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Jan Muœ, Marta Szpala, Chorwacja w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu £ódzkiego, £ódŸ 2011, ss. 176.
Publikacja podejmuje tematykê niezwykle istotn¹ ze wzglêdu na proces integracji europejskiej. Autorzy wyszli naprzeciw koniecznoœci przedstawienia Chorwacji w kontekœcie jej cz³onkostwa w Unii Europejskiej. Negocjacje pomiêdzy Chorwacj¹ i Uni¹ Europejsk¹ trwa³y do
koñca czerwca 2011 roku. Traktat akcesyjny podpisany zosta³ 9 grudnia 2011 roku i jest jednoczeœnie jednym z sukcesów polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.
Pozycja podzielona jest na cztery rozdzia³y. Poprzedza je przedmowa przewodnicz¹cego
Rady Naukowej Centrum Naukowo-Badawczego Uniwersytetu £ódzkiego, Wies³awa Walkiewicza. Ka¿dy z rozdzia³ów prezentuje odrêbne kwestie stanowi¹ce ³¹cznie spójn¹ ca³oœæ. Poruszaj¹ one najwa¿niejsze wymiary cz³onkowstwa Chorwacji w Unii Europejskiej. W rozdziale
pierwszym zatytu³owanym Chorwacja wczoraj i dziœ Autorzy przedstawili przemiany dokonuj¹ce siê w pañstwie na przestrzeni wieków pocz¹wszy od œredniowiecza, poprzez Królestwo
Serbów, Chorwatów i S³oweñców, federacjê jugos³owiañsk¹, na obecnej sytuacji politycznej
Chorwacji skoñczywszy. Odwo³ano siê tak¿e do aspektu gospodarczego kraju i jego reakcji na
kryzys ostatnich lat. Omówiono równie¿ najistotniejsze problemy gospodarcze.
Kolejny rozdzia³ pt. Chorwacka droga do Unii Europejskiej zarysowuje etapy akcesji tego
pañstwa do UE. Autorzy zwrócili w nim ponadto uwagê na trudnoœci, na które napotkano podczas prowadzenia negocjacji. Wi¹za³y siê one przede wszystkim ze wspó³prac¹ Chorwacji
z Miêdzynarodowym Trybuna³em Karnym dla by³ej Jugos³awii, relacjami z s¹siednimi pañstwami oraz nastêpuj¹cymi rozdzia³ami: ochron¹ polityki konkurencji, rolnictwem, rybo³ówstwem oraz wymiarem sprawiedliwoœci. Przybli¿ono stanowisko spo³eczeñstwa chorwackiego
do cz³onkostwa Chorwacji w Unii na ró¿nych etapach negocjacji oraz stosunek pañstw cz³onkowskich do kolejnego rozszerzenia.
Rozdzia³ trzeci, Chorwacja w Unii Europejskiej, podzielony zosta³ na dwie czêœci. Pierwsza
z nich traktuje o aspektach instytucjonalnych akcesji, druga natomiast dotyczy kwestii gospodarczych i finansowych cz³onkostwa. Zwrócono w niej uwagê miêdzy innymi na Wspóln¹ Politykê Roln¹, politykê spójnoœci, polityki energetyczn¹ oraz klimatyczn¹.
Ostatni z rozdzia³ów Autorzy zatytu³owali Konkluzje i wnioski dla Polski. Przeanalizowali
w niej wp³yw nastêpnego rozszerzenia na obecnych cz³onków Unii Europejskiej, w tym na Polskê. Pozycjê wzbogacono czterema czytelnymi za³¹cznikami.
Autorzy przy pisaniu ksi¹¿ki wykorzystali monografie, artyku³y oœrodków badaj¹cych obszar Ba³kanów oraz dokumenty unijne. Wiele z tych materia³ów dostêpnych jest za poœrednictwem Internetu. Dwujêzyczna publikacja stanowi ciekawe opracowanie poœwiêcone akcesji
kolejnego pañstwa do Unii Europejskiej. Przedstawiono w niej katalog korzyœci zwi¹zanych
z rozszerzeniem UE oraz ³¹cz¹ce siê z nim problemy i wyzwania. Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, ¿e akcesja Chorwacji do Unii Europejskiej przyczyni siê do umocnienia jej pozycji nie tylko w stosunku do s¹siednich pañstw, ale tak¿e na ca³ym kontynencie.
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Anna Paterek, Polityka europejska Niemiec. Debata wokó³ reformy
i poszerzenia Unii Europejskiej, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2011, ss. 366.
Autorka ju¿ na wstêpie podkreœla, i¿ na pocz¹tku XIV kadencji Bundestagu deklaracje programowe koalicji SPD/Sojusz ’90/Zieloni nakreœli³y elementy ci¹g³oœci, jak i priorytety w polityce
europejskiej Niemiec. Niestety, jednak koalicja ta nie posiada³a konkretnej wizji przyst¹pienia
krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej do Wspólnot. Du¿y wp³yw na bie¿¹c¹ politykê europejsk¹ rz¹du federalnego wywiera³a opozycyjna frakcja parlamentarna CDU/CSU jak i niemieckie
kraje zwi¹zkowe. Kolejno wszystkie ugrupowania polityczne apelowa³y w czasie prowadzonych
negocjacji akcesyjnych z pañstwami ubiegaj¹cymi siê o cz³onkowstwo w UE o wprowadzenie
okresów przejœciowych. Natomiast wa¿nym elementem dla niemieckich frakcji parlamentarnych, by³a obrona niemieckich interesów w procesie poszerzenia m.in. dostêpu obywateli tych
krajów do niemieckiego rynku pracy oraz rozszerzenia instrumentów wspólnej polityki rolnej.
Polityka europejska rz¹du SPD/Sojusz ’90/Zieloni jak i ugrupowañ opozycyjnych, charakteryzowa³a siê determinacj¹ w zakresie rozszerzenia UE na wschód. W wyniku decyzji Rady Europejskiej w Kopenhadze w 2002 roku i akcesji pañstw Europy Œrodkowo-Wschodniej do UE
w 2004 roku, na kszta³t polityki europejskiej Niemiec w poszerzonej Unii wp³ynê³y zasadniczo
nastêpne rz¹dy koalicji CDU/CSU–SPD i CDU/CSU–FDP.
Na zawartoœæ pracy sk³adaj¹ siê cztery rozdzia³y, wstêp, zakoñczenie i bibliografia oraz biogramy. Rozdzia³ pierwszy zarysowuje wewnêtrzne i miêdzynarodowe uwarunkowania europejskiej polityki Republiki Federalnej Niemiec. Uwypuklone zosta³o tutaj stanowisko RFN wobec
reformy i rozszerzenia UE na wschód do 1998 roku, a tak¿e stanowiska wybranych pañstw
cz³onkowskich wobec reformy poszerzenia UE na wschód, m.in. Republiki Francuskiej czy
Zjednoczonego Królestwa. Okres ten wyró¿nia siê znacznym pog³êbieniem i pielêgnowaniem
wspó³pracy w ramach Wspólnot. Od pocz¹tku procesu integracji europejskiej, podkreœla siê ró¿nice w koncepcjach zjednoczonej Europy pomiêdzy zaanga¿owanymi pañstwami. Autorka podkreœla, i¿ pocz¹tek lat dziewiêædziesi¹tych charakteryzowa³ siê coraz wiêkszym stopniem
dystansowania siê od wizji europejskiego pañstwa zwi¹zkowego. W dalszej kolejnoœci wspomina przyjêcie przez Radê Europejsk¹ w 1993 roku kryteriów cz³onkostwa przez pañstwa kandyduj¹ce do UE (tzw. kopenhaskie) i szczególnie podkreœla, ¿e w 1994 roku rozszerzenie UE na
wschód sta³o siê jednym z priorytetów niemieckiej prezydencji. W rozdziale tym Autorka przedstawia instytucjonaln¹ koordynacjê polityki europejskiej koalicji SPD/Sojusz ’90/Zieloni, jako
najmniej przejrzysty niemiecki model.
Rozdzia³ drugi (Konferencja miêdzyrz¹dowa. Traktat nicejski) omawia dyskusjê podczas
konferencji miêdzyrz¹dowej 2000 roku, zwi¹zan¹ ze zmianami traktatowymi. Przyjêty program
konferencji doprowadzi³ do najd³u¿szego w historii integracji europejskiej posiedzenia Rady
Europejskiej w Nicei (7–11.12.2000 r.). Autorka przedstawia stanowisko partii politycznych, reprezentowane w Bundestagu wobec postulowanych potrzeb przeprowadzenia reform instytucjonalnych w UE. Skupia sw¹ uwagê na uproszczonej procedurze podejmowania decyzji w UE
oraz na trudnoœci w wypracowaniu instytucjonalno-proceduralnych rozwi¹zañ. Tak wiêc maj¹c
na uwadze tê kwestiê, skupia siê na zasadach wzmocnionej wspó³pracy dla pog³êbienia integracji w okreœlonych obszarach. W dalszej czêœci Anna Paterek, przedstawia pozycjê pañstw rozpoczynaj¹cych negocjacje akcesyjne do UE. Sporo miejsca poœwiêca równie¿ Karcie Praw
Podstawowych, która wywo³a³a ogromn¹ dyskusjê, nie tylko w Niemczech, ale tak¿e w innych
krajach europejskich, co jednak nie zosta³o przedstawione. Nietrudno zauwa¿yæ, i¿ ju¿ w latach
siedemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia, mo¿na by³o doszukiwaæ siê Ÿróde³ opracowania aktu zawieraj¹cego prawa i wolnoœci, dla wzmocnienia ochrony praw cz³owieka we Wspólnotach.
W czerwcu 1999 roku, rozpoczê³y siê oficjalne prace nad projektem Karty Praw Podstawowych,
po czym kilka miesiêcy póŸniej, zosta³ powo³any specjalny Konwent, któremu postawiono za
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cel opracowanie projektu Karty do grudnia 2000 roku. Okaza³o siê, ¿e realizacja zadania
nast¹pi³a ju¿ 2 paŸdziernika 2000 roku, tak tym samym, ostateczna wersja projektu Karty Praw
Podstawowych Unii Europejskiej ujrza³a œwiat³o dzienne.
Kolejny, trzeci rozdzia³ zatytu³owany Deklaracja z Laeken. Konwent w sprawie przysz³oœci
Europy, poœwiêcony jest analizie przysz³ego modelu instytucjonalnego UE, skupia siê te¿ na podziale kompetencji miêdzy instytucjami unijnymi, reformie II i III filaru, a tak¿e na pokonaniu
tzw. deficytu demokratycznego UE. Autorka podkreœla, i¿ jednym z impulsów do debaty nad
przysz³ym modelem instytucjonalnym UE, by³a s³ynna mowa Joschki Fischera z 2000 roku, zachêcaj¹ca do federacji, która spotka³a siê z szerokim zainteresowaniem opinii publicznej oraz
ró¿nymi reakcjami ze strony pozosta³ych pañstw cz³onkowskich. Punktem wyjœcia do dalszych
rozwa¿añ nad podzia³em kompetencji miêdzy unijnymi instytucjami by³y przyjête przez partie
koalicyjne przekonanie o koniecznoœci d¹¿enia do instytucjonalnej równowagi miêdzy Parlamentem Europejskim, Komisj¹ Europejsk¹ i Rad¹ Unii Europejskiej oraz potrzebie uproszczenia procesu podejmowania decyzji w UE. Autorka zaznacza, i¿ w pocz¹tkowej fazie prac
Konwentu rz¹d federalny nale¿a³ do zwolenników zniesienia struktury filarowej UE, a nastêpnie
postulowano pog³êbienie integracji w obszarach objêtych II i III filarem tj. Wspólnej Polityce
Zagranicznej i Bezpieczeñstwa (unia polityczna) oraz wspó³pracy policyjnej i s¹dowej w sprawach karnych (unia policyjno-s¹downicza). Natomiast w ostatniej poruszanej kwestii, tj. zagadnienia przezwyciê¿enia tzw. deficytu demokracji, Autorka odnajduje w postulatach wysuwanych
przez niemieckie partie zarówno w debatach poprzedzaj¹cych podpisanie Traktatu nicejskiego,
