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1. Comunitatea europeanã de informaþii — realitate ºi deziderat

Pentru a justifica aplicarea unor mãsuri care presupun renunþarea la noi ele-
mente ale suveranitãþii naþionale, eurooptimiºtii comparã construcþia europeanã
cu o bicicletã care, pentru a nu se rãsturna, nu trebuie sã se opreascã. Extinderea
Uniunii Europene cu 10 noi state la 1 mai 2004, semnarea Tratatului referitor la
Constituþia Europeanã, la Roma (29 octombrie 2004), ºi demararea procesului
de ratificare a documentului, propunerile îndrãzneþe (funcþia de Preºedinte al
Uniunii, cea de Ministru de Externe, planurile privind realizarea armatei euro-
pene) probeazã accelerarea ºi aprofundarea construcþiei europene. Securitatea ºi
cooperarea sunt noþiuni centrale în Declaraþia Schuman ºi au marcat ca dezi-
derate ºi linii forte întreaga dezvoltare europeanã.

Cooperarea dintre serviciile de informaþii naþionale este reglementatã în UE
atât sub al doilea pilon, Politica Externã ºi de Securitate Comunã, cât ºi sub al
treilea pilon, Justiþie ºi Afaceri Interne. În prezent existã agenþii comune euro-
pene care împrumutã unele dintre caracteristicile serviciilor naþionale de infor-
maþii, dar structurile europene nu funcþioneazã coerent în domeniul securitãþii,
nefiind nici eficiente, nici suficiente. Propunerile Belgiei ºi Austriei de a se crea
o Agenþie Europeanã de Informaþii ar fi putut reprezenta o soluþie, dacã ºi numai
dacã ar fi fost viabilã ºi din alte perspective — organizaþional (congruenþa dintre
producãtori ºi beneficiari), cultural (asumarea þelului în numele cãruia se culeg
ºi se prelucreazã informaþiile la nivel supranaþional), economic (prevederile
bugetare echitabile pentru toþi consumatorii europeni ai produselor unitare de
informare).

Crearea unui Serviciu European de Informaþii ºi Securitate ar fi o etapã lo-
gicã, pe care statele membre ale UE nu ar trebui sã ezite a-i da curs. Amenin-
þãrile, fiind tot mai conjuncturale ºi mai difuze, reclamã coordonarea eforturilor
de combatere. Nici ambiþiile Europei de a reprezenta un pol de putere nu doar
economicã ºi culturalã, ci ºi militarã nu sunt argumente neglijabile în context.
Decidenþii europeni au nevoie de un aflux informaþional competent, consistent
ºi oportun sub aspectul momentului în care se livreazã informarea. Totuºi, pro-
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punerile de a înfiinþa o Agenþie Europeanã de Informaþii, precum ºi propunerea
Comisiei Europene de creare a unui mecanism de schimb a informaþiilor clasifi-
cate la nivelul Uniunii nu au fost acceptate1.

Totuºi, la ora actualã existã patru mari agenþii de securitate la nivelul UE:
Joint Situation Centre (SITCEN), Intelligence Division of the Military Staff
(INTDIV), European Union Satellite Centre (EUSC) ºi Europol, la care se alã-
turã altele, care nu au relevanþã directã în planul informaþiilor de securitate:
European Network and Information Safety Agency (ENISA), Aerial Safety
Agency (ASA), Maritime Safety Agency (MSA) etc. Identificãm douã mari
provocãri în domeniu la adresa UE: edificarea unei comunitãþi coerente, reale ºi
eficiente a agenþiilor de securitate ºi, concomitent, adaptarea diagnozelor ºi
evaluãrilor rezultate din culegerea ºi prelucrarea informaþiilor la nevoile curente
ale beneficiarilor din UE.
Principiile pe care aceste agenþii ar trebui sã le respecte þin de capacitatea de

planificare a activitãþii de informare pe termen mediu ºi lung; de eficienþa aces-
tor agenþii în a livra produsele de informare la timp ºi în a-ºi asuma responsa-
bilitatea faþã de aceste evaluãri (fezabilitate); instituirea (unde nu existã deja) ºi
respectarea cadrului legal; supleþe ºi flexibilitate în stabilirea competenþelor, aºa
încât sã nu aparã suprapuneri ori redundanþe (care ar determina costuri supli-
mentare ºi nejustificate de timp, dar ºi de alte resurse); capacitatea de a colabora
operativ în realizarea misiunilor lor.

Douã sunt criteriile care guverneazã împãrþirea activitãþii de securitate: cel
instrumental-tematic ºi cel geografic. Din primul punct de vedere existã cinci
mari direcþii de acþiune: militar; justiþie, securizarea frontierelor ºi poliþie; pro-
tecþie civilã, deminare ºi asistenþã umanitarã; economic ºi comercial; diplomatic,
iar cel de-al doilea criteriu delimiteazã simplu între nivelul intern ºi cel extern
Uniunii.

