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Dupã sfârºitul rãzboiului rece atât NATO cât ºi Uniunea Europeanã au trebuit
sã facã faþã noii arhitecturi internaþionale. Nu puþini au fost aceia care vedeau
sfârºitul celor douã organizaþii, mai cu seamã al NATO, a cãrei doctrinã îºi pier-
duse substanþa. Nu s-a întâmplat însã aºa. Din contrã, cele douã organizaþii s-au
transformat pentru a face faþã noilor provocãrile ale perioadei post-rãzboi rece.
Garantarea apãrãrii colective a rãmas în centrul doctrinei NATO, care, în acelaºi
timp, a încercat sã îºi redefineascã misiunea în faþa noilor provocãri la adresa se-
curitãþii internaþionale. În acelaºi timp, statele membre ale Comunitãþii Europene
au lãrgit procesul de integrare europeanã ºi pentru unele dintre fostele state co-
muniste. Totodatã, au început ºi sã se preocupe de construirea unei dimensiuni
referitoare la o politicã externã ºi de apãrare comunã cu scopul de a-ºi îmbunãtãþi
capacitãþile privind managementul crizelor de securitate de genul celor apãrute
în Balcani la începutul anilor ’90.

Evoluþia Politicii Externe ºi de Securitate Comunã

Încã de la începutul fondãrii Comunitãþilor Europene, statele fondatoare sta-
bilesc sã colaboreze în chestiuni referitoare la politica internaþionalã, incluzând
aici ºi problemele care þin de securitatea statelor membre. Dar aceastã idee a fost
exprimatã numai la nivel principial, ea nefiind cuprinsã în nici un document
semnat; era doar o intenþie care se dorea a fi concretizatã mai târziu.
În anii ’90 au apãrut mai multe propuneri care au premers instituirii politicii

comune de apãrare a UE. De pildã, la summit-ul de la Helsinki din 1999 Uniunea
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Europeanã s-a angajat sã creeze o forþã de 60.000 de oameni care sã poatã fi ope-
raþionalã în 60 de zile de la o eventualã decizie a membrilor UE. Proiectul se do-
rea sã fie pus în funcþiune pânã în anul 2003. În decembrie 2000, la reuniunea
Consiliului European de la Nisa au fost stabilite noi structuri politice ºi militare
permanente care sã funcþioneze în cadrul UE. Ne referim la Comitetul Politic ºi
de Securitate Permanent (PSC), care are un rol central în definirea ºi impunerea
rãspunsurilor UE la o crizã; Comitetul Militar al Uniunii Europene (EUMC) care
are rolul de a da sfaturi în domeniul militar ºi sã facã recomandãri Comitetului
Politic ºi de Securitate Permanent ºi de a trasa direcþiile militare staff-ului militar
al UE; Staff-ul Militar al Uniunii Europene (EUMS), care trebuie sã asigure ex-
pertiza militarã pentru UE.1
Pentru prima datã sintagma de „politicã de apãrare comunã“ apare însã într-un

document oficial al Uniunii Europene în anul 1992, în cuprinsul Tratatului de la
Maastricht. Prin acest tratat Uniunea Europeanã a pus bazele Politicii Externe ºi
de Securitate Comune (PESC), cunoscutã ºi ca pilonul II al Uniunii. Aceastã
chestiune a fost extrem de disputatã înainte de adoptarea Tratatului, existând di-
vergenþe foarte mari între „federaliºti ºi interguvernamentaliºti (pentru ancorarea
sau neancorarea PESC la Comunitate), pe de o parte, ºi între europeniºti ºi atlan-
tiºti (pentru introducerea în Tratat a unei referiri la o apãrare comunã), pe de altã
parte“2. Disputa s-a finalizat printr-un compromis care a condus la instituirea
PESC ºi a creat totodatã ºi cadrul instituþional pentru adoptarea unei politici co-
mune de apãrare a UE. Chestiunea referitoare la adoptarea unui cadru adecvat
privind colaborarea în domeniul apãrãrii a fost ºi este consideratã încã cea mai
sensibilã problemã de cãtre statele comunitare. Mai multe þãri ºi-au exprimat re-
ticenþa cu privire la ajungerea la un acord comun privind colaborarea militarã.
Poate cã cea mai vehementã opoziþie a exprimat-o Marea Britanie. Renunþarea
la aceastã poziþie a condus la realizarea unui acord în 1998, concretizat în cadrul
întrunirii Consiliului European de la Köln, din iunie 1999.3 Dupã Tratatul de la
Maastricht s-a cãzut de acord ca Uniunea Europei Occidentale sã fie cea prin care
statele comunitare sã colaboreze în domeniul apãrãrii (toate statele care fãceau
parte din UEO erau integrate ºi în UE). Douã mari concepþii s-au confruntat cu
privire la direcþia în care sã meargã politica UEO. Prima, susþinutã de Marea Bri-
tanie, considera cã aceasta trebuie sã se îndrepte spre NATO. Cea de-a doua, spri-
jinitã de Franþa ºi Germania, considera cã UEO trebuie sã urmeze un traseu care
sã o apropie de Uniunea Europeanã. Pânã în 1998 (la summit-ul de la St. Malo)
cele douã opinii s-au confruntat, în cele din urmãMarea Britanie acceptând punctul
de vedere al Franþei ºi Germaniei. Din acest moment Uniunea Europeanã a decis
instituirea PESA sub auspiciile sale.
Forma concretã ºi aplicabilã este instituitã prin Tratatul de laAmsterdam (1999).

