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Abstract. The present article begins by analyzing the geostrategic exigencies
that generated the necessity of establishing a common European defence
structure, meant to complement and — afterwards — replace the North
Atlantic Treaty as a security provider in the Old World. In addition, this
study shows a detailed evolutionary perspective upon the concept and the
reality of a European Security and Defence Policy, emphasizing both its
sporadic successes and its long-term failures. As a final point of our
analysis, we aim to show the future of this awaited strategic desiderate in the
general context of the Europe 2020 project and the post-Lisbon institutional
architecture of the Union.
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Cadru conceptual: politici publice ºi exigenþe geostrategice

În contextul mai larg al ºtiinþelor politice contemporane, literatura de spe-
cialitate nu prezintã o definiþie unitarã asupra conceptului de „politicã publicã“.
Acest fapt poate fi explicat atât prin multitudinea de abordãri — concretizate în
modele interpretative diferite —, cât ºi prin diversitatea paradigmelor civiliza-
þionale ºi culturale din care cercetãtorii provin. Pe deasupra, componenta ideolo-
gicã poate juca deseori un important rol în analiza acestei noþiuni, conducând la
subaprecieri, deprecieri ori chiar supralicitãri ale mijloacelor ºi efectelor afe-
rente proceselor decizionale ce contureazã politicile publice.
Totuºi, pentru a evita complexele — ºi complicatele — dezbateri academice

care tind sã degenereze în „jocuri de cuvinte“, vom prelua una dintre cele mai
sintetice definiþii ale politicilor publice, respectiv „tot ceea ce sistemele de gu-
vernãmânt aleg sã facã sau sã nu facã“1. Astfel, Thomas Dye are în vedere faptul
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cã nu numai acþiunea, ci ºi abþinerea de la acþiune a factorilor de guvernare poate
avea un impact puternic asupra societãþii, jucând uneori rolul unei adevãrate po-
litici publice.
Luând în calcul aceastã laconicã, dar cuprinzãtoare lãmurire asupra concep-

tului, putem sublinia câteva dintre trãsãturile fundamentale ale politicilor publice,
acceptate în general de majoritatea cercetãtorilor: (a) ele apar ca rãspuns la o
anumitã problemã ce necesitã atenþie; (b) sunt realizate în numele ºi pe seama
„interesului public“; (c) sunt orientate spre atingerea unui anumit scop; (d) chiar
dacã implicã o serie de actori ºi factori nonguvernamentali, în cele din urmã ele
sunt o emanaþie a puterii publice; (e) implementarea lor e realizatã de actori pri-
vaþi ºi publici, fiecare cu motivaþiile, soluþiile ºi interpretãrile sale2.
Astfel, este uºor de constatat cã acþiunea guvernamentalã va lua forma politi-

cilor publice în cele mai importante domenii privitoare la o anumitã colecti-
vitate, indiferent cã ne referim la problemele ei sociale, economice, culturale ori
politice. Din acest punct de vedere, observând ariile predilecte de acþiune a pu-
terii statale — ori chiar suprastatale —, se poate constata cã formularea politi-
cilor publice are o frecvenþã ºi intensitate crescutã în sfera apãrãrii ºi a securitãþii
colective, domeniu ce implicã numeroase sectoare guvernamentale ºi private,
nenumãrate ramuri ale industriei, precum ºi prestatori independenþi de servicii
specializate. Totodatã, problematica acestui domeniu este accentuatã ºi de in-
tensa cooperare cu diverºi actori externi ºi supranaþionali, fapt ce necesitã o arti-
culare deosebit de atentã a politicilor publice, atât din prisma metodelor, cât ºi a
scopurilor urmãrite.
Urmând o asemenea grilã de interpretare, deseori s-a afirmat cã eficienþa po-

liticilor publice în sfera apãrãrii ºi securitãþii este strâns legatã de satisfacerea
exigenþelor geostrategice ale momentului. De aceea, conceptualizarea politicilor
militare evolueazã în paralel cu transformarea paradigmelor dominante din do-
meniul relaþiilor internaþionale ºi al geopoliticii, fapt ce subliniazã necesitatea
unei abordãri interdisciplinare în elaborarea ºi implementarea lor.
La nivel concret, se poate astfel observa cã, în perioada Rãzboiului Rece, po-

liticile publice din domeniul apãrãrii erau deseori analizate prin prisma „teoriei
jocului“ (game theory), a raþionalizãrii conflictului3, sau în termenii unei „cul-
turi strategice“4, în circumstanþele unei lumi bipolare ce cuprindea douã seturi
coerente de valori ºi scopuri. Mai apoi, dupã cãderea Cortinei de Fier ºi scurtul
intermezzo al afirmãrii unei singure puteri mondiale de anvergurã, momentul
reprezentat de atacurile teroriste din anul 2001 a dus la dezvoltarea unei realitãþi
strategice multipolare care a deschis posibilitatea unei noi dezvoltãri concep-
tuale a politicilor publice din sfera militarã. Aºadar, în momentul de faþã, atât
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teoria geopoliticã a „ciocnirii civilizaþiilor“, cât ºi emergenþa formelor deterito-
rializate de conflict au repus în context necesitatea elaborãrii unor politici coe-
rente pe termen mediu ºi lung, aflate în concordanþã cu exigenþele strategice
postmoderne.
Analizând evoluþia viziunii militare din ultima jumãtate de secol, se poate

constata lenta tranziþie de la dimensiunea naþionalã a politicilor publice în dome-
niul apãrãrii la cea internaþionalã, concretizatã în alianþe ºi blocuri geopolitice
dinamice. Totodatã, în contextul estompãrii graniþei între securitatea internã ºi
cea externã — distincþie consideratã de unii lideri ca fiind anacronicã5 — po-
liticile publice din aceastã sferã tind spre o convergenþã mai pronunþatã, im-
punând deseori o mai strictã cooperare între actorii statali ºi suprastatali în sco-
pul asigurãrii unei securitãþi colective.
Astfel, în continuare vom observa modul în care entitãþile politice din spaþiul

european au încercat articularea unei poziþii comune în domeniul apãrãrii, dar ºi
felul în care tentativele de acest gen s-au aflat în strânsã legãturã cu evoluþiile
geostrategice din spaþiul euroatlantic ºi euroasiatic, dezvãluind o reþea multieta-
jatã de provocãri, mize ºi scopuri cãrora factorii decizionali li s-au adresat prin
elaborarea gradualã de politici publice.

