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În lumea post-Rãzboi Rece, de dupã 11 septembrie 2001 ºi rãzboiul din Irak,
dezvoltarea ºi realizarea unei Politici Comune de Apãrare ºi Securitate (ESDP)
a devenit un proiect important ºi, în acelaºi timp, dificil pentru liderii politici ai
Uniunii Europene. Dacã UE îºi propune ca, în viitor, sã joace un rol diplomatic
ºi militar pe mãsura importanþei sale economice ºi sã contrabalanseze singura
superputere rãmasã, va trebui sã dezvolte o politicã de securitate ºi apãrare
credibilã.

Din perspectiva securitãþii, avem astãzi o Uniune Europeanã care a dezvoltat
un sistem regional de interdependenþã între statele sale membre ºi care a instituit
o comunitate de securitate, reflectând poate cea mai fericitã aplicare, alãturi de
NATO, a conceptului emis de K. Deutsch în cartea sa Comunitatea politicã ºi
spaþiul Nord-Atlantic1. În aceeaºi ordine de idei, avem ºi accepþiunea Grupului
de la Copenhaga, conform cãreia comunitãþile de securitate au urmãtoarele ca-
racteristici, oglindite perfect de construcþia europeanã: au în componenþã douã
sau mai multe state ce constituie o grupare geograficã coerentã; relaþia între
aceste state este marcatã de interdependenþa din punctul de vedere al securitãþii,
în sens pozitiv sau negativ, dar care este oricum în mod semnificativ mai puter-
nicã între aceste state decât cea dintre ele ºi alte entitãþi extra-comunitare ºi, de
asemenea, modelul securitãþii-interdependente trebuie sã fie profund ºi durabil2.
Astfel, de-a lungul anilor, Uniunea Europeanã a construit baza unei securitãþi
prin cooperare, tratatele semnate între membrii Uniunii consfinþind gradual
translaþia unor atribute ale suveranitãþii naþionale cãtre instituþiile centrale de la
Bruxelles.

Indiscutabil, relaþia Europei Occidentale cu cel mai important partener al sãu,
Statele Unite ale Americii, trece în prezent printr-o perioadã de redefinire a
raporturilor strategice. Chestiunea primordialã legatã de securitatea celor doi
parteneri se învârte în jurul problemei: vor avea europenii ºi americanii un sis-
tem comun de securitate în noul secol?

Ultimele evoluþii din domeniul relaþiilor transatlantice ºi al raporturilor dintre
principalele organizaþii responsabile pentru securitatea europeanã — NATO ºi
Uniunea Europeanã — semnaleazã o perioadã de mari transformãri ºi renego-
cieri ale principalelor aranjamente de securitate pentru spaþiul euroatlantic.
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Transformarea politicã ºi lãrgirea NATO dupã 1989 reflecta adaptarea sa la noul
peisaj geopolitic din Europa. Alianþa ºi-a modificat funcþia principalã, dinspre o
organizaþie de apãrare cãtre una de securitate ºi, în timp ce ºi-a pãstrat misiunile
tradiþionale, a adãugat altele noi, cea mai importantã fiind reprezentatã de asigu-
rarea stabilitãþii ºi securitãþii atât în fosta arie de responsabilitate cât ºi în afara
acesteia.

De aceea, Summitul de la Praga din noiembrie 2002 a girat crearea unei noi
forþe de rãspuns a NATO (NATO’s Response Force — NRF), capabilã sã acþio-
neze rapid ºi într-un mod superprofesionist în orice regiune în care este recla-
matã prezenþa acesteia. Aceastã forþã de elitã a fost conceputã ca o metodã de
îmbunãtãþire a capacitãþilor membrilor europeni ai Alianþei, fãrã cheltuieli supli-
mentare din partea bugetelor naþionale ºi aºa mult reduse comparativ cu cel al
SUA3. Pe de altã parte, construirea unei politici de apãrare europene comune a
reprezentat o preocupare majorã a UE încã de la sfârºitul Rãzboiului Rece.
Obiectivul central urmãrit de europeni a fost crearea ºi operaþionalizarea Forþei
Europene de Reacþie Rapidã (FERR), cu scopul de a acþiona independent de
NATO ºi de a juca un rol major în securitatea europeanã ºi chiar pe scena inter-
naþionalã.