jak i amsterdamskiego.
W ostatnim rozdziale zatytu³owanym Proces poszerzenia Unii Europejskiej o kraje Europy
Œrodkowo-Wschodniej i basenu Morza Œródziemnego, Autorka przybli¿a zasadnicze problemy
negocjacyjne i okresy przejœciowe poszerzenia Unii Europejskiej, z perspektywy której, do szczególnie wra¿liwych kwestii nale¿a³y finansowanie poszerzenia UE, Wspólna Polityka Rolna,
swobodny przep³yw kapita³u i osób. Tak¿e rz¹d federalny zak³ada³, ¿e pañstwa kandyduj¹ce,
z których wiêkszoœæ zg³osi³a wnioski o d³ugie okresy przejœciowe na zakup nieruchomoœci i gruntów przez obywateli UE, szybko zniesie restrykcje w tym zakresie. Pisz¹c o rokowaniach akcesyjnych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej do UE, wspomniano tak¿e trudn¹
kwestiê niemieckich „wypêdzonych”, co znalaz³o swe ujœcie w znanej rezolucji Bundestagu
z 1998 r. Autorka odrêbnie analizuje swobodny przep³yw osób, który sta³ siê bardzo dra¿liw¹
kwesti¹. Swobodny dostêp obywateli pañstw kandyduj¹cych do unijnych rynków pracy by³
¿ywo dyskutowany w Niemczech, które zdecydowa³y siê (wspólnie) z Austri¹ na wprowadzenie
7-letniego okresu przejœciowego dla pañstw przyjmowanych do UE w 2004 r. W rozdziale tym
przedstawia tak¿e postanowienia kopenhaskie z grudnia 2002 r., które zwieñczy³y rokowania
akcesyjne z dziesiêcioma kandydatami, a w myœl których z dniem 1 maja 2004 roku, mia³y staæ
siê pe³noprawnymi cz³onkami UE.
Przechodz¹c do szerszych uwag i refleksji mo¿na powiedzieæ, ¿e recenzowana monografia
jest ciekawym i godnym polecenia kompendium wiedzy na temat debaty wokó³ reformy i poszerzenia Unii Europejskiej. Wartym podkreœlenia jest fakt, i¿ zawiera ona biogramy, które pozwalaj¹
na szybkie przypomnienie b¹dŸ uzupe³nienie wiedzy na temat wa¿nych postaci opisywanych
w ksi¹¿ce.
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Donat Jerzy Mierzejewski, Bezpieczeñstwo europejskie w warunkach globalizacyjnych, Wydawnictwo Adam Marsza³ek, Toruñ
2011, ss. 262.
Zagadnienie bezpieczeñstwa europejskiego jest problemem bardzo z³o¿onym i doczeka³o
siê licznych opracowañ naukowych ujmuj¹cych je z perspektywy ró¿nych dyscyplin, takich jak
politologia, stosunki miêdzynarodowe, ekonomia, co zaowocowa³o mnogoœci¹ podejœæ badawczych, niezliczon¹ liczb¹ definicji, modeli i typologii. Dodatkowo we wspó³czesnym, ulegaj¹cym ci¹g³ym zmianom, coraz mniej przewidywalnym œwiecie, Europa musi mierzyæ siê
z problemami zwi¹zanymi z nowymi zagro¿eniami. Wszystko to czyni temat bezpieczeñstwa
aktualnym, a recept i odpowiedzi na te wyzwania stara siê dostarczaæ literatura.
W obliczu takiej wielow¹tkowoœci materii Donatowi Jerzemu Mierzejewskiemu udaje siê
znaleŸæ niszê, w obrêbie której porz¹dkuje pewne aspekty z³o¿onego problemu, jakim jest bezpieczeñstwo europejskie. Zasadniczy problem podjêty w pracy Donata Jerzego Mierzejewskiego
zawiera siê bowiem w pytaniu badawczym o wp³yw procesów globalizacyjnych na bezpieczeñstwo europejskie. A gówna hipoteza zostaje przez Autora sformu³owana w nastêpuj¹cy sposób:
procesy globalizacyjne s¹ pochodn¹ przemian politycznych, cywilizacyjnych, ekonomicznych
i postêpu technicznego, czyni¹ jednostki i zbiorowoœci ludzkie oraz podmioty miêdzynarodowe
wzajemnie od siebie zale¿nymi, kreuj¹ procesy polityczne w skali narodowej i miêdzynarodowej, wyzwalaj¹ potrzebê integracji, generuj¹ zagro¿enia o charakterze globalnym, maj¹ wiêc
wp³yw na kszta³towanie siê potrzeby wspólnego bezpieczeñstwa, tworzenie jego struktur oraz
determinacjê wspólnego dzia³ania w tym zakresie.
Zalet¹ pracy jest uk³ad o charakterze chronologiczno-problemowym, w ten sposób Autor
daje czytelnikowi wgl¹d w genezê i przebieg podejmowanych w¹tków problemu. Pozwala zaprezentowaæ kwestie bezpieczeñstwa i genezê globalizacji jako procesu. Poszczególne obszary
badawcze interesuj¹ce Autora, znajduj¹ odzwierciedlenie w kolejnych rozdzia³ach pozycji. Zakres chronologiczny pracy obejmuje okres od zakoñczenia II wojny œwiatowej po czasy bie¿¹ce,
ze szczególnym skupieniem na analizie procesów, jakie nastêpuj¹ po rozpadzie uk³adu dwubiegunowego w stosunkach miêdzynarodowych.
We Wstêpie do swojej pracy Autor umieszcza wszystkie wa¿ne dla dalszych rozwa¿añ elementy, s¹ tu wiêc uwagi terminologiczne kluczowe dla podejmowanego zagadnienia, postawienie
hipotezy g³ównej i zaprezentowanie szczegó³owych pytañ badawczych wraz z odpowiadaj¹cymi im roboczymi hipotezami. Po tak dopracowanym wstêpie czytelnik móg³by oczekiwaæ
klarownego podsumowania, bêd¹cego zebraniem wniosków po zweryfikowaniu hipotez, niestety Zakoñczenie nie do koñca spe³nia tê funkcjê, czêœæ wniosków pozostaje rozsiana w toku
rozwa¿añ.
Pierwszy obszar dotyczy wyzwañ dla wspó³czesnej Europy i stanowi analizê oraz syntezê
przemian, jakie zasz³y w rozwoju bezpieczeñstwa europejskiego po II wojnie œwiatowej, a które
s¹ konsekwencj¹ procesów globalizacyjnych. Omówiony zosta³ tu przebieg procesów globalizacyjnych i ich nastêpstwa we wspó³czesnym œwiecie, dotycz¹ce zw³aszcza istoty pañstwa demokratycznego, spo³eczeñstwa, polityki wewnêtrznej i zagranicznej. Autor zwraca w tym miejscu
uwagê na wp³yw na bezpieczeñstwo takich elementów jak wielokulturowoœæ wspó³czesnych
spo³eczeñstw czy rola korporacji medialnych w kreowaniu polityki miêdzynarodowej. £¹czy te
zagadnienia z takimi zjawiskami jak suwerennoœæ i deterytorializacja. Omawiaj¹c kwestie zale¿noœci miêdzy bezpieczeñstwem miêdzynarodowym a suwerennoœci¹ pañstw, uwzglêdnia równie¿
taki czynnik jak przenoszenie centrów w³adzy z obszarów polityki do sfery ekonomii. Spora
czêœæ omawianej ksi¹¿ki obejmuje problematykê instytucjonalizacji procesu bezpieczeñstwa
europejskiego. Autor dokonuje tu próby oceny bezpieczeñstwa miêdzynarodowego na prze³omie wieków oraz analizy dzia³alnoœci ONZ, OBWE, NATO, WNP i UE w kreowaniu polityki
bezpieczeñstwa.
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W czêœci poœwiêconej terroryzmowi Autor dokonuje koniecznych z punktu widzenia tematyki tej czêœci pracy wyjaœnieñ dotycz¹cych Ÿróde³, nurtów i form terroryzmu. Kreœli prognozy
rozwoju w warunkach globalizacji takich zjawisk jak terroryzm i superterroryzm. Obszernie
omawia miêdzynarodowe unormowania prawne oraz mo¿liwoœci zapobiegania i reagowania na
akty terroryzmu w skali globalnej i europejskiej, a tak¿e zakres miêdzynarodowych uregulowañ
prawnych w zakresie zwalczania ataków z wykorzystaniem przez terrorystów broni masowego
ra¿enia.
Problematyka strategii bezpieczeñstwa stanowi kolejny obszar badawczy, którym zajmuje
siê D. J. Mierzejewski i skoncentrowana jest na charakterystyce koncepcji rozwoju bezpieczeñstwa œwiatowego w aspekcie globalizacji do roku 2015. Analizie poddany zostaje dokument
z 2000 r: Raport CIA pt. Globalne kierunki 2015. Dialog o przysz³oœci z pozarz¹dowymi specjalistami wraz z czterema scenariuszami przewidywanego kszta³towania siê œwiatowej sytuacji
w okresie do 2015 roku. Ponadto czytelnik odnajdzie tu omówienie Strategii bezpieczeñstwa narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki, Strategii bezpieczeñstwa narodowego i Doktryny
wojennej Federacji Rosyjskiej, a tak¿e Europejskiej strategii bezpieczeñstwa oraz Koncepcji
strategicznej obrony i bezpieczeñstwa cz³onków Organizacji Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego.
Pewien niedosyt w pozycji omawiaj¹cej bezpieczeñstwo europejskie w kontekœcie przemian
globalizacyjnych pozostawia brak odniesienia do deklaracji i koncepcji w zakresie bezpieczeñstwa formu³owanych chocia¿by przez Chiny czy Indie, do których prawdopodobnie bêdzie nale¿a³a przysz³oœæ œwiata XXI wieku.
Ostatni¹ czêœæ Autor poœwiêca na scharakteryzowanie czynników, które maj¹ wp³yw na architekturê bezpieczeñstwa miêdzynarodowego, tj. procesy gospodarcze (np. kwestia surowców
energetycznych, przesuwanie siê oœrodka rozwoju gospodarczego z obszaru atlantyckiego na
obszar Pacyfiku czy chocia¿by nastêpstwa transformacji gospodarczej w pañstwach postkomunistycznych); jak równie¿ migracje, ruchy emancypacyjne i narodowe oraz proliferacja broni
masowego ra¿enia. Wnikliwie zaprezentowane zosta³y wojskowe aspekty bezpieczeñstwa dotycz¹ce g³ównie kwestii rozbrojeniowych i kontroli dzia³alnoœci wojskowej pañstw. Rozwa¿aniom tym towarzyszy charakterystyka wspó³czesnych koncepcji bezpieczeñstwa europejskiego
m.in. koncepcji bezpieczeñstwa wspólnego zabezpieczania siê przed agresj¹ w ramach ogólnoeuropejskiego modelu bezpieczeñstwa zbiorowego (OBWE); bezpieczeñstwo w ramach kooperatywnej (NATO), koncepcji bezpieczeñstwa w ramach integruj¹cej siê Europy (UE); koncepcji
bezpieczeñstwa opartej na relacjach miêdzy mocarstwami, kszta³tuj¹cymi architekturê bezpieczeñstwa zgodnie z w³asnymi interesami.
Zas³ugê Autora i spory walor pracy stanowi podanie w skondensowanej formie treœci na temat przebiegu zimnej wojny, a tak¿e polityki w zakresie bezpieczeñstwa do 1991 roku oraz
uporz¹dkowanie wielu definicji z dziedziny bezpieczeñstwa i klasyfikacji zjawisk z tego zakresu. Wraz z ksi¹¿k¹ Donata Jerzego Mierzejewskiego Bezpieczeñstwo europejskie w warunkach
globalizacyjnych dostajemy do r¹k lekturê, która wpisuje siê do grupy publikacji rzetelnie omawiaj¹cych problematykê bezpieczeñstwa europejskiego i jako taka z pewnoœci¹ pos³u¿y adeptom politologii, stosunków miêdzynarodowych czy bezpieczeñstwa narodowego w przyswajaniu,
a nade wszystko porz¹dkowaniu wiedzy.