Structuri europene de securitate ºi apãrare comunã:
genezã ºi metamorfoze

În Europa imediat urmãtoare celui de-al doilea rãzboi mondial, s-a întrevã-
zut în scurt timp necesitatea apropierii statelor occidentale în cadrul unei coope-
rãri militare, nu doar pentru a descuraja o eventualã agresiune din partea blocului
comunist, ci ºi pentru a preveni un nou conflict de anvergurã între naþiunile ve-
chiului continent. O astfel de coaliþie a fost de la început giratã de partenerul
strategic de peste ocean, iar la sfârºitul anilor ’40, Ernest Bevin ºi Georges
Bidault — reprezentanþii axei anglo-franceze — au conturat planul unei even-
tuale Uniuni Occidentale în cadrul cãreia Europa de Vest ºi-ar fi menþinut inde-
pendenþa atât faþã de Statele Unite, cât ºi faþã de Uniunea Sovieticã6.
Astfel, în anul 1948 a fost semnat Tratatul de la Bruxelles între Regatul Unit,

Franþa ºi þãrile Benelux, act internaþional care a constituit fundamentul instituþio-
nalizãrii ulterioare a Uniunii Europei Occidentale, în anul 1954. Totuºi, activitatea
acestei formaþiuni militare a fost realmente inexistentã, în condiþiile în care
apariþia din anul 1949 a Organizaþiei Tratatului Atlanticului de Nord a înglobat
toþi membrii semnatari ai Tratatului de la Bruxelles, la care s-au adãugat alte câ-
teva state europene, dar ºi partenerul nord-american. Datoritã resurselor militare
considerabile pe care Statele Unite le-au investit în aceastã alianþã — de o fac-
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turã mult mai tradiþionalã decât viziunea supranaþionalã a elitelor europene —,
NATO a absorbit întreaga capacitate defensivã (ºi ofensivã) a membrilor sãi7.
Cu toate acestea, procesul de integrare politicã — dar mai ales economicã —

la nivel european nu a încetat, luând în calcul cã iniþiala Comunitate Europeanã
a Cãrbunelui ºi Oþelului (instituitã în 1951 ºi efectivã din 1952) a fost însoþitã în-
cepând din anul 1957 de încã douã entitãþi — Comunitatea Economicã Euro-
peanã ºi Comunitatea Europeanã a Energiei Atomice — care au sporit gradul de
cooperare între statele de pe continent. Totuºi, în cadrul acestora s-a evitat abor-
darea unor domenii spinoase precum politica în domeniul apãrãrii ºi menþinerii
pãcii, care au fost lãsate aproape integral pe seama NATO, permiþând astfel Sta-
telor Unite sã joace rolul de garant al securitãþii europene8.
Exigenþele strategice ale Rãzboiului Rece au împiedicat membrii structurilor

comunitare sã îºi contureze o poziþie geopoliticã ºi militarã distinctã de cea a
strictei loialitãþi nord-atlantice, pânã în anii ’70, când statele europene au dorit sã
relanseze procesul de integrare politicã. Astfel, în urma plecãrii lui de Gaulle de
la conducerea Franþei ºi deschiderea de negocieri pentru aderarea Marii Britanii
la cele trei Comunitãþi, o serie de întâlniri ale ºefilor de state (de la Haga în anul
1969, de la Luxemburg în anul 1970) au fost încununate prin prezentarea rapor-
tului Davignon care marca începutul Cooperãrii Politice Europene (CPE)9. Me-
canism de colaborare totalmente interguvernamental, CPE s-a situat „în afara
tratatelor, [fiind] convenit între guverne ºi gestionat de diplomaþi“10, dar care ºi-a
dovedit utilitatea în gestionarea unor crize politice atât între membrii Comuni-
tãþilor, cât ºi între aceºtia ºi partenerul strategic american.
Perioada urmãtoare, marcatã de evoluþia ºi solidificarea unei viziuni în do-

meniul CPE, a condus la reactivarea entitãþii militare europene — Uniunea Eu-
ropei Occidentale — în anul 1983. Dorindu-se crearea unei structuri care sã per-
mitã o coordonare mai strânsã între statele comunitare, UEO a fost gradual ex-
tinsã ºi corelatã cu discuþiile desfãºurate în cadrul CPE11. Odatã cu intrarea în vi-
goare a Actului Unic European, în anul 1987, cooperarea în domeniul politic
dintre statele europene a primit o bazã legalã, încurajându-se prin acest tratat
practicile ce fuseserã deja consacrate în experienþa diplomaticã anterioarã. Com-
petenþele în aceastã sferã au fost atribuite Consiliului European, fapt ce denotã
menþinerea caracterului interguvernamental al cooperãrii ºi evitarea implemen-
tãrii unor mecanisme specific comunitare12.
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Sfârºitul Rãzboiului Rece ºi cãderea Cortinei de Fier au condus în scurt timp
la dezvoltarea unei activitãþi paralele între Comunitãþile Europene, UEO ºi
NATO în sectorul politicii externe ºi de securitate. Astfel, deºi ministerele Apã-
rãrii din statele membre nu participau la procesul de Cooperare Politicã Euro-
peanã, majoritatea lor conlucrau deja în cadrul structurilor NATO ºi se reuneau
pentru stabilirea obiectivelor defensive ale UEO13. Totodatã, prãbuºirea blocului
comunist a dus în scurt timp la reconsiderarea necesitãþilor geopolitice ale sta-
telor europene, fiind convocate o serie de conferinþe interguvernamentale în anii
1990-1991, care au avut ca rezultat final elaborarea Tratatului de la Maastricht
din anul 199214.

