tego procesu, który ma
miejsce w NATO, poniewa¿ grupy bojowe, je¿eli chodzi
o sam¹ koncepcjê, s¹ niczym innym jak powieleniem
schematów natowskich si³ szybkiej odpowiedzi. Warto
pamiêtaæ, ¿e jest to proces zarówno w Unii Europejskiej
jaki w NATO i w tym sensie nie jest on czymœ szczególnym i zwi¹zanym z Traktatem Konstytucyjnym czy te¿
pewnym kontekstem, w którym ten Traktat powstawa³
– pamiêtamy Irak, nieszczêsny „szczyt pralinkowy”
z Tervuren i ca³a masa zamieszania politycznego, które
tak naprawdê mia³y niewielki wp³yw na to, co znalaz³o
siê w tym Traktacie.
Drug¹ rzecz¹ zwi¹zan¹ ze wspó³prac¹ strukturaln¹
jest Europejska Agencja Zbrojeniowa, która ju¿ funkcjonuje, poniewa¿ zosta³a powo³ana na mocy wspólnego
dzia³ania pañstw cz³onkowskich – w tym sensie Traktat
Konstytucyjny nie jest w ogóle potrzebny do tego ¿eby
ta agencja dzia³a³a. To, co jest potrzebne to przede wszystkim pieni¹dze. Ide¹ agencji jest sprzyjanie integracji
na poziomie przede wszystkim przemys³u zbrojeniowego. Czyli projekty miêdzynarodowe: Galileo, Airbus,
transportery opancerzone i ca³a masa innych projektów.
Niektórzy mówi¹, ¿e mo¿e jest to zal¹¿ek przysz³ego
Ministerstwa Obrony Unii Europejskiej, ale jest to droga
bardzo daleka i usiana wieloma przeszkodami.
To, co jest istotne w kontekœcie Traktatu Konstytucyjnego to, to ¿e mamy tê wspó³pracê strukturaln¹ de facto
ona siê dzieje, natomiast z drugiej strony nie ma przepisów które reguluj¹ jej funkcjonowanie, bo Traktatu nie
ma. Pytanie czy w realnej polityce jest to rzeczywiœcie
problem, czy w sytuacji, kiedy Polska wywi¹¿e siê ze
swoich zobowi¹zañ podjêtych wzglêdem Unii Europejskiej, konkretnie chodzi o grupy bojowe, czy to coœ zmienia? Moim zdaniem nie. Jeœli wywi¹¿emy siê ze swoich
zobowi¹zañ, nikt nas nie bêdzie wyrzuca³, a jeœli tego nie
zrobimy to jest oczywiste, ¿e sami os³abiamy swoj¹ pozycjê, poniewa¿ jednym z g³ównych elementów polskiej
krytyki europejskiej polityki bezpieczeñstwa obrony
by³o to, ¿e UE rozwija papierowe zdolnoœci. W sytuacji,
kiedy okaza³o siê, ¿e to my tak naprawdê nie wywi¹zuje-
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my siê ze swoich zobowi¹zañ to by³by raczej to problem
nasz ni¿ Unii Europejskiej. Kwestia Europejskiej Agencji
Zbrojeniowej – to samo. Tutaj pozycja Polski zale¿y od
tego, gdzie bêdziemy kupowaæ uzbrojenie. Je¿eli bêdziemy kupowaæ uzbrojenie w Stanach Zjednoczonych, czy
bêdzie to nowe czy stare, to jest oczywiste, ¿e wypadniemy z Europejskiej Agencji Zbrojeniowej, poniewa¿ tutaj
zasada jest inna, wchodzi siê w projekty wielonarodowe,
czyli od poziomu finansowania wspólnego projektowania poprzez ju¿ produkcje. Jeœli polski przemys³ obronny
wejdzie jakoœ skutecznie do tej Agencji, problemu nie bêdzie, bêdziemy mieæ tam dobr¹ pozycjê. W tej chwili, co
warto zauwa¿yæ, mamy tam chyba trzech czy czterech
przedstawicieli, co jeœli pañstwo wezm¹ wielkoœæ tej
agencji jest chyba najwiêkszym procentem reprezentatywnoœci polskich przedstawicieli we wszystkich innych
gremiach unijnych.
Druga rzecz zwi¹zana z Europejsk¹ Polityk¹ Bezpieczeñstwa i Obrony to jest klauzula solidarnoœci i obrona
zbiorowa. Jak ju¿ powiedzia³em, obrona zbiorowa, jest
zamarkowana w jakimœ sensie. Byæ mo¿e to kiedyœ siê
zdarzy natomiast jej faktycznie nie ma. Unia Europejska
na mocy Traktatu Konstytucyjnego nie staje siê drugim
NATO. Natomiast jest jedna rzecz, która mnie faktycznie
niepokoi – pewna koncepcja myœlenia o bezpieczeñstwie
europejskim. Mianowicie, na gruncie Traktatu Waszyngtoñskiego czyli artyku³u 5 Traktatu Waszyngtoñskiego,
który dotyczy obrony zbiorowej i w ogóle obrony przed
atakiem zbrojnym na terytorium pañstw cz³onkowskich,
atak terrorystyczny z 11 wrzeœnia uznano za spe³niaj¹cy
te kryteria. Na gruncie Traktatu Konstytucyjnego taki
atak, jaki mia³ miejsce 11 wrzeœnia, nie spe³nia³by kryteriów obrony zbiorowej natomiast spe³nia³by kryteria do
uruchomienia klauzuli solidarnoœci. To powoduje zamieszanie koncepcyjne. Poniewa¿ te same zjawiska,
w dwóch organizacjach, NATO i Unii Europejskiej, oceniane s¹ przez pryzmat zupe³nie innych pojêæ
i w zwi¹zku z tym zupe³nie innych te¿ procedur. Jest to
problem przede wszystkim natury politycznej i instytucjonalnej – chodzi o utrzymanie rozró¿nienia miedzy
NATO a Uni¹ Europejsk¹, natomiast z punktu widzenia
pewnej koncepcji myœlenia o bezpieczeñstwie Europy
i pañstw coœ jest nie tak. Wygenerowano, moim zdaniem
ma³ego potworka, który nie jest dobry z punku widzenia
i spójnego myœlenia i planowania.
Jeœli chodzi o politykê zagraniczn¹ i bezpieczeñstwa,
chcia³bym skoncentrowaæ siê na dwóch rzeczach. Pierwsza dotyczy centralizacji i uwspólnotowienia. Rzeczywiœcie jest tak, ¿e Traktat Konstytucyjny w tym obszarze
jest prób¹ scentralizowania polityki zagranicznej. Nie
przywi¹zywa³bym jakiejœ du¿ej wagi do podniesienia
statusu Javiera Solany, z Wysokiego Przedstawiciela do
Ministra Spraw Zagranicznych, poniewa¿ to niewiele