Dupã ce la sfârºitul anului 2002 cele douã organizaþii au finalizat un im-
portant proces de negociere, prin realizarea aºa-numitelor acorduri „Berlin
Plus“, de fundamentare a cooperãrii, intervenþia americanã din Irak a generat cea
mai serioasã crizã în relaþiile transatlantice de la sfârºitul celui de-al doilea rãzboi
mondial, impulsionând dezvoltarea ºi consolidarea dimensiunii militare ºi de
securitate europene.

Relaþiile transatlantice în domeniul securitãþii
ºi apãrãrii — scurt istoric ºi stadiul actual

Articularea unei politici de integrare europeanã în domeniul apãrãrii îºi are
originile în istoria celei de-a doua pãrþi a secolului XX. Dupã încheierea rãzbo-
iului, din cauza slãbiciunii statelor europene ºi a uriaºei ameninþãri sovietice,
rolul principal în securitatea europeanã a revenit SUA ºi NATO. Ca urmare a
Tratatelor de la Roma, construcþia europeanã s-a concentrat preponderent pe as-
pectele economice, iar timp de peste patru decenii de integrare europeanã, su-
biecte ca apãrarea ºi securitatea europeanã nu ºi-au gãsit loc în tratatele europe-
ne. Într-un astfel de context, Zbigniew Brzezinski a numit Europa „un pro-
tectorat militar de facto al SUA“.

Ieºite epuizate din al doilea rãzboi mondial, statele europene au realizat
repede cã ºi-au pierdut statutul de mari puteri globale, fiind incapabile sã asigure
forþa militarã necesarã menþinerii imperiilor coloniale în Asia, Africa ºi Orientul
Mijlociu ºi, mai mult, având nevoie de masiva prezenþã militarã americanã pe
vechiul continent pentru asigurarea propriei securitãþi. În pofida acestui trend
principal, ideea apãrãrii ºi securitãþii comune nu a dispãrut din preocupãrile li-
derilor politici ºi a societãþilor civile europene, fiind permanent prezentã, mai
mult sau mai puþin manifest, ca o provocare la adresa supremaþiei americane în
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asigurarea securitãþii bãtrânului continent. Eforturile timpurii de a crea o orga-
nizaþie militarã europeanã au fost concretizate într-o formulã care astãzi, para-
doxal, dupã cinci decenii de construcþie europeanã, pare departe de a cãpãta con-
sistenþã. La 26 mai 1952 era semnat de guvernele Franþei, Germaniei Federale,
Italiei ºi statelor Benelux, Tratatul instituind Comunitatea Europeanã de Apã-
rare, continuare pe un plan superior a Tratatului de la Bruxelles din 1948; era
astfel creatã o organizaþie supranaþionalã cuprinzând un Comisariat, un Consiliu
de Miniºtri, o Curte de Justiþie, o Adunare Parlamentarã. Trupele europene erau
direct subordonate unei autoritãþi militare europene dotate cu puteri proprii, ale
cãrei competenþe le reproduceau în plan militar pe cele ale Înaltei Autoritãþi a
CECO4.

Ceea ce astãzi pare încã o utopie a fost, în realitate, pe punctul de a se pro-
duce în urmã cu aproape jumãtate de secol. Federaþia Europa (cãtre care nu
pãrem a ne îndrepta) era discutatã cu toatã seriozitatea în parlamentele ºi guver-
nele „Celor ªase“. Un accident istoric a schimbat însã destinul continentului.
Stalin a murit ºi Rãzboiul din Coreea s-a încheiat; factorul de coeziune repre-
zentat de presiunea externã pãrea sã se diminueze. Prin urmare, în august 1954,
în Adunarea Naþionalã Francezã, o stranie alianþã a gaulliºtilor ºi comuniºtilor a
reuºit sã respingã ratificarea Tratatului instituind Comunitatea Europeanã de
Apãrare5.

