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Articularea unei politici de integrare europeanã în domeniul apãrãrii îºi are
originile în istoria celei de-a doua pãrþi a secolului XX. Dupã încheierea celui
de-al doilea rãzboi mondial, 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 aspectele economice, iar timp de peste patru decenii de inte-
grare europeanã subiecte ca apãrarea ºi securitatea europeanã nu ºi-au gãsit loc
în tratatele europene. Într-un astfel de context, Zbigniew Brzezinski a numit Eu-
ropa „un protectorat militar de facto al SUA“.
Ieºite epuizate din al doilea rãzboi mondial, statele europene au realizat re-

pede 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 lide-
rilor politici ºi societãþilor civile europene, fiind permanent prezentã, mai mult
sau mai puþin manifest, ca o provocare la adresa supremaþiei americane în asigu-
rarea securitãþii bãtrânului continent.
Astfel, la 11 august 1950, în cadrul celei de-a cincea sesiuni a Adunãrii Con-

sultative a Consiliului Europei, W. Churchill propunea crearea imediatã a unei
Armate Europene Unite, sub control democratic european ºi care sã acþioneze în
colaborare deplinã cu SUA ºi Canada; în acelaºi timp, Germania Federalã urma
sã primeascã asigurãri în privinþa securitãþii ºi libertãþii teritoriului ei.
Eforturile timpurii de a crea o organizaþie militarã europeanã au fost concreti-

zate într-o formulã care astãzi, paradoxal, dupã cinci decenii de construcþie euro-
peanã, pare departe de a cãpãta consistenþã. La 26 mai 1952, la Paris, era semnat
de guvernele Franþei, Germaniei Federale, Italiei ºi statelor Benelux Tratatul in-
stituind Comunitatea Europeanã de Apãrare, 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 Adu-
nare Parlamentarã. Trupele europene erau direct subordonate unei autoritãþi mi-
litare europene dotate cu puteri proprii (ministru european al apãrãrii, un buget
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militar european comun ºi sub controlul Adunãrii Parlamentare Europene), ale
cãrei competenþe le reproduceau în plan militar pe cele ale Înaltei Autoritãþi a
Comunitãþii Europene a Cãrbunelui ºi Oþelului (CECO)1.
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 era discutatã cu
toatã seriozitatea în parlamentele ºi guvernele Celor ªase. Un accident istoric a
schimbat însã destinul continentului. Stalin a murit ºi Rãzboiul din Coreea s-a
încheiat; factorul de coeziune reprezentat de presiunea externã pãrea sã se di-
minueze. Prin urmare, în august 1954, în Adunarea Naþionalã Francezã, o stranie
alianþã a gaulliºtilor ºi comuniºtilor a reuºit sã respingã ratificarea Tratatului ce
instituia Comunitatea Europeanã de Apãrare.
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 indispensabili-
tãþii 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.
Concret, o primã etapã a proiectului unei Europe a apãrãrii (având însã obiec-

tive ºi mijloace mult mai modeste decât preconizata Comunitate Europeanã a
Apãrãrii) a fost marcatã de semnarea, la 17 martie 1948, la Bruxelles a Tratatului de
apãrare colectivã de cãtre Franþa, Marea Britanie, Belgia, Olanda ºi Luxemburg.
Preambulul Tratatului formuleazã drept scop garantarea reciprocã „a securi-

tãþii statelor semnatare ºi angajamentul ferm al acestora de a lua toate mãsurile
necesare în cazul revenirii Germaniei la o politicã de agresiune“. În continuare,
la articolul 5, se stipuleazã: „statele semnatare se obligã sã acorde tot ajutorul
militar ºi toatã asistenþa ce le stau în putere oricãrui stat membru care ar face
obiectul unui atac armat în Europa“2.
Ulterior, la 23 octombrie 1954, în urma semnãrii Acordurilor de la Paris, ce

modificau Tratatul de la Bruxelles pentru a permite aderarea foºtilor inamici în
condiþii acceptabile pentru vecinii sãi, celor cinci state semnatare li s-au adãugat
Italia ºi Germania Federalã, noua organizaþie primind denumirea de Uniunea
Europei Occidentale (UEO).
În conformitate cu Acordurile de la Paris3, obiectivele organizaþiei nou create