tutaj zmienia. Istotne jest wszak¿e, ¿e jeœli ma byæ minister, to musi byæ ministerstwo – Europejska S³u¿ba
Dzia³añ Zewnêtrznych. I tu pojawia siê problem, bo tak
na dobr¹ sprawê to nie wiadomo jak du¿a mia³a byæ ta
europejska s³u¿ba dzia³añ zewnêtrznych. S¹ ró¿ne opinie. Raz, ¿e to tak naprawdê by³oby niewielkie wzmocnienie obecnego zespo³u Solany. Jest te¿ pomys³ ¿eby ta
Europejska S³u¿ba Dzia³añ Zewnêtrznych posz³a bardzo daleko, zdejmuj¹c na przyk³ad czêœæ kompetencji,
które ma w tej chwili Komisja. Jest to o tyle mo¿liwe, ¿e
Minister Spraw Zagranicznych jest jednoczeœnie wiceprzewodnicz¹cym Komisji, a znika Komisarz do spraw
zewnêtrznych, co ju¿ powoduje pewnego rodzaju problemy. Pada pytanie o zachowanie pewnej równowagi
instytucjonalnej, która moim zdaniem jest zwichniêta,
poniewa¿ podzia³, który by³ wczeœniej na Komisjê i Radê, który mia³ swoje wady oczywiœcie polegaj¹ce
wspó³pracy tych dwóch biurokracji, natomiast zmiany
zawarte w Traktacie powoduj¹, ¿e rozwi¹zujemy stare
problemy, ale generujemy ca³¹ masê nowych, których
naprawdê jeszcze nie znamy. Je¿eli za³o¿ymy, ¿e chcemy konsekwentnie budowaæ coœ na kszta³t Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które oczywiœcie nie
mia³oby ¿adnej mocy decyzyjnej, poniewa¿ Minister
Spraw Zagranicznych nie decyduje, on tylko mo¿e implementowaæ to, na co pozwol¹ mu pañstwa cz³onkowskie, gdyby iœæ w stronê, to Europejska S³u¿ba Dzia³añ
Zewnêtrznych wyjê³aby z Komisji Europejskiej RELEX,
co wynika z faktu zast¹pienia Komisarza do spraw stosunków zewnêtrznych przez Ministra, a tak¿e geograficzne deski w DG Enlargement: Turcja, Zachodnie
Ba³kany, Bu³garia i Rumunia oraz DG Development
czyli ca³a Afryka. Praktycznie Komisja zosta³aby zredukowana do roli, w której zajmowa³aby siê g³ównie
wspólnym rynkiem i kwestiami handlowymi, czyli
WTO i rzeczy pokrewne. W tym sensie, stworzenie Ministra Spraw Zagranicznych i Europejskiej S³u¿by
Dzia³añ Zewnêtrznych oznacza centralizacjê, ale jednoczeœnie oznacza os³abienie elementu wspólnotowego
we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeñstwa.
Poniewa¿ zabieramy to wszystko, co Komisja mia³a i
oddajemy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które
oczywiœcie jest usadowione w obu tych instytucjach, ale
wiadomo, ¿e z politycznych wzglêdów bêdzie on raczej
szuka³ poparcia w Radzie u pañstw cz³onkowskich, bo
tak naprawdê to od pañstw zale¿y jak du¿¹ swobodê
manewru bêdzie mia³ minister. W zawi¹zku, z czym ta
lojalnoœæ bêdzie raczej w Radzie ni¿ w Komisji.
Pytanie, jakie tutaj znowu siê pojawia, jest takie, ¿e
do polityki zagranicznej potrzebne s¹ pieni¹dze. Powstaje problem umiejscowienia w tej Europejskiej S³u¿bie Dzia³añ Zewnêtrznych ca³ej tej biurokracji, która
mia³a siê sk³adaæ w jednej trzeciej z pracowników Komi-

sji w jednej trzeciej z pracowników Rady i w jednej trzeciej z pañstw cz³onkowskich. S³u¿ba bêdzie podporz¹dkowana Ministrowi Spraw Zagranicznych, który
jak wspomnia³em bêdzie raczej szuka³ wsparcia pañstw
cz³onkowskich, jednoczeœnie wszystkie pieni¹dze, które niezbêdne s¹ na funkcjonowanie polityki zagranicznej znajduj¹ siê dalej w kompetencji Komisji.
W zwi¹zku, z czym, powstaje pewien system, który
mo¿e siê okazaæ o wiele mniej skuteczny paradoksalnie
ni¿ ten który mieliœmy. Dotychczasowo podzia³ na filarowoœæ sprowadza³ siê do kwestii koordynacji to by³a
te¿ kwestia charakteru osób, które sprawowa³y w³adzê.
W tej sytuacji tworzony jest po prostu nowy aktor instytucjonalny w ramach Unii Europejskiej, ta równowaga
jest zaburzona i mog¹ byæ tego dobre wyniki, ale bardzo
prawdopodobne jest, ¿e powstanie ca³a masa nowych
problemów, które spowoduj¹, i¿ ta implementacja
polityki zagranicznej bêdzie o wiele trudniejsza.
Jeszcze jedna rzecz, która jest doœæ istotna: ¿ebyœmy
nie ulegali pewnej magii myœlenia o Traktacie Konstytucyjnym. Mianowicie zniesienie filarowoœci, które te¿
jest uwa¿ane w tym obszarze za jedn¹ z osi¹gniêæ Traktatu. Otó¿ ta filarowoœæ jest zniesiona na poziomie funkcji – np. w³aœnie Minister Spraw Zagranicznych, natomiast faktycznie ta filarowoœæ Unii Europejskiej zostaje,
bo inny jest to sposób podejmowania decyzji w Komisji,
jest to sposób podejmowania decyzji w Radzie, kwestie
finansowe i inne – to ca³y czas pozostaje. W zwi¹zku,
z czym jeœli chodzi o wspóln¹ politykê zagraniczn¹
i bezpieczeñstwa mamy tu raczej próbê instytucjonalnej
i wewnêtrznej zmiany, która mia³aby na celu wzmocnienie pozycji Wysokiego Przedstawiciela a co za tym
idzie ze wzmocnieniem aspektu miêdzyrz¹dowego
w Unii i os³abienie elementu wspólnotowego. W zale¿noœci od tego, kto jakie wyznaje pogl¹dy to mo¿e byæ
dobre, to mo¿e byæ z³e, ale warto pamiêtaæ, ¿e tak to
w praktyce, przynajmniej moim zdaniem wygl¹da.

Roman KuŸniar
Zgodnie z dobrym obyczajem panelowym, poniewa¿
tutaj by³ g³os polemiczny ze strony pana pos³a Bogdana
Klicha w stosunku do wypowiedzi pana pos³a Mariana
Pi³ki, bardzo proszê pana pos³a ¿eby zechcia³ siê odnieœæ
najpierw do tego stanowiska polemicznego i póŸniej
przechodzimy do dyskusji z udzia³em uczestników.

Marian Pi³ka
Dla mnie nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e Traktat Konstytucyjny by³ krokiem w kierunku znacznie wiêkszej inte-
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gracji centralizacji Unii Europejskiej. I w gruncie rzeczy,
w Unii mamy do czynienia z równymi i równiejszymi.
Zasadniczym dylematem polskiej polityki w Unii
Europejskiej jest to, ¿e my jesteœmy za duzi ¿eby byæ
ma³ym pañstwem a za mali, ¿eby byæ du¿ym pañstwem. Myœlê, ¿e nasza polityka powinna zmierzaæ do
tego, ¿eby te du¿e pañstwa zaakceptowa³y nas jako
du¿e pañstwo. Do tej pory niestety nie mamy gotowoœci
poza jakimiœ deklaracjami. I ja uwa¿am, ¿e pewna polityka powinna byæ, ale ona powinna byæ nie tylko miêdzyrz¹dowa, ale bardziej taka koordynacyjna, gdzie ró¿ne kraje mog¹ wychodziæ i wspólnie realizowaæ pewne
projekty i wymuszaæ solidarnoœæ na innych pañstwach.
Natomiast solidarnoœæ rozumiana przez du¿e pañstwa
oznacza to, ¿e my mamy siê podporz¹dkowaæ polityce
wielkich pañstw w Unii Europejskiej.
Je¿eli chodzi o kwestiê gazoci¹gu ba³tyckiego. Dla
mnie, nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e s¹ dziedziny, w których
ta integracja powinna byæ znacznie wiêksza i tak¹ dziedzin¹ jest polityka energetyczna, ale myœlê, ¿e ten œcis³y
zwi¹zek, który pan pose³ zarysowa³ miêdzy polityk¹
energetyczn¹ a wspóln¹ polityk¹ zagraniczn¹ chyba jest
nie tak œcis³y, ¿e tutaj jest mo¿liwoœæ pewnego rozgraniczenia tych rzeczy. Dziêkujê.

