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Abstract. La présente étude met en évidence les principaux débats
politiques dans le cadre de l’Union Européenne concernant l’articulation
d’une politique de défense autonome, tout comme une analyse des initia-
tives ayant permis des significatives évolutions du processus de création
de la politique européenne de sécurité et de défense après la fin de la
Guerre Froide jusqu’aux Attentats de 11 septembre 2001. Il reste que la
periode 2001-2007 fasse l’objet d’une approche distincte, dans le cadre
d’une autre étude.

Apãrarea ºi diplomaþia fac parte din esenþa suveranitãþii naþionale. Acesta a
fost ºi motivul pentru care, de-a lungul anilor formativi ai Uniunii Europene
(UE), aceste domenii au fost ocolite cu prudenþã de cãtre practicienii integrãrii
funcþionale. Transferul autoritãþii naþionale efective în planul politicii externe ºi
de apãrare necesita existenþa unei federaþii europene. Prin urmare, cooperarea în
acest domeniu a funcþionat în condiþiile unor presiuni contradictorii. Uniunea
Europeanã s-a dezvoltat conºtient ca o putere „civilã“, în condiþiile în care secu-
ritatea europeanã era asiguratã prin intermediul NATO, cu garanþiile SUA1.
Încercãrile actuale de construcþie a unei politici de apãrare comunã în cadrul UE
au întâmpinat ºi întâmpinã încã obstacole serioase, cele mai importante fiind
legate de divergenþele existente între statele membre privind obiectivele ºi o stra-
tegie comunã europeanã, dar ºi relaþiile care ar trebui continuate sau dezvoltate
faþã de SUA ºi NATO. Pe de o parte, apãrarea este un domeniu la care statele nu
pot renunþa foarte uºor, fiind strâns legat de atributele suveranitãþii statale ºi
afectând în mod direct interesul naþional propriu. Pe de altã parte, o apãrare euro-
peanã autonomã este dificil de stabilit, în condiþiile în care timp de aproape 50
de ani apãrarea europeanã a fost indestructibil legatã de NATO ºi de prezenþa
SUA pe continent, la aceasta adãugându-se ºi relaþia privilegiatã pe care unele
state europene o au cu acestea. De aceea, astãzi nu putem vorbi despre existenþa
unei apãrãri europene propriu-zise, ci doar despre un sistem de apãrare a Europei.
————————
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Dacã, imediat dupã sfârºitul celui de-al doilea rãzboi mondial, problema
securitãþii ºi a apãrãrii în Europa nu a constituit o prioritate în privinþa cooperãrii
interstatale — atâta vreme cât americanii asigurau umbrela protectoare, fiind
prezenþi pe continent în baza Tratatului Nord-Atlantic — la începutul anilor ’90,
odatã cu sfârºitul Rãzboiului Rece ºi dispariþia structurii de putere bipolare a lu-
mii, desfiinþarea Tratatului de la Varºovia ºi, mai apoi, datoritã crizelor succesive
ºi confruntãrilor armate din Europa ºi din zonele adiacente, noile riscuri ºi ame-
ninþãri la adresa mediului de securitate ºi sistemului de relaþii internaþionale
valabil au influenþat profund procesele integratoare ºi reformatoare la nivelul
UE. Una din cele mai importante dimensiuni ale acestor procese a fost cea a se-
curitãþii ºi apãrãrii în domeniul politicii externe. Problema creãrii unui instru-
ment viabil care sã permitã acþiunea eficientã a Uniunii în planul gestionãrii evo-
luþiilor din cadrul mediului de securitate în emergenþã în aceºti ani ºi, prin aceas-
ta, sã creeze condiþiile participãrii UE la modelarea noului sistem al relaþiilor
internaþionale a devenit prioritarã. Conflictele care au izbucnit în Europa dupã
cãderea Zidului Berlinului, în 1989, au convins conducãtorii Uniunii de necesi-
tatea unei acþiuni comune eficiente. Evoluþia dimensiunii de securitate ºi de
apãrare din cadrul UE se impune a fi interpretatã în primul rând din perspectiva
crizelor, tensiunilor, conflictelor, apariþiei terorismului, evenimente care au in-
fluenþat dezvoltarea Uniunii Europei Occidentale (UEO) ºi a UE, precum ºi rela-
þia UEO/UE cu NATO ºi Statele Unite, relaþii care sunt parte a procesului de
construcþie europeanã. Din aceastã perspectivã, în cele ce urmeazã, vom eviden-
þia principalele puncte ale dezbaterii politice în cadrul UE privind crearea unei
politici de apãrare autonome ºi o analizã a iniþiativelor care au permis evoluþii sem-
nificative ale procesului de creare a politicii de apãrare europeanã pânã în anul
2001, urmând ca perioada 2001-2007 sã facã obiectul unei abordãri separate.
Începând cu 1949, politica externã ºi de apãrare a fost coordonatã de cele mai

multe state vest-europene în cadrul larg al Tratatului Atlanticului de Nord, sub
conducerea Statelor Unite. Pe toatã durata Rãzboiului Rece, menþinerea angaja-
mentului Statelor Unite a pãrut vitalã pentru securitatea acestor state. Niciunul
dintre cele trei tratate fondatoare ale Comunitãþii Europene nu a abordat politica
externã, ca sã nu mai vorbim de politica de apãrare. O primã etapã a proiectului
unei apãrãri europene a fost marcatã de semnarea, la 17 martie 1948, a Tratatului
de apãrare colectivã de la Bruxelles/Tratatului de Alianþã de la Bruxelles, prin
care Franþa, Marea Britanie, Belgia, Luxemburg ºi Olanda s-au angajat sã-ºi
acorde asistenþã mutualã, cu scopul de a face faþã oricãrei agresiuni din exterior.
În fapt, Tratatul a fost conceput ca un rãspuns la acþiunile sovietice de a-ºi im-
pune controlul asupra þãrilor Europei Centrale. Acest tratat a fost influenþat ºi
chiar modelat de înfiinþarea la 4 aprilie 1949 a Organizaþiei Tratatului Atlanti-
cului de Nord (NATO). În octombrie 1950, Franþa, nemulþumitã de planul reînar-
mãrii RFG elaborat de SUA, a venit cu un contraproiect (Planul Pleven) pentru
constituirea unei Comunitãþi Europene de Apãrare (CEA) — care preconiza
instituirea unei armate europene deplin integrate, condusã de un ministru euro-
pean al apãrãrii — care sã funcþioneze în cadrul CECO, creatã în 1951. În mai
1952, Tratatul CEA a fost adoptat. Însã la 30 august 1954, din cauza neînþelege-
rilor politice dintre þãrile fondatoare, Franþa a respins proiectul care instituia
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CEA. Ulterior, la 23 octombrie 1954 a avut loc semnarea Acordurilor de la Paris
care au modificat Tratatul de Alianþã de la Bruxelles pentru a permite Germaniei
Federale sã participe la Alianþa Nord- Atlanticã, în condiþii acceptabile pentru
vecinii sãi. Astfel, celor 5 state semnatare ale Tratatului de la Bruxelles li s-au
alãturat Italia ºi Germania (foste inamice în timpul celui de-al doilea rãzboi
mondial). Noua organizaþie a primit numele de Uniunea Europei Occidentale
(UEO)2. Art. V al Tratatului fondator al UEO preciza cã „în cazul în care una din
Înaltele Pãrþi Contractante ar fi obiectul unei agresiuni armate în Europa,
celelalte îi vor acorda, conform Cartei Naþiunilor Unite, ajutor ºi asistenþã prin
toate mijloacele care le stau în putinþã, militare ºi de altã naturã“. La rândul sãu,
art. IV stipula cã „Pãrþile Contractante ºi organele stabilite de ele vor lucra în
strânsã cooperare cu NATO“3. Aceste douã articole au ghidat participarea
membrilor UEO la proiectul apãrãrii comune ºi la activitãþile NATO. UEO a
fost, pânã la Tratatul de la Amsterdam, singura organizaþie europeanã care a
gestionat apãrarea ºi securitatea. Deºi întãrea mai vechiul Tratat de alianþã, UEO
a rãmas o entitate simbolicã fãrã putere sau cooperare realã în faþa NATO, mai
ales în timpul Rãzboiului Rece4. Principalul sãu rol a rãmas cel legat de
dezvoltarea forþelor nucleare autonome franceze ºi britanice (mai ales dupã
evenimentele legate de Canalul de Suez ºi conflictele create de decolonizare,
asigurând neutralitatea altor þãri europene în aceste conflicte ºi evitând sã lase
apãrarea Europei Occidentale sã revinã unicului control american al NATO)5.
Evenimentele care s-au succedat în ultimul deceniu al secolului al XX-lea:

unificarea Germaniei (1989-1990), prãbuºirea URSS (1990-1991), primul rãz-
boi din Golf (1991), dezintegrarea Iugoslaviei (1991), au dus la relansarea poli-
ticii externe de securitate ºi apãrare ºi la primele misiuni civile ºi militare con-
duse de UE.