erau: promovarea drepturilor fundamentale ale omului ºi a celorlalte principii
proclamate prin Carta Naþiunilor Unite; apãrarea democraþiei; întãrirea legã-
turilor economice, sociale ºi culturale; constituirea în Europa Occidentalã a unei
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baze solide pentru reconstrucþia economiei europene; oferirea de asistenþã mili-
tarã statelor membre supuse agresiunii ºi promovarea unitãþii ºi încurajarea inte-
grãrii progresive a Europei. De asemenea, articolul IV stipula cã „Pãrþile Con-
tractante ºi organele stabilite de ele vor lucra în strânsã cooperare cu NATO“;
astfel, s-a confirmat opþiunea pentru apropierea decisivã a organizaþiei de Alian-
þa Nord-Atlanticã, mai ales cã, în plan militar, structurile operaþionale ºi statul
major general al forþelor UEO, de la Fontainebleau ºi Versailles, au fost transfe-
rate în competenþa NATO. Prin urmare, deposedatã de dreptul de a-ºi dezvolta
orice fel de structuri militare autonome, pentru o lungã perioadã de timp UEO
nu s-a manifestat pe scena europeanã.
Ulterior, în anul 1961, politicianul francez Christian Fouchet a propus crearea

unei Uniuni Politice Europene, guvernatã de principii interguvernamentale, pen-
tru coordonarea politicilor externe ale statelor membre, o Comisie Politicã Euro-
peanã urmând a-ºi avea sediul la Paris. Planul Fouchet a fost respins de parte-
nerii comunitari ai Franþei, fiind perceput ca un complot gaullist pentru submina-
rea Comunitãþilor Europene.
La 22 februarie 1963, preºedintele francez Charles de Gaulle ºi cancelarul

german Konrad Adenauer au semnat, la Palatul Elysée, un tratat care prevedea o
importantã cooperare între Franþa ºi Germania în ceea ce priveºte politica ex-
ternã, securitatea ºi apãrarea4. Potrivit acestui tratat, urma ca ºefii de state ºi de
guverne, miniºtrii ºi ºefii statelor majore din cele douã þãri sã se întâlneascã
periodic.
Cooperarea nu se limita doar la aceste aspecte, ci cuprindea ºi unele prevederi

în ceea ce priveºte educaþia ºi tineretul. Fiecare dintre cele douã þãri se angaja sã
introducã, în sistemul de învãþãmânt, limba partenerului, sã organizeze schim-
buri între tineri ºi o colaborare fructuoasã în domeniul ºtiinþific.
Acest tratat nu a fost primit de toatã lumea cu entuziasm, pe de o parte, dato-

ritã perspectivei de a se instaura o relaþie privilegiatã între Franþa ºi Germania în
detrimentul Statelor Unite ºi, pe de altã parte, din cauza refuzului lui de Gaulle
de a accepta aderarea Marii Britanii la Comunitatea Economicã Europeanã.
Dupã unele discuþii, s-a adãugat un preambul prin care se reafirma apartenenþa
Germaniei la NATO, se insista pe legãtura germanã cu Statele Unite, se reafirma
dreptul la autodeterminare al poporului german ºi se evoca intrarea Angliei în
CEE.
Tratatul de la Elysée consemna începutul unei noi ere în istoria Europei. Se

constituia deja entitatea de bazã a viitoarei Uniuni Europene, se punea capãt unei
rivalitãþi seculare ºi se creau bazele integrãrii europene. La acest tratat s-au adãu-
gat douã Protocoale, semnate în 1988 de François Mitterrand ºi Helmut Kohl,
care instituiau un consiliu franco-german de apãrare ºi de securitate ºi un consi-
liu economic ºi financiar5.
De altfel, de la sfârºitul anilor ’50, generalul de Gaulle, fidel concepþiei sale

privind rolul important pe care Europa în general ºi Franþa în special trebuia
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sã-l joace pe arena internaþionalã, ascute contradicþiile cu partenerii anglo-
saxoni. În viziunea sa, tratatul franco-german consolida relaþiile între cele douã
state ºi punea un solid fundament procesului de integrare europeanã. Bunele
relaþii cu vecina sa urmau sã îi înlesneascã Parisului o politicã independentã,
chiar dacã Germania rãmânea comunitarã ºi atlantistã în acelaºi timp.
Considerând cã Eu-ropa trebuia sã depãºeascã stadiul de blocuri militare ºi sã
devinã „Europa de la Atlantic la Urali“, preºedintele francez a încercat o politicã
externã proprie în in-teriorul NATO. Încã de la discursul sãu de învestiturã din 1
iunie 1958, de Gaulle dorea un raport de forþe echilibrat în Alianþa Nord-
Atlanticã. În acest scop, el a adresat un memorandum preºedintelui american
Eisenhower în care propunea „crearea unei organizaþii tripartite, abilitatã sã ia
decizii împreunã în probleme care intereseazã lumea“ (SUA, Franþa ºi Marea
Britanie)6. Ideile sale nu au fost însã agreate nici la Washington ºi nici la Londra,
unde au fost considerate nimic altceva decât o pretenþie nejustificatã a
francezilor de a fi egali cu SUA ºi Marea Britanie.
Au eºuat, de asemenea, ºi încercãrile din anii 1960–1962 de creare a unei