2. Cooperarea în domeniul informaþiilor
de securitate — sublimã dar...

În general, cooperarea între serviciile de informaþii funcþioneazã în interiorul
alianþelor militare ºi priveºte schimbul de informaþii. Uneori, ea poate avea drept
scop ºi o împãrþire geograficã sau tematicã a unor activitãþi de culegere (cu
precãdere de informaþii din surse electronice — SIGINT), care presupun insta-
laþii complexe ºi foarte costisitoare. Conjunctural, pe anumite cazuri proble-
matice sau în cadrul unor proiecte de interes comun, în comunitatea informativã
internaþionalã au loc schimburi bi, tri, sau multilaterale2. Alteori se coopereazã
prin oferirea de asistenþã ºi know-how, traduse în cursuri intensive pentru lucrã-
torii din serviciile unei þãri pe cale sã îºi redefineascã în termeni mai moderni
strategia de securitate3. Avantaje politice, profesionale ºi bugetare ale creãrii
unui Serviciu European de Informaþii pot fi lesne identificate. Care ar fi motivele
pentru care statele, iar cele europene nu fac excepþie, au reticenþe faþã de o mai
strânsã cooperare în domeniul informaþiilor?

Un prim obstacol derivã din neîncrederea funciarã a celor care lucreazã în do-
meniu. Protecþia surselor, a metodelor de culegere ºi prelucrare, a informaþiilor
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propriu zise de dezvãluiri inoportune sau premature este întotdeauna mai impor-
tantã ºi surclaseazã adesea orice alt argument. Este de aºteptat ca intensificarea
schimbului de informaþii între agenþiile naþionale sã creascã proporþional riscu-
rile de acest fel, descurajând aprofundarea cooperãrii. Pot fi formulate cel puþin
douã contraargumente: în primul rând, oricât de redus ar fi numãrul partenerilor,
defectãri ºi scãpãri de acest fel se produc; apoi, un numãr mare de agenþii care
coopereazã presupune ºi multiplicarea verificãrilor de securitate.
Protecþia surselor,mai ales a celor umane, va rãmâne o prioritate pentru orice

serviciu, indiferent la ce nivel va ajunge cooperarea. Pe de altã parte, cu sigu-
ranþã metodele de culegere a datelor vor fi privite în mod diferit de cãtre servi-
ciile de informaþii naþionale. Riscul care trebuie evitat este cel al supraclasifi-
cãrii care ar putea apãrea datoritã neîncrederii existente între servicii. Supra-
clasificarea, acordarea unui nivel de clasificare mai înalt decât cel cerut de o
informaþie, este periculoasã pentru cã ea conduce la o creºtere nejustificatã a
numãrului de documente clasificate ºi reduce valoarea restricþionãrii accesului.
Securizarea informaþiei nu poate fi un scop în sine, ci un mijloc, o funcþie a
distribuþiei ei corespunzãtoare. Uneori, cei care chiar au nevoie de o anumitã
informaþie nu au autorizaþia necesarã pentru a o accesa, fapt ce poate produce
disfuncþii. Totuºi, aceastã problemã a supraclasificãrii existã în orice serviciu de
informaþii, singura soluþie gãsitã fiind acceptarea faptului pentru a clasifica un
document e necesarã o analizã serioasã prealabilã în privinþa necesitãþii de
clasificare.

Un alt obstacol important este teama de a strica relaþiile privilegiate cu par-
teneri importanþi ca urmare a unei creºteri a schimburilor de informaþii cu cele-
lalte servicii europene. Un exemplu clasic în acest sens este cooperarea informa-
tivã între Marea Britanie ºi Statele Unite. Pe de o parte, Marea Britanie a afirmat
cã aceasta nu este o relaþie exclusivã. Pe de altã parte, agenþiile americane au
pãstrat o ambivalenþã în ceea ce priveºte relaþia serviciilor britanice cu omologii
europeni. Conteazã foarte mult caracteristicile acestei relaþii, dar dacã greutatea
celor doi parteneri este disproporþionatã, unul dintre aceºtia ar trebui sã pri-
veascã mai degrabã la oportunitãþile existente decât la neajunsurile tradiþionale.
Sã devii ostaticul unor avantaje tehnologice de tip SIGINT, aºa cum ar putea fi
cazul Marii Britanii nu reprezintã o opþiune optimã, având în vedere programele
europene actuale de dezvoltare a sateliþilor.