Apariþia PESC din cadrul UE ºi a IESA
în cadrul NATO (1991-1996)

La începutul anilor ‘90, pe mãsurã ce schimbãrile din Europa Centralã ºi de
Est au fãcut loc dezordinii ºi conflictelor, a devenit tot mai auzitã ideea cã, dacã
Europa voia sã fie luatã în seamã, trebuia sã îºi creeze capacitatea de reacþie
independentã — din punct de vedere politic, diplomatic ºi militar — la crizele
de la propriile graniþe. Dezmembrarea fostei Iugoslavii, evenimentele ulterioare
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din Croaþia, Bosnia ºi apoi din Kosovo au amplificat aceste apeluri. Trebuie
subliniat faptul cã în acest interval de timp, în planul securitãþii europene ºi euro-
atlantice au avut loc douã procese care s-au dezvoltat în strânsã legãturã: reali-
zarea Identitãþii Europene de Securitate ºi Apãrare (IESA) în cadrul NATO, ºi a
Politicii Externe ºi de Securitate Comunã (PESC) în cadrul UE, care reflectau
implementarea a douã concepte complementare ºi nu concurenþiale, ºi principiul
„separabil, dar nu separat“ de NATO în privinþa utilizãrii forþelor ºi mijloacelor6.
Conceptul de Identitate Europeanã de Securitate ºi Apãrare a apãrut ºi s-a dez-
voltat în cadrul NATO, în a doua jumãtate a anilor ’80, în urma Declaraþiei Sum-
mit-ului UEO de la Roma. Declaraþia de la Roma a confirmat dorinþa celor 7
membri de atunci ai UEO de a coopera în interiorul organizaþiei prin armoniza-
rea punctelor de vedere asupra problemelor specifice legate de securitatea euro-
peanã. Conceptul de Politicã Externã ºi de Securitate Comunã a fost formulat la
Maastricht, în 1993, ca pilon interguvernamental al UE, care mai târziu a fost
dezvoltat prin Tratatele de la Amsterdam ºi Nisa. Ulterior, în cadrul acestui pilon
s-a conturat Politica Europeanã de Securitate ºi Apãrare (PESA), care s-a crista-
lizat în cadrul Consiliului European de la Köln din 1999.
În anul 1989, 9 din 12 ministere ale apãrãrii ºi ale forþelor armate UE (toate

cu excepþia Franþei, Spaniei ºi Irlandei) colaborau în interiorul structurii militare
integrate a NATO. Conferinþa Interguvernamentalã (CIG) din 1990-1991, lan-
satã pentru negocierea Tratatului de la Maastricht (TUE), nu a intenþionat sã se
concentreze în mod direct asupra uniunii politice a UE, însã datoritã evenimen-
telor apãrute la nivel european ºi internaþional, au adus PESC pe agenda CIG. În
martie 1990, guvernul belgian a propus o a doua CIG care sã formuleze o „uni-
une politicã“. Franþa ºi Germania au aprobat de comun acord iniþiativa belgianã,
propunând ca CIG sã formuleze o PESC, drept trãsãturã centralã a UE.7 În ca-
drul negocierilor au existat diferenþe de opinii importante cu privire la legãtura
dintre uniunea economicã ºi cea politicã, precum ºi o opoziþie puternicã faþã de
recunoaºterea faptului cã angajamentele retorice implicau resurse reale ºi obli-
gaþii practice. Franþa ºi Marea Britanie s-au opus transferului de autoritate asupra
politicii externe din cadrul interguvernamental sigur în cel comunitar pro-
priu-zis. În ceea ce priveºte politica de securitate ºi apãrare, exista un clivaj între
„atlantiºti“ (Marea Britanie, Olanda ºi Portugalia), care se împotriveau oricãrei
slãbiri semnificative a cadrului NATO, ºi „europeniºti“ (Franþa, Belgia ºi Italia),
Germania poziþionându-se la mijloc. De-a lungul CIG, negocierile cu privire la
rezultatele dorite ale politicii de securitate ºi apãrare au fost astfel întârziate de
chestiuni ideologice ºi constituþionale. Germania era guvernul cel mai hotãrât în
a face presiuni pentru formularea ºi implementarea PESC. Când Irakul a invadat
Kuweitul, în august 1990, Marea Britanie a rãspuns apelurilor Statelor Unite
pentru sprijin militar prin trimiterea unei divizii blindate. Franþa, în schimb, s-a
angajat mai puþin — avea forþe convenþionale învechite din care a format o
divizie incompletã dotatã cu armament uºor — pe care SUA a considerat-o de
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utilitate marginalã. Germania a contribuit în mod semnificativ la costurile finan-
ciare ale operaþiunilor militare, fãrã nicio implicare militarã. Sprijinul Italiei a
constat în punerea la dispoziþie a navelor ºi avioanelor sale, iar Belgia a respins
o solicitare britanicã de a furniza muniþie forþelor sale din Golf.8 Evoluþiile care
au avut loc la graniþele UE pe parcursul negocierilor din cadrul CIG ‘90-’91 au
fãcut ca anumite probleme sensibile ale CIG sã rãmânã nerezolvate9. Izbucnirea
conflictelor din Iugoslavia a fost un prilej pentru cei 12 membri ai UE sã-ºi tes-
teze capacitatea de acþiune externã. Miniºtrii s-au întâlnit pentru a discuta prin-
cipiile viitoarei politici comune, dar au descoperit cã nu sunt de acord în ceea ce
priveºte acþiunile imediate. Statele membre s-au divizat: pe de o parte, Franþa ºi
Marea Britanie erau ataºate de statusqou-ul teritorial al Europei, ºi deci de
menþinerea Iugoslaviei; pe de altã parte, Germania considera cã popoarele au
dreptul de a exista prin ele însele, ºi a susþinut ieºirea din federaþie10. Miniºtrii
de externe erau astfel implicaþi ºi în negocierea termenilor sub care ar fi putut sã
acþioneze împreunã, în timp ce erau expuºi presiunilor externe puternice de a
acþiona în comun într-un mediu internaþional aflat într-o schimbare rapidã. Încer-
carea de a stabili un armistiþiu în Croaþia a dus la detaºarea unor forþe de menþi-
nere a pãcii sub auspiciile ONU. Spre sfârºitul CIG, Germania, care a exercitat
presiuni pentru a obþine un angajament ferm faþã de PESC, a ameninþat cã va re-
cunoaºte unilateral Croaþia în pofida faptului cã partenerii sãi nu erau de acord
sã facã acest lucru. În paralel, aveau loc negocieri cu privire la legãtura potrivitã
dintre UE ºi UEO. În aceastã privinþã, olandezii (alãturi de britanici) ºi-au ima-
ginat UEO ca pe o punte permanentã ce leagã UE de NATO, iar francezii (spriji-
niþi de belgieni, italieni ºi spanioli) au vãzut-o ca pe un feribot, care sã transfere
în mod treptat funcþiile de apãrare dinspre NATO cãtre Uniune11. Marea Britanie
ºi Italia a propus sã redefineascã UEO ca pilon european al NATO, înzestrat cu
o Forþã de Reacþie Rapidã UEO, bazatã pe o dublã finanþare, din partea NATO
ºi a guvernelor naþionale. Franþa ºi Germania s-au opus ºi au propus transfor-
marea brigãzii franco-germane12 într-un Eurocorp, ca bazã a unei structuri mili-
tare europene integrate. Opþiunile cu privire la integrarea apãrãrii europene erau
imposibil de analizat fãrã a stabili mai întâi cum ar putea afecta relaþiile cu
Alianþa Atlanticã ºi UE. Astfel, SUA au avut un rol activ de-a lungul dezbaterii
întregului dosar cu privire la politica externã ºi de apãrare comunã din cadrul
CIG, fiind hotãrâte sã menþinã supremaþia NATO în Europa de dupã Rãzboiul
Rece. SUA erau îngrijorate cã punerea în aplicare a PESC putea ridica douã pro-
bleme: o duplicare inutilã a capacitãþilor NATO ºi o discriminare a statelor euro-
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pene care nu sunt membre ale UE13. La Summit-ul NATO de la Roma din 7-8
noiembrie 1991, Alianþa a adoptat Primul Concept Strategic, care a prevãzut
dezvoltarea unor forþe europene de apãrare multinaþionale, dar a reafirmat întâie-
tatea NATO ca forum de cooperare în domeniul securitãþii ºi apãrãrii pentru o
Europã unitã. S-a reiterat ideea cã „identitatea europeanã de securitate ºi apã-
rare“14 nu reprezintã o contrapondere la eforturile euro-atlantice în sfera secu-
ritãþii ºi apãrãrii, ci dimpotrivã.
Tratatul de la Maastricht (TUE) a recunoscut UEO drept parte integrantã în