Roman KuŸniar
Czy nie uwa¿a pan, panie poœle, ¿e próba wpisania
siê Polski w tê tendencjê, która jest widoczna w polityce
niektórych krajów Unii Europejskiej, która polega na
renacjonalizacji polityki zagranicznej i gospodarczej,
nie bêdzie oznaczaæ w rezultacie samo spe³niaj¹cej siê
prognozy, i¿ skoñczymy wszyscy w sytuacji, no mo¿e
nie tak dramatycznej jak w przesz³oœci, ale jednak tê lekcjê Europa ju¿ przerabia³a, z najgorszym rezultatem
dla naszych narodowych interesów. Czy w zwi¹zku
z tym, jednak pewien gorset na wspóln¹ politykê zagraniczn¹ i bezpieczeñstwa, politykê pañstw europejskich,
czy to nie jest jednak pewna zapora, pewna bariera dla
tej tendencji, któr¹ ja osobiœcie z pozycji naszych narodowo pañstwowych interesów postrzegam jako
niespecjalnie bezpieczn¹?

Marian Pi³ka
Tendencja nacjonalistyczna nie wystêpuje tylko ostatnio. Ona przez ca³y czas wystêpowa³a, jeœli chodzi
o du¿e pañstwa, tylko, ¿e interpretowa³y one swoj¹ politykê w kategoriach europejskich, traktuj¹c w³asne,
nacjonalistyczne interesy jako interes Unii Europejskiej.
Natomiast, dla nas, zasadniczym celem jest uznanie na-
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szych zasadniczych interesów jako czêœæ interesu europejskiego To, ¿eby Niemcy, Francja, Wielka Brytania,
W³ochy uzna³y nasze istotne fundamentalne cele polityczne, zw³aszcza w polityce wschodniej, za czêœæ polityki
Unii Europejskiej. I myœlê, ¿e tego, czego my oczekujemy to w³aœnie solidarnoœci.

S³awomir Dêbski
By³a mowa o tym, ¿e mo¿emy byæ zdominowani
przez Francjê i Niemcy, ¿e grozi ma³a efektywnoœæ tej
polityki, ¿e wreszcie Unia Europejska mo¿e siê staæ kolejnym biegunem, co mo¿e Ÿle wp³yn¹æ na nasze interesy. S¹dzê, ¿e powinniœmy w zwi¹zku z tym spe³niaj¹c
wymóg upolitycznienia tej debaty, zastanowiæ siê, jakie
regulacje nas przed tego rodzaju zagro¿eniami obroni¹.
Niew¹tpliwie trzeba sobie zdawaæ sprawê, ¿e poniewa¿ niektóre pañstwa maj¹ wiêksze doœwiadczenie
w pos³ugiwaniu siê instrumentami integracji europejskiej, mog¹ byæ w jakichœ dziedzinach sprawniejsze. Ale
uwzglêdniaj¹c to niebezpieczeñstwo, czy t¹ mo¿liwoœæ
trzeba po prostu stawiæ mu czo³a. Chcia³em podaæ
przyk³ad, który wskazuje na to, ¿e mo¿emy mieæ sojuszników tak¿e w instytucjach europejskich. Rz¹d polski
wyst¹pi³ z postulatem zawarcia europejskiego Traktatu
Bezpieczeñstwa Energetycznego, tak zwanego Paktu
Muszkieterów. W zesz³ym tygodniu, pojawi³a siê Zielona Ksiêga, z której bardzo wiele elementów odpowiada
na te nasze oczekiwania, czy aspiracje w stosunku do tej
nowej polityki bezpieczeñstwa energetycznego. To
mo¿e oznaczaæ, ¿e w ró¿nych instytucjach europejskich,
siedz¹ ludzie, którzy w³aœnie przez lata byli dominowani brakiem politycznego klimatu czy te¿ woli politycznej i swoje raporty musieli wk³adaæ do szuflady, natomiast nie by³a klimatów ¿eby uwspólnotowiæ, czyli jak
gdyby zwiêkszyæ instrumentarium Komisji Europejskiej czy te¿ innych instytucji, które mog³oby skutecznie
broniæ interesów wszystkich cz³onków. Polska propozycja spowodowa³a, ¿e pojawi³ siê nowy klimat polityczny i niektóre regulacje, które przecie¿ nie powsta³y
w ostatnich tygodniach, one od tygodni, byæ mo¿e od lat
w tych biurkach tkwi³y. Polska inicjatywa umo¿liwi³a
wprowadzenie tych punktów do europejskiej strategii.
Pojawi³a siê ta obawa, ¿e Unia mo¿e siê staæ biegunem. Myœlê, ¿e to nie jest ju¿ zale¿ne od nas. Rosn¹ca
potêga Chin, oraz Indii powoduje, ¿e œwiat ju¿ nie bêdzie wygl¹da³ tak jak dziesiêæ czy dwadzieœcia lat temu,
ju¿ nie bêdzie to œwiat jednego supermocarstwa czy hegemona, mo¿emy byæ œwiadkami jakiejœ rywalizacji
miêdzy tymi dwoma oœrodkami. Unia Europejska musi
siê w tym jakoœ odnaleŸæ. ¯adne z pañstw europejskich
nie by³oby w stanie sprostaæ konkurencji ekonomicznej

Chin. Dopracowuj¹c pewne instrumenty, czy te¿ koordynowania czy te¿ opracowania, kszta³towania i prowadzenia wspólnej polityki wspólnie, dwadzieœcia piêæ
czy wkrótce dwadzieœcia siedem krajów, jest w stanie
wymusiæ na Chinach zmianê nastawienia, zmianê polityki dostosowania siê do pewnych regu³.
Wszystko to wymaga zwiêkszonej kooperacji, której
nie da siê niestety wymusiæ, trzeba mieæ œwiadomoœæ, ¿e
je¿eli my chcemy zrealizowaæ w³asne interesy, czy te¿ w
dziedzinie bezpieczeñstwa, czy te¿ w dziedzinie polityki wobec wschodnich s¹siadów musimy byæ przygotowani, musimy mieæ katalog spraw w dziedzinie, w której mo¿emy ust¹piæ, a katalog spraw pryncypialnych
gdzie nie mo¿emy ust¹piæ. To tworzy p³aszczyznê do
prowadzenia polityki. Pewne dziedziny mo¿emy popieraæ taktycznie, pewne dziedziny s¹ dla nas mniej wa¿ne, pewne dziedziny s¹ absolutnie priorytetowe i to
odnosz¹c do podobnego katalogu naszych partnerów
w Unii Europejskiej czy te¿ w NATO, jesteœmy w stanie
skutecznie realizowaæ nasze interesy w polityce
zagranicznej za pomoc¹ instrumentów unijnych.