SYLWIA CZUBAJ-KUMIN
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Europa und die Welt 2020. Entwicklungen und Tendenzen,
Hrsg. Andreas Marchetti, Louis Clouet, Nomos Verlag, Baden-Baden 2011, ss. 310.
T³em dzisiejszych debat o stanie integracji europejskiej, sposobach zwalczania skutków kryzysu ekonomicznego, modelu integracji europejskiej w najbli¿szych latach jest nie zawsze dostrzegana przez œrodki masowego przekazu, aczkolwiek wa¿na, podejmuj¹ca tê tematykê debata
w ramach grupy refleksyjnej, która w ostatnim pó³roczy zintensyfikowa³a czêstotliwoœæ spotkañ1. Wed³ug „Die Welt” regularnoœci¹ charakteryzuj¹ siê równie¿ spotkania w sk³adzie:
J. M. Barosso, J. C. Juncker, M. Draghi, H. Rompuy. Ich celem ma byæ przygotowanie planu instytucjonalnej reformy UE, który ma byæ gotowy na grudniowy (2012) szczyt Rady Europejskiej2. Nie mniej wa¿nym impulsem do badañ nad przysz³oœci¹ UE, jej miejscu i roli
w zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci miêdzynarodowej s¹ tezy wyg³oszone przez Przewodnicz¹cego Komisji Europejskiej podczas dorocznego orêdzia o stanie UE. Omawiane zagadnienia
s¹ równie¿ przedmiotem zainteresowañ zachodnioeuropejskich think-tanków, a g³osy w dyskusji docieraj¹ do Polski za poœrednictwem prasy popularno-naukowej i codziennej3. Wiêkszoœæ
autorów przywo³anych tekstów ze zrozumieniem odnosi siê do zintensyfikowanych dyskusji
o Europie nie tylko w perspektywie 2020 roku, ale równie¿ w po tej dacie.
Opisywane w¹tki w znacznie szerszej perspektywie s¹ przedmiotem zainteresowania grupy
badawczej pracuj¹cej pod kierunkiem Andreas Marchetti i Louis Clouet. Efektem prac jest publikacja ksi¹¿kowa pt. Europa und die Welt. Entwicklungen und Tendenzen, 2020, przygotowana
przez wydawnictwo Nomos. Ksi¹¿ka podzielona zosta³a na piêæ czêœci zatytu³owanych: Wstêp,
Uwarunkowania globalne i ³ad œwiatowy, Geopolityczne po³o¿enie Unii Europejskiej, Wewnêtrzne uwarunkowania Unii Europejskiej, Perspektywy UE w roku 2020. Ka¿dy z rozdzia³ów
zawiera rzeteln¹ analizê obecnego stanu prawnego omawianego zagadnienia, do których zaliczyæ nale¿y m.in. problem migracji, rynku pracy, rozszerzenia UE, zmian instytucjonalnych,
relacji UE z Federacj¹ Rosyjsk¹, z Chiñsk¹ Republik¹ Ludow¹, czy te¿ z Paktem Pó³nocnoatlantyckim w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeñstwa i Obrony. Autorzy wskazuj¹c horyzont
czasowy do 2020 roku motywowali swoj¹ decyzjê kilkoma przes³ankami. Po pierwsze w tej perspektywie nale¿y patrzeæ na rozwój gospodarczy UE dookreœlony poprzez strategiê Europa
2020, czy te¿ Wieloletnie Ramy Finansowe UE, aktualnie negocjowane w trilogu Parlamentu
Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej. Po drugie, perspektywa 2020
roku, to dla Autorów czas wejœcia w ¿ycie wszystkich przepisów Traktatu lizboñskiego i czas na
monitorowanie skutecznoœci zastosowania nowej definicji wiêkszoœci kwalifikowanej w Radzie
UE. Ponadto Autorzy zak³adaj¹, ¿e do roku 2020 ustabilizuje siê sytuacja gospodarcza Europy
i œwiata, i tym samym bêdzie do preludium do rozpoczêcia badañ nie nad prognozowanym, lecz
kszta³tuj¹cym siê porz¹dkiem miêdzynarodowym.
Ze wzglêdu na podjêt¹ tematykê moj¹ uwagê zwróci³y artyku³y autorstwa Susanne Nies, Zur
Zukunft der Institutionen und Integration, Jared Sannicksen, Zur politischen Landschaft Europas 2020.
1