Pericolul opus existenþei unei relaþii privilegiate este cel al calului troian,
adicã riscul ca una sau mai multe dintre agenþiile implicate într-un Serviciu
European de Securitate ºi Informaþii sã divulge informaþii importante unor alþi
aliaþi sau sã acþioneze sub influenþa acestora.

Un alt potenþial inconvenient avut în vedere ar fi includerea într-o astfel de
relaþie a unor þãri aliate, dar între care existã o relaþie antagonicã, cum ar fi
Turcia, Grecia ºi Cipru. Dacã un Serviciu European de Informaþii ar presupune
un schimb sistematic de informaþii, aceste þãri vor presupune cã riscul de expu-
nere va creºte ºi probabil cã se vor opune unei asemenea iniþiative. Totuºi efec-
tele unei asemenea ameninþãri sunt limitate de o serie de factori. În primul rând,
informaþiile sensibile privind siguranþa naþionalã nu vor fi divulgate. Iar în al
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doilea rând, existã oportunitãþi de cooperare în domenii mai importante decât
cele considerate tabu.

Dintre obstacolele majore nu poate fi ignoratã percepþia conform cãreia o
agenþie aparþinând unei þãri mai mici ar putea fi infiltratã, influenþatã sau chiar
încorporatã de un partener mai mare. Aceastã prejudecatã nu ia în considerare
faptul cã în Europa nici o agenþie de informaþii, ca de altfel nici un stat, nu se
aflã într-o poziþie, care sã-i permitã sã afirme cã ocupã o poziþie dominantã.

Obstacolul final este probabil acel esprit de corps care face ca fiecare agenþie
de informaþii sã aibã încredere absolutã doar în propria sa muncã. Cel mai afectat
departament în aceastã situaþie va fi cel de „Analizã Sintezã“. Însã analiºtii ar
trebui sã înþeleagã limitele propriilor resurse. Dintre acestea, timpul este resursa
cea mai importantã, iar pentru a þine pasul cu politica internaþionalã un serviciu
nu se poate baza doar pe propriile resurse umane sau tehnice, care ar trebui con-
centrate pe sectoarele cu adevãrat importante, pe când în alte domenii ar trebui
sã se acorde încredere ºi muncii altora. Probabil cã va dura ceva timp pânã când
agenþiile mari vor accepta acest lucru. Pe de altã parte, nu ar trebui sã se uite fap-
tul cã în prezent prin sistemul de „troc informativ“ diferitele servicii de infor-
maþii au acceptat de facto o interdependenþã între partenerii mari ºi cei mici.
Deci, sistemul nu pare a fi caracterizat de un schimb rigid, al unei informaþii pen-
tru o alta: consideraþii politice mai largi decid modul cum sunt gestionate schim-
burile de informaþii4.

3. Asistenþã pe verticalã, de la un Centru European,
sau cooperare orizontalã, în termeni de echilibru?

Principala întrebare care va structura întregul demers de organizare a comu-
nitãþii europene de informaþii este dacã modelul optim de funcþionare constã în
intensificarea cooperãrii dintre agenþiile naþionale de informaþii sau în conti-
nuarea operei de înfiinþare a unei reþele de agenþii europene care sã orienteze
derularea activitãþii de culegere ºi prelucrare a informaþiilor de securitate. Sunt
cele douã mari pradigme de cooperare transfrontalierã în UE:

• asistenþa pe verticalã ar presupune crearea unui organism european care sã
producã propriile diagnoze ºi evaluãri de securitate ºi prin care sã fie dirijate
informaþiile de la agenþiile naþionale;

• coordonarea cooperãrii pe orizontalã implicã alcãtuirea unei reþele prin care
agenþiile naþionale sã poatã schimba informaþii direct la nivel bi sau multina-
þional, fãrã a avea nevoie de un „centru“ european.

La ora actualã se practicã ambele formule de cooperare, însã este necesarã o
decizie care sã orienteze mãsurile de aici înainte. Care este modelul cel mai
adecvat? Altfel, Europa riscã sã se afunde într-un hãþiº de prevederi insti-
tuþionale într-un domeniu care îi poate fi fatal mai repede decât oricare altul dacã
este nepotrivit gestionat sau care, în egalã mãsurã, înþelept dirijat, i-ar putea
garanta un loc mai bun în ierarhiile de putere. Incongruenþele ºi inabilitãþile pe
acest tãrâm sunt amendate cel mai aspru deoarece atrag dependenþe ºi neputinþe
de netrecut.
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Un „centru“ european de informaþii de securitate ar fi binevenit numai dacã
ar produce ceva ce agenþiile naþionale nu sunt în stare sã ofere sau dacã ºi-ar
asuma responsabilitatea pentru anumite informãri prin care sã uºureze munca
agenþiilor naþionale. Doar în asemenea condiþii se poate crede cã agenþiile naþio-
nale vor dori sã-ºi transfere informaþiile spre „centru“. Dar pentru a decide dacã
un astfel de „centru“ ar echivala cu o „valoare adãugatã“ în domeniul informa-
þiilor de securitate, sã analizãm eficienþa agenþiilor europene existente5.
European Union Satellite Center (EUSC) produce informaþii pe care majori-