Tadeusz Chabiera
Czy to jest mo¿liwe, zrealizowanie partnerskich stosunków z Rosja bez wspólnej polityki europejskiej czy
w ogóle bez Unii Europejskiej? Czy jest dla nas korzystne, ¿eby aby wprowadzaæ personalizacjê tej polityki zagranicznej poza Traktatem? Chodzi o to ¿eby na
przyk³ad Wysoki Przedstawiciel by³ przewodnicz¹cym
sta³ym bez prezydencji, sta³ym przewodnicz¹cym rady
Ministrów Spraw Zagranicznych, ¿eby jego zastêpczyni¹ by³a Komisarz do Spraw Stosunków Zewnêtrznych,
ewentualnie w dalszej kolejnoœci prezes Agencji Zbrojeniowej. Czy taki element tych umów przed jakimkolwiek rozwi¹zaniem traktatowym wzmacniaj¹cy rolê
Wysokiego Przedstawiciela jest dla nas korzystny?

Bogdan Klich
Skutecznoœæ
polskiej
polityki
zagranicznej
wewn¹trz Unii Europejskiej, w najwiêkszym stopniu
zale¿y od nas samych. I mam takie wra¿enie, ¿e aby ta
skutecznoœæ by³a wiêksza, bo ona w tej chwili jest nieprzyzwoicie œrednia.
Po pierwsze, ¿e niestety mamy bardzo s³ab¹ politykê
kadrow¹. Nie mo¿e byæ w ten sposób, ze oto sk³adane s¹
wnioski o przyjêcie na wysokie stanowisko, objêcie wysokiego stanowiska w strukturach Unii dwa z jednego
kraju i to dwa pochodz¹ce od znanych przedstawicieli
tego w³aœnie kraju. Po drugie mam g³êbokie przekona-

nie o tym, ¿e nie dysponujemy jeszcze w tej chwili wystarczaj¹cymi zdolnoœciami zawi¹zywania sojuszy niezbêdnych, aby w tak szerokim cz³onkowskim gronie,
aby przeprowadzaæ nasze sprawy
Z kolei do dobrych stron w moim przekonaniu, dobrych stron polityki europejskiej zale¿y wyk³adnia doktrynalna tej polityki. Wyst¹pienie ministra Mellera,
by³o po pierwsze dobrze skonstruowane, po drugie poœwiêci³o zasadnicz¹ czêœæ uwagi ministra polskiej polityce europejskiej. W czêœci europejskiej tego wyst¹pienia znalaz³y siê dwa bardzo wa¿ne instrumenty. Po pierwsze ekonomizacja polskiej polityki zagranicznej, po
drugie nowa wersja promocji Polski za granic¹ ³¹cznie
ze zdefiniowaniem, prób¹ zdefiniowania podstawowego przekazu promocyjnego. To cieszy.
I s¹ te¿ takie w¹tki, takie wymiary neutralne gdzie
wystêpujemy z dobrymi inicjatywami, ale czêsto z nieznajomoœci rzeczy, chyba, pope³niamy b³êdy. Do takich
nale¿y kwestia owego traktatu energetycznego przekraczaj¹cego ramy Unii Europejskiej. Fakt, ¿e polska dyplomacja, plus polski prezydent wyst¹pili z propozycj¹
solidarnego podejœcia do kwestii bezpieczeñstwa energetycznego i to w takim czasie, jest czymœ znakomitym.
Tak naprawdê bardzo dobra idea, ale z³a jej realizacja.
Dlatego, ¿e to nie powinien byæ pomys³ na stworzenie
jakiegoœ nowego NATO energetycznego. To powinna
byæ propozycja, precyzyjnie adresowana do dwudziestu piêciu krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej, poniewa¿ politycznie w moim przekonaniu najg³êbszym,
tylko Unia Europejska jest w stanie rozwa¿yæ tak¹
propozycjê.
Czy jest mo¿liwa skuteczna polityka Polski wobec
Rosji bez Europy? W moim przekonaniu by³aby bardzo
utrudniona. Przeanalizujmy zachowanie prezydenta
Putina w stosunku do Warszawy, Budapesztu i Pragi w
ostatnich tygodniach. W stosunku do Polski wa¿ny
gest, ale gest o charakterze retorycznym. Tak naprawdê
wyst¹pienie prezydenta Putina by³o wyst¹pieniem
³agodz¹cym tonacjê dotychczasowych ostatnich wypowiedzi. To by³ inny jêzyk. Ta zmiana dokona³a siê na
poziomie jêzyka, na poziomie retoryki politycznej. Podczas gdy w stosunku do Budapesztu i w stosunku do
Pragi tak naprawdê dokonuje siê na poziomie politycznym a nie retorycznym, poniewa¿ uznanie odpowiedzialnoœci Zwi¹zku Sowieckiego za wypadki budapesztañskie i „prask¹ wiosnê”, jest tak naprawdê gestem
ju¿ politycznym a nie tylko retoryk¹. Kryzys energetyczny wywo³any decyzj¹ Gazpromu, tak naprawdê odbija siê Ÿle na interesach Rosji w Europie, a bez solidarnej reakcji ze strony krajów europejskich, nie chce powiedzieæ, ¿e nic by siê nie sta³o. Nie. Sta³oby siê oczywiœcie i siê sta³o mówi¹c krótko. Ju¿ sam fakt, ¿e ta zmiana
w retoryce rosyjskiej, rosyjskiego prezydenta w stosun-
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ku do Polski i Polaków nastêpuje, jest na pewno efektem
tego, ¿e odnosimy coraz wiêksz¹ skutecznoœæ, je¿eli
chodzi o wp³yw naszych interesów na interesy unijne,
na politykê zagraniczn¹ Unii Europejskiej.
Uwa¿am, ¿e im wiêcej zdolnoœci przekonywania partnerów unijnych, co do polskich racji odnoœnie Rosji
tym lepiej dla naszych interesów w bilateralnych stosunkach Warszawy z Moskw¹. Oczywiœcie niepokoi to,
¿e w dokumentach szczytów Rosja – Unia Europejska
po raz kolejny brak jest jakichkolwiek zapisów odnoœnie
do polityki praw cz³owieka realizowanych przez
Kreml. W dokumencie z maja ubieg³ego roku nie ma ani
s³owa o wydarzeniach czeczeñskiech, cieszy natomiast
to, ¿e wœród tych czterech obszarów, które zosta³y uznane za wspólne obszary troski Rosji i Unii Europejskiej
jest na przyk³ad mo¿liwoœæ (mówiê o tym obszarze,
o którym mówimy w tej chwili w kwestii kryzysów
i bezpieczeñstwa), jest mo¿liwoœæ wprowadzenia wspólnego zaanga¿owania i Rosji i Unii Europejskiej w rozwi¹zywaniu kryzysów na pograniczu. A zatem w Naddniestrzu czy w Po³udniowym Kaukazie. Po raz pierwszy zdarzy³o siê tak, ¿e Rosjanie dopuœcili myœl o tym,
¿eby Europejczycy z Unii zaanga¿owali siê wspólnie
z Rosjanami w rozwi¹zywanie tych konfliktów. Jaki bêdzie efekt tej gotowoœci, trudno w tej chwili przewidzieæ, natomiast gotowoœæ zosta³a wyra¿ona.
W ostatnich latach obserwujemy wyraŸne pogorszenie image’u Rosji w pañstwach Unii Europejskiej. Myœlê, ¿e Rosja postrzega to jako sukces polskiej polityki.
Myœlê, ¿e poprawa stosunków z Rosj¹ w zamyœle Rosji
ma s³u¿yæ poprawie jej pozycji czy image’u czy interesów w Unii Europejskiej, ale ja na d³u¿sz¹ metê niestety
jestem pesymistyczny, je¿eli chodzi o stosunki polskorosyjskie.
Myœlê, ¿e przez d³u¿szy czas bêdziemy mieli do czynienia z zasadniczym sporem o kwestie Ukrainy
i Bia³orusi, które z punktu widzenia naszych interesów
ma zupe³nie zasadnicze znaczenie, natomiast dla Rosji
jest to kwestia odbudowy jej imperialnej pozycji. Myœlê,
¿e Rosja nie zrezygnowa³a jeszcze z odbudowy tej swojej pozycji. I myœlê, ¿e tutaj mog¹ byæ ró¿ne poprawa retoryki, nawet poprawa w wymiarze gospodarczym, czy
kulturalnym, ale tak na dobr¹ sprawê bêdzie taki mniej
lub bardziej jawny konflikt o t¹ grupê pañstw. To niestety myœlê, ¿e to bêdzie jakiœ czas trwa³o.