Jest to nowa inicjatywa ministrów spraw zagranicznych niektórych pañstw cz³onkowskich
m.in. Polski, Niemiec, Hiszpanii, Królestwa Danii, Niderlandów i in. Jedno ze spotkañ odby³o siê
w Warszawie we wrzeœniu br.
2
Por. A. Ettel, J. Hilderbrand, S. Jost, Der Geheimplan fuer ein neues Europa, „Die Welt”,
3.06.2012.
3
Np. wiosenny numer kwartalnika „Res Publica Nowa” zamieszcza debatê o stanie Europy,
w której wziêli udzia³ J. Fischer, J. Habermas, M. Król, W. Przybylski, J. Rupnik; wœród zachodnioeuropejskich tytu³ów wymieniê najwa¿niejsze: „Svenska Dagblatet”, „Der Standard”, „Romana Libera”, „The Times” – tytu³y z 24.09.2012 r.

RIE 6’12

Oceny i omówienia

397

Pierwszy tekst nawi¹zuje do bardzo aktualnej dzisiaj tematyki przysz³oœci UE. Jakkolwiek
wielu badaczy, publicystów mo¿e ulec pozornemu zmêczeniu wskazywaniem nowych wytycznych dla tej perspektywy badawczej. Nie mo¿na jej jednak zatracaæ chocia¿by analizuj¹c wp³yw
na integracjê dzisiejszych decyzji w zakresie nowej dyscypliny fiskalnej, zawi¹zywanych przy
tej okazji nowych porozumieñ miêdzyinstytucjonalnych, czy te¿ koalicji pañstw lobbuj¹cych na
rzecz korzystnych dla siebie rozwi¹zañ b¹dŸ to przez biuro Przewodnicz¹cego Rady Europejskiej, b¹dŸ te¿ poprzez lobbing w Parlamencie Europejskim. W wielu punktach artyku³ S. Nies
nie jest odkrywczy. Opisuje bowiem ju¿ znan¹ nam rzeczywistoœæ zmiany instytucjonalnej
w TL, czy te¿ jej wp³ywu na sposób rz¹dzenia w UE. Jednak¿e analiza obecnych zapisów traktatowych, jak równie¿ wskazanie wytycznych do debaty o przysz³oœci UE (Raport Montiego; Strategia Europa 2020 oraz Strategia Europa 2030) pozwalaj¹ kreœliæ perspektywy na przysz³oœæ.
Punktami odniesienia s¹ tutaj: przewodnicz¹cy Rady Europejskiej; nowa równowaga instytucjonalna do osi¹gniêcia miêdzy Parlamentem, Rad¹ i Komisj¹ Europejsk¹, uprawnienia i rola
wysokiego przedstawiciela ds. polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa, reforma ESDZ, czy te¿
podniesienie znaczenia wzmocnionej wspó³pracy. Autorka œmia³o twierdzi, ¿e w 2020 roku UE
nadal pozostanie niezidentyfikowanym obiektem politycznym, ale znacznie bardziej upodobni
siê do pañstwa narodowego. Autorka wskazuje równie¿ na mo¿liwy scenariusz dwóch prêdkoœci. Niestety nie uszczegó³awia tego jak rozumie dwie prêdkoœci rozwoju UE, czy tak jak rozumiano to u progu lat 90-tych XX wieku, czy te¿ jako dwie prêdkoœci nadaj¹ce now¹ hierarchiê
cz³onkostwa i wp³ywu na UE.
Bardziej interesuj¹cy tekst o politycznym krajobrazie Europy w 2020 roku poczyni³a Jared
Sonnicksen. Autorka tekstu w tonie uspokajaj¹cym czêsto burzliw¹ debatê o UE przekonuje, ¿e
historia integracji europejskiej pokazuje, ¿e jest to proces zarówno kroków wstecz, jak i postêpów i sukcesów. Dziêki dynamice integracji europejskiej – pisze Sannicksen – i sk³adaj¹cym siê
na ni¹ uwarunkowañ, w które wpisuje siê spill over integracyjne wspólnoty europejskie sta³y siê
nie tylko sposobem na wieloletni pokój i bezpieczeñstwo, ale równie¿ sta³y siê wa¿nym œrodkiem do rozwi¹zania staj¹cych przed pañstwami europejskimi wyzwañ i problemów. Sonnicksen patrz¹c na UE z perspektywy Traktatu lizboñskiego konstatuje, ¿e finalite politic organizacji
sui generis nadal pozostaje otwart¹ perspektyw¹ badawcz¹. Modele takie jak: Europa obywateli,
federacja europejska, Europa elit, Europa a la carte cechuje ambiwalencja i anarchicznoœæ w sytuacji, gdy dochodzi do politycznych napiêæ, w efekcie których tak definiowane perspektywy s¹
kontestowane. Punktem wyjœcia do prognoz w artykule Sonnicksen jest analiza sta³ych i nowych
podzia³ów w Europie. Autorka wyró¿nia nastêpuj¹ce: zwolenników i przeciwników integracji;
lewica i prawica; du¿e i ma³e pañstwa; bogate i biedne pañstwa; nowa i stara Europa; neoliberalny i socjalny paradygmat; supranacjonalny i miêdzyrz¹dowy i in. Na podstawie badañ wskazuje
nastêpuj¹ce prognozy: w przysz³oœci na znaczeniu nabierze konflikt miêdzy zwolennikami
a przeciwnikami integracji europejskiej4. Ponadto na sile mo¿e nabieraæ konflikt miêdzy du¿ymi
a ma³ymi pañstwami cz³onkowskimi. Spór ten ju¿ dzisiaj kreœli nowe linie podzia³u w odniesieniu do kszta³tu wieloletniego bud¿etu UE, nabierze na sile w kontekœcie wejœcia w ¿ycie nowego
systemu decyzyjnego w RUE. Ten sam mechanizm konfliktu – przewiduje Autorka – znajdzie
odzwierciedlenie w relacjach UE-15 – UE-12; bogate – biedne pañstwa cz³onkowskie i in.
W przekonaniu Sonnicksen w najbli¿szych latach UE bêdzie zmierza³a w kierunku Europy projektów, która zamiast podejmowania kolejnych reform, zmian traktatowych bêdzie zmierza³a
w kierunku jeszcze bardziej kompromisowego charakteru poszczególnych polityk. Alternatyw¹
dla tego scenariusza jest silna polityzacja, w efekcie której pojawi¹ siê nowe pola konfliktów