În acelaºi timp, serioase discuþii s-au purtat între Comunitãþi, UEO ºi NATO
privitor la dezvoltarea unei poziþii coerente de apãrare ºi securitate colectivã ºi
— dupã manifestarea animozitãþilor dintre o serie de state membre — la summit-ul
NATO din 1991 s-a ajuns la compromisul unui „nou concept strategic“ ce pre-
supunea înfiinþarea unei forþe europene multinaþionale, cu respectarea întâietãþii
Alianþei Nord-Atlantice ca „forum de cooperare în domeniul apãrãrii“15.
Momentul 1993, când Tratatul de la Maastricht a intrat în vigoare, regrupând

Comunitãþile în cadrul unei mai coerente Uniuni Europene, reprezintã începutul
dezvoltãrii — deºi doar declarative — unei Politici Externe ºi de Securitate
Colectivã (PESC), ca pilon integrat al noii structuri. Menþinutã în continuare la
nivel interguvernamental, aceastã posibilitate de colaborare a cuprins in nuce
obiectivele ce vor trebui atinse de statele-membre în viitor, tinzându-se spre
transformarea unei entitãþi eminamente economice într-un actor geopolitic
major16. Luând în calcul prevederile acestuia referitoare la relaþiile strânse dintre
UE ºi UEO, la scurt timp dupã elaborarea Tratatului, în cadrul reuniunii ministe-
riale a UEO de la Petersberg a fost schiþatã Declaraþia cu acelaºi nume, ce pre-
vedea principalele scopuri ºi mijloace de intervenþie: (1) misiuni umanitare ºi de
salvare; (2) misiuni de menþinere a pãcii; (3) misiuni ale forþelor combatante în
gestionarea crizelor, incluzând misiuni de impunere a pãcii17. „Sarcinile
Petersberg“, dupã cum au fost ulterior intitulate, se impuneau stringent în con-
textul în care se preconizase cã UEO va deveni un adevãrat „braþ înarmat“ al
Uniunii Europene, iar conflictele din Balcani izbucniserã cu o violenþã ce a pa-
ralizat orice acþiune a statelor occidentale.
În acelaºi timp, pe parcursul anilor ’90 au avut loc negocieri pentru crearea

unei „identitãþi europene“ în cadrul structurilor NATO. Întâlnirea ministerialã
din 1996 de la Berlin a constituit apogeul acestor dezbateri, ajungându-se la so-
luþia conform cãreia forþele europene ar fi putut fi detaºate pentru a participa la
acþiuni militare unde Alianþa nu ar fi dorit sã ia parte. Astfel, s-a conferit accesul
UEO ºi— implicit — UE la resursele strategice ale NATO, conturându-se totodatã
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imaginea unei subentitãþi europene ce ar dispune de forþe „separabile, dar nu
separate“ de cele ale Alianþei18.
Punctul de cotiturã în formularea unei politici de securitate a UE a intervenit

odatã cu adoptarea Tratatului de la Amsterdam în 1997. Deºi prin acesta nu s-a
reuºit mult-aºteptata fuziune între UE ºi UEO, în cuprinsul sãu s-a instituit pre-
luarea „sarcinilor Petersberg“ în cadrul PESC ºi numirea unui Înalt Reprezentant
însãrcinat cu stabilirea unui grad mai sporit de coeziune la nivelul politicii ex-
terne ºi de securitate19. De acum încolo, se va observa un transfer gradual al atri-
buþiilor ºi resurselor UEO cãtre UE, lãsând celei dintâi organizaþii câteva compe-
tenþe ºi angajamente reziduale, dar mai ales rolul de liant între structura unionalã
ºi Alianþa Nord-Atlanticã. În lipsa unei astfel de punþi între entitãþile implicate,
dialogul ar fi putut deveni problematic în condiþiile în care anumite state-
membre ale UE nu fãceau parte din structurile militare NATO sau refuzaserã sã
participe la însuºi pilonul PESC.
Totuºi, divergenþa geopoliticã dintre Statele Unite ºi unele state europene,

precum ºi intensificarea crizei din Kosovo în anul 1998 au dus spre o mai strânsã
cooperare la nivel european. Deºi rãmase la stadiul de retoricã, Declaraþia de la
St. Malo din 1998 ºi „obiectivele globale“ stabilite în Consiliul European de la
Helsinki din 1999 reprezintã debutul orchestrãrii unei Politici Europene de
Securitate ºi Apãrare (PESA)20. Din acest moment, statele membre ale UE ºi-au
asumat sarcina de a crea o forþã multinaþionalã capabilã de a gestiona crizele ºi
conflictele din zona de securitate adiacentã, dorind atingerea unei autonomii
operaþionale faþã de resursele alocate de NATO.
Cu toate cã paºii în direcþia preconizatã au fost mici — poate chiar insig-

nifianþi — atât din cauza lipsei de disponibilitate a statelor europene de a investi
sume ºi elemente considerabile ale propriilor sisteme de apãrare în acest proiect,
cât ºi din cauza reticenþei partenerului nord-american, o transformare simbolicã
a avut loc odatã cu adoptarea ºi ratificarea Tratatului de la Lisabona (2007 ºi
2009). Astfel, în acel moment, elementele relevante ale deja desuetei UEO au
fost absorbite aproape în totalitate de UE, în noua sa structurã compactã, re-
grupând valenþele militare ale Uniunii sub titulatura de Politica de Securitate ºi
Apãrare Comunã (PSAC). În aceste condiþii, în luna iunie 2011, vechea orga-
nizaþie militarã europeanã a fost desfiinþatã, urmând ca atribuþiile de securitate
ºi apãrare sã fie realizate la nivel interguvernamental în cadrul UE ºi coordonate
de un Înalt Reprezentant.