Începând cu anii ’50, în societãþile occidentale au fost introduse douã teme
conexe, care s-au aflat permanent în centrul dezbaterilor ºi evoluþiilor ulterioare:
pe de-o parte dorinþa statelor europene de a avansa pe calea integrãrii politice la
nivel continental, inclusiv în domeniul militar ºi recunoaºterea indispen-
sabilitãþii angajamentului strategic american, a puterii militare americane ºi a
alianþei conduse de americani — NATO pentru securitatea europeanã, pe de altã
parte. Aceste teme inseparabile au fost mai mult sau mai puþin compatibile în
evoluþia postbelicã, iar în anumite perioade, ca ºi în prezent, au constituit sursa
unor importante tensiuni între cele douã pãrþi ale comunitãþii nord-atlantice.

Însã perioada sfârºitului anilor ’70 ºi începutului anilor ’80 a reprezentat,
pentru Comunitatea Europeanã, demararea discuþiilor referitoare la necesitatea
unei politici externe ºi de securitate europene comune. Urmare a Tratatului de la
Maastricht (1992), Uniunea Europeanã începe sã priveascã politica externã ºi de
apãrare nu doar ca o simplã aspiraþie de viitor, ci ca pe un complement necesar
la integrarea economicã ºi politicã.

În acest context, existã douã importante iniþiative ºi dezvoltãri la nivel eu-
ropean — „Iniþiativa Europeanã de Securitate ºi Apãrare“ (ESDI), în cadrul
NATO, vãzutã ca o oportunitate pentru þãrile europene sã-ºi asume respon-
sabilitãþi sporite pentru securitatea ºi apãrarea lor comunã în interiorul Alianþei
ºi „Politica Externã ºi de Securitate Comunã“ (PESC) cu „Politica Europeanã de
Securitate ºi Apãrare“ (PESA), care constituie al doilea pilon al sistemului insti-
tuþional al Uniunii Europene, ca demersuri independente de NATO.

Esenþa eforturilor europenilor vizeazã constituirea unei forþe europene de
reacþie rapidã (headline goal), astfel încât Uniunea sã devinã un actor complet
pe scena internaþionalã, având mijloacele de a acþiona în prevenirea conflictelor
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ºi managementul de crizã pe continentul european dar ºi în afara lui. UE doreºte
sã fie un actor autonom, susþinut de forþe militare credibile ºi de capacitatea de
a lua decizii independente, inclusiv faþã de NATO ºi SUA.

Aceste forþe trebuie sã fie capabile sã îndeplineascã ansamblul misiunilor de
tip Petersberg, respectiv: misiuni umanitare ºi de evacuare, misiuni de menþinere
a pãcii ºi misiuni ale forþelor combatante pentru gestionarea crizelor, inclusiv de
restabilire a pãcii. Începând cu reuniunea Consiliului European de la Helsinki,
din decembrie 1999, s-a abordat ºi problema capacitãþilor instituþionale ale
Uniunii pentru facilitarea procesului decizional, ajungându-se la un acord în
ceea ce priveºte înfiinþarea unor organisme politice ºi militare permanente,
precum Comitetul Politic ºi de Securitate Permanent (PSC), Comitetul Militar al
Uniunii Europene (EUMC) sau Statul Major al UE (EUMS)6. Politica
Europeanã de Securitate ºi Apãrare Comunã mai presupune printre altele, gestio-
narea non-militarã a crizelor în domenii precum: activitãþile de poliþie, ajutorul
umanitar, repunerea în funcþiune a structurilor administrative ºi juridice, activi-
tãþi de cãutare-salvare, supravegherea alegerilor, respectarea drepturilor omului
etc.).