dezvoltarea Uniunii, care îºi pãstreazã autonomia din punct de vedere instituþio-
nal ºi are sarcina de a elabora ºi implementa decizii ºi acþiuni cu implicaþii în
domeniul apãrãrii. Conceptul de PESC apare, în mod oficial, prin înscrierea sa
în textul Tratatului de la Maastricht (intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993), în Ti-
tlul V: Dispoziþii privind politica externã ºi de securitate comunã (art. J1-11)15.
Politica externã de securitate comunã a fost reglementatã prin proceduri intergu-
vernamentale (decizii luate cu unanimitate, slabã implicare a Comisiei ºi a Parla-
mentului). Metodele PESC, spre deosebire de metoda comunitarã, proprie inte-
grãrii economice, s-au conturat prin cooperarea sistematicã între statele membre
pentru conducerea politicilor ºi prin punerea gradualã în practicã a unor acþiuni
comune, în domeniile în care statele membre au interese în comun. Tratatul a
mai precizat cã PESC nu afecteazã caracterul specific al politicii de securitate ºi
apãrare a statelor membre ºi respectã obligaþiile ce decurg pentru anumite state
din Tratatul Atlanticului de Nord. Tratatul menþiona cã, în timp, PESC trebuia sã
conducã la o apãrare comunã. Formularea aceasta menaja preocupãrile statelor
care considerau necesarã afirmarea unei identitãþi europene în ceea ce priveºte
apãrarea ºi ale celor care nu doreau sã-ºi asume riscul unei diluãri a relaþiilor de
solidaritate contractate în cadrul Alianþei Nord-Atlantice. Configurarea concep-
tului de apãrare comunã a marcat un pas înainte în ambiþia de a progresa pe calea
unei Uniuni complete, care sã includã o dimensiune strategicã ºi militarã.
La numai câteva luni dupã ce s-a semnat Tratatul de la Maastricht (7 februa-

rie 1992), în Bosnia ºi Herþegovina au început confruntãrile militare între mino-
ritatea sârbã ºi ceilalþi locuitori. Acest incident a dus la desfãºurarea de trupe
ONU în regiune. UE s-a strãduit atunci, fãrã succes, sã negocieze o soluþie poli-
ticã la aceastã crizã. Întrucât UE nu dispunea de propriile sale efective militare,
statele membre nu au putut interveni decât sub egida forþelor ONU ºi ale NATO,
care au fost trimise ulterior în regiune. În acest sens, britanicul David Owen din
partea UE, împreunã cu norvegianul T. Stoltenberg, au conceput la 21 august
1993 un plan menit sã pãstreze unitatea Bosniei-Herþegovina. În aprilie 1994,
„Grupul de contact“ (format din SUA, Franþa, M. Britanie, Germania ºi Rusia)
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a încercat sã aplice planul Owen-Stoltenberg. Astfel, în octombrie 1993, misiu-
nea UE a fost aceea de a furniza ajutoare umanitare ºi de a administra oraºul
Mostar din Bosnia-Herþegovina (administare care s-a prelungit pânã în 1996),
iar la începutul lunii iulie 1994, UEO a contribuit cu un contingent de poliþie16.
În ceea ce priveºte înfiinþarea forþelor armate comune, ulterior semnãrii Tra-

tatului de la Maastricht, semnalul a fost dat de Franþa ºi Germania, care au creat
în cadrul Summit-ului franco-german din 22 mai 1992 Eurocorp-ul (Corpul
European)17, cãruia i-au fost stabilite urmãtoarele misiuni: apãrarea comunã a
Europei sub egida NATO ºi UEO, menþinerea pãcii în zonele de crizã ºi acþiuni
umanitare. Din punct de vedere politic, momentul ales la începutul anilor ’90 a
reprezentat soluþia de compromis faþã de rãcirea relaþiilor franco-germane în mo-
mentul unificãrii: Franþa dorea sã menþinã trupe pe teritoriul Germaniei unifi-
cate, fiind obligatã în acelaºi timp sã trateze fostul adversar ca ºi partener egal.
Chiar dacã, la început, aceastã iniþiativã a fost tratatã cu nepãsare de cãtre Marea
Britanie ºi Olanda, dupã puþin timp aceste douã þãri s-au oferit ºi ele sã colabo-
reze pentru consolidarea corpului de armatã comun, în urma obþinerii unor asi-
gurãri cu privire la preeminenþa NATO în domeniul apãrãrii colective a aliaþi-
lor18. Sub impuls francez s-au înfiinþat alte douã structuri instituþionale perma-
nente ale UEO: Institutul pentru Studii de Securitate de la Paris (1990) ºi Centrul
Satelitar de la Torrejon (1991).
Un reper esenþial în evoluþia post-Rãzboi Rece a UEO l-a reprezentat Reuniu-

nea ministerialã UEO de la Bonn, din 19 iunie 1992, la care au participat mi-
niºtrii Afacerilor Externe ºi ai Apãrãrii din statele membre ale UE/UEO. Miniº-
trii au formulat Declaraþia de la Petersberg care, pe baza Tratatului de la Maas-
tricht, a enunþat liniile directoare pentru dezvoltarea viitoare a organizaþiei ºi a
subliniat rolul distinct al UEO în desfãºurarea unor operaþiuni de menþinere ºi
impunere a pãcii. Potrivit Declaraþiei, secþiunea II, Despre consolidarea rolului
operaþional al UE, al. 4: „Separat de contribuþia la apãrarea comunã, în confor-
mitate cu Art. 5 din Tratatul de la Washington, ºi respectiv, Art. V din Tratatul de
la Bruxelles, modificat, unitãþile militare ale statelor membre UEO, acþionând
sub autoritatea UEO, pot fi angajate pentru: misiuni umanitare ºi de salvare;
misiuni de menþinere a pãcii; misiuni ale forþelor combatante în gestionarea
crizelor, inclusiv impunerea pãcii“19. Practic, la Bonn, s-a decis extinderea spec-
trului de misiuni pe care le poate îndeplini UEO, denumite generic misiuni
Petersberg. Membrii UEO s-au angajat astfel sã susþinã acþiunile de prevenire a
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19 Cãlin-Radu Ancuþa, Zsuzsa Bereschi, op. cit., p. 32.