Documentul preciza cã „Uniunea va recurge la UEO pentru elaborarea ºi pune-
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rea în practicã a deciziilor ºi acþiunilor Uniunii care au implicaþii în domeniul
apãrãrii“4. În acelaºi timp, statele membre ale UE au þinut ca textul documentu-
lui sã conþinã ºi referiri la relaþiile foarte bune pe care doresc sã le consolideze
cu NATO.Astfel, articolul 17 prevedea faptul cã „politica Uniunii... nu afecteazã
caracterul specific al politicii de securitate ºi apãrare a anumitor state membre,
respectã obligaþiile care decurg din Tratatul Atlanticului de Nord pentru anumite
state membre care considerã cã apãrarea lor comunã este realizatã în cadrul Or-
ganizaþiei Atlanticului de Nord (NATO) ºi este compatibilã cu politica comunã
de securitate ºi de apãrare adoptatã în acest cadru.“5
PESA este de fapt componenta militarã a PESC.
PESA vizeazã urmãtoarele domenii de activitate: „misiuni umanitare ºi de

evacuare; misiuni de menþinere a pãcii; misiuni de forþe armate pentru gestiona-
rea crizelor; misiuni de dezarmare; misiuni de consiliere ºi asistenþã militarã;
misiuni de prevenire a conflictelor; operaþiuni de stabilizare la finele conflicte-
lor“6. PESA are câteva trãsãturi esenþiale care pot fi rezumate astfel: „1. Nu im-
plicã crearea unei armate europene, ci evolueazã de o manierã compatibilã ºi co-
ordonatã cu Alianþa Nord-Atlanticã... 2. Poate însemna o specializare pe funcþii
militare a statelor membre. Specializarea constã în a plasa fiecare stat al Uniunii,
care va dori sã o facã, pe domeniul în care el dispune în totalitate sau doar de o
parte a tehnologiei ºi priceperii sale militare. Avantajul unei astfel de construcþii
ar fi, din punct de vedere militar, evitarea risipirii ºi diluãrii mijloacelor. Aceastã
idee are nevoie sã se maturizeze, ºi statele europene sunt încã la stadii diferite de
reflecþie. Altfel spus, în aceastã privinþã, încã nu existã consens... 3. Exclude orice
formã de apãrare teritorialã. Aceasta rãmâne în competenþa exclusivã a statelor
naþionale ºi a NATO... 4. Colaboreazã strâns cu NATO, în executarea misiunilor
de gestionare a crizelor ºi conflictelor, îndeosebi în ceea ce priveºte infrastruc-
tura ºi logistica.“7
UE a decis ºi crearea postului de Înalt Reprezentant pentru Politica Externã

ºi de Securitate Comunã, în care a fost desemnat (în 1999) Javier Solana, fostul
secretar general al NATO. Acesta are la dispoziþie douã staff-uri, unul politic ºi
unul militar. Cel politic este format din diplomaþi desemnaþi de guvernele state-
lor membre ºi are ca rol principal identificarea zonelor în care Uniunea Europea-
nã îºi poate aduce contribuþia la apãrarea securitãþii (de exemplu, crearea forþei
poliþieneºti civile pentru crize precum cea din Balcani). Staff-ul militar este for-
mat din 80 de specialiºti care trebuie sã sfãtuiascã liderii Uniunii asupra dezvol-
tãrii capabilitãþilor militare ºi sã facã planuri de acþiune pentru folosirea forþei în
cazul unor potenþiale crize.8 În iulie 2004 este înfiinþatã ºi Agenþia Europeanã de
Apãrare (condusã tot de Javier Solana), o instituþie care are ca scop sporirea
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capacitãþilor europene de apãrare în domeniul managementului crizelor ºi susþi-
nerea Politicii Europene de Securitate ºi Apãrare.