forþe nucleare europene aproximativ echivalentã cu contribuþia nuclearã ameri-
canã în cadrul Alianþei, pentru transformarea organizaþiei într-un parteneriat mai
echitabil. Aceastã forþã europeanã distinctã ar fi presupus existenþa unei auto-
ritãþi europene care sã o controleze, dar, deºi europenii ar fi dorit sã dispunã de
astfel de capacitãþi, nu au fost capabili sã ajungã la un consens, în condiþiile în
care exista ºi o opoziþie puternicã din partea Uniunii Sovietice.
La 23 iulie 1964 preºedintele Franþei constata cã „repartiþia lumii în douã blo-

curi rãspunde din ce în ce mai puþin situaþiei reale“; în februarie 1965 Parisul
accepta oferta Moscovei ca cele douã state sã-ºi armonizeze politica în Asia de
Sud-Est, urmeazã vizite la Moscova, Varºovia ºi Bucureºti, iar în 1966, într-un
discurs þinut în capitala Cambodgiei, generalul de Gaulle criticã angajamentul
militar american în Vietnam.
Actul major al disputei franco-americane are loc la 7 martie 1966, când

Franþa se retrage din structurile militare ale NATO, dar rãmâne membrã în Con-
siliul Nord-Atlantic. În urma retragerii Franþei, sistemul de securitate militarã a
Europei Occidentale rãmâne fidel Americii; în schimb, la iniþiativa britanicilor,
se constituie un „grup european în Alianþã“ (Eurogroup), fãrã personalitate juri-
dicã, o organizaþie care va promova cooperarea europenilor în unele sectoare mi-
litare: Eurotrain (instrucþie militarã), Eurolog (logisticã), Euromed (medicinã
militarã), Eurocom (telecomunicaþii) etc7.
Apãrarea europeanã, spunea Pierre Hassner, trebuie consideratã nu ca un

„rãspuns imediat la o ameninþare militarã urgentã ºi precisã“, ci ca un „test, reîn-
noit tot timpul, al prioritãþilor respective ale europenilor, al voinþei lor de uniune,
al voinþei ºi capacitãþii lor de a refuza veto-urile externe …Ce poate fi mai ne-
realist decât sã presupui o Europã realistã ?“
De asemenea, în perioada imediat urmãtoare intervenþiei în forþã a trupelor

Tratatului de la Varºovia ce a pus capãt experimentului reformist al „Primãverii
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de la Praga“ (august 1968), ministrul britanic al Apãrãrii, Denis Healey, a propus
„constituirea unui nucleu european“ sau a unei „entitãþi europene“ în cadrul NATO,
considerând cã „Europa Occidentalã poate sã-ºi asigure, la un cost acceptabil, o
apãrare ºi un factor de descurajare adecvat (…), sã-ºi dobândeascã o identitate
proprie“. Preconizat la sfârºitul anului 1968 ºi începutul anului 1969, „nucleul
european“ ce urma sã se constituie în cadrul NATO ar fi trebuit sã se întemeieze,
în viziunea de atunci a Londrei, pe cooperarea strânsã dintre Marea Britanie ºi
R.F. Germania8.
În cele din urmã, recunoaºterea faptului cã proiectul construcþiei europene va

