ROCZNIKI NAUK SPOECZNYCH
Tom 5(41), numer 3
–
2013

PAWE OLSZEWSKI
ADRIAN CHOJAN *

POLITYKA ZAGRANICZNA UNII EUROPEJSKIEJ.
MIT CZY RZECZYWISTO ?

WPROWADZENIE

Polityka zagraniczna bd mi dzynarodowa1 Unii Europejskiej jest jednym
z najwi kszych wyzwa, przed jak stoi caa organizacja i jej pastwa czonkowskie. Trudno bowiem w zasadzie znale  odpowied na to, czym owa polityka bya w przeszoci, czym jest teraz i czym b dzie w przyszoci. Taki
stan rzeczy jest pochodn unijnego niezdecydowania i saboci systemu instytucjonalnego w kontekcie szeroko poj tych stosunków zewn trznych. Naley przy tym podkreli, e o ile stosunki zewn trzne odnoszce si do kwestii gospodarczych cechuj si wzgl dn spójnoci i przewidywalnoci,
o tyle stosunki zewn trze rozumiane w kategoriach politycznych – ju nie.
Genezy tego stanu rzeczy naley poszukiwa w pocztkach integracji europejskiej – od Europejskiej Wspólnoty W gla i Stali, poprzez Europejsk Wspólnot Gospodarcz, a koczc na postanowieniach Jednolitego Aktu Europejskiego z 1986 roku. Te trzy projekty odnosiy si do fundamentu integracji
europejskiej, któr bya gospodarka. Z kolei integracja polityczna przez
ówczesnych przywódców europejskich bya traktowana w kategoriach co
najwyej uzupeniajcych gospodarcze plany jednoczcej si Europy.
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W kolejnej cz ci niniejszego testu dokonano wyjaniania skd bior si rónice terminologiczne mi dzy polityk zagraniczn a polityk mi dzynarodow Unii Europejskiej.
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Naley si wi c zastanowi, czy podmiot taki, jak Unia Europejska w ogóle
powinien prowadzi wasn polityk mi dzynarodow na szczeblu politycznym. Trzeba te g biej zastanowi nad sensem cigego powtarzania obietnic
zwizanych z rozwojem polityki obronnej Unii Europejskiej w sytuacji, w której i tak wi kszo jej pastw czonkowskich naley do Sojuszu Pónocnoatlantyckiego. Pytaniem otwartym, a jednoczenie banalnym pozostaje to, czy
decyzja podj ta w przepisach Traktatu z Maastricht o tworzeniu tzw. II filaru
Unii Europejskiej w postaci Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczestwa
bya suszna i w ogóle potrzebna. Z perspektywy blisko 20 lat funkcjonowania
Unii Europejskiej stawianie pozytywnych tez w tym zakresie jest mocno wtpliwe, zwaszcza za po tzw. duym rozszerzeniu Unii Europejskiej o 10 nowych pastw z 1 maja 2004 roku.
Tez niniejszego opracowania stanowi stwierdzenie, e polityka zagraniczna Unii Europejskiej w rozumieniu jej przywódców politycznych jest mitem pozbawionym jakichkolwiek pozytywnych perspektyw na przyszo.
Wynika to gównie z uwarunkowa wewntrzunijnych w postaci sabego
(bd nieistniejcego) systemu koordynacji zarówno wasnej polityki mi dzynarodowej, jak i polityk zagranicznych pastw czonkowskich UE. Stan unijnej
polityki mi dzynarodowej pogorszy w ostatnich latach kryzys gospodarczy,
doprowadzajc do jeszcze wi kszej renacjonalizacji polityk zagranicznych
pastw czonkowskich UE.
Proces weryfikacji powyszej hipotezy zosta przeprowadzony na podstawie trzech zasadniczych punktów. Pierwszym z nich s teoretyczne rozwaania na temat istoty polityki zagranicznej, a take jej poszczególnych uwarunkowa w kontekcie Unii Europejskiej. Drugi punkt stanowi rozwaania na
temat instytucjonalnego wymiaru unijnej polityki mi dzynarodowej wraz
z prób odpowiedzi na zasadnicze pytanie o moliwoci jej uwspólnotowienia.
Konieczne wydaje si take dokonanie analizy wpywu kryzysu gospodarczego na spójno unijnej polityki mi dzynarodowej w wymiarze dotyczcym stosunków zewn trznych i jej wewn trznej koordynacji, co jest przedmiotem trzeciej cz ci rozwaa. Klamr spinajc cao wywodu jest zakoczenie, w którym autorzy udzielaj jednoznacznej odpowiedzi na pytanie zadane w tytule niniejszego tekstu.

POLITYKA ZAGRANICZNA UNII EUROPEJSKIEJ. MIT CZY RZECZYWISTO ?

131

TEORETYCZNE ASPEKTY POLITYKI ZAGRANICZNEJ
– UWAGI TERMINOLOGICZNE

Banaem jest stwierdzenie, e w dobie licznych przemian zwizanych
z procesem globalizacji, a take w ostatnim czasie ze wiatowym kryzysem gospodarczym zatarciu ulega granica mi dzy tym, co dotyczy polityki wewn trznej, a tym, co dotyczy spraw zagranicznych. Sama za polityka zagraniczna
przestaje by domen wycznie pastw i posiadanych przez nie prerogatyw
w zakresie stanowienia prawa, a staje si polem negocjacji. Dlatego te nie
bez przyczyny w pierwszym zdaniu niniejszego tekstu uyto dwóch rónych
terminów zwizanych z okreleniem stosunków zewn trznych Unii Europejskiej. W pierwszej chwili mog wydawa si one identyczne, jednak dokonujc g bszej analizy obu tych terminów, rónice wydaj si cakiem spore.
Na potrzeby niniejszego opracowania pod poj ciem polityki zagranicznej i polityki mi dzynarodowej rozumie si aktywno pastwa bd organizacji mi dzynarodowej, skierowan na realizacj wasnych celów politycznych, gospodarczych, spoecznych i wszystkich innych, które wpywaj w jakikolwiek
sposób na bezpieczestwo danego podmiotu stosunków mi dzynarodowych2.
W dosy podobny sposób polityk zagraniczn definiuje Ryszard Zi ba, piszc, e jest to „proces aktywnoci politycznej, podejmowanej przez pastwo,
która jest adresowana i prowadzona w rodowisku mi dzynarodowym. Aktywno ta jest cz ci ogólnej polityki pastwa, która zmierza do zrealizowania okrelonych potrzeb i interesów na arenie mi dzynarodowej”3. W wypadku okrelania polityki zagranicznej wane jest take okrelenie jej zasadniczego celu bd celów. Co jest zatem celem polityki zagranicznej? Czy jej
celem powinno by zbudowanie sobie np. silnej pozycji w Unii Europejskiej?
Otó nie. Zbudowanie owej pozycji jest co najwyej „instrumentem”, bowiem
celem powinno by osigni cie realnych korzyci, np. w postaci wynegocjo2