Poziþia SUA faþã de PESA

Dezvoltarea unei politici comune de apãrare a Uniunii Europene a ridicat nu-
meroase semne de întrebare din partea Statelor Unite ale Americii. Îngrijorãrile
Americii faþã de crearea unei forþe de apãrare a Uniunii Europene au fost legate
de subminarea NATO. De ce are nevoie UE de o forþã de apãrare proprie când
marea majoritate a statelor membre ale UE sunt ºi membre ale NATO? În opinia
Washingtonului se urmãrea diminuarea influenþei militare americane în Europa,
ceea ce va face cooperarea militarã mult mai dificilã. Unele state europene, în
special Franþa, dar ºi Comisia Europeanã, au dat impresia cã urmãresc emanci-
parea de sub puternica influenþã americanã din cadrul NATO.
De altfel, într-un Raport cãtre Congresul SUAdin anul 2005, aceste chestiuni

sunt prezentate tranºant: „Evoluþia NATO ºi UE a generat o serie de fricþiuni
între Statele Unite ºi câþiva dintre aliaþii ei asupra responsabilitãþii celor douã or-
ganizaþii. Diferenþele americano-europene sunt centrate în jurul chestiunilor pri-
vind evaluarea ameninþãrilor, instituþiile de apãrare ºi capacitãþile militare. Ad-
ministraþiile americane ºi Congresul SUA au susþinut întãrirea capacitãþilor mili-
tare europene pentru a întãri capacitatea aliaþilor de a trata problema securitãþii
ºi pentru a asigura succesul misiunii post-rãzboi rece a NATO privind comba-
terea terorismului ºi împiedicarea proliferãrii armelor de distrugere în masã. Li-
derii SUA au susþinut eforturile pentru dezvoltarea PESA cu condiþia ca aceasta
sã fie strâns legatã de NATO ºi sã nu ameninþe relaþiile transatlantice. Majorita-
tea statelor europene susþin o cooperare strânsã NATO–UE, dar de asemenea vãd
PESA ca un mijloc prin care sã aibã mai multe opþiuni de a face faþã unor situaþii
de crizã, mai ales în cazurile în care SUApoate fi reticentã în a se implica. O mi-
noritate a statelor UE, condusã de Franþa, continuã sã fie favorabilã unei iden-
titãþi de apãrare autonome a Uniunii Europene.“9
În fapt, majoritatea statelor europene nu urmãresc îndepãrtarea SUA din Eu-

ropa ºi nici sã submineze NATO. Dar ei cautã cãi de a coopera mult mai eficient
pentru cazurile în care SUA decid sã nu intervinã în anumite situaþii de crizã,
care afecteazã însã interesele UE. Lecþia dureroasã pe care au primit-o dupã in-
tervenþia în conflictul din Bosnia înainte ca SUA sã decidã sã intervinã ºi cât de
puþin au reuºit sã realizeze în criza din Kosovo fãrã implicarea SUA i-a impul-
sionat pe liderii europeni spre crearea forþei militare a UE.10
PESA nu este responsabilã de divergenþele din interiorul NATO, dar le poate

agrava. Mulþi politicieni americani sunt îngrijoraþi cã UE pregãteºte o forþã de
menþinere a pãcii care va reduce capacitatea de luptã a armatelor europene. În
acest timp SUA investesc enorm în cercetarea militarã. Ei se tem cã forþele lor
militare nu vor mai putea fi interoperabile cu cele europene, deoarece acestea vor
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avea un armament învechit.11 Cifrele sunt grãitoare în acest sens. Statele mem-
bre ale UE cheltuiesc aproximativ 150 miliarde dolari pe an pentru domeniul
apãrãrii, adicã circa 40% din bugetul SUA pentru apãrare. În fapt, principiul în
baza cãruia acþioneazã politica americanã faþã de PESA se concentreazã pe pre-
venirea apariþiei unei Europe prea puternice ºi agresive în domeniul securitãþii.

Cooperarea UE–NATO

Prima dezbatere la cel mai înalt nivel referitoare la relaþiile dintre UE ºi
NATO are loc în cadrul Consiliul European de la Copenhaga din 2002. Dupã am-
ple dezbateri, Consiliul decide sã „ia notã de decizia cheie“ privind cooperarea
dintre UE ºi NATO. Problema care s-a discutat cel mai mult a fost aceea a „parti-
cipãrii“ statelor membre ale UE, dar care nu erau membre ale NATO. În cea
de-a doua zi este publicatã o declaraþie comunã NATO–UE în care se afirma cã
scopul PESA este acela de „a adãuga instrumentelor deja existente în cadrul UE
privind managementul crizelor ºi prevenirea conflictelor capacitatea UE de a
conduce operaþiuni de management al crizelor, inclusiv operaþiuni militare în
care NATO nu este implicatã ca organizaþie“. Declaraþia mai afirma cã „un rol
mai puternic al UE va ajuta la revitalizarea Alianþei Nord-Atlantice în domeniul
managementului crizelor“ ºi afirmã cã relaþiile dintre NATO ºi UE vor fi fondate
pe urmãtoarele principii:

Parteneriatul; garantarea faptului cã activitãþile privind managementul crize-
lor ale celor douã organizaþii sunt întãrite reciproc, în acelaºi timp recunoscând
cã NATO ºi UE sunt organizaþii de o naturã diferitã.