fi incomplet fãrã o dimensiune de politicã externã ºi de securitate a generat Co-
municatul final al summitului de la Haga (1–2 decembrie 1969) al ºefilor de stat
ºi de guvern ai Comunitãþii Europene, ce reafirma imperativul consolidãrii legã-
turilor politice dintre membrii sãi. Pe aceastã bazã, în anul urmãtor, la reuniunea
miniºtrilor de externe ai þãrilor membre ale Comunitãþii Europene de la Luxem-
burg (20 iulie 1970), a fost prezentat raportul Davignon, care marca începutul
Cooperãrii Politice Europene (CPE). La baza acesteia, raportul aºeza trei prin-
cipii fundamentale: conferirea unei forme tangibile voinþei de uniune politicã a
statelor membre; introducerea în sfera politicã a unor dezvoltãri similare politi-
cilor comune deja implementate în alte sfere ale integrãrii ºi asumarea de cãtre
Europa a responsabilitãþilor mondiale corespunzãtoare rolului sãu crescând ºi
coeziunii sale sporite. Cooperarea viza exclusiv sfera politicii externe, fiind me-
nitã a facilita, într-o vreme când preferinþele americane dominau politica externã
occidentalã, schimbul de opinii între miniºtrii europeni de externe ºi armoni-
zarea poziþiilor acestora ºi a consolida, pe aceastã cale, solidaritatea statelor
membre în probleme majore de politicã internaþionalã. Între altele, raportul
Davignon propunea miniºtrilor de externe elaborarea unui al doilea raport care
sã evalueze rezultatele obþinute prin procesul de consultare politicã dintre þãrile
membre9.
Drept urmare, la 23 iulie 1973, la reuniunea de la Copenhaga a ºefilor de state

sau guverne ale Comunitãþilor Europene, a fost prezentat al doilea raport Davig-
non asupra cooperãrii politice, ce sublinia necesitatea ca Europa sã se prezinte
ca o entitate distinctã pe arena mondialã, mai ales în negocierile internaþionale,
sã identifice poziþii comune asupra marilor probleme ale vieþii internaþionale ºi
sã þinã seama de consecinþele acestora asupra politicii internaþionale. Un deceniu
mai târziu, Declaraþia solemnã a summitului Consiliului European de la Stuttgart
(19 iunie 1983) marca o serie de paºi înainte în sfera CPE printr-un ºir întreg de
decizii referitoare la: intensificarea consultãrii dintre statele membre; dezvol-
tarea progresivã ºi definirea unor principii ºi obiective comune ºi identificarea
unor interese comune; coordonarea poziþiilor statelor membre privitoare la as-
pectele politice ºi economice ale securitãþii ºi cooperarea mai strânsã dintre mi-
siunile diplomatice ale acestora în þãri terþe10.
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Pe ansamblu, se poate spune cã în perioada 1970–1986 diplomaþia europeanã
occidentalã a experimentat, prin intermediul CPE, un incipient proces de armo-
nizare a poziþiilor în domeniul politicii internaþionale, în baza unor acorduri in-
formale, care nu au necesitat implementarea unor structuri permanente.
Actul Unic European, semnat la Luxemburg în 1986, a consacrat oficial, prin

unul din titlurile sale (III), cooperarea europeanã în materie de politicã externã
ºi a înfiinþat un Secretariat CPE. Cu toate acestea, Actul Unic nu fãcea referire
la o „politicã externã comunã“, pãstrând o anumitã ambiguitate în ceea ce pri-
veºte repartizarea competenþelor în domeniu între Comunitãþile Europene ºi Co-
operarea Politicã Europeanã.
În raportul care îi poartã numele, premierul belgian Leo Tindemans este de

pãrere cã o Uniune Europeanã rãmâne incompletã atât timp cât nu va avea o po-
liticã de apãrare comunã. La momentul respectiv, decembrie 1975, au fost consi-
derate drept obstacole în calea realizãrii unei apãrãri comune europene urmã-
toarele puncte11:
— divergenþele franco-britanice fãceau imposibilã crearea unei forþe nucleare

europene, fãrã de care structurile militare continentale nu ar fi avut greutatea ne-
cesarã;
— dificultãþile tehnologice ºi juridice datorate interzicerii transferurilor de

tehnologie nuclearã militarã americanã cãtre aliaþii sãi (Legea Mac Mahon vo-
tatã de Congresul S.U.A. în anul 1946);
— divizarea diplomaticã a statelor europene în ceea ce priveºte obiectivele

comune;
— constrângeri economice ºi psihologice, în special în ceea ce priveºte mãri-

rea cheltuielilor militare (conform specialiºtilor, statele europene ar fi trebuit sã
cheltuiascã în plus aproximativ 80 de miliarde de dolari anual), fapt imposibil
datoritã reticenþei opiniei publice continentale;
Speranþele pentru întreprinderea unor demersuri concrete (care însã nu s-au

materializat) apãreau totuºi din perspectiva urmãtoarelor posibilitãþi:
— garanþia nuclearã americanã pe termen mediu;
— instalarea unui sistem european de apãrare convenþionalã, prin utilizarea