4
Trend ten mo¿e okazaæ siê niebezpieczny dla UE. Jeœli konflikt ten bêdzie narasta³, to wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku mo¿e wskazaæ du¿e poparcie dla partii eurosceptycznych, co prze³o¿y siê na znaczne wzmocnienie tych ugrupowañ na krajowych scenach politycznych.
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i/lub reforma traktatowa sankcjonuj¹ca dzisiejsze reformy zacieœniaj¹ce wspó³pracê m.in. w gronie pañstw eurogrupy5.
Rekomendowana ksi¹¿ka zawiera interesuj¹cy zbiór wielu punktów widzenia ukazuj¹cych
UE jako jednego z wielu aktorów na arenie politycznych i gospodarczych stosunków miêdzynarodowych. Wiêkszoœci¹ prezentowanych tez wpisuje siê we wspólnotow¹ narracjê o UE. Autorzy mog¹ nie dostrzegaæ, ¿e jednym z efektów kryzysu jest powrót do propañstwowej narracji
o Europie, w której wezwania do solidarnoœci europejskiej nie zawsze s¹ wystarczaj¹co s³yszalne. Nie zmienia to faktu, ¿e wartoœci¹ dodatni¹ ksi¹¿ki jest jej interdyscyplinarnoœæ i dobrze dobrane instrumentarium badawcze oraz rzetelna analiza naukowa. Treœæ ca³ej ksi¹¿ki, jak i jej
poszczególne rozdzia³y mog¹ pos³u¿yæ do przygotowania dobrej kwerendy na potrzeby pracy
magisterskiej, lub te¿ mog¹ stanowiæ materia³ Ÿród³owy na seminarium naukowe poœwiêcone
przysz³oœci UE.

MIKO£AJ J. TOMASZYK

Polityka zagraniczna. Aktorzy – potencja³y – strategie, red. Teresa
£oœ-Nowak, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011, ss. 575.
Stephen M. Walt, badacz stosunków miêdzynarodowych uznawany za przedstawiciela
szko³y neorealistycznej, w jednym ze swoich czêsto cytowanych artyku³ów1 zapytuje, dlaczego
osoby odpowiedzialne za tworzenie podstaw polityki zagranicznej oraz jej praktycy powinni
zwracaæ uwagê na studia poœwiêcone tej problematyce. Szukaj¹c odpowiedzi, zauwa¿a on, ¿e
istnieje silna wiêŸ ³¹cz¹ca œwiat teorii i ontologii. Teoria to „okulary”, przez które patrzymy na
otaczaj¹cy nas œwiat. Pozwala ona politykom wyselekcjonowaæ z „lawiny informacyjnej” najistotniejsze wiadomoœci, dziêki czemu mog¹ oni podejmowaæ w³aœciwe decyzje polityczne. Jednoczeœnie teoretycy, odpowiedzialni za koncepcyjne ukszta³towanie podstaw polityki zagranicznej,
nie s¹ w stanie tego dokonaæ bez odpowiedniej znajomoœci szeregu procesów i zjawisk zachodz¹cych w realnym, otaczaj¹cym ich œwiecie.
Zagadnienie przedstawienia teoretycznych i ontologicznych podstaw polityki zagranicznej
poszczególnych pañstw, przy uwzglêdnieniu dryfu w systemie miêdzynarodowym w kierunku
podmiotów nieterytorialnych, podejmuje Teresa £oœ-Nowak w dziele Polityka zagraniczna. Aktorzy – potencja³y – strategie. Wraz z grup¹ badaczy wywodz¹cych siê z rozmaitych oœrodków
akademickich, m.in. z Wroc³awia, Warszawy, Torunia, Olsztyna, Lublina i Gdañska prezentuje
ona œmia³¹ i oryginaln¹ wizjê odejœcia od schematycznego opisywania systemu miêdzynarodowego wyznaczanego przez metaforê „Westfalii” jako hipotezy genezy w nauce o stosunkach
miêdzynarodowych2. Wychodz¹c poza „granice” wyznaczone pañstwowocentryczn¹ wizj¹ stosunków miêdzynarodowych, zauwa¿a: „... z teoretycznego punktu widzenia jest jasne, ¿e polity-