Politica de Securitate ºi Apãrare Comunã:
obiective, reglementãri ºi instituþionalizare

Obiective.Momentul de pornire al unei politici comune în sfera securitãþii ºi
apãrãrii poate fi plasat în anul 1998 când, pe fondul crizei din Kosovo, la
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summit-ul franco-britanic din decembrie, cele douã state participante au emis
aºa-zisa „Declaraþie de la St. Malo“. În cadrul acesteia se sublinia necesitatea ca
Uniunea Europeanã sã fie capabilã de a „acþiona în mod autonom, susþinutã de
forþe militare credibile, de mijloacele pe care decide sã le utilizeze, precum ºi de
o disponibilitate în acest sens, pentru a se reacþiona [adecvat] la crizele interna-
þionale“21. Astfel, se crea posibilitatea Uniunii de a desfãºura operaþiuni de ges-
tionare a conflictelor în mod separat faþã de Alianþa Nord-Atlanticã, evitându-se
totuºi formulãri care ar fi putut induce ideea unor suprapuneri de competenþe cu
NATO.
La scurt timp, în iunie 1999, Consiliul European de la Köln a avut în vedere

intensificarea colaborãrii militare dintre statele membre, precum ºi dezvoltarea
unei baze instituþionale care sã permitã realizarea „sarcinilor Petersberg“. Pe
aceastã cale s-a prevãzut transferul gradual al atribuþiilor de la UEO cãtre UE,
folosindu-se pentru prima datã în mod explicit expresia de „politicã europeanã
comunã de securitate ºi apãrare“ care presupunea creºterea capacitãþilor ºi mij-
loacelor Uniunii de a articula o viziune unitarã22.
Obiectivele principale ale politicii în acest domeniu au fost ulterior stabilite

la Consiliul European de la Helsinki, în iarna aceluiaºi an, hotãrându-se ca — în
cadrul unei cooperãri voluntare — statele membre sã furnizeze operaþiunilor UE
o forþã militarã de 50 000 – 60 000 de persoane, disponibilã în termen de 60 de
zile ºi pentru o perioadã de minimum un an. Totodatã, s-a întrevãzut necesitatea
creãrii unor noi organisme specializate în gestionarea acestor resurse, dar ºi a
dezvoltãrii unor modalitãþi ºi strategii nonmilitare menite a funcþiona în paralel
pentru atingerea scopurilor specifice „sarcinilor Petersberg“23. Ulterior, preve-
derile menþionate au ajuns sã fie cunoscute drept „obiectivele globale de la Hel-
sinki“, constituind fundamentul politicii de securitate ºi apãrare a Uniunii Euro-
pene. Exigenþele acestor obiective au fost parþial îndeplinite sub auspiciile Con-
siliului de la Nisa din 2000, când s-a decis întemeierea a trei noi structuri: Comi-
tetul Politic ºi de Securitate, Comitetul Militar al UE ºi Statul Major al UE, func-
þionale din anul 2001 ºi, respectiv, 2005.
Odatã cu stabilirea unei Strategii Europene de Securitate în anul 2003, a

apãrut necesitatea de a reformula mijloacele de realizare a politicii comune de
securitate. Astfel, în anul 2004 s-a stabilit un plan de restructurare ºi dinamizare
a cooperãrii în domeniul apãrãrii ºi securitãþii, plan intitulat „Obiectivul Global
2010“ (Headline Goal 2010), menit a fi pus în practicã pânã în anul 2010. La ni-
vel general, acesta mizeazã pe creºterea interoperabilitãþii între forþele armate
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ale statelor membre, în contextul transformãrilor suferite de mediul strategic ºi
tehnologic, iar la nivel concret s-a prevãzut — de pildã — înfiinþarea Agenþiei
Europene de Apãrare (European Defence Agency), sporirea compatibilitãþii între
echipamentele de comunicaþii ºi de luptã ale diferitelor state sau crearea unei
celule civil-militare în cadrul Statului Major al UE. De aceea, se poate argumenta
cã noul Obiectiv Global s-a bazat într-o mai mare mãsurã pe integrarea militarã
decât pe reperele stabilite iniþial la Helsinki în 199924.
Din punctul de vedere al operativitãþii în teatrele de luptã, inovaþia majorã a

Obiectivului a constat în introducerea noþiunii de „Grup de Luptã European“,
unitate combatantã de mãrimea unui batalion — aproximativ 1 500 de soldaþi
antrenaþi la standarde înalte — ce poate fi detaºatã în maximum 10 zile de la mo-
mentul luãrii deciziei oficiale. Grupul de Luptã este conceput pentru o activitate
de 30 de zile cu posibilitatea prelungirii pânã la 120 de zile în caz de reapro-
vizionare, reprezentând astfel o unitate de reacþie rapidã deosebit de mobilã la
dispoziþia factorilor decizionali ai Uniunii25. Din punct de vedere al structurii in-
terne a Grupurilor, acestea pot fi constituite în trei moduri: (a) de un singur stat
membru ce desfãºoarã un Grup naþional; (b) de un stat membru ce acþioneazã ca
actor principal, urmând ca alte state sã furnizeze personalul ºi echipamentul ce
lipsesc sau (c) de mai multe state membre ce participã egal, creând un Grup cu
adevãrat multinaþional26.
Pe de altã parte, luând în considerare caracterul preponderent civil al Uniunii,