Dincolo de programele ºi paºii realizaþi de statele europene în direcþia inte-
grãrii militare, aºa cum ultimele evoluþii internaþionale au demonstrat, Europa
continuã sã fie în continuare un actor cu o semnificaþie militarã redusã în arena
internaþionalã. Previziunile fãcute la începutul anilor ’90 de diverºi analiºti,
potrivit cãrora „Noua Europã“ rezultatã în urma adoptãrii Tratatului de la
Maastricht va deveni urmãtoarea superputere globalã, nu numai din perspectivã
economicã ºi politicã, ci ºi militarã, nu au prins încã contur ºi nu sunt reale încã
destul timp de acum înainte. Mulþi europeni au sperat atunci cã vor fi capabili,
prin propriile forþe, sã gestioneze stãrile de insecuritate de pe bãtrânul continent,
aºa cum au fost conflictele din Balcani ºi cã vor redobândi prestigiul pierdut cu
decenii în urmã, refãcând astfel multipolaritatea sistemului mondial, distrusã de
încheierea Rãzboiului Rece. Astfel de evaluãri au fost fãcute inclusiv de analiºti
americani de renume, precum Samuel P. Huntington, care aprecia cã procesul de
integrare al Uniunii Europene ar constitui „singura miºcare importantã din ca-
drul reacþiei la nivel global“ împotriva hegemoniei americane, care ar putea duce
la un secol XXI multipolar; de asemenea, Stephen Walt considerã cã Europa ºi
America se îndepãrteazã una de cealaltã, fãcând aluzie la dispariþia celor trei
factori care le-au unit dupã cel de-al doilea rãzboi mondial: ameninþarea sovie-
ticã, investiþiile americane în economia europeanã ºi generaþia elitelor politice
învãþate sã conlucreze7. Practic însã, existã serioase dificultãþi care au afectat
atât realizarea forþei europene de reacþie rapidã cât ºi obiectivul general euro-
pean de a deveni un actor important în domeniul apãrãrii ºi securitãþii, printre
care meritã sã fie menþionate:

• Chestiunea planificãrii operaþionale nu este încã total rezolvatã, deºi în ul-
timul timp s-au fãcut paºi importanþi în aceastã direcþie. La iniþiativa Franþei,
Belgiei, Germaniei ºi Luxemburgului întrunite într-un minisummit european în
timpul intervenþiei americane din Irak din 2003, a început procesul de realizare
a unui Cartier General European, autonom de NATO, prin care sã se conducã
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operaþiunile militare desfãºurate sub egida UE. În prezent, acest lucru se reali-
zeazã fie prin apelul la capacitãþile de planificare ale NATO, în cadrele stabilite
de acordurile „Berlin Plus“, fie prin resursele naþionale puse la dispoziþia UE de
cele mai importante state membre8.

• Lipsa unei politici externe comune reprezintã un serios dezavantaj pentru
integrarea în domeniul securitãþii ºi apãrãrii. Existã în cadrul Uniunii o divizare
politicã ºi strategicã între statele cu orientare „atlantistã“, care doresc menþinerea
SUA ca actor european major (Marea Britanie, statele nordice, unele din noile
membre) ºi þãrile cu puternicã orientare europeanã, cu Franþa în centrul grupului,
maximaliste în direcþia dezvoltãrii autonome a capacitãþilor militare europene.

• Existenþa în cadrul Europei a douã organizaþii regionale — NATO ºi PESA,
cu mai mult sau mai puþin acelaºi tip de capabilitãþi. Aceasta conduce inevitabil
la competiþie, în special când statele europene însele nu pot sã ajungã la un acord
între ele, ce organizaþie sã sprijine ºi pentru ce sarcini; ºi este clar faptul cã ma-
joritatea statelor europene înclinã în favoarea NATO, cel puþin pe termen scurt
ºi mediu. Mai mult, s-ar putea spune cã proiectul curent al NATO în privinþa
Forþei de Rãspuns este nu doar o cale de a oferi organizaþiei misiuni noi, ci ºi un
mod de a concura cu UE.

• Uniunea rãmâne în urma NATO în construirea propriilor capacitãþi militare,
în special în ceea ce priveºte planificarea, transportul strategic ºi informaþiile.
Datoritã resurselor reduse, investite în apãrare de majoritatea statelor europene,
a rezultat un decalaj între capabilitãþile militare americane ºi europene, pe care
fostul secretar general al NATO George Robertson l-a exprimat sugestiv, afir-
mând cã europenii sunt pe cale sã devinã „pigmei“ în materie de mijloace mili-
tare în comparaþie cu americanii, perpetuându-se astfel dependenþa Europei faþã
de America inclusiv în eforturile de edificare a politicilor comune de securitate
ºi apãrare.