Olaf Osica
Dominacja polityczna a dominacja instytucjonalna –
na ile instytucje miêdzynarodowe s¹ narzêdziem w rêkach du¿ych pañstw w celu zdominowania s³abszych,
a na ile s¹ narzêdziem w rêkach ma³ych pañstw w po-
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wstrzymywaniu w³aœnie tej dominacji. Ja osobiœcie
sk³aniam siê ku temu, ¿e raczej instytucje s¹ narzêdziem, które pomagaj¹ ograniczyæ. Przyk³adem w Unii
Europejskiej, jest wielka trójka do spraw Iranu – za ka¿dym razem, kiedy pañstwa maj¹ jakieœ swoje interesy
¿ywotne jest tendencja pomijania instytucji. Wiêc to jest
przyk³ad na to, ¿e pañstwa du¿e boj¹ siê instytucjonalnego zwi¹zania. Przyk³adem na to, ¿e pañstwa ma³e
i œrednie mog¹ wykorzystaæ to, jest Ukraina. Przyk³ad
ukraiñski jest bardzo dobry bo pokazuje ¿e Polska, która przecie¿ by³a graczem zupe³nie niedoœwiadczonym
i przy pomocy wielu ró¿nych okolicznoœci i przypadku
(ale przypadek w polityce odgrywa kolosaln¹ rolê) potrafi³a wymusiæ pewne rzeczy. Nikt nie chcia³ nam pomagaæ poza mo¿e kilkoma pañstwami, np Litwini... nawet w krajach Europy Œrodkowo-Wschodniej nie by³o
takiego poparcia. Ani Wêgrzy ani Czesi specjalnie jakoœ
siê nie rwali do tego ¿eby jechaæ i gin¹æ tam za Kijów.
Natomiast fakt, ¿e uda³o siê przyci¹gn¹æ Solanê, który
pojecha³ tam i siedzia³ jak na tureckim kazaniu, bo okaza³o siê ¿e nie zna rosyjskiego. To te¿ jest pytanie na
przysz³oœæ, czy przysz³y minister spraw zagranicznych
mo¿e nie mówiæ po rosyjsku. Moim zdaniem nie mo¿e
nie mówiæ po rosyjsku, je¿eli traktujemy wymiar
wschodni Unii Europejskiej powa¿nie. To pokaza³o, ¿e
Polska jest w stanie przeci¹gn¹æ Uniê Europejsk¹ na
swoj¹ stronê.
Pytanie jest osobne – na ile te instytucje s¹ skuteczne,
na ile nie? Moim zdaniem Traktat Konstytucyjny, próbuje zrobiæ rzecz, która jest w jakiejœ mierze bezsensowna, on próbuje instytucjonalnie wymusiæ pewn¹ wolê
polityczn¹, stworzyæ bardziej wra¿enie ni¿ instytucjonalnie politykê zagraniczn¹, która stanowi ograniczenie
dla pañstw. Wra¿enie w polityce jest bardzo wa¿ne, ale
to niczego nie zmieni.
Tak naprawdê jest rozs¹dne porozumienie co do
tego, ¿e aby Unia Europejska dzia³a³a i chcemy wzmocniæ Wysokiego Przedstawiciela, ministra, jakkolwiek by
go zwaæ, to potrzebne s¹ przede wszystkim dwie rzeczy. Po pierwsze poparcie polityczne, je¿eli Solana ma
to poparcie, jest w stanie coœ zrobiæ – przyk³ad Czarnogóry sprzed kilku lat, przyk³ad Mo³dawii, chocia¿by te¿
kwestia Iranu gdzie Solana zosta³ w³¹czony. Potrzebuje
poparcia politycznego i potrzebuje pieniêdzy. Najzwyczajniej w œwiecie potrzebuje pieniêdzy na to, ¿eby
móg³ dzia³aæ. Na pocz¹tku, kiedy tworzono ten urz¹d
ju¿ by³y problemy, bo w zasadzie pieni¹dze, które by³y
to starcza³y na podró¿e samolotami. Oprócz tego pañstwa nieustannie, Ba³kany by³y tego przyk³adem, upycha³y swoich specjalnych pe³nomocników. Niemcy
wsadzali Boto Hombacha, Austriacy mieli swojego –
ca³y czas by³a gra na wyeliminowanie Solany. Je¿eli, to
by siê zmieni³o mo¿na to zrobiæ na zasadzie takiego po-

rozumienia instytucjonalnego czy formalnego. Po prostu umawiamy siê, ¿e zaczynamy traktowaæ Solanê i jego ludzi powa¿nie i zaczynamy z nim rozmawiaæ i dajemy mu pieni¹dze. Oczywiœcie w pewnym momencie
pojawi siê kwestia instytucjonalna, bo instytucjonalnie
ca³y ten aparat CFSP w ramach Rady nie jest po prostu
rozwiniêty w sposób taki jak powinien byæ, ale sekwencja powinna byæ zupe³nie odwrotna ni¿ w tej chwili
próbuje siê j¹ narzuciæ.

alizacja, ¿e ten Traktat Konstytucyjny jest martwy. Nie
chc¹ mówiæ tego publicznie, poniewa¿ maj¹ innego rodzaju perspektywê polityczn¹. Na przyk³ad Niemcy to
mówi¹, ale dopowiadaj¹ – my tego nie powiemy do koñca grudnia, bo my mamy obj¹æ przewodnictwo Unii.
To trzeba moim zdaniem wiedzieæ, rozpatrywaæ i znaleŸæ nasze propozycje rozwi¹zañ instytucjonalnych,
które by odpowiada³y strategicznym interesom
bezpieczeñstwa i rozwoju Polski.

Eugeniusz Smolar

Beata Wojna.