precum ºi experienþa ei în utilizarea aºa-zisei „soft power“, în anul 2004 s-au sta-
bilit o serie de repere pe termen mediu privitoare la dublarea structurii militare
de securitate ºi apãrare cu o componentã necombatantã, menitã a facilita stabili-
zarea zonelor de conflict. Astfel, Obiectivul Global Civil 2008 (Civilian Headline
Goal 2008) a sporit ariile de acþiune nonmilitarã din cadrul politicii europene
comune, adãugând încã douã tipuri de misiuni pe lângã cele deja disponibile —
poliþieneºti, privitoare la statul de drept, la administraþia civilã sau la protecþia
civililor — ºi anume: monitorizarea ºi sprijinirea Reprezentanþilor Speciali ai
Uniunii. În plus, Obiectivul a accentuat necesitatea dezvoltãrii unor unitãþi civile
de reacþie rapidã care sã poatã fi desfãºurate cu eficienþã în zonele de conflict fie
pentru a culege informaþii de la faþa locului, fie în scopul pregãtirii operaþiunilor
pe scarã largã ori pentru a susþine celelalte mecanisme de gestionare a crizei27.
În noiembrie 2007, Obiectivul Global Civil a fost reconturat ºi consolidat,

primind un nou termen — 2010 — pentru îndeplinirea dezideratelor sale. Din
experienþa dobânditã în misiunile coordonate, s-a descoperit faptul cã accentul
trebuie pus pe o mai mare implicare la nivel naþional a statelor membre, dar ºi
pe o colaborare mai strânsã între componenta civilã ºi cea militarã a politicii co-
mune de securitate ºi apãrare. În rest, noul Obiectiv civil nu a fãcut altceva decât
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sã reia ºi sã detalieze prevederile predecesorului sãu, din punctul de vedere al
unei strategii „lessons learned“, completând lacunele ºi încercând sã înlãture de-
ficienþele planului anterior28.

Prevederi legale ºi principii. Ca în cazul oricãrei politici publice, cea în do-
meniul apãrãrii ºi securitãþii comune a trecut mai întâi prin faza identificãrii unei
probleme ºi înscrierii ei pe agenda publicã, încã din anul 1999, urmatã fiind de
nenumãrate pregãtiri, stabiliri de obiective ºi reevaluãri. În cele din urmã, dupã
iniþierea ei propriu-zisã ºi formularea într-o variantã coerentã — chiar dacã pro-
vizorie —, factorii decizionali ai Uniunii au trecut la implementarea ei prin
crearea unui cadru legal solid. Astfel, odatã cu adoptarea Tratatului de la Li-
sabona în anul 2007, Politica de Securitate ºi Apãrare Comunã a dobândit o
formã bine ancoratã în eºafodajul instituþional al Uniunii Europene, marcând tre-
cerea — sau, mãcar, posibilitarea realã a trecerii — de la o slabã coordonare a
statelor-membre spre o centralizare a acþiunilor în aceastã sferã. Totodatã, din
acea clipã se poate cu adevãrat vorbi de o personalizare simbolicã a relaþiilor ex-
terne ale Uniunii, în contextul consolidãrii funcþiei Înaltului Reprezentant res-
ponsabil cu problemele diplomatice ºi de securitate. De aceea, de iure, mo-
mentul Lisabona marcheazã crearea unui cadru formal suficient implementãrii
politicii publice comune în domeniu, chiar dacã — de facto— nivelul ºi impor-
tanþa acþiunii sunt cvasi-inexistente.
În acest sens, dupã cum s-a remarcat ºi în literatura de specialitate29, Tratatul

de la Lisabona a introdus o nouã Secþiune 2 în Capitolul 2, Titlul V al Tratatului
privind Uniunea Europeanã (TUE), acum existând cinci articole referitoare la
„Politica de Securitate ºi Apãrare Colectivã“, respectiv articolele 42-4630. Re-
strângând analiza de faþã la cele mai importante prevederi, putem remarca for-
mularea articolului 42(2) al TUE unde se aratã cã „politica de securitate ºi apã-
rare comunã include definirea treptatã a unei politici de apãrare comune a Uniu-
nii. Aceasta va conduce la o apãrare comunã dupã ce Consiliul European hotã-
rãºte aceasta în unanimitate“, fãrã a se aduce atingere obligaþiilor asumate de sta-
tele-membre în cadrul Alianþei Nord-Atlantice. În continuare, alineatul (3) al
aceluiaºi articol subliniazã natura dualã — civil-militarã — a politicii comune,
arãtând cã resursele vor fi puse de cãtre state la dispoziþia Uniunii pentru înde-
plinirea obiectivelor stabilite de Consiliu. Mai apoi, se prevede regula unani-
mitãþii în luarea tuturor deciziilor privitoare la politica de securitate ºi apãrare,
precum ºi posibilitatea demarãrii unei cooperãri structurate permanente în acest
domeniu, posibilitate conturatã pe larg în articolul 46.
O inovaþie majorã o constituie includerea unei clauze de solidaritate reci-

procã, similarã celor conþinute de Tratatele NATO ºi UEO, ce presupune ca în
cazul unei agresiuni armate îndreptate împotriva unui stat membru, celelalte vor
fi obligate sã îi acorde „ajutor ºi asistenþã prin toate mijloacele de care dispun“.
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Interesantã din punctul de vedere al operaþiunilor ce pot fi desfãºurate în cadrul
Politicii de Securitate ºiApãrare Comunã este suplimentarea „sarcinilor Petersberg“
cu câteva alte tipuri de misiuni. Astfel, în prezent, articolul 43(1) aratã cã acþiu-
nile la care Uniunea poate recurge sunt cele „comune în materie de dezarmare,
misiunile umanitare ºi de evacuare, misiunile de consiliere ºi de asistenþã în
probleme militare, misiunile de prevenire a conflictelor ºi de menþinere a pãcii,
misiunile forþelor de luptã pentru gestionarea crizelor, inclusiv misiunile de re-
stabilire a pãcii ºi operaþiile de stabilizare dupã încetarea conflictelor“. Pentru
realizarea unor astfel de misiuni, conform articolului 43(2), Consiliul adoptã de-
cizii în unanimitate, urmând a fi supravegheate de Înaltul Reprezentant al Uniu-
nii sub autoritatea Consiliului ºi în strânsã legãturã cu Comitetul Politic ºi de Se-
curitate. În plus, articolul 44 aratã cã misiunile respective pot fi încredinþate unui
grup mai restrâns de state membre care dispun de capacitãþile necesare ºi doresc
sã colaboraze în acest sens, iar articolul 45 defineºte principalele scopuri ale
Agenþiei Europene de Apãrare, organism deschis participãrii voluntare care
poate conlucra cu Comisia atunci când e nevoie.