Un nou parteneriat transatlantic — necesitate
ºi fundamente de realizare

Diferendele apãrute, în ultimii ani, între SUA ºi unii dintre aliaþii sãi europeni
sunt expresia unui conflict politic care are la bazã relaþiile de putere dintre
„partenerii transatlantici“. Manifestarea acestora evidenþiazã deosebirile de vi-
ziune existente în ceea ce priveste natura puterii în sistemul internaþional ºi rolul
SUA în cadrul acestuia, în calitate de putere hegemonicã (unilateralism vs.
multilateralism ºi rolul puterii militare în relaþiile internaþionale). Diferenþa de
putere dintre SUA ºi membrii europeni ai NATO (evidentã în domeniul militar),
a condus la apariþia unor viziuni strategice diferite referitoare la modul de asigu-
rare a securitãþii internaþionale ºi de reacþie faþã de noile tipuri de riscuri ºi ame-
ninþãri; existenþa acestor perspective diferite se reflectã în manifestarea unor
interese de politicã externã divergente între SUA ºi unii membri europeni din
NATO.

Principalele domenii de manifestare a divergenþelor dintre SUA ºi aliaþii sãi
europeni în ultimii ani vizeazã: diferenþe pe tema rolului puterii militare în rela-
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þiile internaþionale ºi, implicit, a rolului SUA în cadrul sistemului internaþional
(acuzaþii ale europenilor privind modul de manifestare a hegemoniei americane);
perspective diferite privind legitimitatea intervenþiei din Irak din anul 2003 ºi
procesul de reconstrucþie a þãrii; deosebirile privind modalitãþile de soluþionare
a conflictului israeliano-palestinian; încercarea de abrogare de cãtre SUA a Tra-
tatului ABM; probleme de mediu (refuzul SUA de a semna Protocolul de la
Kyoto) ºi disputa privind rolul Curþii Penale Internaþionale.

În acest sens, Marcel H. Van Herpen identifica ºi explicita ºase dimensiuni de
creºtere a disputei transatlantice, constând în diferenþierea semnificativã a per-
cepþiilor publice în cele douã entitãþi geostrategice, legate în primul rând de cam-
pania antiteroristã; decalajul tot mai accentuat în domeniul capabilitãþilor mili-
tare; distanþarea atitudinalã în privinþa modului de utilizare a instrumentului
militar pentru promovarea obiectivelor politice ºi strategice; separarea în spaþiul
valorilor, în primul rând a modului de valorizare a ordinii ºi instituþiilor inter-
naþionale; distanþarea religioasã între o Europã secularizatã ºi o Americã pentru
care creºtinismul este tot mai important în spaþiul politic. Iar ca rezultat al
primelor cinci, perspective strategice tot mai diferite în asigurarea ordinii inter-
naþionale ºi intervenþiile în lumea arabã, privite de europeni cu scepticism ºi
chiar cu ostilitate9.

Dintr-o perspectivã diferitã, Stanley Hoffman apreciazã cã principala cauzã a
crizei din relaþiile transatlantice este generatã de schimbarea dramaticã a concep-
þiei americane privind relaþiile internaþionale ºi politica externã10. Printre prin-
cipalii indicatori ai acestei schimbãri, analistul american identifica elaborarea ºi
adoptarea noii doctrine Bush privind rãzboiul preventiv, unilateralismul care ca-
racterizeazã acþiunile internaþionale ale actualei administratii de la Washington,
precum ºi modul în care s-a produs intervenþia militarã din Irak.

Înainte ca actuala crizã în relaþiile transatlantice, generatã de intervenþia în
Irak, sã-ºi dezvolte consecinþele, analiºtii au semnalat necesitatea discutãrii ºi
reaºezãrii parteneriatului SUA–Europa pe baze noi. Astfel, în vara anului 2000,
Charles Kupchan recunoºtea cã „organismul transatlantic de securitate trebuie sã
devinã mai echilibrat, dacã se doreºte menþinerea integrãrii sale“. Îngrijorãrile
legate de procesul decizional ºi de coeziunea Alianþei se referã la posibila
transformare a Europei, în viitor, într-un competitor sau rival al SUA, o eventualã
slãbire a Alianþei, progresul demersurilor europene în direcþia integrãrii militare
ºi izolaþionismul SUA.