5

Jest to równie¿ jedna z konkluzji spotkania Grupy Refleksji w Palmie na Majorce. Gospodarz
spotkania min. J. M. G. Margallo przypomnia³, ¿e nadszed³ czas na odnowê UE i ma nadziejê na lepszy efekt ni¿ mia³o to miejsce w Maastricht czy w Rzymie. Nadszed³ czas na powstanie rz¹du gospodarczego Europy, który bêdzie broni³ i pañstw, i wspólnej waluty. UE zdaniem Margallo powinna
d¹¿yæ do bezpoœrednich wyborów przewodnicz¹cego KE. EurActiv z dnia 23.07.2012 r.
1
S. M. Walt, International Relations: One World, Many Theories, „Foreign Policy”, No. 110,
Special Edition: Frontiers of Knowledge (Spring, 1998), s. 29–46.
2
A. Ga³ganek, „Westfalia” jako hipoteza genezy w nauce o stosunkach miêdzynarodowych, w:
PóŸnowestfalski ³ad miêdzynarodowy, red. M. Pietraœ, K. Marzêda, Lublin 2008, s. 23.
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ka zagraniczna wi¹¿e siê z pañstwem [...], w praktyce jednak nie do koñca jest to tak oczywiste”
(s. 13–14). Istnieje bowiem wiele przes³anek œwiadcz¹cych o wp³ywie korporacji transnarodowych i organizacji miêdzynarodowych na politykê zagraniczn¹ pañstw. Wychodz¹c od tego
za³o¿enia, T. £oœ-Nowak w dwóch rozdzia³ach otwieraj¹cych ksi¹¿kê stopniowo buduje teoretyczne ramy rozwa¿añ poœwiêconych polityce poszczególnych pañstw i innych podmiotów
wp³ywaj¹cych na ich politykê zagraniczn¹. Zastanawiaj¹c siê nad istot¹ polityki zagranicznej,
ukazuje jej podstawowe nurty i modele polityczne (realizm, modernizm, postmodernizm). Rysuje przy tym podzia³ na politykê zagraniczn¹ jako funkcjê przynale¿n¹ pañstwu i politykê miêdzynarodow¹ – obejmuj¹c¹ wszystkie formy aktywnoœci podmiotów nieterytorialnych, w tym
korporacji transnarodowych oraz Unii Europejskiej. Dostrzegaj¹c, ¿e „obie polityki” s¹ wa¿nym
„fragmentem rzeczywistoœci miêdzynarodowej” (s. 29), dochodzi ona do wniosku, ¿e w postwestfalskim, czy jak chce Marek Pietraœ – „póŸnowestfalskim”3 ³adzie miêdzynarodowym, pañstwo przesta³o byæ kul¹ bilardow¹ tocz¹c¹ siê po koleinach systemu miêdzynarodowego.
Zosta³o bowiem „wpisane” w sieæ powi¹zañ miêdzynarodowych. St¹d zewnêtrzna funkcja pañstw
w coraz wiêkszym stopniu zaczyna przypominaæ politykê miêdzynarodow¹ ni¿ zagraniczn¹,
w której zachowanie pañstw zale¿y w g³ównej mierze od „wewnêtrznej struktury procesu decyzyjnego i struktury systemu miêdzynarodowego” (s. 45).
W czêœci teoretycznej ksi¹¿ki spójnie i przejrzyœcie prezentuje siê, oprócz wspomnianych
wy¿ej zagadnieñ, kwestiê uczestnictwa w polityce miêdzynarodowej i zagranicznej, pozycjê pañstwa w systemie miêdzynarodowym, potrzeby, interesy i cele pañstwa w polityce zagranicznej.
Rozwa¿ania prowadzone s¹ w g³ównej mierze na gruncie neorealizmu i neoliberalizmu. Szkoda
jednak, ¿e nie zdecydowano siê rozszerzyæ spojrzenia teoretycznego, wykorzystuj¹c dorobek
konstruktywizmu, który stopniowo, od lat 80. ubieg³ego stulecia staje siê coraz wa¿niejszym
nurtem w nauce o stosunkach miêdzynarodowych.
Pozosta³e czêœci pracy Autorzy poœwiêcili analizie polityki zagranicznej supermocarstw,
mocarstw i mocarstw in statu nascendi (USA, Rosja, Chiny, Niemcy, Brazylia, Indie, Japonia,
Unia Europejska, korporacje miêdzynarodowe), pañstw œredniego rzêdu (Polska, Ukraina, Turcja, Szwecja, Izrael, RPA) oraz pañstw ma³ych i minipañstw (Czechy, Gruzja, Urugwaj, Senegal, Singapur, Liechtenstein, Surinam).
Najciekawsz¹ wydaje siê byæ czêœæ ukazuj¹ca politykê zagraniczn¹ prowadzon¹ przez najwiêksze pañstwa. W tekœcie poœwiêconym USA, Justyna Zaj¹c umiejêtnie ukazuje stopniow¹
zmianê pozycji miêdzynarodowej Stanów Zjednoczonych, które zachowuj¹c prymat w wymiarze militarnym, w dziedzinie gospodarczej dziel¹ go z innymi podmiotami miêdzynarodowymi:
Uni¹ Europejsk¹, Japoni¹ i Chinami (s. 80). Te ostatnie, jak s³usznie podkreœla Autorka, s¹ jeszcze dalekie od zast¹pienia USA w roli hegemona œwiatowego. Andrzej Czajkowski, wychodz¹c
od dramatycznych zmian w stosunkach miêdzynarodowych, które nast¹pi³y wraz z koñcem zimnej wojny, rysuje obraz Rosji, przedstawiaj¹c kolejne etapy jej polityki zagranicznej. Na uwagê
zas³uguj¹ rozwa¿ania Autora na temat rosyjskiego neoimperializmu. Zdaniem A. Czajkowskiego, „neoimperializm mo¿na [...] rozpatrywaæ jako d¹¿enie Rosji do dominacji na terenie postsowieckim, przy czym nie na ca³ym” (s. 89). S³usznie zauwa¿a on, ¿e „Rosja w daj¹cej siê
przewidzieæ perspektywie nie jest w stanie odzyskaæ utraconej wielkoœci w znaczeniu tej z czasów radzieckich” (s. 103). W czêœci dzie³a dotycz¹cej mocarstw du¿o miejsca poœwiêca siê tak¿e
tzw. rynkom wschodz¹cym (ang. emerging markets) na czele z Chinami, Indiami i Brazyli¹. Joanna Marsza³ek-Kawa w interesuj¹cy sposób prezentuje chiñsk¹ drogê do supermocarstwowoœci, a Marcin Gawrycki wskazuje na Brazyliê jako mocarstwo regionalne (s. 149). Analizie
poddano tak¿e Indie jako mocarstwo, które uwik³ane jest w konflikt z Pakistanem o Kaszmir,
z Chinami w Zatoce Bengalskiej, a tak¿e z Bangladeszem i Nepalem, co sprawia, ¿e subsystem