Na temat innych definicji polityki zagranicznej zobacz szerzej: R. K u n i a r, Midzynarodowe stosunki polityczne, w: Stosunki midzynarodowe – geneza, struktura, dynamika,
red. E. Haliak, R. Ku niar, Warszawa 2006, s. 122; T.  o  - N o w a k, Polityka zagraniczna
– stae i zmienne komponenty procesu formuowania i realizacji, w: Polityka zagraniczna:
aktorzy, potencjay, strategie, red. T. o-Nowak, Warszawa 2011, s. 42-58; R.  o , Teoria
stosunków midzynarodowych. Wybrane zagadnienia, ód : Wydawnictwo Uniwersytetu
ódzkiego 2001, s. 30; J. D y d u c h, „Nie ma przyjació ani wrogów, s tylko interesy”.
Rozwaania o wspóczesnej polityce zagranicznej, w: Wokó teorii stosunków midzynarodowych, red. W. Mich, J. Nowak, Lublin 2012, s. 171.
3
Przedmowa, w: Wstp do teorii polityki zagranicznej pastwa, red. R. Zi ba, Toru 2009,
s. 14.
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wania lepszych warunków przy okrelaniu nowego budetu unijnego. Myli si
zatem ten, który myli, e celem polityki zagranicznej Republiki Federalnej
Niemiec jest zbudowanie sobie silnej pozycji w Unii Europejskiej. Celem tej
polityki jest dopilnowanie, aby odpowiednia ilo przekazywanych Unii pieni dzy jak najszybciej wrócia do Berlina. Jest to typowo pragmatyczne mylenie o polityce zagranicznej, bowiem zbudowanie sobie samej tylko silnej
pozycji nie przyniesie adnych realnych korzyci.
Naley si take wystrzega stawianiu tez, e jest tylko jeden rodzaj polityki zagranicznej, który realici nazwaliby walk o przetrwanie. W zalenoci
od posiadanych czynników, które teoria polityki zagranicznej okrela mianem
uwarunkowa wewn trznych i zewn trznych, pastwo moe prowadzi polityk zagraniczn zmierzajc do zapewnienia sobie wspomnianego bezpieczestwa, wzrostu swojej pozycji w systemie mi dzynarodowym bd te poprawy swojego wizerunku i prestiu w wiecie. Tak stawiane tezy wyra nie
koreluj z pogldami wybitnego amerykaskiego teoretyka Hansa Morgenthau, który w swojej synnej ju ksice Politics among nations zaprezentowa
trzy rodzaje polityki zagranicznej:
1. polityka zachowawcza,
2. polityka imperialna (powi kszania wadzy lub jej manifestowania),
3. polityka prestiu4.
Odpowied na pytanie, czy powysz klasyfikacj mona zastosowa
w kontekcie organizacji mi dzynarodowej, jest oczywista. Nie mona z tego
wzgl du na to, e – jak pisze Roman Ku niar – „nie ma polityki zagranicznej
poza pastwem”5. Wobec tego polityk zagraniczn w klasycznym znaczeniu
prowadz wycznie pastwa. Jest ona tak naprawd monopolem pastwa,
którego bardzo stanowczo pilnuje i z którego ch tnie korzysta. Na organizacj
mi dzynarodow ceduje tylko te zadania, które w aden sposób nie wpyn na
jego interesy mi dzynarodowe. Trudno sobie bowiem wyobrazi, aby podmioty takie, jak Unia Europejska czy te Organizacja Narodów Zjednoczonych
prowadziy na przykad polityk imperialn. Podejmowanie dziaa o charakterze ekspansywnym, wliczajc w to te o charakterze geograficznym, nie mieci si w zbiorze celów i zada tych organizacji. W zakresie zada organizacji
mi dzynarodowych takich, jak Unia Europejska, ley w gównej mierze promowanie wartoci uniwersalnych, jak rozwijanie demokracji i ochrona praw
czowieka. B d jednak powoanymi z woli pastw czonkowskich, maj reali4

Polityka midzy narodami. Walka o potg i pokój, Warszawa 2010, s. 68-111.
Wewntrzne uwarunkowania polskiej polityki zagranicznej, w: Polityka zagraniczna RP 19892002, red. R. Ku niar, K. Szczepnik, Warszawa 2002, s. 39.
5
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zowa te zadania, które w drodze konsensusu powierz jej pastwa czonkowskie. Wobec powyszego organizacje mi dzynarodowej nie prowadz
polityki zagranicznej w klasycznym jej rozumieniu, ale prowadz co najwyej
polityk mi dzynarodow. Ponadto klasyczna teoria realizmu mówi, e to
pastwo jest jednym podmiotem stosunków mi dzynarodowych i to do niego
przypisuje si termin polityka zagraniczna. Dlatego te w niniejszym opracowaniu termin polityka zagraniczna jest stosowany w odniesieniu do pastw,
za termin polityka midzynarodowa do organizacji mi dzynarodowych,
w tym do Unii Europejskiej. Rozrónienie to nie ma charakteru bezwzgl dnie
obowizujcego. Wielu autorów tak polskich i zagranicznych posuguje si
terminem polityka zagraniczna w odniesieniu do Unii Europejskiej. Stanowi
to pewnego rodzaju uproszczenie terminologiczne, pomagajce zrozumie istot
rzeczy.
Na gruncie rozwaa nad polityk zagraniczn pastwa i polityk mi dzynarodow organizacji mi dzynarodowej naley zwróci take uwag na
istotn rol dyplomacji. Nie maj racji ci, którzy wiadomie twierdz bd
niewiadomie myl te poj cia. Dyplomacja jest bowiem instrumentem polityki
zagranicznej czy mi dzynarodowej, jest jednym z waniejszych uwarunkowa
wewn trznych. Peni ona wobec polityki zagranicznej czy mi dzynarodowej
rol suebn. Nie bez przyczyny zatem w nazwie Europejskiej Suby
Dziaa Zewn trznych, b dcej zacztkiem unijnej dyplomacji, uyto sowa
suba6. Nie naley jednak traktowa dyplomacji wycznie w kategoriach
wykonawczych. Trzeba pami ta, e w dalszym cigu kluczow rol w dyplomacji odgrywa czynnik ludzki i dlatego te moe ona wpywa na ksztatowanie polityki zagranicznej czy mi dzynarodowej7. Jednak aby tak faktyczne
byo, personel suby zagranicznej musz stanowi ludzie kompetentni, znajcy uwarunkowania wspóczesnych stosunków mi dzynarodowych. Istotne
znaczenie ma tutaj take kadra kierownicza suby zagranicznej danego kraju
czy organizacji mi dzynarodowej. O ile na poziomie krajowym nie ma z tym
wi kszych problemów bd te, gdy s, to nie jest to przedmiotem debaty,
o tyle w wypadku organizacji mi dzynarodowej takiej, jak Unia Europejska,
tak ju nie jest, o czym b dzie mowa w dalszych cz ciach niniejszego tekstu.
Naley jednak odróni to, co w dyplomacji naley do pastwa, od tego, co
naley do organizacji mi dzynarodowych. Otó organizacje mi dzynarodowe
nie maj wasnych dyplomatów, co najwyej pastwa czonkowskie „udost p6