noilor „arme ghidate cu precizie“;
— avantajul tehnologic al forþelor europene occidentale faþã de cele ale Pac-

tului de la Varºovia;
— folosirea armelor nucleare franceze ºi britanice în mãsura în care se ajunge

la o coordonare în desemnarea vectorilor ºi utilizarea acestora, care ar putea con-
tribui la creºterea descurajãrii eventualului adversar;
— aplicarea mãsurilor care privesc, pe termen scurt, transformarea indus-

triilor europene de armament într-un element constitutiv al apãrãrii comune12.
În privinþa problemelor de securitate ºi cooperare, odatã cu elaborarea Actu-

lui final de la Helsinki (1975), securitatea continentului european devine fondul
cooperãrii politice între statele CEE ºi subiectul diverselor sesiuni ale Consi-
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liului European, care sesizeazã importanþa relaþiilor Est-Vest. În Declaraþia Con-
siliului European de la Dublin13, din 4 decembrie 1984, cele zece state membre
ale CEE recunosc cã „au o responsabilitate privind pacea ºi stabilitatea în Eu-
ropa ºi securitatea populaþiilor lor. Ei estimeazã cã opera de construcþie euro-
peanã pe care o întreprind ºi pe care o continuã cu hotãrâre are din acest punct
de vedere o valoare iminentã… se declarã deciºi sã menþinã ºi sã-ºi intensifice
contribuþia la ameliorarea raporturilor între Est ºi Vest“.
Impulsurile reactivãrii Uniunii Europei Occidentale apar la începutul anilor

’80, în contextul preocupãrilor Comunitãþii Europene de a se concentra asupra
unei politici de apãrare comune ºi manifestãrii tendinþei statelor europene de a
crea pilonul european în cadrul NATO. Prima acþiune concretã în acest sens este
elaborarea, din iniþiativa preºedintelui François Mitterrand, a „Memorandumului
Franþei“ cu privire la UEO ºi trimiterea lui guvernelor statelor membre. Ideea
documentului este cã „U.E.O. este singura instanþã europeanã competentã în ma-
terie de apãrare“. Rezultatul a fost mai mult decât modest, constând doar în re-
activarea Consiliului de Miniºtri al UEO alcãtuit din miniºtrii de externe ºi mi-
niºtrii apãrãrii din statele membre.
Practic, tot în interiorul NATO survin anumite iniþiative notabile ºi anume

apariþia conceptului de Identitate Europeanã de Securitate ºi Apãrare14 (Euro-
pean Security and Defence Identity) în urma Declaraþiei summitului UEO de la
Roma, din octombrie 1984. Declaraþia de la Roma confirma dorinþa celor ºapte
membri ai UEO de a coopera în interiorul organizaþiei prin armonizarea puncte-
lor de vedere asupra problemelor specifice legate de securitatea europeanã.
Astfel, miniºtrii apãrãrii din þãrile membre urmau sã facã parte din Consiliul
UEO. Se propunea, totodatã, revigorarea activitãþii Secretariatului General ºi
dezvoltarea legãturilor dintre Consiliu ºi Adunarea Parlamentarã. Având în vede-
re prerogativele NATO, statele membre au decis sã orienteze organizaþia într-o
direcþie mai mult politicã decât militarã, care sã conducã la armonizarea puncte-
lor lor de vedere în domenii precum apãrarea comunã, controlul armamentelor
ºi dezarmarea, efectele dezvoltãrii relaþiilor Est-Vest asupra securitãþii europene,
contribuþia Europei la întãrirea Alianþei Nord-Atlantice ºi implicaþiile europene
ale crizelor din alte regiuni ale lumii15. Noile direcþii de acþiune au modelat ac-
tivitatea organizaþiei ºi structura organismelor subsidiare ale UEO.
Revigorarea UEO a fost impulsionatã ºi de Actul Unic European din anul