3

PóŸnowestfalski ³ad miêdzynarodowy, red. M. Pietraœ, K. Marzêda, Lublin 2008.
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bezpieczeñstwa Azji Po³udniowej trudno uznaæ za stabilny. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹
równie¿ dwa rozdzia³y poœwiêcone tzw. podmiotom nieterytorialnym jako mocarstwom. W oryginalnym ujêciu Ryszarda Ziêby, polityka zagraniczna prowadzona przez Uniê Europejsk¹ mo¿e byæ
postrzegana przez pryzmat: ekonomii jako „wspólnotowa polityka zagraniczna” (s. 217), polityki
jako „Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeñstwa” (s. 223) oraz w kontekœcie polityczno-militarnym jako „Wspólna Polityka Bezpieczeñstwa i Obrony” (s. 229). W równie ciekawym tekœcie Katarzyna Marzêda-M³ynarska zastanawia siê nad znaczeniem korporacji miêdzynarodowych w polityce
miêdzynarodowej, które okreœla mianem „nowego fenomenu”. Z pogl¹dem tym mo¿na siê zgodziæ
jedynie czêœciowo bowiem, jak zauwa¿a sama Autorka, „ich [korporacji miêdzynarodowych
– M.R.] »debiut« w badaniach na gruncie stosunków miêdzynarodowych przypad³ na lata 70.
XX wieku” (s. 236). Z kolei niew¹tpliwym atutem tej czêœci pracy jest zaprezentowanie wielowymiarowego wp³ywu korporacji transnarodowych na politykê miêdzynarodow¹ (s. 245–256).
W czêœci III i IV niniejszego dzia³a podjêto wysi³ek zanalizowania polityki zagranicznej
pañstw œredniego rzêdu oraz pañstw ma³ych i minipañstw. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje ukazanie Polski, równie¿ w kontekœcie polityki Partnerstwa Wschodniego, zawieszonego miêdzy
prometeizmem a mesjanizmem (283–285), Turcji stoj¹cej „w rozkroku” miêdzy Wschodem
a Zachodem i Izraela. Szkoda jednak, ¿e w tej grupie pañstw nie znalaz³ siê Iran, pañstwo
niew¹tpliwie znacz¹ce, uznawane za przeciwwagê w regionie dla ambicji Izraela. W ostatnim
rozdziale scharakteryzowano politykê zagraniczn¹ pañstw ma³ych i minipañstw. Skupienie siê
na pañstwach ró¿norodnych pod niemal ka¿dym wzglêdem, jak: Czechy, Gruzja, Senegal czy
Liechtenstein nale¿y uznaæ za zabieg w³aœciwy, pozwalaj¹cy czytelnikowi na wyrobienie perspektywy porównawczej.
Dzie³o pod redakcj¹ T. £oœ-Nowak prezentuje siê jako praca staranna. Zosta³a zaopatrzona
we wprowadzenie, czêœæ merytoryczn¹ sk³adaj¹c¹ siê z czterech czêœci, podsumowanie, rozleg³¹ bibliografiê oraz indeks u³atwiaj¹cy pracê z tekstem. Warto te¿ zaznaczyæ, ¿e poszczególne
rozdzia³y koñcz¹ siê podsumowaniami, co systematyzuje wiedzê i pozwala na dokonanie koniecznych uogólnieñ.
Nale¿y te¿ zauwa¿yæ, ¿e dzie³o Teresy £oœ-Nowak wyró¿nia siê wystêpowaniem tzw.
novum. Na nowatorski charakter ksi¹¿ki wp³ywa nie tylko jej przemyœlana struktura, ale tak¿e
umiejêtne po³¹czenie teorii i ontologii oraz wyjœcie poza tradycyjne postrzeganie polityki zagranicznej mo¿liwe dziêki podkreœleniu znaczenia polityki miêdzynarodowej. Doceniaj¹c walory
prezentowanej ksi¹¿ki, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e stanowi ona kolejny etap budowy polskiej szko³y
myœlenia o stosunkach miêdzynarodowych. Dziêki uwzglêdnieniu szerokiego spektrum zagadnieñ mo¿na j¹ uznaæ za lekturê obowi¹zkow¹ dla studentów, naukowców oraz praktyków zajmuj¹cych siê lub zainteresowanych polityk¹ zagraniczn¹.
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Janusz Józef Wêc, Traktat lizboñski. Polityczne aspekty reformy
ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007–2009, Ksiêgarnia Akademicka, Kraków 2011.
Integracja europejska, to bardzo z³o¿ony proces, trwaj¹cy w formie jak¹ dziœ znamy od
pierwszych lat po II wojnie œwiatowej. Pocz¹wszy od ró¿nych powojennych planów i koncepcji
integracyjnych tworzonych przez europejskie elity spo³eczne i polityczne, poprzez powstanie
Wspólnot Europejskich a¿ po utworzenie Unii Europejskiej, proces ten nigdy nie by³ statyczny,
a wrêcz przeciwnie – ulega³ ci¹g³ym modyfikacjom i kierowa³ siê w³asn¹ wewnêtrzn¹ dynamik¹.
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Traktat o Unii Europejskiej uzgodniony 10 grudnia 1991 r. pomiêdzy rz¹dami pañstw cz³onkowskich, by³ wa¿nym etapem w tworzeniu nowej i bardziej zaawansowanej struktury europejskiej. Jednak maj¹c na uwadze przeobra¿enia, jakie dokonywa³y siê na kontynencie europejskim,
i dynamikê samego procesu integracji, pañstwa cz³onkowskie, na mocy art. N TUE (w numeracji nieskonsolildowanej), pozostawi³y mo¿liwoœæ wprowadzania w przysz³oœci zmian w tym
traktacie uprzednio uzgodnionych w konferencji miêdzyrz¹dowej (IGC). Tak te¿ siê sta³o, zmiany
zosta³y wprowadzone na mocy Traktatu amsterdamskiego z 2.10.1997 r. (m.in. wprowadzenie
zasady œciœlejszej wspó³pracy, rozszerzenie stosowania procedury wspó³decydowania, skonsolidowanie numeracji artyku³ów w traktatach) oraz Traktatem z Nicei, podpisanym 26 lutego 2001 r.,
którego g³ówne postanowienia dotyczy³y zmian instytucjonalnych przygotowuj¹cych Uniê Europejsk¹ do planowanego wschodniego rozszerzenia.
Monografia naukowa autorstwa Janusza Wêca zatytu³owana Traktat lizboñski. Polityczne
aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007–2009 (Wyd. Ksiêgarnia Akademicka, Kraków 2011, ss. 348) ukazuje nam Uniê Europejsk¹ w okresie ostatniej, czyli lizboñskiej
rewizji traktatowej.
Jak napisa³ Autor, intencj¹ ksi¹¿ki by³a „rekonstrukcja zdarzeñ, prowadz¹cych do zwo³ania
konferencji miêdzyrz¹dowej w 2007 r., odtworzenie procesu negocjacji dyplomatycznych nad
nowym traktatem rewizyjnym podczas obrad tej¿e konferencji, przedstawienie jej rezultatów,
analiza najwa¿niejszych zmian ustrojowych skodyfikowanych w Traktacie lizboñskim, a tak¿e
omówienie procesu jego ratyfikacji”1.
Ksi¹¿ka, nie licz¹c uwag wstêpnych Autora i zakoñczenia, sk³ada siê z piêciu rozdzia³ów, zakoñczenia, bibliografii oraz aneksów w formie wykazu skrótów, tabel, wykresów czy indeksu
osób. Recenzowany tekst zawiera wiêc pe³ny aparat naukowy.
Rozdzia³y mo¿na pogrupowaæ na dwie czêœci. Pierwsza z nich (rozdzia³y I i II) omawia to,
co dzia³o siê przed podpisaniem Traktatu lizboñskiego, a druga (rozdzia³y III, IV i V) dotyczy
ju¿ samych zmian wprowadzonych przez traktat i przebieg procesu jego ratyfikacji. W rozdziale
pierwszym Ewolucja reformy ustrojowej Unii Europejskiej Autor analizuje najwa¿niejsze zmiany instytucjonalne wprowadzone przez traktaty amsterdamski i nicejski, a tak¿e bardzo interesuj¹c¹ i wa¿n¹ dla dalszych rozwa¿añ kwestiê traktatu konstytucyjnego. Czytelnik mo¿e
dowiedzieæ siê jak wygl¹da³y etapy prac nad traktatem konstytucyjnym, jaki by³ cel jego tworzenia, jak dosz³o do podpisania i dlaczego projekt ten poniós³ fiasko. W sposób syntetyczny Autor
wykorzystuj¹c swoje wczeœniejsze badania2 przedstawia najwa¿niejsze zmiany, jakie mia³ wprowadziæ traktat konstytucyjny, bêd¹cy w zamierzeniach legislatorów kompleksow¹ reform¹ UE.
Rozdzia³ II zatytu³owany Konferencja miêdzyrz¹dowa w 2007 r. poœwiêcony zosta³ w ca³oœci etapowi przygotowywania nowego traktatu rewizyjnego, który po niepowodzeniu traktatu
konstytucyjnego, mia³by doprowadziæ do reformy ustrojowej Unii Europejskiej, tak aby by³a
ona gotowa stawiæ czo³a nowym wyzwaniom, zarówno na arenie wewnêtrznej, jak i w otoczeniu
miêdzynarodowym. Du¿¹ rolê w tworzeniu nowego traktatu Autor przypisuje Niemcom, co jest
zrozumia³e, gdy¿ to Niemcy byli wczeœniej zwolennikami traktatu konstytucyjnego, optowali za
jego ratyfikacj¹. Ówczesny minister spraw zagranicznych J. Fischer przemawiaj¹c w Bundestagu 3 lipca 2003 r. stwierdzi³, ¿e proponowana konstytucja jest nastêpstwem rozszerzenia UE.
Wed³ug niego, „rozszerzenie jest historycznie nieuniknione, ale wymaga te¿ ‘reorganizacji europejskich instytucji’ po to, by zjednoczona Europa by³a zdolna do dzia³ania, poniewa¿ wiêksza, tj.
licz¹ca 450 milionów obywatelek i obywateli oraz 25 i byæ mo¿e wiêcej pañstw cz³onkowskich