Szerzej: A. C h o j a n, Europejska Suba Dziaa Zewntrznych – postp czy regres w politycznej integracji Europy?, „Myl Ekonomiczna i Polityczna” 2012, nr 1, s. 146.
7
Szerzej: J. S u t o r, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2010, s. 32-33.
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niaj” swoich pracowników suby zagranicznej danej organizacji mi dzynarodowej. Podobnie jest z Europejsk Sub Dziaa Zewn trznych. Teoretycznie rzecz ujmujc, naley zauway, e jako kadr pastw czonkowskich
powinna mie bezporednie przeoenie na jako kadr poszczególnych organizacji mi dzynarodowych. Najlepszym dowodem na to, e nie zawsze tak
bywa, jest zaangaowanie dyplomatów Europejsk Sub Dziaa Zewn trznych.
Ostatnim elementem, na który warto zwróci uwag w cz ci teoretycznej,
jest kwestia koncepcji polityk zagranicznych i mi dzynarodowych poszczególnych aktorów wspóczesnych stosunków mi dzynarodowych. Stanowi one
jedne z waniejszych uwarunkowa kadej polityki zagranicznej czy mi dzynarodowej. Zauwamy, e to konkretne uwarunkowanie zalicza si do sfery
wiadomoci spoecznej, poniewa wyraa interesy i wartoci wane z punktu
widzenia danego spoeczestwa. Wadze pastwowe maj obowizek ich
przestrzegania take w polityce zagranicznej, jeli chc znale  poparcie
w kolejnych wyborach. Zasadnicza rónica mi dzy pastwem a organizacj
mi dzynarodow tak, jak Unia Europejska, polega na tym, e pastwo ma
koncepcje polityki zagranicznej i prawie zawsze j realizuje. Unia Europejska
nie ma ani koncepcji, ani strategii, poniewa nie ma jednego, spójnego orodka decyzyjnego, poniewa jest struktur rozbit. Nie prowadzi zatem jednej,
spójnej polityki mi dzynarodowej.
Najwaniejszym wnioskiem pyncym z tej cz ci rozwaa jest to, e
nawet tak silna organizacja, jak wydaje si Unia Europejska, nie jest w stanie
sprosta interesom swoich pastw czonkowskich. Wszelkie decyzje dotyczce polityki mi dzynarodowej s podejmowane najpierw na szczeblu pastw
czonkowskich, a dopiero pó niej, jeli uda si wypracowa konsensus, take
na forum Unii Europejskiej. Nie ma w tym nic dziwnego, a gosy o braku
spójnoci w unijnej polityce mi dzynarodowej s albo przejawem negatywnej
retoryki, albo te nieznajomoci panujcych w Unii realiów. Trzeba pami ta
o zachowaniu hierarchii – najpierw polityka zagraniczna pastwa i jej interesy,
a dopiero pó niej polityka mi dzynarodowa Unii Europejskiej i interesy caej
Wspólnoty.
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INSTYTUCJONALNY WYMIAR
UNIJNEJ POLITYKI MIDZYNARODOWEJ
– W STRON WSPÓLNOTOWEGO MODELU WSPÓPRACY?

Obecnie istniejcy instytucjonalny wymiar polityki mi dzynarodowej Unii
Europejskiej oparty jest na funkcjonowaniu wysokiego przedstawiciela Unii
do spraw zagranicznych i polityki bezpieczestwa oraz podlegej mu Europejskiej Suby Dziaa Zewn trznych (ESDZ, ang. European External Action
Service – EEAS), zwanej potocznie dyplomacj Unii Europejskiej. Pierwsze
problemy zwizane z ich powoaniem miay miejsce przy Traktacie ustanawiajcym Konstytucj dla Europy, w którym bya mowa m.in. o ministrze spraw
zagranicznych Unii Europejskiej, co wyra nie nie podobao si cz ci pastw
czonkowskich, w tym Polsce i Wielkiej Brytanii. Z podobnymi problemami
mielimy do czynienia przy dyskusji na temat powoania ESDZ. Jak pisze
Agnieszka K. Cianciara „jej powstanie byo jednak obcione czeniem
sprzecznych celów, tj. kompromisem pomi dzy wymogiem wi kszej efektywnoci Europejczyków na arenie globalnej a niech ci (cz ci) pastw czonkowskich, a take dotychczasowych unijnych instytucji, do przekazywania kompetencji nowemu organizmowi ponadnarodowemu”8. Nie tylko na etapie jej
powstawania widoczne byy te problemy, ale take obecnie s one jak najbardziej zauwaalne i odczuwalne. Niemniej analiz instytucjonalnego wymiaru
unijnej polityki mi dzynarodowej naley rozpocz od kilku zda powi conych
wysokiemu przedstawicielowi ds. zagranicznych i polityki bezpieczestwa.
Stanowisko wysokiego przedstawiciela ds. zagranicznych i polityki bezpieczestwa jest chyba jednym z najbardziej „gorcych” w caym systemie
instytucjonalnym Unii Europejskiej. Powodem takiego stanu rzeczy jest z jednej strony tzw. podwójny kapelusz, który mocuje go zarówno w Radzie Unii
Europejskiej (instytucja mi dzyrzdowa), jak i w Komisji Europejskiej (instytucja wspólnotowa), a z drugiej specyfika spraw, którymi si zajmuje. Cz 
polityków Komisji Europejskiej do dzi nie moe przebole, e cz  kompetencji w zakresie polityki mi dzynarodowej Unii Europejskiej musieli odda
Europejskiej Subie Dziaa Zewn trznych, któr de facto kieruje wysoki
przedstawiciel. Nie ma sensu przytacza poszczególnych kompetencji, jakie
le w zakresie obowizków obecnego wysokiego przedstawiciela, tj. Brytyjki

