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Budowa strategicznego tandemu NATO-UE:
priorytet WPBiO UE?
Nowa Komisja Europejska ustala swoje priorytety. WPZiB oraz WPBiO to
ważne dziedziny aktywności UE. Wymagające wspólnego reagowania wyzwania i
zagrożenia ze strony Rosji, ryzyka na południowej flance, czy też hybrydowe
właściwości tzw. nowych, nieklasycznych wyzwań i zagrożeń (cyber-,
energetyczne, informacyjne, proliferacyjne, terrorystyczne, informacyjne….) zdają
się stwarzać szansę, że kwestie bezpieczeństwa mogą stać się katalizatorem
poszukiwania wspólnych rozwiązań i tym samym procesów integracyjnych w UE.
Ale jednocześnie z drugiej strony istnieje ryzyko, że te polityki UE zostaną
zepchnięte na plan dalszy, a może nawet zmarginalizowane, w obecnej kadencji
Komisji Europejskiej przez wiele nowych wyzwań, priorytetów i zadań (klimat,
gospodarka, euro, migracje, praworządność…) sygnalizowanych chociażby w
raporcie
Priorytety
nowej
Komisji
Europejskiej
a
interesy
Polski
https://t.co/t1HFE5oCf2?amp=1. Jednym z dotychczasowych i zapewne wciąż
aktualnych w przyszłości hamulców rozwoju wspólnych polityk w sprawach
bezpieczeństwa i obronności był argument o rzekomych lub realnych ryzykach
kolizji z NATO, dublowania się ambicji i zadań obronnych w UE i NATO.
Dlatego należałoby poważnie zastanowić się, jak usunąć taką „odwieczną”
przeszkodę w rozwoju systemu bezpieczeństwa i obronności UE. Być może dobrym
wyjściem byłoby spróbowanie ucieczki z tego kłopotu do przodu, przekształcenia
ryzyka w szansę. Idzie o uczynienie naczelnym priorytetem wspólnej polityki
bezpieczeństwa i obrony UE kwestii systemowego współdziałania NATO – UE, o
zmierzanie do ustanowienia swoistego strategicznego tandemu bezpieczeństwa
NATO-UE, działającego wspólnie jako całość strategiczna. Niezłym punktem
wyjścia mogłyby być wyraźnie zaawansowane po przyjęciu przez UE swojej
strategii bezpieczeństwa w 2016 roku praktyczne przedsięwzięcia współpracy w
niektórych szczegółowych obszarach wspólnych zainteresowań (zob. np.
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_06/20180608_18
0608-3rd-Joint-progress-report-EU-NATO-eng.pdf). Idzie jednak o ustanowienie
systemowych mechanizmów takiej współpracy, wspólnych zasad, instytucji (np.
Rady Bezpieczeństwa NATO-UE), procedur..
Taki priorytet byłby nie tylko ucieczką UE z pułapki kolizji z NATO,
ułatwiającą rozwój wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, ale także optymalną
odpowiedzią na rzeczywisty charakter nowego środowiska bezpieczeństwa,
charakteryzującego się m.in. kompleksowością, integracją militarnych i
niemilitarnych, globalnych i regionalnych, zewnętrznych i wewnętrznych,
międzynarodowych i krajowych, symetrycznych i asymetrycznych… wyzwań i
zagrożeń dla bezpieczeństwa w obszarze euroatlantyckim.
Ponieważ w najżywotniejszym interesie Polski leży zbudowanie takiego
właśnie euroatlantyckiego tandemu bezpieczeństwa NATO-UE, z silnym
składnikiem europejskim i systemowymi więziami transatlantyckimi, sądzę, że
Polska właśnie powinna być inicjatorem i promotorem takiego właśnie priorytetu
na nową kadencję Komisji Europejskiej.
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