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STUTTGART, NIEMCY – Prezydent Stanów Zjednoczonych w przedłożonym projekcie 
budżetu na rok 2018 zawarł 4,8 mld dol. na finansowanie Inicjatywy Umacniania 
Bezpieczeństwa w Europie (ERI), co oznacza wzrost o 1,4 mld dol. w stosunku do roku 
2017. 
 
„Budżet tegoroczny bazuje na wcześniejszych inwestycjach realizowanych w ramach 
ERI, które zwiększają naszą zdolność do odstraszania oraz gotowość i szybkość 
reagowania – oświadczył gen. Curtis Scaparrotti, szef Dowództwa Europejskiego 
Stanów Zjednoczonych. – Odpowiadamy na zmieniającą się dynamicznie sytuację w 
zakresie bezpieczeństwa w Europie, a nakłady w ramach ERI zwiększają nasze 
wspólne zdolności odstraszania i obrony przed rosyjską agresją. Ponadto dzięki tym 
znaczącym inwestycjom amerykańskie wsparcie na rzecz kolektywnej obrony 
souszników NATO ulegnie dalszemu wzmocnieniu, podobnie jak bezpieczeństwo i 
zdolności partnerów USA”. 
 
W ramach Inicjatywy Umacniania Bezpieczeństwa w Europie (ERI) na kontynencie 
europejskim przebywa średnio blisko 7 tys. żołnierzy USA. Liczba personelu 
amerykańskiego stacjonującego na stałe w Europie nie zostanie zwiększona. 
 
ERI skupia się na pięciu głównych obszarach aktywności: 
 
1. Zwiększona obecność amerykańskich sił rotacyjnych zdolnych do odstraszania i 
reagowania w całej Europie 
2. Ćwiczenia i szkolenia zwiększające gotowość i interoperacyjność sojuszników i 
partnerów 
3. Składowanie sprzętu na wypadek konieczności rozmieszczenia dodatkowych sił 
4. Rozbudowa infrastruktury wspierającej wymogi obronne i zdolności odstraszania 
5. Budowa partnerstwa umacniającego zdolność sojuszników i partnerów do wspólnej 
obrony 
 
Finansowana częściowo ze środków ERI, operacja „Atlantic Resolve” dowodzi 
zdolności USA do wypełniania zobowiązań traktatowych w ramach NATO poprzez 
reagowanie na zagrożenia dla bezpieczeństwa sojuszników (artykuł 5). W następstwie 
bezprawnej inwazji Rosji na Ukrainę w 2014 roku, w 2015 roku Stany Zjednoczone 
przeznaczyły na budżet ERI 985 mln dol.; w 2016 roku środku budżetowe wyniosły 789 
mln dol., a w 2017 roku wzrosły do 3,4 mld dol. 
 
Konkretne działania: 
Armia USA: Kontynuacja rotacyjnej obecności Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej i 
Brygadowego Lotnictwa Bojowego; wzmocnienie zdolności wywiadowczych, 
obserwacyjnych i rozpoznawczych (ISR); rozbudowa zintegrowanej obrony powietrznej i 
rakietowej; kontynuacja ćwiczeń umacniających interoperacyjność i zdolność 



odstraszania; składowanie dodatkowego sprzętu na zasadzie wcześniejszego 
rozmieszczania. 
 
Siły Powietrzne USA: Rozbudowa działań wywiadowczych, obserwacyjnych i 
rozpoznawczych (ISR) oraz przetwarzanie uzyskanych w ten sposób danych i dzielenie 
się nimi z europejskimi sojusznikami; kontynuacja działań wspierających, takich jak 
NATO-wska ochrona nieba i „Theater Security Packages” (rozmieszczanie w Europie 
sprzętu i personelu lotnictwa USA w ramach wsparcia operacji „Atlantic Resolve”); 
dalsze rozmieszczanie sprzętu na wypadek operacji powietrznych w ramach planów 
ewentualnościowych; rozbudowa infrastruktury lotnisk oraz wcześniejsze 
rozmieszczanie sprzętu i sił wsparcia w krajach NATO. 
 
Marynarka Wojenna USA: Rozbudowa zaplecza pola walki i wcześniejsze 
rozmieszczanie sprzętu do zwalczania okrętów podwodnych; zwiększenie środków do 
zwalczania min powierzchniowych; planowanie i projektowanie rozbudowy infrastruktury 
w krajach NATO (w związku ze wspólnymi operacjami, wymagającymi przyjęcia i 
przygotowania personelu i sprzętu do działań operacyjnych). 
 
Korpus Piechoty Morskiej USA: Zwiększona rotacyjna obecność na obszarze całego 
teatru działań; zwiększone wcześniejsze rozmieszczanie środków. 
 
Szeroko rozumiane działania obronne: Wspieranie NATO i ćwiczeń wielonarodowych 
w ramach programu wspólnych ćwiczeń pod egidą Dowództwa Europejskiego Stanów 
Zjednoczonych; udział USA w ćwiczeniach NATO-wskich sił szybkiego reagowania; 
finansowanie wielonarodowego systemu dzielenia się informacjami. 
 
Dowództwo Europejskie Stanów Zjednoczonych to jedno z dwóch najdalej wysuniętych 
dowództw USA; jego obszar obejmuje blisko jedną piątą planety, m.in. całą Europę, 
duże części Azji, część Bliskiego Wschodu oraz oceany Arktyczny i Atlantycki. 
Dowództwo odpowiada za wojskowe relacje z NATO i grupą 51 krajów o łącznej liczbie 
ludności zbliżającej się do miliarda. 
 