8

Wielobiegunowa Europa w wielobiegunowym wiecie. Szansa czy wyzwanie dla systemu
euroatlantyckiego?, Warszawa 2012, s. 30.
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Catherine Ashton9, bowiem praktyka pokazuje co zupenie innego ni zaoenia traktatowe. Na przykadzie wysokiego przedstawiciela wyra nie wida
rónic mi dzy „sfer traktatow” a „sfer praktyki unijnej polityki mi dzynarodowej”. Istotna jest tylko jedna kwestia, któr porusza art. 27 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Stanowi on, e wysoki przedstawiciel „prowadzi
w imieniu Unii dialog polityczny z pastwami trzecimi, a take wyraa stanowisko Unii w organizacjach mi dzynarodowych i na konferencjach mi dzynarodowych”. Truizmem s ju twierdzenia, e wysoki przedstawiciel jest ostatni osob, która dowiaduje si o kierunkach unijnej polityki mi dzynarodowej, a decyzje te podejmuj przede wszystkim stolice pastw czonkowskich.
Trzeba jednak zauway, e skoro w 2009 roku najwaniejsi europejscy politycy zgodzili si , aby funkcj „ministra spraw zagranicznych Unii Europejskiej” penia nikomu nieznana, niedowiadczona i pozbawiona kompetencji
merytorycznych Ashton, to znaczy, e taki by cel ustanowienia tego stanowiska. atwa „sterowno” ze strony najwi kszych pastw czonkowskich,
bierno i reaktywno na wydarzenia mi dzynarodowe stanowi cechy charakterystyczne dla wysokiego przedstawiciela w okresie sprawowania tej
funkcji przez Ashton. W naszym odczuciu nie naley si zastanawia, jak
wygldaaby aktywno i praca wysokiego przedstawiciela w sytuacji, gdyby
funkcj t penia inna, bardziej charyzmatyczna i dowiadczona osoba. Stan
obecny jest taki, e osob t jest Ashton, i to przez pryzmat jej aktywnoci
(bd jej braku) oceniana jest caa unijna polityka mi dzynarodowa. Wysoki
przedstawiciel ds. zagranicznych i polityki bezpieczestwa zgodnie z postanowieniami art. 18 ust 4 TUE ma czuwa nad spójnoci unijnych stosunków
zewn trznych – mi dzy innymi dlatego zosta umieszczony i w Radzie Unii
Europejskiej, i w Komisji Europejskiej. Wobec tego jego najwaniejszym zadaniem jest moliwe bezkolizyjne balansowanie mi dzy jedn a drug instytucj w celu szukania modus vivendi w unijnej polityce mi dzynarodowej.
Praktyka pokazuje, e efekty tego s jak dotychczas bardzo mizerne.
Europejska Suba Dziaa Zewn trznych w dalszym cigu jest na etapie
dookrelania wasnej pozycji w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej10. W zaoeniu ma si sta czym w rodzaju ministerstwa spraw za9