Consultãrile mutuale efective, dialogul, cooperarea ºi transparenþa.
Egalitate ºi autonomie în luarea deciziilor de cãtre fiecare organizaþie în parte.
Respect pentru interesele statelor membre ale NATO ºi ale Uniunii Europene.
Respect pentru principiile Cartei Naþiunilor Unite care fundamenteazã Trata-

tul Uniunii Europene ºi Tratatul de la Washington, cu scopul de a prevedea unul
dintre fundamentele indispensabile unui mediu de securitate stabil euro-atlantic,
bazat pe angajamentului rezoluþiilor pacifiste privind disputele, în care nicio þarã
sã nu poatã fi capabilã sã intimideze sau sã constrângã alt stat prin ameninþãri
sau folosirea forþei ºi, de asemenea, bazat pe respectarea drepturilor ºi a obliga-
þiilor prevãzute în tratat ca ºi pe oprirea de la acþiuni unilaterale.

Dezvoltarea coerentã, transparentã a capacitãþilor militare reclamate de cele
douã organizaþii.12
Uniunea Europeanã a gândit procesul dezvoltãrii unei politici de apãrare co-

mune în colaborare cu NATO. Pentru aceasta a fixat anumite principii de funcþio-
nare ºi luare a deciziilor, ce pot fi rezumate astfel:
Înainte de luarea oricãrei decizii fie a NATO, fie a Uniunii Europene sau a

unui stat membru de a interveni în cazul unei crize, staff-ul politic ºi militar tre-
buie sã raporteze Înaltului Reprezentant pentru PESC ºi sã facã propuneri de in-
tervenþie politicã, economicã sau militarã.
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EU ºi membrii NATO se vor consulta ºi vor decide ce instituþie va prelua con-
ducerea în managementul crizei.
Dacã se decide ca UE sã fie liderul, sprijinitã de NATO, Comandamentul De-

legat Aliat Suprem al Europei (DSACEUR) va elabora planurile militare îm-
preunã cu Cartierele Generale Supreme Aliate ale puterilor europene ºi staff-ul
NATO.
DSACEUR va raporta prin canalele UE ºi ale NATO liderilor politici asupra

opþiunilor militare ºi ce capacitãþi NATO ºi non-UE sunt necesare.
Dacã se va decide cã UE va conduce operaþiunile fãrã sprijinul NATO, Consi-

liul UE va desemna un stat care sã elaboreze planurile ºi sã asigure comanda ºi
controlul operaþiunii multinaþionale.13
Mecanismul formal de colaborare între cele douã organizaþii este aºa-numitul

aranjament „Berlin Plus“, semnat în martie 2003. Acest document traseazã ca-
drul pentru cooperarea concretã dintre cele douã organizaþii în managementul
crizelor. Prin intermediul lui se prevedea faptul cã UE avea acces la capacitãþile
Alianþei Nord-Atlantice în operaþiunile conduse de Uniune. Dar UE nu avea
acces la trupele ºi la echipamentul NATO. În baza acestui document cooperarea
NATO–UE a cunoscut o nouã dezvoltare mai cu seamã prin întâlnirile dintre
staff-urile militare ºi experþii celor douã organizaþii.14 Pe de altã parte, aranja-
mentul nu facilita procesul de luare a deciziilor, dacã ºi când NATO ºi UE ar tre-
bui sã lucreze împreunã în faþa unei crize sau a unei ameninþãri la adresa secu-
ritãþii internaþionale.
Problema cooperãrii dintre cele douã organisme s-a aflat permanent în atenþia