Nigdy jeszcze Polska nie by³a tak izolowana w kontekœcie europejskim. Pewne niefortunne sformu³owania
z takiego czy innego wywiadu i potem siê z nich wycofywanie, propozycja NATO energetycznego kompletnie nie trafiaj¹ca nie tylko dlatego, ¿e prezydent Chirac
na s³owo NATO reaguje alergicznie, tylko dlatego, ¿e
w Europie Zachodniej, je¿eli chodzi o stosunki z Rosj¹
istnieje pojêcie inkluzywnoœci a nie ekskluzywnoœci. To
znaczy, nikt nie uczyni absolutnie niczego dla Polski
czy Ukrainy a¿eby doprowadziæ do sytuacji, w której
Rosja mog³aby w jakimkolwiek aspekcie swojej polityki
miêdzynarodowej stan¹æ po drugiej stronie barykady
ni¿ Stany Zjednoczone i Europa. Specjalnie mówiê Stany Zjednoczone i Europa, bo tej ró¿nicy nie ma ¿adnej.
Rosja w kontekœcie zagro¿eñ, zaczynaj¹c od terroryzmu
Iranu, problemu proliferacji jest sojusznikiem. Otó¿, jeœli my rzeczywiœcie mamy ostro formu³owane interesy
bezpieczeñstwa zwi¹zane z przysz³¹ demokratyczn¹
i woln¹ Ukrain¹ i Bia³orusi¹, Mo³dawi¹, eliminacj¹ tych
zagro¿eñ, do jakich narzêdzi mo¿emy siê odwo³aæ dyplomatycznych, politycznych i gospodarczych a¿eby byæ
w tej dziedzinie skutecznymi poza s³owami, które wypowiadamy na takim czy innym seminarium. Nasze
mo¿liwoœci dzia³ania w tej dziedzinie s¹ wysoce ograniczone. I tutaj jest problem wzmocnienia naszej skutecznoœci dzia³ania, a odpowiedŸ zosta³a tutaj dana przy
tym stole, mianowicie mo¿liwoœci zawierania sojuszy.
Otó¿ te mo¿liwoœci po s³owach, po rozmowach, jakie
by³y toczone, s¹ wysoce ograniczone. I z tego trzeba sobie zdawaæ sprawê. Z czym to jest zwi¹zane? Nie tylko
z tym, ¿e ró¿ni ludzie niekoniecznie doœwiadczeni
w sprawach miêdzynarodowych próbuj¹ tê politykê
miêdzynarodow¹ prowadziæ, ale równie¿ z tym, o czym
mówi³em, jeœli chodzi o stosunki z Rosj¹. W moim przekonaniu w interesie Polski jest ukazywanie naszej gotowoœci do rozpatrywania wszelkich rozwi¹zañ dotycz¹cych Traktatu Konstytucyjnego, poniewa¿ to, co
wyjdzie z tych dyskusji bêdzie bardzo odleg³e od dzisiejszego stanu debaty. Uwa¿am, ¿e w Europie Zachodniej, mimo s³ów wypowiadanych przez wielkich, jest re-

Nale¿a³oby zwróciæ uwagê na to, ¿e europejska polityka bezpieczeñstwa i obrony jest czêœci¹ wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa, ale EPBiO coraz dynamiczniej w ostatnich latach i mo¿na zauwa¿yæ tutaj
problem koordynacji i skutecznego, wykorzystania tych
instrumentów. Wydaje mi siê, ¿e warto zwróciæ uwagê
na to, ¿e w czasie prezydencji Finlandii planowane jest
poœwiêcenie wiêkszej uwagi temu problemowi w koordynacji WPZiB i EPBiO. Czy rzeczywiœcie to jest problem nad którym powinniœmy siê zastanawiaæ? A je¿eli
tak, to przede wszystkim gdzie pojawiaj¹ siê te napiêcia
pomiêdzy wspóln¹ polityk¹ zagraniczn¹ bezpieczeñstwa a europejsk¹ polityk¹ bezpieczeñstwa i obrony.
Czy wynika to z braku takiej wspólnej wizji polityki
zewnêtrznej i bezpieczeñstwa?

Kazimierz £astawski
Ja zajmowa³em siê szczegó³owo histori¹ integracji
europejskiej. Musze powiedzieæ, ¿e dylematy wystêpowa³y zawsze. Natomiast s³usznie tutaj mówiono, ¿e s¹
tam pañstwa, które maj¹ ponad piêædziesiêcioletnie doœwiadczenie. My zbyt ma³o korzystamy z ich doœwiadczeñ. Myœlê, ¿e w przysz³oœci politolodzy bêd¹ musieli
zweryfikowaæ rozró¿nienie miêdzy organizacjami miêdzynarodowymi a pañstwami. Powstaje tutaj wspólnota, która jest nieporównywalna do innych rzeczy i st¹d
posiada wiêcej dylematów ni¿ w innych dziedzinach,
Jest bardzo wiele publikacji, powiedzia³bym zamulaj¹cych problem Traktatu Konstytucyjnego, poniewa¿
Traktat by³ zbyt obszerny. Proszê zauwa¿yæ, ¿e by³a
wczeœniej taka koncepcja ¿eby nie tworzyæ tak du¿ego
Traktatu. By³a taka koncepcja Komisji Europejskiej, rozwa¿ali eksperci ¿eby tworzyæ ma³y dokument, zwarty,
d³ugofalowy i do tego ró¿nego rodzaju uzupe³nienia.
Wydaje mi siê, ¿e do tego bêdzie w przysz³oœci droga jakaœ otwarta, chocia¿ bardzo trudna, poniewa¿ jest to
novum w sytuacji miêdzynarodowej i st¹d tak du¿a
trudnoœæ.
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Jacek Kucharczyk
Nie widzê pozytywów w koncepcji, wed³ug której
z jednej strony domagamy siê Europy solidarnej a z drugiej strony g³osimy radykaln¹ nieufnoœæ wobec wszelkich instytucji europejskich. Europa solidarna naprawdê sprowadza siê do tego, ¿e Europa ma byæ solidarna
z nami, to znaczy dawaæ nam pieni¹dze na fundusze
strukturalne, popieraæ nasz¹ politykê wobec Bia³orusi
i Ukrainy ale kiedy Europa chce czegoœ od nas to my odmawiamy.
Po drugie, jeœli chodzi o stanowisko europejskie wobec w³aœnie polskich postulatów dotycz¹cych polityki
wschodniej, to tu z kolei mnie siê wydaje, ¿e nie jest a¿
tak Ÿle. Gdyby rzeczywiœcie zasada „Rosja pierwsza”
by³a tak nienaruszalna jak pan mówi, to w argumencie,
¿e Polska potrzebuje Unii Europejskiej, bo to nam pomo¿e realizowaæ nasze interesy w³aœnie w Bia³orusi
i Ukrainie trzeba by postawiæ kropkê na „i” – ale Europa
nam w tym nie pomo¿e, wiêc, po co próbowaæ.
I po trzecie, co do tego de facto uznania, ¿e Traktat
Konstytucyjny jest martwy. Z tego co ja s³yszê,
nied³ugo bêdzie prezydencja niemiecka i oni maj¹ zamiar postawiæ zupe³nie na serio kwestiê ratyfikacji
Traktatu Konstytucyjnego i mo¿e trzeba by siê przygotowaæ na tê okolicznoœæ, a nie utwierdzaæ siê w przekonaniu, ¿e jest martwy i w zwi¹zku z tym nie musimy
nic robiæ.