conflictelor ºi de menþinere a pãcii, în cooperare cu alte instituþii de securitate.
S-a hotãrât crearea unei Celule de Planificare Militarã ºi punerea la dispoziþie a
unor unitãþi militare operative din trupele de uscat, aviaþie ºi marinã militarã,
care sã rãmânã dislocate pe teritoriile de origine, dar, la nevoie, sã acþioneze
împreunã sub comanda UEO. Aceste forþe urmau sã fie constituite într-o struc-
turã comunã— FAWEU (Forces Answerable to the Western European Union) —
ºi apoi sã îndeplineascã cele trei tipuri de „misiuni Petersberg“. Misiunea
principalã a Celulei consta în pregãtirea operaþiunilor sub egida UEO, la care se
adãugau ºi responsabilitãþile pe linia gestionãrii FAWEU20. Rivalitatea franco-
britanicã asupra forþelor europene comune s-a atenuat. Brigada franco-germanã
extinsã acum la Eurocorp, cãreia i s-au alãturat contingente mixte spaniole ºi
belgiene, urma a fi repartizatã UEO, alãturi de alte forþe europene mixte din
NATO (cea mai importantã fiind Corpul de Reacþie Rapidã condus de britanici).
La sfârºitul anului 1993, a avut loc un dialog confidenþial franco-britanic cu
privire la apãrare, în urma cãruia, în cadrul Summit-ului de la Chartres din 1994,
a fost înfiinþat Grupul Aerian European (GAE)21, care avea ca obiective sã
realizeze o complementaritate tehnicã între cele douã forþe aeriene naþionale ºi
sã asocieze Marea Britanie, din punct de vedere politic, procesului
multinaþional. GAE a fost extins în 1999, pentru a include Germania, Olanda,
Belgia ºi Spania. Douã noi unitãþi multinaþionale, Eurofor (Forþa Europeanã de
Uscat) ºi Euromafor (Forþa Maritimã Europeanã), au fost create de cãtre Franþa,
Spania ºi Italia la 15 mai 1995, în urma Reuniunii ministeriale a UEO de la
Lisabona22.
Un alt reper fundamental în evoluþia UEO l-a constituit adoptarea, în cadrul

Consiliului ministerial de la Madrid din 14 noiembrie 1995, a unui document
privitor la un concept comun de securitate europeanã al þãrilor actuale ºi viitoare
membre ale UEO — „Securitatea europeanã: un concept comun al celor 27 de
þãri UEO“. Paºi hotãrâtori în dezvoltarea UEO au fost fãcuþi odatã cu
consolidarea cooperãrii europene în sfera industriei de armament. Avem în
vedere constituirea, în octombrie 1997, a Organizaþiei Vest-Europene de
Armament ºi întemeierea, în septembrie 1998, a Organizaþiei de Cooperare
Comunã în materie de Armament.
Conform deciziilor luate de cãtre UE, UEO a fost inclusã în cadrul securitãþii

europene ºi a îndeplinit diferite misiuni de teren. Prima misiune de acest tip, se
referã la decizia Consiliului UEO din iulie 1992 ca forþele navale ale UEO sã
participe la monitorizarea embargoului impus fostei Iugoslavii în Marea
Adriaticã. Consiliul UEO ºi NATO s-au întrunit pe 8 iunie 1993 pentru a aproba
un concept combinat pentru o operaþiune comunã în sprijinul Rezoluþiei 820 a
ONU. Acordul a stabilit comanda unificatã pentru Operaþiunea Sharp Guard,
care a început pe 15 iunie 1993. În decursul acestei operaþiuni, UEO a desfãºurat
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patru vapoare, ºase patrule maritime ºi alarme aviatice. Altã operaþiune a avut
loc la 5 aprilie 1993, în urma deciziei Consiliul UEO ca statele membre ale UEO
sã acorde ajutor Bulgariei, Ungariei ºi României, în eforturile lor de a aplica
sancþiunile impuse de ONU pe Dunãre. UEO a desfãºurat trupe de poliþie ºi a
efectuat operaþiuni vamale. Apoi, la solicitarea UE, pe baza art. 542 al Tratatului
privind UE, UEO a implementat o acþiune comunã cu scopul deminãrii unui
teren în cadrul Misiunii de ajutoare în deminare din Croaþia — operaþiunile au
început pe data de 10 mai 1999. UEO a furnizat consultanþã, expertizã tehnicã ºi
sprijin pentru CROMAC (Croatian Mine Action Centre). ªi nu în ultimul rând,
ca rãspuns la cererea UE, adresatã în baza art. J4.2 al Tratatului UE (TUE), în
noiembrie 1998, UEO Satellite Centre a participat la misiunea de supraveghere
generalã a securitãþii în Kosovo23. În Orientul Apropiat, faþã de conflictul israe-
liano-palestinian, UE a furnizat ajutor public pentru palestinieni. În septembrie
1996, Uniunea a trimis un delegat special permanent în regiune, spaniolul M. A.
Moratinos.
UE a întâmpinat dificultãþi considerabile în formularea unei politici coerente

privind criza iugoslavã ºi, deºi a fost implicatã militar în rezolvarea conflictului,
nu a putut face acest lucru fãrã ajutorul NATO. Astfel, pe mãsurã ce criza
iugoslavã evolua, vest-europenii s-au adresat SUA pentru ca acestea sã preia
conducerea. În replicã, administraþia americanã a semnalat în mod clar faptul cã
europenii sunt cei care trebuie sã-ºi asume responsabilitãþi. Numai cã UEO nu
avea structurile de comandã ºi control pentru a pregãti intervenþia complexã
necesarã în Croaþia ºi Bosnia. SUA au fost foarte critice faþã de politicile vest-
europene ezitante ºi incoerente în fosta Iugoslavie, dar au existat, de asemenea,
politici conflictuale ºi în interiorul Washingtonului. Francezii ºi britanicii au pus
la dispoziþie cele mai mari forþe de pe teren, spaniolii ºi olandezii au contribuit
de asemenea cu contingente importante. Danemarca, Finlanda, Suedia ºi Nor-
vegia aveau trupe în Bosnia ºi Croaþia la începutul anului 1995 — într-un bata-
lion nordic comun. Atitudinile franceze faþã de NATO ºi de Marea Britanie s-au
schimbat atât datoritã experienþei cooperãrii cu forþele britanice pe teren, cât ºi
datoritã recunoaºterii utilitãþii activelor militare NATO, acum parþial sub co-
mandã francezã.
Urmãtorul pas în realizarea componentei de apãrare a UE s-a fãcut cu ocazia

Summit-ului NATO din Bruxelles din ianuarie 1994, când statele NATO ºi-au
exprimat sprijinul faþã de consolidarea unei Identitãþi Europene de Securitate ºi
Apãrare (IESA) în cadrul NATO, prin intermediul UEO ca o componentã a UE.
În acest context a fost creat ºi instrumentul de Forþe Operative Multinaþionale
Interarme (Combined Joint Tasks Forces, CJTF) al cãror scop era sã dea posi-
bilitatea UEO sã organizeze ºi sã conducã operaþiuni militare fãrã implicarea
directã a Statelor Unite, cu folosirea facilitãþilor NATO. Condiþia era ca, dupã
utilizare, acestea sã revinã sub controlul NATO. Pentru planificarea activitãþilor
Forþelor Multinaþionale Interarme ºi în sprijinirea Identitãþii Europene de Securi-
tate ºi Apãrare, în cadrul NATO a fost creatã o Unitate Specialã de Planificare

84 SANDA CINCÃ 9

————————
23 George Poede, op. cit., pp. 79-80.