Structurã instituþionalã ºi funcþionare

Consiliul European. Întreaga activitate privitoare la Politica de Securitate ºi
Apãrare este coordonatã în cadrul Consiliului European, la nivel interguverna-
mental, de cãtre ºefii de stat ºi guvern ai statelor membre, împreunã cu pre-
ºedintele sãu ºi al Comisiei, precum ºi cu Înaltul Reprezentant. La pregãtirea ºe-
dinþelor participã o serie de organisme precum Comitetul Reprezentanþilor Per-
manenþi ºi Consiliul Afacerilor Externe — subdiviziuni ale Consiliului —,
acesta din urmã asigurând o aplicare coerentã a celor hotãrâte în regim intergu-
vernamental31.

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe ºi Politica de Securitate.
Funcþie introdusã în acest format de Tratatul de la Lisabona, Înaltul Reprezentant
deþine rolul de preºedinte al Consiliului Afacerilor Externe. Din aceastã poziþie,
el face propuneri privitoare la elaborarea politicii comune de securitate ºi o
aduce ulterior la îndeplinire, acþionând ca împuternicit al Consiliului (UE), con-
form articolului 18 al TUE.

Comitetul Politic ºi de Securitate. Fãrã îndoialã, organismul cel mai im-
portant în ceea ce priveºte politica de securitate ºi apãrare este Comitetul Politic
ºi de Securitate. Înfiinþat în anul 200132, pe baza celor decise la Nisa în decem-
brie 2000, acesta a fost conceput pentru a juca un rol central în dezvoltarea ºi su-
pravegherea politicilor ce urmeazã a fi implementate de Uniune. Sub autoritatea
Consiliului ºi a Înaltului Reprezentant, Comitetul Politic ºi de Securitate exercitã
controlul politic ºi conducerea strategicã a misiunilor asumate de Uniune, iar
dacã instituþiile respective îi conferã o delegaþie, deciziile corespunzãtoare pot fi
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luate autonom. Din punctul de vedere al compoziþiei sale, acest Comitet întru-
neºte reprezentanþi ai statelor membre la nivel ambasadorial, fapt ce a sporit
schimbul de informaþii între instanþele de conturare a politicilor naþionale ºi
europene33.

Comitetul Militar al Uniunii Europene. Înfiinþat sub aceleaºi auspicii, în anul
200134, acesta reprezintã cel mai înalt organism militar al Consiliului ºi, implicit,
al Uniunii, având ca misiune principalã furnizarea de informaþii ºi recomandãri
cãtre Comitetul Politic ºi de Securitate în toate problemele de naturã militarã.
Comitetul Militar este format din cele mai înalte autoritãþi militare ale statelor
membre, deseori reprezentate prin ofiþeri superiori35.

Alte organisme cu atribuþii în domeniul PSAC. Statul-Major al Uniunii
Europene a fost creat în anul 200136 ºi este format din personal militar ºi civil
detaºat de statele membre în cadrul Serviciului pentru Acþiune Externã al Uniu-
nii, în scopul furnizãrii de expertizã ºi susþinere privitoare la politica de securitate
ºi apãrare. Totodatã, Comitetul pentru Aspectele Civile ale Gestionãrii Crizelor
(CIVCOM) asistã Comitetul Politic ºi de Securitate în elaborarea, lansarea ºi
gestionarea misiunilor civile din teatrele de operaþiuni. În plus, ca liant între
aceastã componentã civilã ºi cea militarã (Comitetul Militar), existã un Grup
Politico-Militar menit a oferi recomandãri Comitetului Politic ºi de Securitate în
domeniile respective, grup ce s-a dovedit foarte productiv în reforma sectorului
de securitate37.

Agenþii din sfera PSAC. Agenþia Europeanã de Apãrare a fost înfiinþatã în
anul 2004, având ca scopuri principale: armonizarea exigenþelor ºi capacitãþilor
militare, coordonarea cercetãrii ºi dezvoltãrii în domeniul apãrãrii, dar ºi conver-
genþa procedurilor naþionale de achiziþie38. În momentul de faþã, obiectivele ei
fundamentale sunt reluate de articolul 45 din Tratatul privind Uniunea Euro-
peanã, unde se aratã cã participarea în cadrul Agenþiei este voluntarã. Un prim
succes al acesteia l-a constituit adoptarea în anul 2005 a unui Cod de Conduitã
privind Achiziþiile din Domeniul Apãrãrii, care — deºi neobligatoriu — a fost
preluat în practica internã a statelor membre. În prezent, Danemarca este singura
þarã din UE care nu doreºte sã îºi asume obiectivele Agenþiei, beneficiind de o
clauzã de excludere voluntarã (opt-out clause) de la politica de apãrare comu-
nã39. Un alt organism care funcþioneazã în sfera PSAC este Centrul Satelitar al
Uniunii Europene, preluat din subordinea UEO în anul 2002 ºi care are ca atri-
buþii principale consilierea ºi furnizarea de date provenite din analiza imaginilor
captate de sateliþi ºi instrumente similare. Pe lângã acestea, mai poate fi remarcat
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Institutul Uniunii Europene pentru Studii de Securitate din Paris, inaugurat în
anul 2001 ca think-tank autonom, menit a defini o „culturã strategicã“ europeanã
comunã, precum ºi a dezvolta o realã politicã externã ºi de securitate40.