liderilor celor douã organizaþii. Ea a fost dezbãtutã în cadrul Uniunii Europene,
existând permanent ºi un rãspuns din partea NATO. În cel mai recent summit al
NATO, desfãºurat în 2008 la Bucureºti, este dezbãtutã ºi aceastã chestiune, mai
cu seamã în privinþa poziþiei pe care Alianþa Nord-Atlanticã trebuie sã o aibã
vizavi de dezvoltarea PESA, acccentul punându-se pe complementaritatea celor
douã organizaþii. În Declaraþia finalã a summit-ului se afirma la punctul 15: „Re-
laþiile NATO–UE acoperã o gamã largã de probleme de interes comun privind
securitatea, apãrarea ºi managementul crizelor, inclusiv lupta împotriva teroris-
mului, dezvoltarea de capabilitãþi militare coerente ºi care se susþin reciproc,
precum ºi planificarea urgenþelor civile. Cooperarea noastrã de succes în Bal-
canii de Vest, inclusiv în operaþiunea UE Althea prin aranjamentele Berlin Plus,
contribuie la pacea ºi securitatea din regiune. În spiritul aceloraºi valori comune
ºi interese strategice, NATO ºi UE coopereazã ºi vor continua sã conlucreze în
operaþiuni-cheie de gestionare a crizelor. Recunoaºtem valoarea pe care o aduce
o apãrare europeanã mai puternicã ºi mai capabilã, în mãsurã sã furnizeze capa-
bilitãþi cu care sã rãspundã provocãrilor cu care atât NATO cât ºi UE se con-
fruntã. De aceea, sprijinim eforturile care sã se susþinã reciproc pentru atingerea
acestui scop. Succesul unor astfel de eforturi prezente ºi viitoare necesitã un an-
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gajament sporit pentru a asigura metode eficiente de conlucrare. Prin urmare,
suntem hotãrâþi sã îmbunãtãþim parteneriatul strategic NATO–UE, conform
celor agreate de ambele noastre organizaþii, pentru o cooperare mai strânsã ºi o
eficienþã sporitã, precum ºi pentru a evita duplicãri inutile, într-un spirit de trans-
parenþã ºi cu respectarea autonomiei celor douã organizaþii. O Uniune Euro-
peanã mai puternicã va contribui în continuare la securitatea noastrã comunã.“15
Cu toate acestea, între cele douã organizaþii existã o multitudine de probleme

care îngreuneazã sau chiar blocheazã o cooperare eficientã. E vorba de chestiuni
care merg de la conceptele colaborãrii, comunicarea instituþionalã ºi pânã la
suprapunerea unora dintre scopurile ºi atribuþiile celor douã organizaþii, care
produc disensiuni între ele. Lideri ºi analiºti politici ºi militari se preocupã con-
stant de gãsirea unor formule care sã eficientizeze cooperarea NATO–UE. Existã
foarte multe propuneri în acest sens. De exemplu, în decembrie 2006 a avut loc
la Roma o conferinþã despre relaþiile NATO–UE privind problemele de securi-
tate ºi de apãrare. În cadrul dezbaterilor s-au desprins patru mari concepte care
ar trebui sã stea la baza acestor relaþii, care pot fi sintetizate astfel:

Simetria. NATO ºi UE trebuie sã gestioneze împreunã tensiunea internã din-
tre o birocraþie puternicã bazatã pe o solidã expertizã multinaþionalã ºi devotatã
optimizãrii permanente ºi naþiunile care trebuie sã facã faþã numeroaselor con-
strângeri (financiare, interesele diverselor grupuri, opinia publicã) ºi care trebuie
sã ia decizii care sã limiteze interacþiunile dintre structuri ºi organizaþii.

Asimetria. Partenerul real al NATO este cel de-al doilea pilon al UE, PESA.
PESA este una dintre multele politici comunitare ºi cea mai nouã, mai micã ºi
cea mai puþin finanþatã. Între cele douã organizaþii sunt în prezent puternice dife-
renþe, ca vechime, mãrime, obligaþii, membri, constrângeri, obiective ºi tradiþii
ca ºi în aspectele de bazã precum ceea ce reprezintã o ameninþare ºi percepþiile
asupra riscurilor. Expertiza celor douã organizaþii este foarte diferitã ºi creazã di-
ficultãþi ºi frustrãri zilnice.

Interesele. NATO ºi UE se confruntã amândouã cu o revoluþie rapidã ºi pro-
fundã în domeniul securitãþii. Din acest punct de vedere toate naþiunile ºi struc-
turile trebuie sã ia în considerare o mare provocare ºi acesta este principalul mo-
tiv pentru a dezvolta canale puternice între NATO ºi PESA atunci când este
vorba de interese comune, astfel cã cele douã organizaþii pot crea împreunã sce-
narii ºi concepte, sã facã exerciþii ºi sã urmãreascã standardizarea, normalizarea
ºi interoperabilitatea. Zona principalã de cooperare este mai ales în aria operaþio-
nalã, faþã de aspectele politice ºi tehnologice, care rãmân în mâinile naþiunilor,
prioritãþilor ºi bugetelor proprii.

Flexibilitatea. NATO ºi PESAoferã naþiunilor un numãr de posibilitãþi opera-
þionale ºi de opþiuni strategice pentru a construi o coaliþie ºi sã-ºi angajeze forþele
în sprijinirea intereselor comune ºi în numele comunitãþii internaþionale. Flexibi-
litatea este un element cheie pentru managementul crizelor viitoare pentru a
putea face faþã efectiv provocãrilor secolului al XXI-lea.16
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Rãmâne însã de vãzut în cemãsurã aceste propuneri vor fi adoptate de liderii celor
douã organizaþii, þinând cont de multiplele interese divergente care îi guverneazã.