(Combined Joint Planning Staff — CJPS)24. Urmarea fireascã a fost crearea aºa
numitelor forþe destinate a rãspunde solicitãrilor UEO — FAWEU— ce includ:
Eurocorps, Eurofor ºi Euromarfor, forþe aflate acum la dispoziþia UE ºi NATO.
Totodatã, a fost lansatã ideea aºa-numitelor „capacitãþi separabile, dar nu sepa-
rate“, care trebuiau sã rãspundã cerinþelor europene dar, în egalã mãsurã, sã con-
tribuie ºi la securitatea Alianþei. Cu acest prilej, Franþa a luat din nou în conside-
rare participarea în structura militarã integratã a NATO. Conceptul de IESA asu-
pra cãreia convenise Alianþa Atlanticã exprima disponibilitatea SUA de a ac-
cepta „sensibilitãþile“ franceze, precum ºi presiunile SUA în sensul ca aliaþii
europeni sã joace un rol mai mare în menþinerea securitãþii propriei lor regiuni.
Intrarea Franþei în structura militarã integratã a NATO ar fi permis dezvoltarea
unui pilon european mai puternic în interiorul Alianþei. Franþa dorea o integrare
francezã completã în cadrul structurii militare a NATO. J. Chirac, preºedintele
Franþei, într-un discurs în cadul Congresului SUA în 1996, a subliniat faptul cã
Franþa aºteaptã o „europenizare“ veritabilã a Alianþei. J. Chirac a cerut apoi în
mod public ca un ofiþer francez sã preia comanda sudicã a NATO, contestând
direct prioritãþile strategice ale SUA în estul Meditaranei. Washingtonul, însã, a
refuzat aceastã solicitare25.

Articularea unei politici comune
de securitate ºi apãrare, 1996-1998

Conflictul bosniac nu a fost unica problemã asupra cãreia statele membre ale
UE au descoperit cã este dificil sã ajungã la o abordare comunã. Angajamentul
francez în conflictele din Zair ºi Ruanda ºi veto-ul constant al guvernului grec
faþã de recunoaºterea Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei au constituit
motive de nemulþumire pentru partenerii lor. Aderarea în 1995 a încã trei state
(Austria, Finlanda ºi Suedia) a complicat ºi mai mult încercãrile de a adãuga
politica de apãrare pe lista responsabilitãþilor UE. Franþa, Germania ºi Marea
Britanie erau jucãtorii cheie în ceea ce priveºte evoluþia spre o politicã externã
de securitate comunã mai eficientã. Atitudinile Franþei ºi Marii Britanii, opuse
timp de 40 de ani în dezbaterea cu privire la cadrul european versus cel atlantic
de politicã externã ºi de apãrare, au ajuns sã conveargã. Guvernul francez ºi-a
modelat în mod explicit perspectiva de apãrare, dupã rãzboiul din Golf, conform
celei britanice, renunþând la ideea unei armate de cetãþeni bazate pe recrutare,
concentrându-se acum pe constituirea unei forþe militare mai mici, mai bine
echipatã ºi mai uºor de desfãºurat. Cooperarea pe teren în Bosnia a construit un
respect reciproc între forþele militare franceze ºi cele britanice. La nivel politic,
britanicii ºi francezii împãrtãºeau frustrãri similare faþã de reafirmarea hege-
moniei SUA asupra Balcanilor. Acordurile de la Dayton26 din noiembrie 1995,
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semnate la Paris la 14 decembrie 1995, asupra Bosniei-Herþegovina, negociate
de administraþia Clinton, chiar dacã au urmãrit în linii mari Planul Owen-Stol-
tenberg din 1993, au confirmat marginalizarea UE. Supravegherea punerii în
aplicare a Acordurilor de la Dayton a fost asumatã de NATO (prin Implemen-
tation Force — IFOR — cãreia i-a succedat Stabilisation Force — SFOR).
Aliaþii europeni au trebuit sã accepte Acordurile, chiar dacã acestea reprezentau
o înþelegere mai puþin generoasã pentru bosniaci decât propunerile anterioare ale
UE (Planul Owen-Stoltenberg din 21 august 1993), pe care Statele Unite refu-
zaserã sã le sprijine. Toate acestea au contribuit la o convergenþã a atitudinilor
între Londra ºi Paris, deºi euroscepticismul din interiorul partidului conservator
ºi din presa britanicã încã persista. Aceastã convergenþã a devenit mai evidentã
dupã alegerea unui guvern laburist în mai 1997.27
Un document de referinþã în evoluþia UEO l-a reprezentat Declaraþia de la

Ostened, din 19 noiembrie 1996, pe baza cãreia s-a declanºat procesul de
regrupare, restructurare ºi concentrare a industriilor militare din spaþiul UE —
ca fundament material al UEO — ºi crearea pieþei unice, integrate de armament
a UE/UEO28.
Negocierile din cadrul CIG 1996-1997, lansate pentru revizuirea Tratatului

de la Maastricht (TUE), s-au derulat în paralel cu evoluþiile din cadrul NATO.
Francezii ºi americanii au încercat sã gãseascã un compromis între poziþiile lor
anterior ireductibile, apãrute cu privire la Noul Concept Strategic al NATO din
1991. În mod paradoxal, convergenþa franco-britanicã în domeniul apãrãrii nu a
fost reflectatã în rezultatul oficial al acestei CIG. Datoritã angajamentului faþã de
suveranitate al propriilor parlamente ºi al opiniei publice, ambele guverne au
fost reticente în a recunoaºte cât de departe au mers. Astfel, Franþa ºi M. Britanie
s-au concentrat pe cooperarea practicã (o abordare cu mai mult conþinut, dar
mult mai puþin simbolism), decât cea care caracteriza cooperarea franco-ger-
manã în domeniul apãrãrii). Ministrul german de Externe a fost entuziasmat de
o integrare mai profundã în domeniul apãrãrii. Guvernele finlandez ºi suedez,
membre noi ºi þãri neutre, au fost susþinãtoare puternice ale unei asocieri mai
strânse între UEO ºi UE în gestionarea crizelor, prevenirea conflictelor ºi men-
þinerea pãcii. Blocarea accederii Franþei spre o reintegrare completã în cadrul
structurii militare a NATO i-a lãsat pe italieni, luxemburghezi, belgieni ºi spa-
nioli în poziþia de a fi cei mai influenþi protagoniºti ai fuziunii UEO ºi UE, în
faza finalã a CIG.29
Prevederile în legãturã cu PESC cuprinse în TUE 1993 au fost revizuite prin

Tratatul de la Amsterdam (TCUE) din 2 octombrie 1997 (intrat în vigoare la 1
mai 1999). Revizuirea Titl. V30 a avut drept scop îmbunãtãþirea eficacitãþii ºi
profilului acestei politici. Tratatul a extins votul cu majoritate la anumite do-
menii de politicã externã ºi a creat funcþia de Înalt Reprezentant pentru PESC,
care a fost cumulatã cu aceea de Secretar General al Consiliului UE. Un alt
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organism nou creat a fost Unitatea de Planificare a Politicii ºi de Avertizare
Timpurie (Policy Planning and Early Warning Unit), compusã din specialiºti
provenind din statele membre, Consiliul UE, Comisia Europeanã ºi din UEO ºi
aflatã în subordinea Înaltului Reprezentant pentru PESC. În cadrul negocierilor,
Franþa a susþinut crearea postului de Înalt Reprezentant pentru PESC pe conside-
rentul cã acesta ar putea oferi continuitate conducerii în cadrul UE, pe care pre-
ºedinþia rotativã ºi troica erau incapabile sã o asigure. Guvernele statelor mici au
suspectat cã aceasta era o încercare de consolidare a dominaþiei statelor mari în
cadrul PESC, dominaþie deja evidentã în cadrul „Grupului de Contact“ pentru
Bosnia,31 unde britanicii, francezii, germanii ºi italienii au participat alãturi de
Rusia ºi SUA. Guvernul conservator britanic, concentrat în mod hotãrât asupra
mãsurilor „practice“, a vãzut postul de Înalt Reprezentant ca fiind mai potrivit
pentru un înalt funcþionar integrat în secretariatul Consiliului, decât pentru o
personalitate politicã; guvernul german a fost de acord, nedorind sã creeze o
concurenþã de statut cu miniºtrii de Externe naþionali32. Pentru a asigura imple-
mentarea PESC, Tratatul a prevãzut crearea mai multor comitete noi: Comitetul
Militar al UE (EUMC), Personalul Militar al UE (EUMS), Grupul Militaro-Po-
litic ºi Comitetul pentru aspecte civile de gestionare a crizelor.
Tratatul de la Amsterdam a prevãzut formularea gradualã a unei politici co-