Dilemele politicii comune: European Security Strategy
ºi conexiunea transatlanticã

Analizând politica de securitate ºi apãrare comunã a spaþiului european, se
poate observa cã articularea acesteia — deºi doar la nivel retoric — reprezintã o
prelungitã tentativã de câºtigare a autonomiei militare în raport cu Statele Unite
ale Americii. În condiþiile în care epoca postbelicã ºi Rãzboiul Rece au fost ca-
racterizate de o cvasiincapacitate europeanã de a acþiona în teatrele internaþio-
nale de operaþiuni fãrã ajutorul Statelor Unite, dupã cãderea blocului socialist,
statele membre ale Comunitãþii s-au trezit în cu totul altã situaþie geostrategicã.
Luând în calcul cã aliatul nord-american nu mai era dispus sã întreþinã o forþã
militarã atât de costisitoare în Europa dupã ce ameninþarea sovieticã a dispãrut,
prezenþa sa fiind necesarã în cu totul alte zone, statele occidentale ale vechiului
continent au fost încurajate sã îºi asume o mai mare responsabilitate cu privire
la propria securitate.
Astfel, deºi iniþial a domnit o eterogenitate totalã între poziþiile externe ale

statelor europene, o serie de crize internaþionale le-au obligat sã iasã din letargie
ºi sã înceapã coagularea unei viziuni comune. Dacã anii ’90 cu brutalele secesiuni
ale fostei Iugoslavii au aliniat interesele europene ºi americane, izbucnirea
rãzboiului din Irak a determinat o fãþiºã contradicþie între necesitãþile geopolitice
ale acestora, dezvãluind fragilitatea relaþiilor transatlantice în secolul XXI.
În acest context, anul 2003 a reprezentat debutul unei noi paradigme de

securitate pentru statele Uniunii Europene, când — sub coordonarea Înaltului
Reprezentant, Javier Solana — a fost prezentat documentul „O Europã sigurã
într-o lume mai bunã — Strategia Europeanã de Securitate“41, aprobat de Consi-
liul European în luna decembrie a aceluiaºi an. În fapt, chiar dacã aceastã decla-
raþie programaticã a apãrut în circumstanþele neînþelegerilor privitoare la inter-
venþia din Irak, ea a fost conceputã atât ca un instrument esenþial pentru dezvol-
tarea unei politici comune de securitate ºi apãrare, cât ºi ca un cadru special în-
soþit de prioritãþi strategice pe termen mediu ºi lung42.
Ca orice schiþã de politicã publicã, Strategia Europeanã de Securitate (ESS)

a identificat o serie de probleme la care a propus un rãspuns ferm, menit a con-
tracara efectele maladive ale acestora în sfera securitãþii. Plecând de la premisa
cã Uniunea trebuie sã îºi asume un rol de actor-prim în domeniul relaþiilor in-
ternaþionale, participând la crearea „unei lumi mai bune“ pe aceastã cale, ESS
identificã cinci probleme majore ale scenei globale contemporane: terorismul,
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proliferarea armelor de distrugere în masã, conflictele regionale, eºecul statal ºi
criminalitatea organizatã. În contrapondere, se propune un set de trei obiective
strategice, dintre care primul este reacþia în faþa ameninþãrilor de securitate,
obiectiv parþial atins prin adoptarea unui mandat european de arestare, prin poli-
ticile constante de nonproliferare ºi prin intervenþiile în diferite conflicte regio-
nale (în Balcani, Congo, Ciad sau Afganistan). Al doilea obiectiv constã în sta-
bilirea unui climat de securitate în imediata apropiere a Uniunii, prin susþinerea
unui „inel de state bine-guvernate“ în trei puncte strategice: zona Balcanilor, a
Caucazului de Sud ºi a Mediteranei. Al treilea obiectiv strategic propus în ESS
îl reprezintã construirea unei „ordini internaþionale bazate pe multilateralism
efectiv“, centrat în jurul Organizaþiei Naþiunilor Unite, dar fãrã a ignora relaþia
privilegiatã UE-NATO, respectiv conexiunea transatlanticã43.
La nivel de politici, ESS doreºte o Europã mai activã, mai capabilã, mai coe-

rentã ºi care sã conlucreze mai strâns cu partenerii ei strategici. Din întreaga de-
claraþie, se pot deduce o serie de principii fundamentale în ceea ce priveºte viziu-
nea Uniunii în legãturã cu acþiunea internaþionalã: (a) prevenþia, adicã disponi-
bilitatea de a identifica din faºã dezechilibrul de securitate ºi de a stabiliza
situaþia înainte de izbucnirea unei crize propriu-zise; (b) abordarea holisticã ori,
mai precis, intenþia de a se utiliza o întreagã gamã de instrumente, iar nu doar pe
cele militare; (c) multilateralismul efectiv, cooperarea cu ceilalþi actori globali44.
Încercând sã evalueze procesul de implementare a politicii propuse prin ESS,

sub autoritatea Înaltului Reprezentant, a fost prezentat în anul 2008 un „Raport
privind punerea în aplicare a Strategiei europene de securitate — Asigurarea
securitãþii într-o lume în schimbare“45, aprobat ulterior de Consiliul European.
Într-un ton optimist — poate mult prea optimist — faþã de progresele realizate,
Raportul a mai identificat o serie de provocãri majore ridicate de dinamica rela-
þiilor internaþionale contemporane, provocãri precum securitatea ciberneticã,
securitatea energeticã, pirateria ºi schimbãrile climaterice, insistându-se asupra
strânsei legãturi dintre securitate ºi dezvoltare.
Pe deasupra, în anul 2010, a fost lansat un document privitor la dimensiunea