Na temat kompetencji wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczestwa zob.: K.D. B o r c h a r d, ABC prawa Unii Europejskiej, Bruksela 2011; Traktat z Lizbony zmieniajcy Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiajcy Wspólnot Europejsk
podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., „Dziennik Urz dowy Unii Europejskiej”, C305,
t. 50, 2007 r.
10
Na temat pooenia mi dzyinstytucjonalnego Europejskiej Suby Dziaa Zewn trznych
zobacz: C h o j a n, Europejska Suba Dziaa Zewntrznych, s. 161-166.
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granicznych UE, którego zasadnicz rol b dzie koordynowanie caej polityki
mi dzynarodowej. Nie bez przyczyny mówimy tu o czasie przyszym, bowiem
praktyka funkcjonowania ESDZ przez ostatnie pótora roku wyra nie wskazuje, e unijna dyplomacja nie osign a jeszcze zdolnoci operacyjnej. Jeli
Unia Europejska chce by liczcym si podmiotem na arenie mi dzynarodowej przede wszystkim musi zwi kszy nakady finansowe na ESDZ. Zatrwaajce jest to, i budet unijnej dyplomacji na rok 2012 by a 12 razy mniejszy ni ten, którym dysponowa Departament Stanu USA11. Oczekiwanie, e
w najbliszych latach zmieni si nie tyle formua finansowania Europejskiej
Suby Dziaa Zewn trznych, ile kwota, jak unijni przywódcy s w stanie na
ni przeznaczy, jest zudne. Dlatego te mylenie o Europejskiej Subie
Dziaa Zewn trznych w kategoriach przeomu jest b dem. Aby realnie oceni jej powstanie, naley zwróci uwag na Deklaracje nr 13 i 14 doczone
do traktatu lizboskiego12. Tre tych Deklaracji wyra nie stanowi, e to postanowienia traktatu nie ograniczaj wpywu pastw czonkowskich na „polityk zagraniczn”13 UE, i to pastwa same decyduj o sposobie prowadzenia
wasnej polityki zagranicznej. Ponadto przepisy Deklaracji wskazuj, e postanowienia traktatu nie maj wpywu na zmian sposobu reprezentacji pastw
czonkowskich w zwizku z ich relacjami z pastwami trzecimi czy organizacjami mi dzynarodowymi. Potwierdza to zatem fakt, e nadanie ESDZ statutu
instytucji sui generis wcale nie musi oznacza, e jednoczenie przypisuje si
jej wiodc rol w obszarze unijnej polityki mi dzynarodowej.
Faktem jest, e Europejska Suba Dziaa Zewn trznych rodzia si
w bólach, zarówno jeli chodzi o kwestie koncepcyjne, jak i pó niejsze zwizane z jej istot, charakterem, pooeniem mi dzyinstytucjonalnym czy te
wspomnianym wczeniej finansowaniem. Jednak w sytuacji, gdy praktycznie
cay wiat boryka si ze skutkami kryzysu, mdrze zarzdzana i na bieco
reformowana unijna dyplomacja moga okaza si wzgl dnie jasnym punktem
rozwoju integracji europejskiej w czasie kryzysu. Tymczasem, jak to powiedzia Jacek Saryusz-Wolski, ESDZ „to na razie takie brzydkie kacztko, które
11
C i a n c i a r a, Wielobiegunowa Europa, s. 30; D. K e o h a n e, The EU’s “ludicrous” foreign
service budget, The Fride Blog, http://fride.org/blog/the-eus-ludicrous-foreign-service-budget,
(dost p: 26.06.2013). Na temat finansowych aspektów funkcjonowania ESDZ zob.: E. K a c a,
Trudne pocztki. Nowa unijna dyplomacja a Partnerstwo Wschodnie, „Analizy i Opinie” 2012,
nr 120, Instytut Spraw Publicznych, s. 4.
12
Zob.: Deklaracja nr 13 w sprawie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczestwa;
Deklaracja nr 14 w sprawie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczestwa, Dziennik Ustaw
UE, C 15 z dnia 9.05.2008, s. 343.
13
Termin zaczerpni ty in extenso z treci deklaracji.
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si jeszcze nie uksztatowao. Na razie ta instytucja zajmuje si gównie sob
– sprawami administracyjnymi i organizacj, a nie meritum”14.
W wypadku unijnej polityki mi dzynarodowej, a take w ogóle w kontekcie integracji europejskiej niezwykle trudno znale  odwoania do merytorycznej krytyki. Mona rzec, e obecnie brakuje czego w rodzaju „europeistyki krytycznej”. W tez t wpisuje si take Catherine Ashton. W pa dzierniku 2012 roku przedstawia ona sprawozdanie z funkcjonowania Europejskiej
Suby Dziaa Zewn trznych za 2011 rok15. Jednak na ponad 100 stronach
opracowania trudno znale  sowa krytyki. S za to tumaczenia zwizane z
trudnociami rodowiska, w jakim przyszo funkcjonowa unijnej dyplomacji,
a take wiele pochwa cz sto b dcych raczej yczeniem anieli faktem. Europejskiej Subie Dziaa Zewn trznych brak jednego – rzetelnej diagnozy tego,
co ze, i tego, co dobre. Jednak taka diagnoza nie moe by dziaaniem ad hoc,
ale musi uwzgl dnia wiele czynników zarówno wewn trznych (np. stosunek
pastw czonkowskich, ilo posiadanych rodków finansowych, zaplecze
kadrowe), jak i zewn trznych (np. dynamika zmian systemu mi dzynarodowego, tworzce si sojusze – m.in. BRICS, NEXT11). Tego powinien take
dotyczy przegld Europejskiej Suby Dziaa Zewn trznych, dotyczcy organizacji i funkcjonowania ESDZ, który zgodnie z art. 13 ust. 3 Decyzji Rady
ma odby si do poowy 2013 roku16. Pojawiaj si jednak wtpliwoci, co do
zasadnoci tego terminu, a take propozycje, aby przegld zosta dokonany do
czerwca 2014 roku z racji tego, e b dzie to dobry okres do refleksji zwizany
z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Jednak w naszej ocenie debata na
temat Europejskiej Suby Dziaa Zewn trznych dla dobra jej samej i caej
Unii powinna by wyczona z kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego.
Podsumowujc t cz  rozwaa i jednoczenie odpowiadajc na pytanie
zadane w podtytule, naley stwierdzi, e w wielu unijnych dokumentach
pisze si o koniecznoci zapewnienia spójnoci unijnej polityce mi dzynarodowej. Nie naley jednak utosamia „spójnoci” ze „wspólnotowoci” unijnej polityki mi dzynarodowociowej. Ta pierwsza powinna polega na tym, e
wszelkie komunikaty czy dziaania wychodzce ze strony pastw czonko14

Sabe wyniki Europejskiej Suby Dziaa Zewntrznych, Strona internetowa TVP Parlament,
http://www.tvpparlament.pl/aktualnosci/slabe-wyniki-europejskiej-sluzby-dzialan-zewnetrznych/84
57827 (dost p: 26.06.2013).
15
Annual Activity Report 2011, European External Action Service, http://www.eeas.europa.eu/
background/docs/20121017_eeas_aar_2011_en.pdf (dost p: 20.06.2013).
16
Decyzja Rady z 26 lipca 2010 roku okrelajca organizacj i zasady funkcjonowania Europejskiej Suby Dziaa Zewn trznych (2010/427/UE).
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wskich i instytucji Unii Europejskiej s niesprzeczne i nieuderzajce w wiarygodno samej Unii – to jest zadanie ewidentnie kierowane w stron wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczestwa. „Wspólnotowo” unijnej polityki mi dzynarodowej powinna si charakteryzowa
tym, e wszelkie decyzje jej dotyczce, a take decyzje o znaczeniu strategicznym dla Europy s efektem kompromisu wszystkich pastw czonkowskich
Unii Europejskiej i jej instytucji. To jednak naley do kompetencji wysokiego
przedstawiciela, ale co najwyej do pastw czonkowskich, które podejmuj
decyzje o przyj ciu takich, a nie innych zmian w postaci kolejnych traktatów
reformujcych. Analizujc sytuacj wewn trzn w Unii Europejskiej, naley
zauway, e nie zanosi si , aby cokolwiek w kwestii „wspólnotowoci”
unijnej polityki mi dzynarodowej miao si zmieni na dobre. Co wi cej, wraz
z post pujcym w dalszym cigu kryzysem gospodarczym istnieje uzasadnione ryzyko pog biania mi dzyrzdowoci i renacjonalizacji polityk zagranicznych
najwi kszych pastw czonkowskich Unii Europejskiej.