Krzysztof Bobiñski
Chcia³em powiedzieæ, ¿e je¿eli Polska traktuje powa¿nie polityk¹ wschodni¹, politykê wobec Rosji, swoj¹
politykê wobec Ukrainy i je¿eli chce ¿eby Unia Europejska pomaga³a Polsce w tej sprawie, i je¿eli Polska chce
budowaæ koalicje w Unii Europejskiej takie, które by
sprzyja³y polskiemu stanowisku, to musi przyj¹æ stanowisko proeuropejskie. Mnie siê wydaje, ¿e je¿eli Polska
powa¿nie traktuje politykê swoja wschodni¹ to musi ratyfikowaæ Traktat Konstytucyjny jak najszybciej i graæ
dalej. Po prostu nie ma tutaj, co rozwa¿aæ, s¹ ró¿ne
warianty i tak dalej. Musi Polska zmieniæ swoj¹ politykê
w tej sprawie..

Maciej Krzysztofowicz
Chcia³bym powróciæ do kwestii podzia³u na strukturê filarow¹. Rzeczywiœcie ta struktura instytucjonalna w zasadzie zosta³a, ale pod wzglêdem problemowym ta struktura w zasadzie od jakiegoœ czasu zanika.
Wczeœniej by³o to ³atwe – polityka handlowa to jest Ko-
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misja, polityka zagraniczna to s¹ pañstwa cz³onkowskie. Natomiast teraz coraz wiêcej rzeczy, które s¹
wa¿ne dla tej polityki zagranicznej s¹ w kompetencjach wspólnych zarówno pañstw jak i Komisji, jak polityka energetyczna, migracyjna. Dlatego ja bym trochê
broni³ ministra pod tym wzglêdem, ¿e tylko w momencie, kiedy on bêdzie mia³ kontrolê nad tym, co robi Komisja a jednoczeœnie d¹¿y³ do zbli¿enia stanowisk
pañstw cz³onkowskich, bêdzie mo¿liwa jakaœ spójna
polityka. Natomiast mam pytanie dotycz¹ce tego, ¿e
podczas konferencji miêdzyrz¹dowej kwestia i Ministra Spraw Zagranicznych i wiele innych by³y mocno
debatowane i by³y tu ró¿ne stanowiska czy gdyby Traktat by³ regenegocjowany, czy przedstawiciele pañstw
doszliby do tych samych wniosków, czy jednak przewa¿a³oby jakieœ inne spojrzenie na wspóln¹ politykê
zagraniczn¹?

Marian Pi³ka
Dla mnie nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e Polska le¿y w Europie i nasze zasadnicze interesy s¹ w Europie. Natomiast myœlê, ¿e my jesteœmy krajem, który jest w jakiejœ
mierze peryferyjny w Unii Europejskiej i naszym zadaniem jest na tyle wzmocnienie naszej pozycji, ¿eby nasze interesy by³y rzeczywiœcie bardzo powa¿nie traktowane. Myœlê, ¿e mamy dwa zasadnicze takie interesy,
je¿eli chodzi o politykê zagraniczn¹. To jest kwestia polityki wschodniej i to s¹ stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Jak do tej pory, du¿e pañstwa Unii Europejskiej
zw³aszcza Francja i Niemcy, ale nie tylko, nie s¹ do koñca gotowi zaakceptowaæ, ¿e te dwa zasadnicze interesy
bêd¹ jedn¹ z wytycznych europejskiej polityki zagranicznej. Myœlê, ¿e je¿eli nast¹pi ten proces, to nasze sprzeciwy czy obiekcje wobec tej bardziej zintegrowanej
polityki zagranicznej ustan¹.

Bogdan Klich
Nie nale¿y mieæ zbyt wielkich nadziei, je¿eli chodzi
o skutecznoœæ naszych zabiegów o poprawê stosunków
polsko-rosyjskich w perspektywie krótkoterminowej.
Mo¿na siê spodziewaæ dalszej poprawy na poziomie jêzykowym, natomiast jakichœ zasadniczych zmian politycznych w najbli¿szym czasie bym nie oczekiwa³, pomimo tego, ¿e jest infrastruktura dialogu.
Jeœli chodzi o sprawy polsko-ukraiñskie z kolei to
du¿ym b³êdem dyplomacji polskiej by³o to, ¿e nie uda³o
siê jej w ci¹gu ostatniego roku odci¹æ tego kuponu od
naszego bezwarunkowego wsparcia dla „Pomarañczowej Rewolucji”. Gdyby tak podsumowaæ w tej chwili

stan stosunków politycznych, ten dialog polityczny on
jest bardzo dobry, ale on tak naprawdê na najwy¿szym
poziomie nie ró¿ni siê niczym od tego stanu, który by³
za czasów prezydenta Wa³êsy, prezydenta Kwaœniewskiego, a dla konkretnych interesów ekonomicznych,
na przyk³ad ekonomicznych polskich przedsiêbiorców,
niewiele z tego wynika. Koronnym przyk³adem jest to,
¿e strona ukraiñska pomimo up³ywu roku od zg³oszenia naszych postulatów odnoœnie do jakichœ form rekompensat dla polskich przedsiêbiorstw, które zainwestowa³y w tamtejsze specjalne strefy ekonomiczne do tej
pory nie zaproponowa³a ¿adnych rozwi¹zañ. A jest to
sto kilkadziesi¹t przedsiêbiorstw, które tam zlokalizowa³y swoje inwestycje. My sobie nie mo¿emy pozwoliæ
na to, ¿eby one nie otrzyma³y ¿adnych rekompensat
w sytuacji, kiedy te strefy s¹ likwidowane.
Je¿eli chodzi o stosunki polsko-bia³oruskie, to bêd¹
one jak widzimy go³ym okiem, trudne. Ta sinusoida bêdzie siê wychyla³a pomiêdzy otwart¹ wrogoœci¹ a ukrytym konfliktem, w zale¿noœci od tego jak d³ugo rzeczywiœcie system stworzony przez Aleksandra £ukaszenkê
bêdzie w Miñsku kontrolowa³ politykê i wiêksz¹ czêœæ
¿ycia spo³ecznego. Ja osobiœcie jestem zdania, ¿e proces
przygotowañ do transformacji ju¿ siê rozpocz¹³ tylko,
¿e tak naprawdê zostanie uruchomiony nie w ten poniedzia³ek powyborczy, ale za jakiœ czas.
Zgadzam siê z tym, ¿e czêœæ naszych zabiegów, jeœli
chodzi o sprawy wschodnie, powinna odbywaæ siê poprzez Brukselê. I tu mamy przed sob¹ dwa zasadnicze
wyzwania. Jak pañstwo pewnie wiedz¹, zosta³y przyjête ramy dla europejskiej polityki s¹siedztwa, ale nie zosta³y jeszcze przyjête mechanizmy instytucjonalne jej finansowania. One s¹ wstrzymane ze wzglêdu na opóŸnienie prac nad perspektyw¹ finansow¹ na lata 2007 –
2013. W najbli¿szym czasie wszak¿e decyzje bêd¹ podejmowane odnoœnie do kluczowego instrumentu, który jest w rêkach Unijnych i który mo¿e byæ bardzo istotnym instrumentem w rêkach polskiej dyplomacji, czyli
instrumentu polityki s¹siedztwa. I od tego na ile skuteczni bêdziemy w zabiegach o tym ¿eby œrodki po pierwsze by³y jak najwiêksze na realizowanie tej polityki
poprzez ten instrument, a po drugie ¿eby ten instrument by³ jak najbardziej elastyczny, zale¿y nasza
polityka na wschodzie.
Dlaczego mówiê o elastycznoœci? Poniewa¿ nie mo¿na stosowaæ identycznego mechanizmu w stosunku do
Maroka z jednej strony i Bia³orusi z drugiej strony a po
drodze jeszcze autonomii palestyñskiej i Ukrainy. To
musz¹ byæ zró¿nicowane mechanizmy. Po drugie, nie
mo¿na byæ sztywnym, je¿eli chodzi o alokacjê œrodków
dla krajów, które uruchomi³y proces demokratyczny
albo s¹ stabilnymi demokracjami i takich samych œrodków w stosunku do krajów, które przed sob¹ maja

transformacjê demokratyczn¹. A zatem, je¿eli myœleæ
o tym, ¿eby Unia skutecznie oddzia³ywa³a na transformacjê demokratyczn¹ na przyk³ad na Bia³orusi, co le¿y
w naszym interesie narodowym to te¿ ten instrument
musi byæ maksymalnie elastyczny.