internã a securitãþii comune46, aprobat în acelaºi an de Consiliul European, ce
elaboreazã principiile ºi liniile de acþiune ale Uniunii în combaterea amenin-
þãrilor legate de criminalitatea organizatã, terorism ºi dezastrele cauzate de om.
Nu întâmplãtor, în contextul suprapunerii postmoderne dintre securitatea externã
ºi cea internã, multe dintre problemele identificate aici sunt comune cu cele deja
indicate în ESS (inclusiv în revizuirea sa din 2008), relevându-se faptul cã pro-
blemele siguranþei interne a Uniunii pot fi prevenite ºi combãtute eficient numai
prin punerea în aplicare a unei politici externe coerente47.
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Cu toate acestea, în ciuda retoricii ample, realizãrile concrete ale ESS sunt
destul de reduse. Astfel, deºi autonomia faþã de structurile NATO a fost deseori
proclamatã, se poate observa o strânsã dependenþã atât la nivel logistic, cât ºi de-
cizional, rareori Uniunea fiind capabilã sã ridice pe cont propriu o forþã de reac-
þie efectivã. Implementarea ESS a avut succes doar în ceea ce priveºte construi-
rea unui cadru juridic solid (în special prin Tratatul de la Lisabona) ºi întemeierea
agenþiilor menite a asigura dezvoltarea capacitãþilor militare comune, în timp ce
misiunile din teatrele de operaþiuni s-au limitat deseori la o simplã conlucrare cu
forþele NATO. În plus, situaþia actualã dezvãluie grave deficienþe cu privire la
atingerea „obiectivelor globale“ ce vizau crearea ºi desfãºurarea autonomã a
unor forþe militare considerabile, valoarea celor douã Grupuri de Luptã existente
fiind mai degrabã simbolicã.
Totuºi, utilizarea eficientã a resurselor civile în stabilizarea ºi reconstrucþia

zonelor postconflict, dar ºi în edificarea statului de drept au devenit reale
„branduri“ de PSAC ale Uniunii, dezvãluind cã aceastã entitate are — în mo-
mentul de faþã — ºanse în a fi un complement de „soft power“ la acþiunea „hard“
a NATO, iar nicidecum un concurent în furnizarea de securitate globalã. În
aceste circumstanþe, parteneriatul strategic (chiar ºi în condiþiile unor misiuni de
tipul „Berlin plus“) cu Statele Unite rãmâne punctul central al asigurãrii
securitãþii regionale ºi globale, fapt observabil ºi din cele mai recente evoluþii ale
crizei libiene ori a combaterii pirateriei din largul coastelor Somaliei, motiv
pentru care s-a avansat ipoteza48 creãrii unei structuri NATO cu doi piloni — UE
ºi Statele Unite — în care fiecare actor sã îºi asume prioritar responsabilitatea în
zona sa de influenþã, idee ce ar corespunde principiului de multilateralism
efectiv promovat în ESS.

Concluzii: Europa 2020 ºi Politica de Securitate
ºi Apãrare Comunã a viitorului

În clipa de faþã, deºi dilema lui Henry Kissinger pare a se fi rezolvat odatã cu
învestirea unui preºedinte al Consiliului European, Uniunea se confruntã cu o to-
talã lipsã de vizibilitate pe scena internaþionalã. Politica externã ºi de securitate
e în continuare realizatã la nivel naþional, mai ales printr-un puternic „dualism
franco-german“, cu participarea extraordinarã a Marii Britanii. Dintr-un anumit
punct de vedere, aceastã situaþie relevã incapacitatea structurilor europene de a
contura cu adevãrat o viziune unitarã, jucând doar rolul ocazional de paravan al
intenþiilor politice ale celor câteva state influente.
Totodatã, momentan, perspectivele de viitor ale PSAC sunt incerte, având în

vedere cã strategia Europa 2020 nu aminteºte în niciun loc de politica de
securitate, concentrându-se în principal pe chestiunile mercantile, fapt ce subli-
niazã ideea deja încetãþenitã cã prioritãþile — ºi succesele — reale ale Uniunii
sunt preponderent economice, iar deficienþele ºi eºecurile sunt mai ales politice.
Astfel, chiar dacã vocile oficiale ale entitãþii europene sunt optimiste cu privire
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la dezvoltarea unei abordãri autonome atât faþã de acþiunea statelor membre, cât
ºi faþã de partenerul nord-american, contextul actual dezvãluie cã actorii naþio-
nali sunt cei care contureazã viziunea strategicã — atât de contradictorie, uneori
— a Vechiului Continent.
Luând în calcul ºi ipoteza ca dezvoltarea unei politici comune în sfera securitãþii

sã nu fi avut ab initio ca scop prim competiþia cu Alianþa Nord-Atlanticã, ci
crearea unei identitãþi politice europene49, ne putem întreba dacã acest proiect
comun a avut cu adevãrat vreun efect în afara câtorva misiuni restrânse. Deºi
nici numãrul lor nu e neglijabil — peste douãzeci — ºi nici desfãºurarea geogra-
ficã — trei continente —, forþele militare implicate sunt aproape simbolice, în-
deplinind deseori doar rolul de apendice operativ al NATO ori al trupelor naþio-
nale. Totuºi, relativul succes civil în stabilizarea ºi edificarea statului de drept, a
transformat Uniunea într-un „furnizor de legitimitate“ la nivel global, sublini-
indu-se utilitatea intervenþiei sale în conflictele ce pot fi aplanate prin folosirea
de „soft power“. Astfel, în condiþiile în care „adoptarea idealului european în-
seamnã renunþarea la politica forþei (power politics)“50, s-ar putea sugera cã ma-
rea mizã geostrategicã a PSAC s-ar putea sã fie umanitarismul, iar nu îndepli-
nirea unei agende de Realpolitik.
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