mune de apãrare în cadrul PESC. Aceastã politicã de apãrare comunã viza o
apãrare comunã în cazul în care Consiliul European ar decide astfel, urmând ca
decizia respectivã sã fie adoptatã ºi ratificatã de cãtre cele 15 state membre. Cu
toate acestea, s-a menþionat cã PESC nu afecteazã natura specificã a politicilor
de securitate ºi apãrare a statelor membre, ea fiind compatibilã ºi cu politica dusã
de NATO. Tratatul de la Amsterdam a stabilit ºi relaþiile între UE ºi UEO, dintre
UEO ºi NATO33. Potrivit dispoziþiilor din Tratat, Uniunea Europeanã va putea
recurge la UEO în scopul armonizãrii ºi aplicãrii deciziilor/acþiunilor Uniunii cu
implicaþii în domeniul apãrãrii. UEO a devenit practic, aripa militarã a UE, fiind
însãrcinatã sã elaborareze ºi sã punã în practicã deciziile cu consecinþe militare.
Dacã la Maastricht UEO a devenit „braþ înarmat al UE ºi pilon european al
NATO“, Tratatul de la Amsterdam a consfinþit rolul UEO în implementarea de-
ciziilor PESC a UE. Prevederile sale au însemnat o erodare mai accentuatã a
autonomiei statelor membre, inclusiv a celor 4 — Austria, Finlanda, Irlanda ºi
Suedia — care fuseserã neutre mai mult timp34. Mai mult, Tratatul de la Am-
sterdam a integrat rãspunderea UEO pentru „sarcinile Petersberg“, în UE. Cu
toate acestea, Tratatul de la Amsterdam nu a adus îmbunãtãþiri majore pentru
dinamizarea PESC ºi nu a rezolvat problema primatului politic asupre UEO în
materie de securitate ºi apãrare35.
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materializat ºi care a dus la o înãsprire a sancþiunilor contra Serbiei ºi Muntenegrului ºi ridicarea embargoului
armamentului pentru Bosnia-Herþegovina.

32 Susan S. Nello, op. cit., p. 408.
33 Cãlin R. Ancuþa, op. cit., pp. 50-54.
34 Steven P. McGiffen, Uniunea Europeanã — Ghid critic, RAMonitorul Oficial, Bucureºti, 2007, p. 52.
35 Adrian Nãstase, Europa quo vadis? — Spre o Europã unitã, R.A. Monitorul Oficial, Bucureºti, 2003,

p. 101.



La 22 iulie 1997, Reuniunea de la Bruxelles a Consiliului Ministerial al UEO
a adoptat Declaraþia referitoare la „Rolul UEO ºi relaþiile sale cu UE ºi NATO“.
Aceastã etapã de cristalizare a unei politici de securitate ºi apãrare o încheiem
cu Declaraþia de la Rhodos, din mai 1998, care, referitor la relaþiile UEO cu UE
ºi NATO asupra securitãþii europene, a constatat definitivarea tuturor instrumen-
telor operaþionale care vor permite UEO sã organizeze ºi sã desfãºoare opera-
þiuni militare sub conducere proprie36.

Lansarea PESA ºi primele misiuni civile ºi militare
conduse de UE

Dezvoltarea dimensiunii de securitate ºi apãrare în aceastã perioadã a fost
influenþatã de trei evenimente externe majore: rãzboiul din Kosovo (1998-1999),
intervenþia din Afganistan (2001) ºi mai ales cu atentatele teroriste din septem-
brie 2001. Consecinþele acestor evenimente au dus la întãrirea cooperãrii privind
apãrarea; alocarea de capacitãþi autonome de gestionare a crizelor civile ºi mili-
tare; îmbunãtãþirea capacitãþilor militare europene. Impactul conflictului din Ko-
sovo a fost un element crucial în aceste evoluþii post-Amsterdam cãtre o politicã
europeanã de securitate ºi apãrare. La sfârºitul anului 1998, când conflictul din
Kosovo se înãsprise, diferenþele dintre Europa ºi SUA au fost din nou evidente.
Administraþia americanã era în favoarea utilizãrii exclusive a forþelor aeriene,
unde aveau un rol dominant. Franþa ºi Marea Britanie au fost dispuse sã folo-
seascã forþele terestre37. În paralel cu evoluþiile din Kosovo, Marea Britanie s-a
deplasat acum din poziþia de „codaº“ spre cea de „lider“ în promovarea integrãrii
europene a apãrãrii. În mod tradiþional, M. Britanie s-a þinut deoparte de
perspectiva apãrãrii europene, considerând cã singura apãrare posibilã a Europei
este cea atlanticã. Odatã cu venirea la putere a laburistului T. Blair (1 mai 1997)
s-a produs un progres real ºi prudent al Marii Britanii în direcþia UE. În
octombrie 1998, Tony Blair a avansat câteva propuneri referitoare la o cooperare
mai strânsã în domeniul apãrãrii care s-au concretizat în Declaraþia franco-bri-
tanicã, declaraþie care a dezamorsat divergenþele mai vechi asupra cooperãrii în
domeniul apãrãrii ºi a adus schimbãri în acest sens. Eforturile Franþei ºi Ger-
maniei în direcþia politicii de apãrare s-au lovit în mod constant de opoziþia
Marii Britanii, adepta metodei interguvernamentale, refractarã la renunþarea la
atribuþiile naþionale în acest domeniu ºi promotoare a unor relaþii privilegiate cu
SUA. Decizia Marii Britanii de a se deschide unei cooperãri europene în materie
de apãrare colectivã a fost foarte importantã pentru evoluþiile ulterioare în acest
domeniu.
Astfel, la Summit-ul de la Saint-Malo din 3-4 decembrie 1998, în Declaraþia

franco-britanicã asupra apãrãrii europene (semnatã de J. Chirac ºi T. Blair),
s-a afirmat voinþa politicã a UE de a avea „capacitate autonomã de acþiune, spri-
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pe care aliaþii europeni erau capabili sã le mobilizeze în caz de urgenþã ºi cât de dependenþi erau de
transporturile ºi comunicaþiile americane.



jinitã de forþe militare credibile, pentru a rãspunde crizelor internaþionale“38.
Practic, s-a insistat pentru capacitatea militarã ºi politicã autonomã a UE, atât
din punct de vedere instituþional (procesul de luare a deciziilor) cât ºi militar
(planificare, structuri de forþã). Toate aceste propuneri au reprezentat startul apã-
rãrii europene ºi au stat la baza deciziilor adoptate în cadrul Consiliului Euro-
pean de la Helsinki din decembrie 1999.
În urma deteriorãrii situaþiei din Kosovo39, Serbia a devenit þinta forþelor