Operaþiuni comune NATO–UE

În ciuda cadrului existent al unei cooperãri apropiate a celor douã organizaþii
nu au existat prea multe operaþiuni comune NATO–UE. Prima operaþiune comunã
a celor douã organizaþii a avut loc în Fosta Republicã Iugoslavã a Macedoniei.
Operaþiunea de menþinere a pãcii, cunoscutã sub numele de Concordia, a durat
între martie ºi decembrie 2003. Operaþiunea Concordia a urmat unor trei opera-
þiuni conduse de NATO în Fosta Republicã Iugoslavã a Macedoniei. La finalul
misiunii, UE a decis sã iniþieze o altã misiune, numitã Operaþiunea Proxima.
Limitarea este datoratã ºi faptului cã UE dispune de mai multe mijloace decât

NATO privind intervenþia în diferite zone ale lumii. Astfel, UE poate trimite
misiuni civile, ceea ce depãºeºte capacitãþile Alianþei Nord-Atlantice. De altfel,
acest gen de misiuni ale Uniunii Europene au fost cele mai frecvente ºi nu cele
militare (misiunea Themis din Georgia, din anul 2004, ajutorul acordat Autoritã-
þii Palestiniene privind reformarea poliþiei, din anul 2005, sprijinul acordat Ira-
kului pentru îmbunãtãþirea sistemului juridic din anul 2005 etc.).
În iulie 2003, NATO ºi UE au convenit asupra unei viziuni comune pentru re-

giunea Balcanilor de Vest: stabilitate, democraþie, prosperitate ºi o strânsã co-
operare cu organizaþiile europene ºi nord-atlantice. În cadrul acestei viziuni
NATO a decis la summit-ul de la Istanbul, din iunie 2004, sã încheie operaþiunile
Forþei de Stabilizare (SFOR) pânã la sfârºitul anului 2004 ºi sã lucreze împreunã
cu UE pentru transferarea conducerii operaþiunii în Bosnia ºi Herþegovina, nu-
mitã Althea. Operaþiunea Althea a început în decembrie 2004. Comanda Forþei
Europene (EUFOR) a fost DSACEUR. Comanda a asigurat coordonarea între
forþele NATO ºi UE ºi a facilitat accesul UE la capacitãþile NATO.17
Operaþiunile PESA nu erau în mod obligatoriu conduse într-o strânsã coope-

rare cu NATO. În iunie-septembrie 2003 UE a condus operaþiunea Artemis în
Republica Democratã Congo, prima operaþiune militarã a UE din afara Europei.
Misiunea a fost îndeplinitã fãrã asistenþa NATO. Ea a vizat stabilizarea situaþiei
din zona Bunia a Republicii Democrate Congo.
Mai mult, din ianuarie 2003, UE a prevãzut desfãºurarea prin intermediul

PESA a unui numãr mare de operaþiuni civile precum: poliþia, respectarea legii,
reforma în domeniul securitãþii, monitorizarea care au avut loc în mai multe zone
ale globului: Fosta Republicã Iugoslavã a Macedoniei, Bosnia ºi Herþegovina,
Irak, Indonezia, Sudan, Republica Democratã Congo, Gaza ºi în Afganistan (din
iunie 2007).
În ciuda colaborãrii dintre NATO ºi UE existau numeroase dificultãþi în rela-

þiile dintre cele douã organizaþii. Acestea erau determinate de rivalitãþile naþio-
nale ºi instituþionale, probleme privind participarea, dezacorduri privind scopu-
rile unei misiuni ºi rezultatul colaborãrii dintre NATO ºi UE.18
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Rivalitãþi naþionale ºi instituþionale

În afara poziþiei reticente a Statelor Unite faþã de politica de apãrare comunã
a UE, manifestatã mai cu seamã înainte de instituirea PESA, existã numeroase
contradicþii între interesele naþionale ale statelor europene membre ale UE ºi
NATO. Ele pornesc în principiu de la faptul cã toate þãrile sunt extrem de reti-
cente în a ceda din atribuþiile lor de suveranitate în zona cea mai importantã ºi
sensibilã a unui stat: apãrarea ºi securitatea.
Rivalitãþile între statele membre, dar ºi între acestea ºi cele douã organizaþii