1

J. J. Wêc, Traktat lizboñski. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach
2007–2009, Kraków 2011, s. 11.
2
J. J. Wêc, Spór o kszta³t instytucjonalny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1950–2005.
Miêdzy ide¹ ponadnarodowoœci a wspó³prac¹ miêdzyrz¹dow¹. Analiza politologiczna, Kraków 2006.
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czyni UE bardziej nieprzejrzyst¹ i coraz mniej zrozumia³¹”3. Zjednoczona Europa musi dzia³aæ
demokratycznie i przejrzyœcie. Dlatego wa¿ne by³o umieszczenie w konstytucji Karty Praw
Podstawowych, a tak¿e potwierdzenie zasady subsydiarnoœci. Aby uspokoiæ tych, którzy obawiali
siê zredukowania roli pañstw narodowych i ich organów Fischer zapewni³, ¿e rola narodowych
parlamentów jako stra¿ników [suwerennoœci – M.¯.] zostanie uroczyœcie zapisana. Stwierdzi³,
¿e Niemcy maj¹ doœwiadczenie nabyte podczas procesu zjednoczenia wiêc mog¹ wykorzystaæ
je tak¿e na ogólnoeuropejskiej p³aszczyŸnie4. Mimo referendalnego odrzucenia traktatu konstytucyjnego przez Francuzów i Holendrów, politycy niemieccy namawiali do nieprzekreœlania
idei konstytucyjnej oraz opracowania traktatu w zmienionej formie, takiej by by³a do przyjêcia
przez wszystkie pañstwa cz³onkowskie. Okazja nadarzy³a siê, gdy Niemcy objê³y prezydencjê
w Unii Europejskiej w pierwszej po³owie 2007 r. Na pierwszym szczycie UE podczas tej prezydencji, w dniach 8–9 marca 2007 r., przyjêto tzw. Deklaracjê Berliñsk¹ – która podkreœla³a wartoœci ³¹cz¹ce UE 27 krajów i wyznacza³a zadania na przysz³oœæ. U³atwi³o to osi¹gniêcie
porozumienia 23 czerwca na unijnym szczycie w Brukseli, gdzie przyjêto projekt przysz³ego
traktatu w postaci tzw. mandatu maj¹cego stanowiæ podstawê i ramy dla prac konferencji miêdzyrz¹dowej, która z kolei mia³a przygotowaæ ostateczn¹ wersjê traktatu. Dziêki prezydencji
niemieckiej mo¿na by³o rozpocz¹æ prace nad ostatecznym kszta³tem traktatu, który podpisano
w Lizbonie 13 grudnia 2007 r., ju¿ podczas prezydencji portugalskiej. Czytelnik mo¿e przeœledziæ tok prac i negocjacji nad nowym traktatem, metodologiê dzia³añ rz¹du niemieckiego, który
by³ zdeterminowany, aby odnieœæ sukces. Przejrzyœcie prowadzona przez Autora narracja pozwala zobaczyæ sposoby dochodzenia do kompromisu i metody podejmowania decyzji na
szczytach unijnych.
W dalszej czêœci ksi¹¿ki omawiane s¹ zmiany wprowadzone przez Traktat lizboñski. Autor
dokona³ tu ciekawego zabiegu, dziel¹c zmiany traktatowe na horyzontalne i sektorowe. Rozdzia³ III Zmiany horyzontalne jest najobszerniejszym i prezentuje to, co traktat wnosi nowego do
ustroju UE. Na pierwszym miejscu wyeksponowano ustanowienie nowego statusu prawnomiêdzynarodowego Unii, wskazuj¹c na to, ¿e Unia Europejska po raz pierwszy uzyska³a osobowoœæ
prawn¹, staj¹c siê jednolit¹ organizacj¹ miêdzynarodow¹, ale, co Autor podkreœla, celem Unii
nie jest przekszta³cenie jej w organizacjê miêdzynarodow¹ jednego narodu europejskiego, lecz
tylko „g³êbsza integracja pañstwowo zorganizowanych narodów”. To pozwala³o z³agodziæ obawy niektórych narodów, przeciwnych tworzeniu federacji europejskiej w postaci Stanów Zjednoczonych Europy wzorowanych na Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej. Przedstawiona
zosta³a inicjatywa obywatelska, jako nowa „instytucja” wprowadzona przez Traktat lizboñski,
której pierwotn¹ ide¹ by³o i wci¹¿ pozostaje zmniejszanie deficytu demokracji w UE. W Efekcie
tej regulacji, pojawi³a siê mo¿liwoœæ z³o¿enia podpisanej przez milion osób petycji do Komisji
Europejskiej, by ta wyst¹pi³a z projektem nowego aktu prawnego. W omawianym rozdziale zosta³y przedstawione takie zagadnienia jak: podzia³ kompetencji pomiêdzy Uni¹ a pañstwami
cz³onkowskimi, usystematyzowanie katalogu aktów prawnych i nowych procedur decyzyjnych,
czy te¿ szczegó³owa reforma systemu instytucjonalnego Unii, z podzia³em na instytucje. Ponadto mo¿emy siê dowiedzieæ, na czym bêdzie polegaæ zasada podwójnej wiêkszoœci (od 2014 r. decyzje Rady bêd¹ wymaga³y poparcia 55% pañstw cz³onkowskich i nie mniej ni¿ 65% ludnoœci
UE). Autor nie pomin¹³ przy tym analizy nowej, zwiêkszonej roli parlamentów narodowych
w procesie legislacyjnym. Bêd¹ one mog³y kontrolowaæ projekty aktów prawnych UE pod
k¹tem przekroczenia kompetencji Unii w sprawach, które powinny byæ rozstrzygniête na pozio-

3

Rede von Bundesaußenminister Fischer zur Erweiterung der EU, gehalten vor dem Deutschen
Bundestag am 3.07.2003 in Berlin (Auszug), www.auswartiges-amt.de/diplo/de/Infoservice/Presse/Reden/Archiv.
4
Ibidem.
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mie krajowym, regionalnym lub lokalnym. Niew¹tpliwym walorem omawianego rozdzia³u jest
usystematyzowanie przez Autora zmian dokonanych w traktacie. Osoby zainteresowane problematyk¹ integracji europejskiej mog¹ w ³atwy sposób zdobyæ wa¿ne dla nich informacje.
W rozdziale IV zatytu³owanym Zmiany sektorowe poruszono reformy i zmiany dwóch obszarów dzia³añ: wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa oraz przestrzeni wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci. Zabrak³o byæ mo¿e w tym rozdziale odniesienia siê do innych
polityk sektorowych np. spójnoœci, socjalnej, gospodarczej, ale o ile rozumiem intencje Autora,
za³o¿y³ on zbadanie najistotniejszych zmian, a te zasz³y g³ównie w dawnym II i III filarze Unii
Europejskiej.
Ostatni, V rozdzia³ pt. Ratyfikacja traktatu lizboñskiego, jest najkrótszym w omawianej pracy. Mimo to, dotyczy on o bardzo wa¿nej sprawy ratyfikacji traktatu. Bior¹c pod uwagê to, co
sta³o siê z traktatem konstytucyjnym, ratyfikacja nie by³a wcale z góry przes¹dzona. Ca³y czas
pozostawa³y obawy, ¿e spo³eczeñstwa europejskie oraz politycy niechêtni Traktatowi lizboñskiemu, bêd¹ uznawali go za próbê wprowadzenia w ¿ycie upad³ego traktatu konstytucyjnego
„tylnymi drzwiami”. Autor podzieli³ proces ratyfikacji na dwie fazy, w pierwszej fazie umieszczaj¹c ratyfikacje na poziomie narodowym przebiegaj¹ce doœæ szybko i bez wiêkszych trudnoœci (ta faza zakoñczy³a siê 20 listopada 2008 r. ratyfikacj¹ przez Szwecjê) a w drugiej fazie
ratyfikacje, które napotka³y trudnoœci, w takich pañstwach jak: Czechy, Irlandia, Niemcy i Polska. Ka¿dy z tych przypadków zosta³ poddany refleksji naukowej, przedstawione zosta³y motywy i dzia³ania polityków maj¹cych w¹tpliwoœci, czytelnik mo¿e przeœledziæ jak trudny by³
proces ratyfikacji w tej fazie. Niemniej zakoñczy³ siê on powodzeniem, a ostatnim pañstwem,
które ratyfikowa³o Traktat lizboñski by³y Czechy (13 listopada 2009 r.). W rezultacie traktat
wszed³ w ¿ycie 1 grudnia 2009 r.
Monografia J. J. Wêca dziêki rzetelnej rekonstrukcji procesów politycznych, legislacyjnych
i dyplomatycznych wewn¹trz UE, które towarzyszy³y procesowi kreacji Traktatu lizboñskiego,
staje siê istotnym elementem aktualizuj¹cym polskie piœmiennictwo naukowe, a tym samym
podstawowym opracowaniem wzbogacaj¹cym stan badañ w studiach europejskich.
Narracja Autora oparta jest o doœæ przejrzyste kryterium chronologiczno-merytoryczne. Pozwala
to czytelnikowi na zapoznanie siê z procesem powstawania Traktatu lizboñskiego zgodnie z osi¹
czasu, dziêki czemu dowiaduje siê, jakie by³y nastêpstwa decyzji politycznych odnoœnie traktatu,
dlaczego jest skonstruowany w specyficzny sposób i w jaki sposób dosz³o do jego ratyfikowania.
Ksi¹¿ka J. J. Wêca zosta³a napisana na podstawie szerokiej bazy Ÿród³owej. Autor wykaza³
siê znajomoœci¹ bogatej literatury europeistycznej oraz niemcoznawczej. Du¿o miejsca w bibliografii zajmuj¹ dokumenty w jêzykach polskim, niemieckim i angielskim co œwiadczy o bogatej podstawie Ÿród³owej recenzowanej ksi¹¿ki. Ponad 110 monografii, wielka iloœæ ekspertyz,
artyku³ów zarówno z prac zbiorowych, jak i czasopism (wykorzystane zosta³y artyku³y z niemieckich wydawnictw takich jak „Integration” czy „Bulletin des Presse- und Informationsamtes
der Bundesregierung”), pozwala stwierdziæ, i¿ ksi¹¿ka powsta³a przy wykorzystaniu mo¿liwie
najwiêkszej iloœci dostêpnych materia³ów.
Ciekawym i pomocnym w lekturze pomys³em Autora s¹ tabele i wykresy, zw³aszcza te ostatnie. Dziêki temu Autor móg³ przedstawiæ najwa¿niejsze zagadnienia poruszane w ksi¹¿ce
w przejrzysty sposób, a czytelnik mo¿e ³atwiej przyswoiæ mechanizmy i procesy wystêpuj¹ce
w procesie integracji europejskiej – to niew¹tpliwa zaleta publikacji.
Opracowanie J. J. Wêca jako szczegó³owe i specjalistyczne studium poœwiêcone Traktatowi
lizboñskiemu zas³uguje na uwagê i warte jest polecenia nie tylko politologom czy europeistom,
ale tak¿e wszystkim tym, którzy interesuj¹ siê problematyk¹ europejsk¹ i stosunkami miêdzynarodowymi.
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