Pe de altã parte, date fiind ultimele evoluþii din relaþiile americano-europene,
în special diferenþele tot mai evidente de percepþie asupra campaniei internaþio-
nale împotriva terorismului, sunt tot mai multe poziþiile care exprimã necesitatea
de a recunoaºte deschis perspectivele ºi interesele care separã cele douã pãrþi ale
Alianþei Nord-Atlantice. Pentru Robert Kagan diferenþele transatlantice actuale
sunt generate de diferenþe adânci ºi de duratã în „cultura strategicã“, împãrtãºitã
de cele douã pãrþi ºi de percepþiile diferite ale puterii ºi ale logicii ºi funda-
mentelor echilibrului internaþional. În timp ce europenii cred cã se îndreaptã spre
o lume predictibilã, ordonatã de legi, reglementãri, negocieri ºi cooperare inter-
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naþionalã, în care mecanismele clasice de putere cad pe un plan secundar,
americanii continuã sã fie fixaþi în plinã istorie, exercitându-ºi puterea într-un
sistem internaþional anarhic, în care regulile sunt neviabile ºi în care securi-
tatea ºi ordinea liberalã continuã sã fie rezultatul posedãrii ºi utilizãrii puterii
militare. Din aceastã cauzã, analistul american este sceptic în privinþa evo-
luþiei relaþiei transatlantice pe termen lung ºi apreciazã cã „viitorul pare a apar-
þine unei tensiuni în creºtere (...) nefiind departe ziua în care americanii nu vor
acorda mai multã atenþie pronunþãrii acronimului UE decât acordã în prezent
ASEAN“11.

Încercând o explicaþie mai aprofundatã a actualei crize, Daniel Nelson con-
siderã cã, dincolo de evenimentele recente ºi unilateralismul politicii promovate
de administraþia Bush, avem de-a face cu modele diferite de înþelegere a cel
puþin trei chestiuni fundamentale care îi separã pe europeni ºi americani: actorii
dominanþi în domeniul securitãþii ºi relaþiilor internaþionale, modalitãþile de
acþiune ale acestora ºi motivaþiile care stau la baza acþiunii lor. Este vorba de
perceperea ºi valorificarea foarte diferitã a rolului statului ºi a agenþiilor
acestora, de viziunile diferite asupra modului în care statele, instituþiile ºi comu-
nitãþile acþioneazã sau ar trebui sã acþioneze în arena internaþionalã ºi de incapa-
citatea reciprocã a americanilor ºi europenilor de a înþelege ºi a accepta moti-
vaþiile celorlalþi în acþiunile internaþionale12.

Dincolo de aceste elemente generale, intervenþia militarã din Irak ºi opoziþia
nucleului UE faþã de acest prim demers mai consistent de materializare a noii
strategii americane de securitate au generat o crizã fãrã precedent în raporturile
transatlantice, recunoscutã ca atare de majoritatea experþilor ºi politicienilor de
pe ambele maluri aleAtlanticului. Reînnodarea unor legãturi americano-europene
solide ºi pãstrarea unitãþii în cadrul NATO au fost, de altfel, principalele obiec-
tive urmãrite de preºedintele G.W. Bush în primul turneu diplomatic de an-
vergurã efectuat dupã câºtigarea celui de-al doilea mandat la Casa Albã. Rãmâne
de vãzut dacã atitudinea administraþiei americane va deveni mai maleabilã ºi mai
deschisã faþã de solicitãrile europenilor, dincolo de zâmbetele protocolare ºi
declaraþiile oficiale entuziaste care au marcat întâlnirile avute cu preºedintele
francez ºi cancelarul german în februarie 2005.

Necesitatea redefinirii parteneriatului dintre America ºi Europa, în actualul
context post-conflict din Irak ºi demersurile europenilor de edificare a dimen-
siunii comune de apãrare, este subiectul principal pe agenda specialiºtilor în
securitatea internaþionalã. Cea mai importantã ºi cea mai plauzibilã dintre so-
luþiile conturate se bazeazã pe aºa-numita „diviziune a muncii“ în chestiunile
legate de securitate atât la nivel general, între SUA ºi Europa, cât ºi la nivel mi-
litar, prin separarea responsabilitãþilor ºi tipurilor de misiuni militare între
NATO (SUA) ºi Forþa de Reacþie Rapidã a Uniunii Europene.