aliaþilor NATO. La 23 martie 1999, NATO a declanºat bombardamente aeriene
contra Serbiei pentru a constrânge acest stat sã accepte autonomia Kosovo-ului.
În cele din urmã, la 9 iunie 1999, Serbia a cedat, iar Kosovo a fost plasatã sub
administrarea civilã a ONU. Criza din Kosovo a ridicat din nou chestiunea im-
plicãrii UE, dar nici de aceastã datã Uniunea nu s-a impus ca un protagonist cu
greutate în ex-Iugoslavia. În urma unei iniþiative a lui Jacques Chirac, Uniunea
a solicitat sã fie însãrcinatã cu administrarea interimarã din Kosovo. În final,
Uniunea a primit misiunea sã finanþeze reconstrucþia Kosovo40. Alianþa a acþio-
nat cu KFOR (soldaþi americani, britanici, francezi, germani, ruºi). La 18 februa-
rie 2000 au sosit în Kosovo primii reprezentanþi ai Eurocorp-ului (instituþie
europeanã de securitate) care, la 18 aprilie 2000, au preluat întreaga autoritate
KFOR ºi au constituit nucleul cartierului general KFOR III41.
Consiliul Nord-Atlantic care s-a reunit la Washington, în aprilie 1999, pentru

a sãrbãtori cea de-a 50-a aniversare a Alianþei Atlantice a lansat al doilea Con-
cept Strategic post-Rãzboi Rece al NATO, intitulat „Politica Alianþei în secolul
al 21-lea“, conform cãruia „identitatea europeanã de securitate ºi apãrare va
continua sã fie dezvoltatã în cadrul NATO. Acest proces va necesita o cooperare
strânsã între NATO, UEO ºi dacã este cazul UE“. Conceptul a pus accent pe in-
divizibilitatea securitãþii europene ºi nord-americane, pe capacitãþi militare
efective, pe dezvoltarea identitãþii de securitate ºi de apãrare în cadrul Alianþei,
pe prevenirea conflictelor ºi a rezolvãrii crizelor, pe parteneriat, cooperare ºi dia-
log, dar ºi pe lãrgirea controlului asupra armamentului, pe dezarmare ºi neproli-
ferare42.
Conceptul de PESA s-a cristalizat în cadrul Consiliului European reunit la

Köln (3-4 iunie 1999). În „Raportul privind întãrirea politicii comune europene
pentru securitate ºi apãrare“, adoptat de Consiliu, s-a prevãzut dezvoltarea PESA
în cadrul PESC. Astfel, UE a fost dotatã cu capacitate militarã autonomã (trans-
ferul capabilitãþilor UEO la UE), folositã în afara teritoriului pentru gestionarea
crizelor exterioare, pe baza misiunilor de tip Petersberg, fãrã participarea SUA
ºi fãrã sã recurgã la resursele ºi structurile NATO43. Practic, s-a propus integra-
rea cât mai rapidã a UEO în UE, ca o primã etapã ºi ulterior crearea unei armate
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civile care se temea de abuzuri ºi purificãri pe criterii etnice. În 1999, trupele NATO au atacat Iugoslavia fãrã
mandat ONU, ca rãspuns la intervenþia sârbã din Kosovo.

40 P. M. Defarges, op. cit., p. 221.
41 A se vedea: G. Poede, op. cit. p. 107, ºi Elisabeth Pond, Renaºterea Europei, Editura Pandora-M,

Târgoviºte, 2003, p. 201-216.
42 L. Mureºan, op. cit., p. 21, ºi G. Poede, op. cit., p. 74.
43 A. Nãstase, op. cit., p. 101.



europene — Forþa Europeanã de Reacþie Rapidã. Liderii nord-europeni au con-
siderat cã episodul Kosovo a confirmat pe deplin necesitatea ºi chiar urgenþa
afirmãrii unei Europe a Apãrãrii, care sã acþioneze fie în sânul Alianþei Atlan-
tice, fie de manierã autonomã, în funcþie de natura crizelor.44 S-a decis, de ase-
menea, formarea unui Comitet Militar ºi a unui Comitet Politic ºi de Securitate.
Javier Solana Madariaga a fost numit în funcþia de Înalt Reprezentant pentru
PESC (pentru un mandat de 5 ani)45. Nominalizarea lui J. Solana, fost ministru
spaniol de Externe ºi secretar general al NATO care prezidase în timpul bombar-
dãrii Iugoslaviei, a fost în acelaºi timp adecvatã ºi simbolicã. Secretarii generali
ai NATO au fost mereu europeni, fiind acceptaþi de Statele Unite ca interlocu-
teures în numele aliaþilor sãi; Solana era deja bine cunoscut ºi apreciat la
Washington. George Robertson, ministrul britanic al Apãrãrii, care a jucat un rol
cheie în promovarea iniþiativei franco-britanice, i-a urmat lui Solana ca secretar
general al NATO46. Faþã de aceste decizii din cadrul UE, reacþiile de la
Washington iniþial au fost atât pro cât ºi contra: administraþia Clinton a sprijinit
în mod public europenizarea mai puternicã a NATO, dar a avertizat asupra peri-
colului ca o asemenea iniþiativã sã fie greºit conceputã sau gestionatã.
Consiliul European de la Helsinki din 10-11 decembrie 1999 a marcat o

avansare în acest domeniu. ªefii guvernelor statelor membre au decis sã punã în
practicã orientãrile Declaraþiei de la Köln ºi au subliniat necesitatea înfiinþãrii
unei capacitãþi militare europene, care sã întreprindã întreaga gamã de sarcini
Petersberg. La Helsinki s-au pus fundamentele mecanismelor instituþionale ale
apãrãrii europene — componenta militarã.
Decizia cea mai importantã adoptatã la Helsinki din punct de vedere militar,

a constituit-o stabilirea unui Obiectiv Global (Headline Goal) pentru acþiunile de
apãrare europeanã. Potrivit acestuia, guvernele UE s-au angajat în mod colectiv
sã constituie pânã la sfârºitul anului 2003 o Forþã Europeanã de Reacþie Rapidã
cu un efectiv de minimum 60.000 soldaþi (15 brigãzi), „autonomã militar, cu ca-
pacitãþi de comandã, control ºi informaþii, logisticã ºi alte servicii de sprijin de
luptã, ºi în plus, dupã caz, elemente aeriene ºi navale pentru operaþiuni dincolo
de graniþele lor“, care sã poatã fi mobilizaþi în termen de maxim 60 de zile ºi
desfãºuraþi în zona de conflict pe o perioadã de un an de zile47. Aceastã forþã va
putea fi folositã atât pentru misiuni ale UE, cât ºi ale NATO48. La nivel institu-
þional, s-a hotãrât crearea unor organisme politice ºi militare permanente: Comi-
tetul Politic ºi de Securitate (COPS), Comitetul Militar al UE (EUMC), Statul
Major Militar (EUMS)49. Aceste instituþii sunt asemãnãtoare celor existente în
structura NATO.
SUA au susþinut un proces paralel prin intermediul NATO, ºi anume Iniþia-

tiva privind Capacitatea de Apãrare, care s-a concentrat pe o agendã similarã.
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PESC trebuia sã fie mai degrabã o personalitate politicã majorã decât un funcþionar.
46 W. Wallace, op. cit., p. 420.
47 C.R. Ancuþa, op. cit., p. 278-279.
48 A. Banciu, op. cit., p. 270.
49 Aceste organisme au fost create în baza Deciziilor Consiliului European din 22 ianuarie 2001. COPS a

început sã funcþioneze din 22 ianuarie 2001 ºi a fost considerat puntea de legãturã între PESC ºi PESA, EUMC
a început sã funcþioneze abia la 9 aprilie 2001, iar EUMS din 11 iunie 2001.