Olaf Osica
To czy Traktat Konstytucyjny podchodzi do kwestii
zwi¹zanych z polityk¹ zagraniczn¹ bezpieczeñstwa
problemowo, czyli maskuje tê filarowoœæ czy te¿ koncentruje siê na filarowoœci to jest pytanie o perspektywê.
Z naszej perspektywy funkcje problemowe s¹ wa¿niejsze. Z punktu widzenia ludzi, którzy siedz¹ w administracji, to dla nich tak naprawdê perspektywa instytucjonalna jest o wiele wa¿niejsza – jak w ka¿dej biurokracji. Oni wiedz¹ gdzie jest lojalnoœæ, pod kogo podlegaj¹,
jakie s¹ procedury w zwi¹zku z czym kultura prowadzenia polityki siê nie zmieni w du¿ej mierze.
Problem koordynacji nie zostaje ci¹gle rozwi¹zany
przez Traktat Konstytucyjny, raczej próba zamaskowania tego problemu, stworzenia wra¿enia, ¿e koordynacja jest wymuszana w³aœnie przez ujêcie problemowe, przez zniesienie filarowoœci, ¿e jest Minister
Spraw Zagranicznych a nie Komisarz i Wysoki Przedstawiciel. Ale je¿eli sobie zdamy sprawê z tego, ¿e Minister Spraw Zagranicznych jednoczeœnie wiceprzewodnicz¹cy Komisji i ze tydzieñ ma piêæ dni roboczych i nie mo¿e on byæ jednoczeœnie i tu i tu, to jest
oczywiste, ¿e bêdzie mia³ zastêpcê, który bêdzie chodzi³ na posiedzenia Komisji. Znowu wracamy w ten
sam mniej wiêcej poziom instytucjonalny tylko inaczej,
sprawniej sformu³owany i inne osoby, ale generalnie
ca³y czas jesteœmy w krêgu tych samych problemów.
Mamy Ministra Spraw Zagranicznych, ale jednoczeœnie tworzy siê urz¹d prezydenta, który te kompetencje
ma w du¿ej mierze podobne a przede wszystkim niedookreœlone, wiêc jakby znowu, generuje siê kolejny
problem koordynacji.
Z koordynacj¹ jest ca³a masa problemów: to jest kwestia tego, ¿e jest obszar, który jest w zasadzie poddany
wy³¹cznie wspó³pracy miêdzyrz¹dowej i obszar, w którym ma pani jednak ca³y czas t¹ Komisjê. Komisja ma
masê pieniêdzy i prowadzi ró¿ne projekty dotycz¹ce
np. niszczenia arsena³ów, rozminowywania a jednoczeœnie je¿eli chodzi o wys³anie obserwatorów na przyk³ad
do Gruzji, to pañstwa cz³onkowskie musz¹ z w³asnej
kieszeni zap³aciæ. Tak d³ugo jak bêdzie zachowany ten
podzia³, który jest w tej chwili to ta koordynacja bêdzie
szwankowaæ. Byæ mo¿e rozwi¹zaniem jest podejœcie
w stronê tak¹, w któr¹ mog³aby pójœæ ta ca³a debata
o Europejskiej S³u¿bie Dzia³añ Zewnêtrznych – umiê-
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dzynarodawiamy ca³¹ politykê zagraniczn¹, zabieramy
ramy wspólnotowe, wrzucamy do Rady i wtedy te pieni¹dze, to wszystko jest w gestii pañstw. Natomiast tutaj jest w³aœnie problem Parlamentu Europejskiego. Pañstwa cz³onkowskie nigdy siê nie zgodz¹ na to, ¿eby
kwestia tego, co robi¹ si³y zbrojne w poszczególnych
operacjach podlega³a jakiejkolwiek innej kontroli ni¿ ich
parlamentów narodowych. Parlament europejski praktycznie jest wy³¹czony z europejskiej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa, ale na przestrzeni ostatnich kilkunastu albo i wiêcej lat, w³aœnie poprzez kwestie finansowe Parlament Europejski robi sobie tak¹ œcie¿kê
wp³ywu na to co dzieje siê w stosunkach zewnêtrznych
Unii Europejskiej, po prostu ¿e wzglêdu na to, ¿e decyduje g³ównie o finansach. Koordynacja jest powa¿nym
problemem, zw³aszcza, je¿eli chodzi o kwestie wymiar
cywilny i wojskowy. Dyskusja na temat relacji
o wspó³pracy cywilno-wojskowej w operacjach to ju¿
w ogóle zaczyna byæ problem. Wczeœniej wiadomo
by³o, ¿o³nierze jad¹ robi¹ swoje, jad¹ cywile robi¹ swoje
wiadomo tu id¹ pieni¹dze narodowe, tu id¹ pieni¹dze
Unii. W tej chwili, je¿eli d¹¿ymy w stronê tego, ¿eby ci
sami ludzie robili ró¿ne rzeczy, znów jest problem, sk¹d
pieni¹dze? Tu jest ca³a masa kwestii i moim zdaniem
one nigdy nie znikn¹, natomiast jedynym sensownym
sposobem jest rzeczywiœcie przesuniêcie, jednak tego
bardziej w stronê pañstw. Natomiast problem jaki z tym
powstanie to jest generalne os³abianie Komisji, co
bêdzie rzutowa³o te¿ nie tylko na rolê Komisji w tym
obszarze ale w ogóle.

Lena Kolarska-Bobiñska
Gdyby sobie wyobraziæ, ¿e istnieje, jakie powinny byæ
cele tej wspólnej polityki zagranicznej Unii Europejskiej?

Bogdan Klich
Wiêcej solidarnoœci i wiêcej wspólnoty politycznej
w Unii Europejskiej.

Marian Pi³ka
Przede wszystkim zapewnienie bezpieczeñstwa
i pokoju pañstwom cz³onkowskim.

Olaf Osica
Przede wszystkim nie robiæ wszystkiego. Generalnie
jest takie oczekiwanie, ¿e Unia Europejska, bêdzie robiæ
wszystkiego i wszêdzie na ca³ym œwiecie. Skoncentrowaæ siê po prostu na swoim podwórku. To nie jest mo¿e
jakieœ szczególnie popularne, ale nieuniknione, ale jednoczeœnie inwestowaæ w to ¿eby w ró¿nych innych regionach powstawa³y organizacje i pañstwa, które bêd¹
zdolne do zaprowadzenia pokoju w swoim s¹siedztwie,
bo inaczej wszystko siê po prostu rozjedzie, albo finansowo, albo wojskowo, albo politycznie.

(nieautoryzowane fragmenty wypowiedzi
– redakcja Tadeusz Chabiera)
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