În viziunea lui Rob de Wijk, directorul Centrului de Studii Strategice din
Olanda, noua abordare a cooperãrii transatlantice în domeniul securitãþii trebuie
sã se fundamenteze pe o „clarã diviziune a muncii prin care Statelor Unite sã le
revinã în principal responsabilitatea pentru operaþiunile militare de luptã, în timp
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ce Europa trebuie sã acopere în primul rând, stabilizarea ºi reconstrucþia post-
conflict“. Mai mult, noul parteneriat implicã recunoaºterea necesitãþii dezvoltãrii
de cãtre fiecare în parte a capacitãþilor specifice pentru a gestiona noile tipuri de
riscuri ºi ameninþãri la adresa securitãþii, prin realizarea unui echilibru între
mijloacele soft ºi hard de intervenþie13. Pentru reuºita acestei strategii este ne-
cesar ca cele douã pãrþi complementare sã nu se rezume la a investi în propria
direcþie, ci sã-ºi dezvolte ºi structurile la care sunt deficitari — Europa sã-ºi edi-
fice capacitãþile militare propriu-zise de ducere a acþiunilor de luptã, pentru a
diminua decalajul care o separã de SUA, iar americanii sã recunoascã importanþa
reconstrucþiei ºi stabilizãrii post-conflict, prin realizarea propriilor capacitãþi în
domeniu. Reuºita noului parteneriat depinde ºi de modul în care fiecare va în-
þelege sã-ºi dezvolte abordãrile ºi capacitãþile deficitare în prezent.

Tot mai mulþi europeni sunt conºtienþi de importanþa dezvoltãrii capacitãþii
lor militare, prin investiþii consistente în modernizarea sistemelor militare ºi
continuãrii politicii de integrare în domeniu. Prima strategie de securitate din
istoria Uniunii Europene, elaboratã de Javier Solana, Înaltul Reprezentant al UE
pentru Politica Externã, evidenþiazã importanþa politicilor bazate pe capacitãþi
militare credibile, pentru protejarea intereselor europene în lume ºi pentru con-
tracararea noilor riscuri la adresa securitãþii, în primul rând a terorismului inter-
naþional14. Dacã, în prezent, mai puþin de 10% din totalul de 1,7 milioane soldaþi
pe care îi au armatele europene pot fi desfãºuraþi pentru ducerea acþiunilor mi-
litare în afara graniþelor UE, pe viitor, procentul va creºte considerabil prin
procesul de transformare ºi modernizare militarã pe care europenii încep sã-l
realizeze. Astfel, accentul cade nu numai pe o pregãtire superioarã a militarilor
dar, foarte important, pe o creºtere exponenþialã a posibilitãþilor Uniunii de a-ºi
proiecta forþa militarã pe alte continente, prin dotarea cu capacitãþi de transport
strategic (în acest sens, cele mai importante armate europene vor fi dotate cu
avioane Airbus A 400M, rodul colaborãrii între firme occidentale). Acest lucru a
devenit de maximã actualitate dupã momentul Kosovo (1999), când Uniunea a
trebuit sã apeleze la ajutorul americanilor sau al ruºilor pentru a-ºi transporta
soldaþii, dând dovadã de o slãbiciune cu serioase repercursiuni politice.

La un nivel mai redus de analizã, chestiunea diviziunii muncii între americani
ºi europeni se transpune direct în modul de relaþionare al celor douã structuri
militare — Forþa de Reacþie Rapidã a UE (FERR) ºi Forþa de Rãspuns NATO
(FRN), conceputã ca o forþã militarã de o înaltã eficacitate, cuprinzând 20 000
de militari ºi aptã sã lupte în conflicte de mare intensitate; oficialii NATO au
decis ca FRN sã devinã complet operaþionalã pânã în anul 2006. Deºi la prima
vedere par sã se suprapunã, existã totuºi o distincþie clarã între obiectivele ºi mi-
siunile repartizate fiecãreia în parte: în timp ce obiectivul stabilit la Helsinki în
decembrie 1999 tinde sã direcþioneze proiectul FERR pe „intervenþii în cazul
conflictelor de intensitate redusã“ specifice pentru misiunile de tip Petersberg,
FRN a fost creatã ºi pregãtitã sã lupte în „conflicte de înaltã intensitate“15. Mai
mult, realizarea misiunilor de tip Petersberg se presupune cã va implica FERR
într-o serie de operaþiuni de menþinere a pãcii, umanitare ºi de managementul
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crizelor asupra cãrora UE decide sã intervinã, în situaþiile în care NATO ho-
tãrãºte sã nu se implice.