KRYZYS GOSPODARCZY
A UNIJNA POLITYKA MIDZYNARODOWA

Kryzys gospodarczy, który swój pocztek mia w 2008 roku, w szczególny
sposób dotkn Europ , Uni Europejsk i Uni Walutow. Nie mia i nie ma
ani jednolitego charakteru, ani struktury i oddziaywania. Cz  pastw, która
swoje systemy bankowe miaa silnie powizane z mi dzynarodowym systemem bankowym i uzalenione od jego funkcjonowania i kondycji, do wczenie zostaa ogarni ta fal kryzysu. Pozostae pastwa europejskie, takie np.
jak pastwa bakaskie, w kryzys weszy dopiero w momencie zaamania
tradycyjnych dla nich rynków zbytu. W najgorszej sytuacji znalazy si pastwa Unii Walutowej, która nie bya i nadal nie jest w stanie poradzi sobie
z narastajcymi problemami niewypacalnoci pastw, banków, bezrobociem
i ma produktywnoci. Na problemy tej grupy, a tym samym caej Unii
Europejskiej skadaj si dodatkowo: starzejce si spoeczestwo, maa innowacyjno gospodarki, niedostateczne finansowanie bada naukowych oraz
wiele innych aspektów, które przynajmniej w cz ci zostan poruszone
w dalszej cz ci tego opracowania.
Wraz z narastajcym kryzysem Unia Europejska skupiaa si na rozwizywaniu dora nych problemów ekonomicznych, nie dokonujc ani g bokiego
przewartociowania wasnych celów, ani przebudowy swojej konstrukcji w któ-
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rej nadal interes narodowy przewaa nad interesem wspólnotowym. Zjawisko
to, cho cz sto opisywane, niestety, nie znajduje w dotychczasowej literaturze
wystarczajcych i moliwych do zrealizowania rozwiza. Problem funkcjonowania organizacji mi dzynarodowej, faktycznie realizujcej partykularne interesy jednostkowe najsilniejszych pastw, a nie interes zbiorowy, jest szczególnie widoczny w ramach planowania, wykonania i oceny polityki mi dzynarodowej, a waciwie jej realnego braku. Co prawda niektórzy odwouj si do
zasady polegajcej na koordynacji polityk zagranicznych poszczególnych
pastw, jednak nikt jeszcze w sposób jasny i rzetelny nie wytumaczy tego
jake zawiego mechanizmu, który faktycznie nie funkcjonuje. Stanowi take
bardzo wygodne wytumaczenie nieudolnoci unijnych gremiów odpowiedzialnych za polityk mi dzynarodow. Mona ow koordynacj , a waciwie
jej brak zauway chociaby w unijnych decyzjach odnoszcych si do uznania Kosowa17, stosunku do wojny w Iraku czy te negatywnemu nastawieniu,
po kilku miesicach euforii, do dziaa wojskowych w Afganistanie18. Gdzie
zatem popeniono b dy, zaniedbania lub niewiadomie pozostawiono pust
przestrze uniemoliwiajc prowadzenie polityki mi dzynarodowej? Odpowied na to pytanie b dzie moliwa, gdy przejrzymy si takim zagadnieniom,
jak: polityka narodowa i jej historyczne i tradycjonalistyczne znaczenie dla
pastw europejskich, planowanie strategiczne na poziomie europejskim, stworzenie jednolitych struktur wojskowych, brak wasnych rodków umoliwiajcych finansowanie przedsi wzi , permanentnie niewaciwa ocena sytuacji
mi dzynarodowej bazujca na wierze w nieomylno demokracji, praw czowieka i obywatela oraz nieograniczonej ch ci ochrony rodowiska naturalnego. Po wybuchu kryzysu gospodarczego gremia unijne i przedstawiciele
pastw czonkowskich, skupiajc si w szczególnoci na dziaaniach antykryzysowych, porzuciy dziaania na arenie mi dzynarodowej. Unia Europejska
staa si wówczas zupenie niewydolna i nie bya w stanie prawidowo reagowa na zmieniajc si rzeczywisto w stosunkach mi dzynarodowych.
W tym wzgl dzie zaniedbania ze strony Unii Europejskiej dotyczyy dwóch
poziomów: politycznego i ekonomicznego.
Z politycznego punktu widzenia Unia ograniczya swoje oddziaywanie
w najbliszym ssiedztwie, gównie poprzez zmniejszenie zaangaowania we
wasn Polityk Ssiedztwa i Partnerstwa. W celu zaspokojenia niemieckich
i francuskich oczekiwa praktycznie zaniechaa wszelkich dziaa w zakresie
17