Totuºi, niciunul dintre aceste procese nu a avut un impact simþitor asupra gu-
vernelor statelor membre. Evolutiv, s-a plecat de la proiecte diferite, IESA ca
proiect NATO ºi PESA ca proiect UE, cu interacþiuni între ele. Între timp, pon-
derea soldaþilor americani în Kosovo a scãzut, iar numãrul þãrilor europene par-
ticipante a crescut: letoni, estoni, austrieci, polonezi, cehi ºi alte trupe din statele
candidate la UE. Doar guvernele britanic ºi francez erau pregãtite sã proiecteze
forþe militare în afara Europei pentru mai mult decât operaþiuni ONU de men-
þinere a pãcii50.
La 21 martie 2000, în cadrul Sesiunii speciale a Adunãrii Parlamentare ºi Co-

mitetului Permanent ale UEO de la Lisabona, a avut loc transformarea Adunãrii
Parlamentare a UEO în Adunarea Europeanã de Securitate ºi Apãrare.
Principalul aspect care l-a avut în vedere Consiliul European de la Santa Ma-

ria de Feira, din 19-20 iunie 2000, a fost dezvoltarea dimensiunii civile a PESA.
S-a decis crearea unui mecanism civil de gestionare a crizelor, în principal forþe
de poliþie care sã susþinã astfel de operaþiuni51.
Ca o consecinþã a reuniunii de la Helsinki, Consiliului Ministerial al UEO

care s-a întrunit la Marsilia, pe 13 noiembrie 2000, a decis încetarea activitãþii
UEO ca actor al gestionãrii crizelor. În urma acestei decizii, UEO52 a rãmas doar
depozitara garanþiei art. V din Tratatul de la Bruxellles modificat, iar UE a pre-
luat funcþiile active ale UEO, începând cu 1 iulie 2001: activitãþile de formare ºi
consiliere în materie de poliþie în Albania, activitãþile de dialog politic cu Rusia
ºi Ucraina, Forumul transatlantic etc53. Institutul de Studii Strategice din Paris ºi
Centrul de Sateliþi de la Torrejon, Spania, au trecut sub autoritatea UE, la 1 ia-
nuarie 2002. UEO a rãmas însã, în continuare un forum de dezbatere asupra
securitãþii ºi apãrãrii ºi a menþinut funcþionale în acest scop, structuri precum
Adunarea Europeanã de Securitate ºi Apãrare ºi Grupul Vest-European deArma-
mente. S-a aprobat ºi crearea celor trei organisme politico-militare europene
permanente hotãrâte la Helsinki precum ºi înfiinþarea Forþei de Reacþie Rapidã
(FRR), structurã militarã menitã sã îndeplineascã Obiectivul Global.
O nouã etapã a procesului de consolidare a capacitãþilor militare ale UE de

gestionare a crizelor, în vederea îndeplinirii Obiectivului Global, a fost marcatã
de Conferinþa pentru Angajarea Capacitãþilor Militare de la Bruxelles, din 20-21
noiembrie 2000. Au fost fãcute propuneri concrete privind participarea cu forþe
ºi mijloace la Forþa Europeanã de Reacþie Rapidã54. Declaraþia de angajare a
capacitãþilor militare s-a constituit într-o anexã a Raportului Consiliului Euro-
pean de la Nisa, dobândind forþa juridicã necesarã transpunerii în practicã.
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de soldaþi a eºuat în a controla rãzboiul civil.
51 Obiectivul prioritar era crearea pânã în anul 2003 a unei forþe civile de reacþie rapidã formatã din circa

5000 de ofiþeri de poliþie care sã fie capabilã sã desfãºoare 1.000 dintre ei, în termen de 30 zile, pentru
gestionarea crizelor în domenii precum: activitãþi poliþieneºti, ajutor umanitar, activitãþi de cãutare, salvare,
supravegherea alegerilor, respectarea drepturilor omului.

52 În 2000, UEO cuprindea patru categorii de state (în total 28): 10 membri plini (Germania, Spania,
Belgia, Olanda, Franþa, Grecia, Italia, Luxemburg, Portugalia ºi M. Britanie — atât membre ale UE cât ºi ale
NATO), 6 membri asociaþi (care aparþineau ºi NATO), 5 observatori (care aparþineau ºi UE) ºi 7 asociaþi
parteneri (care nu erau membre ale niciunei structuri, dar aveau semnate acorduri europene cu UE).

53 L. Mureºan, op. cit., p. 24.
54 Miniºtrii de apãrare ai UE au promis contribuþii naþionale pentru Forþa de Reacþie Rapidã prevãzute în

obiectivul global. Contribuþiile naþionale voluntare au realizat un fond comun de peste 100.000 de persoane,
aproximativ 400 de avioane de luptã ºi 100 de nave. Forþa de Reacþie Rapidã a fost creatã la 26 februarie 2001.



Consiliul European de la Nisa din 7-9 decembrie 2000, care a marcat înche-
ierea CIG lansatã pentru revizuirea Tratatului de la Amsterdam, a decis ca cele
trei structuri permanente ale UE (COPS, EUMC ºi EUMS) care au fost create la
Helsinki, sã fie încorporate în Tratatul de la Nisa (intrat în vigoare la 1 februarie
2003).
Paºi importanþi în conslidarea proiectului de apãrare europeanã au fost fãcuþi

în cadrul Reuniunii de la Göteborg, din 15-16 iunie 2001. Consiliul European s-
a axat pe discutarea problemelor de întãrire a capacitãþilor militare ºi a decis sã
se ia mãsuri suplimentare pentru a fi remediate deficienþele existente. Singura
acþiune concretã a fost elaborarea Planului de acþiune europeanã asupra capaci-
tãþilor, care a fost adoptat în decembrie 2001 ºi viza realizarea de cãtre forþele
destinate PESAa câtorva obiective: mobilitate strategicã, capacitate de proiecþie,
flexibilitate, eficienþã operaþionalã55.
Chiar dacã realizãrile ultimilor ani în elaborarea unei strategii coerente de

politicã externã ºi de apãrare au fost lente, au fost totuºi constante. Dificultãþile
de construire a unei politici comune în domeniul apãrãrii au fost puse, cel mai
adesea, pe seama divergenþelor dintre statele membre. Opoziþia Marii Britanii în
ceea ce priveºte dezvoltarea PESA ca structurã autonomã ºi relaþiile acesteia cu
NATO, ºi în special cu SUA, a fost cea mai evidentã. În ultimii ani, M. Britanie
ºi-a apropiat poziþia de cea a altor state europene ºi a avut mai multe abordãri
comune cu Franþa ºi Germania (þãri considerate „motorul“ apãrãrii europene)
referitor la anumite aspecte ale PESA. Iniþiativa creãrii unei politici europene
comune de apãrare nu a apãrut din voinþa europenilor de a contesta autoritatea
SUA/NATO în acest domeniu, ci, aºa cum rezultã ºi din documentele oficiale,
pentru cã s-a dorit creºterea rolului UE pe scena relaþiilor internaþionale. Rela-
þiile PESA cu NATO ºi SUA sunt astfel esenþiale în ceea ce priveºte apãrarea
europeanã. Relaþia dintre Alianþa Atlanticã ºi Uniune nu poate fi decât una de
complementaritate ºi cooperare. Uniunea este dependentã de tehnica ºi instru-
mentele militare, precum ºi de capacitãþile de planificare ale NATO, în timp ce
Alianþa poate sã valorifice experienþa europeanã din operaþiunile civile multi-
laterale de menþinere ºi construcþie a pãcii.
Toate încercãrile europenilor din ultima perioadã de a construi o structurã

autonomã de apãrare demonstreazã existenþa unor obstacole serioase, atât din
punct de vedere politic, cât mai ales militar (al capacitãþilor militare de care dis-
pune UE). Dacã, din punct de vedere politic, aspectele abordãrii unei structuri
europene de apãrare s-au conturat într-o viziune coerentã de cooperare între
statele membre ale UE, între Uniune ºi NATO sau SUA, în privinþa aspectelor
militare (nivelul capacitãþilor militare, tehnica militarã, finanþarea) sunt necesare
investiþii majore în capabilitãþi ºi reorganizare, pentru o integrare realã.
Cooperarea europeanã în domeniul politicii externe a mers mult dincolo de

cadrul diplomaþiei statelor suverane, dar a rãmas încã departe de a fi o politicã
unicã, cu instrumente diplomatice, financiare ºi militare integrate56. Într-o lume
în care puterea nu mai este în mod necesar o garanþie de securitate, UE trebuie
sã fie în mãsurã sã reacþioneze rapid, în situaþii precise, în momentul în care ele
survin, folosindu-se în mod adecvat de instrumentele de care dispune.
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