1986. Într-o primã formulare, conceptul de Identitate Europeanã de Securitate ºi
Apãrare apare explicit formulat în acest document, prin dezvoltarea ºi aplicarea
la sfera securitãþii ºi apãrãrii a ideii de identitate europeanã, înscrisã în paragra-
ful 14 din Documentul asupra identitãþii europene, dat publicitãþii la Copenhaga,
la 14 decembrie 1973. Într-o formã mai elaboratã, conceptul figureazã în „Plat-
forma UEO asupra intereselor europene de securitate“, adoptatã la 27 octombrie
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1987, la reuniunea Consiliului Ministerial al UEO de la Haga16. Platforma ex-
prima hotãrârea aliaþilor europeni, membri ai UEO, de a institui un traiect euro-
pean în sfera securitãþii ºi apãrãrii ºi a juca un rol activ în negocierile privitoare
la securitatea europeanã, pânã atunci dominate de cele douã superputeri, SUA ºi
URSS. Preambulul documentului preciza convingerea europenilor potrivit cã-
reia „construcþia unei Europe integrate va rãmâne neterminatã atâta timp cât ea
nu va include securitatea ºi apãrarea“. Iar documentul propriu-zis, împãrþit în trei
pãrþi, preciza condiþiile securitãþii europene, þelurile abordãrii europene ºi politi-
cile necesare implementãrii acestei abordãri. Dintre acestea din urmã se remarcã,
îndeosebi, afirmarea apãsatã a intenþiei statelor membre ale UEO de a-ºi asuma
deplin responsabilitãþile ce le revin în sfera apãrãrii comune, ceea ce face din
Platformã documentul cel mai important17 ce a pavat calea dezvoltãrii ulterioare
a UEO în „componenta de apãrare“ a UE, aºa cum a fost descrisã organizaþia în
Tratatul de la Maastricht (1992).
Încheierea rãzboiului rece pãrea a oferi un cadru favorabil realizãrii ideii apã-

rãrii europene, fapt evidenþiat ºi de Louis Gautier, consilier pentru probleme de
apãrare în guvernul francez — „securitatea europeanã rãmâne în mod cert o
ecuaþie geopoliticã majorã însã soarta lumii nu se mai joacã în inima Europei.
Datoritã dispariþiei ameninþãrii, Europa nu mai este centrul crizei, chiar dacã nu
este la adãpost faþã de puternice turbulenþe. Pentru cã este în mai micã mãsurã
obiect al istoriei, ea (Europa) poate pretinde mai mult decât ieri sã fie stãpâna
propriului destin“18. Însã cu excepþia unui sprijin destul de limitat al Germaniei
pentru constituirea Brigãzii comune franco-germane ºi ulterior a Eurocorpului,
poziþia francezã nu a beneficiat de o susþinere suficient de consistentã. Prezenþa
contingentelor din Belgia, Spania, Portugalia, Italia ºi Luxemburg în Eurocorp,
Euroforce ºi Euromarforce nu a fost suficientã pentru a consolida tandemul „eu-
ropenist“ franco-german. Abia modificarea de atitudine a cabinetului britanic
condus de Tony Blair, care s-a finalizat prin declaraþia franco-britanicã de la St.
Malo din decembrie 1998, referitoare la consolidarea dimensiunii de apãrare a
construcþiei europene, a relansat proiectul apãrãrii europene comune. În ciuda
schimbãrii poziþiei britanice, scepticismul vizavi de apãrarea europeanã auto-
nomã nu a dispãrut, manifestându-se în special în statele neutre ale Uniunii Eu-
ropene, detaºându-se prin inflexibilitatea proatlantistã a Danemarcei. Astfel,
aceastã þarã considerã inutilã iniþiativa europeanã distinctã, în condiþiile existen-
þei Alianþei Nord-Atlantice; de asemenea, nici Austria sau Irlanda nu par prea
încântate sã renunþe la virtuþile neutralitãþii de dragul unui proiect pe care îl so-
cotesc drept o tentativã de militarizare a Uniunii.
Dincolo de programele ºi paºii realizaþi de statele europene în direcþia inte-

grãrii militare, aºa cum ultimele evoluþii internaþionale au demonstrat, Europa
rãmâne în continuare un actor cu o semnificaþie militarã redusã în arena inter-
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naþionalã. 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 cadrul 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 sovieticã, investiþiile
americane în economia europeanã ºi generaþia elitelor politice învãþate sã conlu-
creze19. Practic, însã, existã serioase dificultãþi care afecteazã atât realizarea for-
þei europene de reacþie rapidã, cât ºi obiectivul general european de a deveni un
actor important în domeniul apãrãrii ºi securitãþii.
Astfel, divergenþele evidente manifestate în timpul ultimei crize internaþio-

nale majore (rãzboiul contra Irakului din 2003), precum ºi respingerea recentã a
Tratatului Constituþional al UE au arãtat în mod limpede faptul cã Uniunea Euro-
peanã este încã destul de departe de conturarea unei politici externe comune ºi
implicit a unui sistem de apãrare european distinct ºi viabil.
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