Szerzej: K. P a w  o w s k i, Kosowo. Konflikt i interwencja, Lublin 2008.
J. L e n h a r d, Kant and the liberal democratic peace theory – the case of Kosovo, Iraq and
Afghanistan. Essay, München 2010.
18
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Partnerstwa Wschodniego, pozostawiajc Polsk jako jedyne pastwo czonkowskie Unii Europejskiej zainteresowane dalszym ksztatowaniem polityki
zewn trznej wspólnoty w tym wymiarze geograficznym i ingerowaniem
w rosyjsk stref wpywów. Jednoczenie Unia nie zareagowaa waciwie
i natychmiast na wydarzenia majce miejsce w Afryce Pónocnej i na Bliskim
Wschodzie, nie do koca, wydawaoby si , rozumiejc zachodzce zmiany
i to, e w duej mierze byy one wynikiem powszechnej promocji demokracji,
swobód obywatelskich i praw czowieka prowadzonej w ramach Europejskiej
Polityki Ssiedztwa, a cz sto le rozumianej przez spoeczestwa, które nigdy
nie funkcjonoway w takich ramach politycznych i gospodarczych; co wi cej
– spoeczestwach nieupodmiotowionych politycznie, a proces ich „dojrzewania” do zasad demokratycznych i nauki moe zaj cae pokolenia. Unia
jednoczenie nie potrafia opracowa klarownych rozwiza dla pastw obj tych „rewolucj arabsk” i nie tylko nie udzielaa im realnej pomocy, lecz
godzia si na dominacj polityk narodowych nad politykami wspólnotowymi
w tyme zakresie. Politycy, urz dnicy unijni oraz wiele instytucji odpowiedzialnych w ramach wspólnot za prognozowanie i planowanie nie dostrzegli zagroe, jakie niosa ze sob wspomniana powyej „rewolucja arabska”,
która faktycznie powinna nosi miano wielkiej destabilizacji adu regionalnego i wiatowego. Przykadem tego jest nie tylko Egipt, lecz przede wszystkim Syria, wobec której zarówno mocarstwa wiatowe, jak i Unia Europejska
okazay si bezradne i bezkoncepcyjne. W wypadku Unii okazao si jednak,
e nawet po tak drastycznych wydarzeniach i tak powszechnym amaniu praw
czowieka, jak zamachy chemiczne, powszechnie bronica praw czowieka
wspólnota jest nie tylko milczca, lecz take niejednomylna. Po raz kolejny
poszczególne pastwa czonkowskie s zdecydowanie silniejsze w ramach
samodzielnego dziaania19 ni tzw. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczestwa. W tym wypadku nie powinno si nawet wspomina o Catherine
Ashton, która wydaa 23 sierpnia 2013 roku jedynie krótkie owiadczenie
dotyczce sytuacji w Syrii20, nawoujc do przezwyci enia podziaów wyst pujcych mi dzy pastwami czonkowskimi i mocarstwami wiatowymi i rozwizania kwestii syryjskiej, podkrelajc w szczególnoci znaczenie Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej decyzji w tej kwestii. Nie podj a dalszych
19
Szerzej: Interwencja w Syrii? Nie zapady adne decyzje, http://www.polskieradio.pl
/5/3/Artykul/920603,Interwencja-w-Syrii-Nie-zapadly-zadne-decyzje (dost p: 29.08.2013).
20
Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the high urgency of a political
solution to the Syrian conflict, Brussels, 23 August 2013 , A 430/13, http://www.consilium.europa.
eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/138610.pdf (dost p: 29.08.2013).
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rozmów, dziaa, nawet nie komentowaa zdarze na bieco, co niezbicie
wskazuje nie tylko na sabo samego Wysokiego Przedstawiciela Unii ds.
zagranicznych i polityki bezpieczestwa, nieprzydatno Suby Dziaa Zewn trznych, lecz take na zmarginalizowanie miejsca i roli Unii Europejskiej
w wiecie, co w swojej publikacji ju w 2010 roku dostrzeg Asle Toje, dodatkowo wzmacniajc przekaz poprzez nadanie jej znamiennego tytuu: Unia
Europejska jako maa sia...21. Kryzys gospodarczy dodatkowo pog bi
wszystkie te wady i problemy Unii, których nie bya ona w stanie rozwiza
jeszcze przed jego pojawieniem si . Nie tylko wi c mona odnosi to do
decyzji wobec biecych wydarze, lecz take do dziaa prowadzcych do
wykreowania chociaby nowych wytycznych do strategii bezpieczestwa 22,
która bez adnych zmian i take jakichkolwiek widoków na nie; bya opublikowana w 2003 roku23.
Wymiar polityczny jest silnie powizany z wymiarem ekonomicznym, co
jest szczególnie widoczne nie w wypadku Iraku, Afganistanu, Syrii, terytoriów zamorskich pastw czonkowskich Unii Europejskiej czy wymiaru
wschodniego Europejskiej Polityki Ssiedztwa, lecz w relacji do kontynentu
azjatyckiego i afrykaskiego. Jedn z wielkich poraek polityki mi dzynarodowej Unii Europejskiej byo cakowite zaniechanie przez ni rozszerzania
wpywów w regionie Azji i Afryki i stosowanie nie tylko wybiórczej polityki
wspópracy lub regulacji stosunków na podstawie interesów gospodarczych,
tak jak to czyni si obecnie w odniesieniu do Chin czy Indii, lecz take poprzez
stosowanie wobec przywódców pastw afrykaskich zasady „demokracja
najpierw”, co oznacza albo niepowodzenie zarówno w polityce mi dzynarodowej jak i mi dzynarodowej polityce gospodarczej Unii lub ewentualne
zaamanie si systemu politycznego w danym pastwie i zachwianie jego
stabilnoci w wypadku prób ustanowienia zasad demokratycznych, a jednoczenie cakowicie oderwanych od zastanej lokalnej rzeczywistoci. Ponadto
powszechnie stosowana przez Uni Europejsk w relacjach mi dzynarodowych polityka czy te zasada warunkowoci, wielokrotnie amana i nieprze
strzegana przez ni sam nie gwarantuje sukcesów zarówno politycznych, jak
i ekonomicznych. Ten brak konsekwencji w unijnym dziaaniu na arenie
21