Din acest punct de vedere este simptomaticã reuniunea miniºtrilor de externe
ai statelor membre UE, desfãºuratã la Bruxelles în ianuarie 2002, care a de-
monstrat, prin mãsurile ºi hotãrârile adoptate, tendinþa Uniunii de a-ºi consolida
acþiunile autonome în raport cu NATO în general ºi cu Statele Unite în special.
Între altele, reuniunea16 a decis trimiterea de cãtre UE a unei forþe de poliþie în
Bosnia ºi Herþegovina pentru a înlocui forþa internaþionalã de poliþie aflatã sub
egida ONU, al cãrei mandat expira la sfârºitul anului 2002. Preluând mandatul
din partea Naþiunilor Unite, începând cu 1 ianuarie 2003, misiunea UE în Bosnia
ºi Herþegovina s-a constituit în prima operaþiune civilã iniþiatã sub egida Po-
liticii Europene de Securitate ºi Apãrare fiind, de asemenea ºi un test de evaluare
a capacitãþii Uniunii Europene de a îndeplini astfel de operaþiuni. Testul a fost
trecut cu succes din moment ce UE a preluat în 2004, de la trupele SFOR, man-
datul acestora în Bosnia-Herþegovina17. Materializând propunerea summit-ului
franco-britanic de la Le Toquet (4 februarie 2003) de derulare a unor operaþiuni
militare de gestionare a crizelor în Balcani, începând cu 31 martie 2003 Uniunea
Europeanã a lansat prima sa operaþiune militarã de menþinere a pãcii, în
Macedonia (operaþiunea „Concordia“), prin preluarea mandatului NATO.
Ulterior, începând din iunie pânã la finele lunii august 2003, UE a desfãºurat ºi
prima sa misiune autonomã, fãrã apel la logistica NATO, în localitatea Bunia
din Republica Democratã Congo (operaþiunea „Artemis“). Totodatã, începând
din 15 decembrie 2003, forþele militare de menþinere a pãcii ale Uniunii Eu-
ropene în Macedonia (EUFOR) au fost înlocuite de forþe poliþieneºti, menite a
restabili controlul autoritãþilor în zonele de graniþã cu Kosovo, Albania ºi Serbia,
dominate de reþele ale crimei organizate18.

Dacã în teorie cooperarea ºi complementaritatea dintre forþele de reacþie
rapidã pare a fi realizatã, în practicã este ceva mai complicat. Existã analiºti care
sugereazã faptul cã între cele douã forþe existã competiþie ºi, chiar mai mult, cã
ele sunt incompatibile din perspectivã politicã ºi de securitate. În acest sens, se
afirmã faptul cã „ceea ce este în joc, prin operaþionalizarea Forþei de Rãspuns
NATO, este reprezentat de viitorul politic al Politicii Europene de Securitate ºi
Apãrare“. Cu alte cuvinte, contribuþia statelor europene la noua structurã a
Alianþei ar putea provoca importante întârzieri ºi chiar compromite realizarea
obiectivelor PESA, în condiþiile în care bugetele destinate apãrãrii, ale statelor
UE promotoare ale politicii europene de apãrare sunt dintre cele mai mici19; astfel,
Germania alocã doar 1,5% din PIB, Belgia 1,3%, numai Franþa situându-se
deasupra mediei europene de 1,9%, cu 2,5%.

În concluzie, se poate afirma cã modul în care este proiectat noul parteneriat
transatlantic ºi reaºezarea relaþiilor dintre NATO (SUA) ºi UE (PESA), cu for-
þele lor militare — Forþa NATO de Rãspuns ºi Forþa Europeanã de Reacþie
Rapidã —, vor influenþa securitatea europeanã pe termen lung. Nu putem pune
semnul egalitãþii între intensitatea integrãrii europene ºi nivelul de cooperare
atins în raportul transatlantic. Slãbiciunea puterilor europene luate individual
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face din integrarea europeanã o necesitate. În mod paradoxal, istoria zbuciumatã
a Europei poate fi contrabalansatã numai printr-o cooperare intensificatã a sta-
telor-membre, componentã care nu condiþioneazã relaþia transatlanticã, ci o
completeazã în folosul ambelor pãrþi.
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