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PO SPOTKANIU MINISTRÓW OBRONY NATO:
„RAMOWE PAŃSTWA SOJUSZU”. GDZIE POLSKA?
Ministrowie obrony państw NATO zatwierdzili inicjatywę Niemiec dotyczącą „państw
ramowych”, wokół których ma się skupiać rozbudowa konkretnych zdolności Sojuszu.
Według doniesień agencyjnych, działania „państw ramowych” („Framework Nations”) mają polegać
na rozbudowie konkretnych zdolności wojskowych Sojuszu Północnoatlantyckiego przez kraj Paktu
dysponujący dużymi możliwościami w danym zakresie oraz kilka mniejszych państw członkowskich,
współdziałających z nim. Nie wiadomo jednak na razie, gdzie w systemie „państw ramowych” zostanie
umiejscowiona Polska i jaką rolę będzie pełnić.
Należy zaznaczyć, że polskie władze powinny aktywnie uczestniczyć w procesie zmian, aby
uwzględniały one wnioski z przebiegu wydarzeń na Ukrainie. Zacieśnienie współpracy wojskowej z
naciskiem na budowę konkretnych zdolności obronnych może okazać się bardzo korzystne,
zważywszy że część mniejszych państw Sojuszu w ogóle nie posiada zdolności w niektórych
obszarach, jak samoloty wielozadaniowe, zestawy przeciwlotnicze średniego zasięgu czy nawet czołgi
podstawowe. Z drugiej jednak strony, reforma Paktu w żadnym wypadku nie powinna prowadzić do
jego „regionalizacji”, czyli kształtowania działań NATO w danym regionie uwzględniając głównie
interes „państw ramowych”, a nie wszystkich członków Paktu.
Szefowie resortów obrony państw Sojuszu Północnoatlantyckiego uzgodnili także podjęcie działań w
celu wzmocnienia systemu obrony kolektywnej Sojuszu. Do czasu szczytu w Walii opracowany ma
zostać plan działań na rzecz wzmocnienia zdolności i gotowości bojowej sił Sojuszu do obrony
terytorium jego członków („Readiness Action Plan”). Co więcej, ministrowie zatwierdzili nową politykę
Paktu Północnoatlantyckiego w zakresie cyberobrony, zgodnie z którą obrona w przestrzeni
informatycznej jest częścią systemu wspólnej obrony NATO.
Sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen poparł plan zwiększenia obecności wojskowej USA
na Starym Kontynencie (European Reassurance Initiative), a także zapowiedź prezydenta
Komorowskiego o zwiększeniu polskich wydatków obronnych do poziomu 2 % PKB. Podczas szczytu
ministrowie obrony poruszali także zagadnienia związane z bezpieczeństwem Afganistanu, a
antypiracka misja morska Sojuszu Ocean Shield została przedłużona do 2016 roku.