The European Union as a small power – after the post Cold War, London: Palgrave
Macmillan 2010.
22
O koniecznoci zmiany strategii z 2003 roku pisze Stanisaw Koziej (Potrzeba nowelizacji
strategii bezpieczestwa Unii Europejskiej, „Bezpieczestwo Narodowe” 4(2011), nr 20, s. 19-41.
23
Bezpieczna Europa w lepszym wiecie – Europejska Strategia Bezpieczestwa, www.consi
lium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIPL.pdf
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mi dzynarodowej jest do powszechnie wykorzystywany i atwo znale 
w nim wiele sprzecznoci podwaajcych jej wiarygodno. Z jednej strony
oskaranie Chin o amanie praw czowieka, a z drugiej dynamiczny rozwój
wspópracy gospodarczej, nieakceptowanie organizacji terrorystycznych czy
uwaanych za terrorystyczne i odrzucanie wszelkich form prowadzcych do
tworzenia pastwa wyznaniowego, a jednoczenie uznawanie Bractwa Muzumaskiego w Egipcie i respektowanie jego wadzy w ramach uznania wyborów dokonanych przez spoeczestwo. To tylko niektóre z bardzo wyra nych
i znaczcych przykadów niejednolitej polityki mi dzynarodowej Unii. Owe
„rozdwojenie unijnej ja ni” przekada si na wiele nieudolnoci i pozostawienie regionów jake wanych dla rozwoju politycznych wpywów i gospodarczych kontaktów. W Azji i w Afryce najwi kszymi graczami obecnie okazuj si nie tyle Stany Zjednoczone czy Federacja Rosyjska, ile tak zwane
mocarstwa wschodzce, reprezentujce wi cej pastw ni tylko te okrelane
znamienn i dostrzeon przez Uni Europejsk dopiero niedawno, bo w 2012
roku, nieformaln grup pastw, zwan w skrócie BRICS 24. Nale do nich
chociaby Tajwan czy Singapur; stanowi wane fragmenty wiatowej gospodarki. Unia Europejska skupiona z jednej strony na szerokiej promocji zasad
spoecznych i politycznych, a z drugiej na wr cz panicznej ochronie rodowiska naturalnego i zwalczaniu efektów zmian klimatycznych, nie zauwaya,
e pozostae pastwa na wiecie nie tylko nie s zainteresowane wielk
przebudow systemów politycznych (przykad Chin i ich dziaa w Afryce),
lecz take bardziej od pomniejszania dziury ozonowej s zainteresowane
rozwojem gospodarki, poprzez stymulowanie produkcji i poszukiwanie coraz
to nowych rynków zbytu. W tym wymiarze Unia, która nakada sama na siebie
wiele ogranicze dotyczcych ochrony rodowiska, która zmienia struktur
PKB pastw czonkowskich, nakaniajc je do odejcia od produkcji na rzecz
usug, samoistnie ogranicza swoje moliwoci funkcjonowania na arenie
mi dzynarodowej i moe utraci dotychczas posiadan pozycj „gospodarczego giganta”. Prób obrony przed tym zjawiskiem jest ch  zawarcia
umowy o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi, jednake i tutaj okazao
si , e jest kilka kwestii, które mog zablokowa ten proces, i nie s to:
wi zienie w Guantamo, tajne wi zienia CIA, nielegalnie rozpoczynane przez
Amerykanów dziaania zbrojne, lecz nale do nich partykularne interesy
narodowe pastw czonkowskich, a w tym wypadku Francji. Poza tymi dziaaniami Unia zapomniaa o potencjale azjatyckim, jest zupenie nieobecna
24

J. S a r y u s z - W o l s k i, European Parliament Resolution on the EU foreign policy towards
the BRICS and other emerging powers: objectives and strategies, European Parliament 2012.
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w Afryce rodkowej i Poudniowej i waciwie przestaa aktywnie dziaa
w Afryce Pónocnej oraz Ameryce Poudniowej.

ZAKO CZENIE

Powysze przykady s tylko i wycznie subiektywnie wybranymi symbolami, prezentujcymi obecny stan unijnej polityki mi dzynarodowej, która wydaje
si celowo znaczco zmarginalizowana. Nie chodzi tutaj o posta Catherine
Asthon, lecz przede wszystkim o oczekiwania pastw czonkowskich wanie
wobec tej polityki. Te oczekiwania wydaj si oscylowa wokó hasa „bd , ale
niewidoczna”. To, niestety, pokazuje, jaka jest realna sia wspólnoty, której
wszelkie pozytywne i negatywne cechy uwidoczniy si wanie w trakcie trwania
kryzysu, który jakkolwiek jeszcze si nie zakoczy, a moe si nawet okaza, e
jest w fazie dynamicznego rozwoju. Obecnie w gremiach unijnych nie podejmuje
si nawet dyskusji nad celami polityki mi dzynarodowej, nie rozwaa si celów
i zada, na bazie których mona by skonstruowa waciw strategi bezpieczestwa i strategie polityczne wobec poszczególnych regionów wiata. Brak
wizji jest w tym wypadku najgorszym wrogiem dla jednolitoci i spójnoci Unii,
wi kszym wrogiem ni ewentualny upadek strefy euro i zaniechanie funkcjonowania i tak sztucznej waluty euro, która jest oboj tna wi kszoci obywatelom
Unii, a jednoczenie nadal nie ma realnych mechanizmów do tego, by owa strefa
funkcjonowaa waciwie. Niestety, unijni politycy i urz dnicy zapomnieli, e
Unia Europejska to nie tylko konstrukcja finansowa, z przypisanymi kolumnami
przychodów i rozchodów, lecz przede wszystkim to olbrzymie przedsi wzi cie,
w ramach którego podj to si zjednoczenia pod tymi samymi hasami, wartociami i celami pastw, które najpierw do momentu powstania Europejskiej
Wspólnoty W gla i Stali, a pó niej – do 1989 roku – pozostaway w permanentnym konflikcie i e konieczne jest budowanie wspólnoty interesów, w tym
interesów mi dzynarodowych, opierajc si nie o koordynacje zagranicznych polityk krajowych, ale o ich maksymalne ujednolicanie. Po latach funkcjonowania
Unii i kreowania pozycji tej organizacji na wiecie okazuje si , e podejcie
realistyczne, w którym jednak „pastwo jest pierwsze i najwaniejsze”, nadal
pozostaje gówn zasad w ramach wspólnoty i poprzez to uniemoliwia pójcie
o krok dalej i przekazanie prerogatyw polityki mi dzynarodowej strukturom
ponadnarodowym. Potwierdzeniem powyszego twierdzenia jest nie tylko obecna
sytuacja, lecz take wczeniejsza dyskusja nad tak zwan „konstytucj dla Europy”, która nie tylko ukazaa w caej rozcigoci owe g bokie rónice istniejce
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pomi dzy pastwami czonkowskimi, ale wr cz udowodnia, e niemogce doj
do porozumienia w kwestii tosamoci Europy i wartoci lecych u jej podstaw
pastwa s dalekie od realnego zacienienia wspópracy i nie wyraaj gotowoci
do g bszej integracji, a wi c takiej, która nie tylko b dzie zbudowana na wolnym handlu, przepywie osób i kapitau, lecz take na wyszych wartociach
umoliwiajcych w dalszej perspektywie stworzenie systemu federacyjnego lub
konfederacyjnego, w którym unijna polityka mi dzynarodowa nie tylko b dzie
faktycznie realizowana, lecz stanie si polityk zagraniczn25.
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EUROPEAN UNION FOREIGN POLICY.
MYTH OR REALITY?
Summary
The text refers to the foreign policy of the European Union in the context of the economic
crisis. The work deals with the theoretical issues of the European Union's foreign policy and its
implementation in the current economic crisis. The authors point to a number of institutional
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and conceptual flaws in both the functioning of the European External Action Service and the
High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy. In
conclusion, the authors state that foreign policy is not conducted properly, and the European
Union has not verified their safety concepts and strategies and adapt their activities to current
international events.
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