au apãrut cu ocazia fiecãrei crize care s-a manifestat la un moment dat, în orice
regiune a globului. Nu de puþine ori aceste rivalitãþi se prezentau sub o aparenþã
de competiþie între NATO ºi UE. Un exemplu este rivalitatea care a apãrut în
privinþa asistenþei acordate Uniunii Africane privind Darfurul în primãvara ºi
vara anului 2005. În aceastã situaþie statele care erau membre ale celor douã or-
ganizaþii au contribuit atât sub egida UE cât ºi a NATO. Câteva state, printre care
Franþa, doreau strict o acþiune a Uniunii Europene fãrã implicarea NATO.Aceste
state aduceau ca argument principiul conform cãruia NATO nu ar trebui sã se
implice în acþiuni pe continentul african. Argumentele acestora se bazau pe ideea
conform cãreia UE este responsabilã pentru acordarea asistenþei în domeniul
securitãþii pe acest continent, datoritã ajutorului pe care UE îl acordase de-a lun-
gul timpului acestei zone. Aceastã poziþie se datora ºi faptului cã în UE erau
câteva foste puteri coloniale cu legãturi strânse în Africa care doreau în acest fel
sã facã din Uniunea Europeanã un instrument al perpetuãrii influenþei lor pe
acest continent.19 În ultimii ani NATO ºi UE au luat în considerare înfiinþarea în
Africa a unui centru de pregãtire militarã. Franþa, susþinutã de Belgia ºi Grecia,
s-a opus implicãrii NATO într-un astfel de proiect care ar fi trebuit, în opinia
oficialilor de la Paris, sã fie realizat în exclusivitate de UE. Nu exista nicio îndo-
ialã cã acest centru ar fi fost realizat prin sprijinul financiar exclusiv al UE, dar
de cealaltã parte se argumenta cã NATO are o experienþã superioarã în astfel de
chestiuni ºi putea oferi expertizã educaþionalã, de pregãtire ºi exerciþiu ce putea
fi indispensabilã pentru reuºita proiectului.20
Rivalitãþi între cele douã organizaþii au apãrut ºi din faptul cã UE dispunea de

mult mai multe mijloace decât NATO. UE avea la dispoziþie multiple funcþiuni ºi
capacitãþi care includeau instrumente economice, politice, sociale etc. Datoritã
acestora putea sprijini reconstrucþia, reforma ºi democratizarea unor regiuni, ceea
ce NATO nu era capabilã sã facã. UE dispunea ºi de capacitãþi civile care erau
cu totul în afara activitãþilor NATO. Organizaþia Nord-Atlanticã nu dispune de
exemplu de niciun echivalent al Agenþiei Europeane pentru Reconstrucþie, care
sprijinã reconstrucþia statelor afectate de un conflict militar, la finalul acestuia.
În practicã însã ºi în cadrul UE existã disensiuni între Comisie ºi Consiliu, ceea
ce reduce substanþial din capacitatea Uniunii de a îndeplini anumite misiuni pen-
tru care teoretic ar dispune de pârghiile necesare.
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Rivalitãþile dintre cele douã organizaþii au ca punct de plecare responsabilitã-
þile similare pe care le regãsim în documentele lor oficiale. Acest fapt determinã
implicit o competiþie între NATO ºi UE. Mai mulþi analiºti au propus o împãrþire
a acestor responsabilitãþi, care însã nu s-au concretizat. Pe de altã parte UE a con-
tinuat sã-ºi întãreascã propriile capacitãþi militare care pot acþiona fãrã sprijinul
NATO.
Participarea la anumite operaþiuni a fost subiectul nemulþumirii altor state.

Ele erau generate de faptul cã nu toate statele membre ale NATO erau ºi membre
ale UE ºi nici toate statele comunitare nu fãceau parte din Alianþa Nord-Atlan-
ticã. Statele comunitare stabiliserã ca toate þãrile membre sã asiste la întâlnirile
UE–NATO, în timp ce NATO susþinea cã toate acordurile dintre cele douã orga-
nizaþii care stipuleazã informaþii clasificate pot fi accesibile numai statelor mem-
bre ale UE care fac parte ºi din Parteneriatul pentru Pace(PfP) al NATO. Opo-
zantul principal al acestor opinii a fost Turcia, care a blocat mai multe decizii în
interiorul NATO, privind diferite interacþiuni cu UE, inclusiv distribuirea de
informaþii statelor comunitare. Poziþia Turciei era determinatã de faptul cã ea
este membru al NATO dar nu face parte din UE. De cealaltã parte, Cipru ºi Malta
fac parte din UE dar nu sunt membre ale Alianþei Nord-Atlantice.21 Aceastã
chestiune putea fi rezolvatã foarte uºor prin intrarea Maltei ºi a Ciprului în Parte-
neriatul pentru Pace. Dar Turcia a refuzat constant începând din 1963 sã recu-
noascã guvernul de la Nicosia ºi a blocat intrarea acestei în þãri în PfP. Astfel
„problema participãrii“, aºa cum a fost denumitã de unii autori, a devenit unul
dintre factorii care au blocat o colaborare mai aprofundatã între NATO ºi UE.
Statele membre ale NATO ºi UE au fost în mod frecvent în dezacord, iar une-

ori au dezbãtut foarte intens care este de fapt scopul cooperãrii între cele douã
organizaþii. Secretarul general al NATO Jaap de Hoop Scheffer, într-un discurs
susþinut la Berlin în ianuarie 2007, susþinea ºi el cã una dintre chestiunile care
restricþioneazã dialogul cu UE este „problema participãrii“. Dar în afara acesteia
el mai identifica un factor ºi mai important în opinia lui: alegerile politice ale
unor state. El afirma cu acea ocazie cã „unii în mod deliberat doresc sã þinã la
distanþã cele douã organizaþii una faþã de cealaltã. Pentru aceastã ºcoalã de gân-
dire o relaþie strânsã între NATO ºi UE înseamnã o influenþã excesivã pentru
SUA“. Daniel Keohane a numit care sunt aceste state. El susþine cã Franþa consi-
derã cã NATO nu trebuie sã fie un forum pentru dezbaterea problemelor de secu-
ritate globalã. Guvernul de la Paris a blocat mai multe decizii care au produs
frustrãri SUA, Marii Britanii ºi Olandei. Aceste trei þãri chiar au suspectat Franþa
cã s-a folosit de conflictul dintre Turcia ºi Cipru pentru a preveni o cooperare
mai strânsã între cele douã organizaþii. Oficialii francezi au susþinut de mai
multe ori cã o cooperare prea strânsã între NATO ºi UE ar putea sã conducã la o
influenþã excesivã pe care sã o aibã SUA asupra politicii externe ºi de apãrare
comunitare. Ei mai susþineau cã SUA poate folosi misiunile NATO ca o moda-
litate de a atrage trupe europene care sã serveascã propriilor lor interese.22 Con-
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form mai multor autori, obiectivele Franþei vizau reducerea influenþei americane
ºi crearea unui cadru prin care UE sã-ºi extindã domeniile de competenþã. Con-
vingerea Franþei era în acord cu scopul final pe care îl urmãrea vizavi de UE, pe
care o dorea o mare putere autonomã, scoasã de sub puternica influenþã ameri-
canã. Viziunea francezã asupra viitorului Europei era împãrtãºitã ºi de alte state.
De aceea unele dintre acþiunile Franþei au fost susþinute ºi de Germania, Spania,
Belgia, Grecia ºi Luxemburg. Franþa ºi-a fãcut deseori cunoscutã dorinþa ca UE
sã devinã un actor influent în relaþiile internaþionale ºi de aceea a urmãrit reduce-
rea ariei de competenþã ºi responsabilitate a NATO ºi a fãcut eforturi pentru a
limita obiectivele colaborãrii NATO–UE. De altfel, ca urmare a poziþiei Franþei
cele douã organizaþii au o colaborare limitatã în chestiunea care este pe ordinea
de zi a politicii internaþionale ºi anume combaterea terorismului. Politica Franþei
s-a modificat dupã alegerea în mai 2007 lui Nicolas Sarkozy în funcþia de preºe-
dinte, el fiind cunoscut ca un lider proamerican. Este primul preºedinte proame-
rican pe care îl are Franþa dupã foarte mult timp. De altfel, la summit-ul de la
Bucureºti preºedintele Nicolas Sarkozy a afirmat cã Franþa ar putea reveni în
Comandamentul Militar Integrat al Alianþei Atlantice (din care s-a retras din
1966) la summit-ul din 3-4 aprilie 2009 dacã se fac progrese în privinþa apãrãrii
Europei. În acest fel Franþa ar putea sã se implice activ ºi sã influenþeze deciziile
luate în cadrul Alianþei, aºa cum o face în interiorul Uniunii Europene.
Astfel, deºi NATO ºi UE declarã oficial prin reprezentanþii lor cã împãrtãºesc

aceeaºi viziune comunã, ele nu au fost capabile sã conlucreze eficient din cauza
unor viziuni politice diferite. Dacã UE doreºte sã-ºi întãreascã propria capacitate
de apãrare independent de NATO, de cealaltã parte se situeazã SUA, care nu
doreºte limitarea operaþiunilor militare ale NATO, mai cu seamã în privinþa apã-
rãrii colective, ºi dorea întãrirea capacitãþilor Alianþei privind stabilizarea ºi re-
construcþia împreunã cu alte organizaþii internaþionale.
„Uniunea Europeanã este singura organizaþie importantã cu care NATO are o

cooperare structuratã formal, dar aceasta este departe de a fi optimã. Problemele
cheie privesc «participarea» ºi «scopul» ºi aceste probleme derivã din menþine-
rea fermã a politicilor naþionale. Numai naþiunile pot alege sã schimbe politicile;
iar schimbãrile fundamentale par improbabile, cel puþin în viitorul apropiat. Fie-
care naþiune are dreptul suveran asupra propriilor politici... fiecare naþiune are
dreptul suveran de a-ºi stabili punctul de vedere asupra cãror genuri de activitãþi
pot intra în sfera de competenþã a unor organizaþii internaþionale specifice. Pre-
valenþa factorilor politici oferã puþine motive optimiste aºteptãrilor celor care
doresc ca relaþiile dintre NATO ºi UE sã devinã mai mult decât marginale ºi mai
productive într-un viitor apropiat.“23
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