tatea statelor membre nu le-ar putea culege. Dacã ne-am rezuma doar la acest
fapt, s-ar putea conchide cã aportul Centrului Satelitar pledeazã pentru modelul
asistenþei de sus în jos, lucru care nu înseamnã cã EUSC satisface pe de-a
întregul nevoile de IMINT6 ale Uniunii ºi ale statelor membre. Totuºi, acesta nu
depinde de UE ca organizaþie, capacitatea de a furniza date este limitatã canti-
tativ ºi calitativ de input-ul cãtre centrul satelitar, iar beneficiarii nu obiºnuiesc
sã utilizeze în analizele lor imagini culese din astfel de surse.
Intelligence Division of the European Military Staff (INTDIV) din cadrul for-

maþiunilor militare europene adaugã plusvaloare nu prin producerea unor eva-
luãri pe care agenþiile naþionale nu ar fi capabile sã le ofere, ci prin prelucrarea
unor date ºi informaþii care, din motive politice, nu pot fi furnizate de o singurã
þarã. Ca de altfel întregul Staff Militar European (EUMS), INTDIV, înfiinþat încã
din 1999, nu are o capabilitate care sã lipseascã într-adevãr majoritãþii statelor
membre (aproape toate þãrile au o structurã militarã care se ocupã cu planificarea
strategicã a operaþiunilor forþelor naþionale). Dar pentru cã EUMS urmãreºte
obiectivele Politicii Europene de Securitate ºi Apãrare (ESDP), nici un stat ma-
jor naþional nu îi va putea prelua menirea. Natura multinaþionalã a misiunii intrã
în contradicþie ºi face contraproductivã, dacã nu chiar inacceptabilã îndeplinirea
scopurilor INTDIV de cãtre o agenþie naþionalã. Prin urmare, deºi valoarea-adãu-
gatã de aceastã structurã nu derivã în primul rând din rezultatele activitãþii de
culegere ºi prelucrare de informaþii, totuºi ea presupune „asistenþã pe verticalã“,
fiind fundamentalã pentru misiunile europene de tip Petersberg.
Situation Centre (SITCEN) a fost creat în 2001 de secretarul general / înaltul

reprezentant al Consiliului Europei (SGHR) (iar nu de un Consiliul decizional)
ºi oferã suport informaþional SGHR despre regiunile din afara UE. Aici este
punctul în care diferite date provenite de la ºapte agenþii naþionale ºi „informaþii
civile“ sunt sintetizate într-o evaluare fundamentatã pe toate tipurile de surse. De
vreme ce politica externã a Uniunii se doreºte a fi globalã, SGHR ar avea nevoie
de diagnoze care sã acopere integral mapamondul cu informaþii oferite în timp
real în funcþie de agenda de lucru a acestuia. Printe puþinii beneficiari ai infor-
maþiilor SITCEN se numãrã ºi membrii Comitetului Politic ºi de Securitate, cei
ai staff-ului militar european, precum ºi cei din Unitatea de Programare ºi Avi-
zare Timpurie (PPEWU) ori din Comisiile pentru relaþii externe DG Relex.

Evident cã un asemenea input nu poate fi furnizat de vreo agenþie naþionalã,
care, chiar dacã acoperã informativ tot globul, va þine cont mai întâi de priori-
tãþile interesului celor care iau decizii naþionale. Coroborând informaþii de la
toate statele membre, SITCEN ar putea oferi produse adaptate nevoilor SGHR
ºi altor beneficiari din structurile ESDP, ale Comisiei Europene, ca ºi statelor
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membre. Deocamdatã, pe baza unei perspective globale, se alcãtuieºte un
Watchlist, redefinitã la fiecare ºase luni, în care 25–30 de areale cu potenþial de
crizã sunt considerate prioritare în demersul de monitorizare.

Aceste produse de informare ar putea contribui la armonizarea cunoºtinþelor
ºi ar putea facilita constituirea unor puncte de vedere comune asupra strategiilor
specifice celui de-al doilea pilon european. În general, statele membre preferã
sã-ºi defineascã propria politicã externã, dar în condiþiile în care UE oferã cadrul
de formulare a unei politici comune, statele membre doresc sã se asigure cã ra-
poartele centrului corespund cu informaþiile care fundamenteazã propria poziþie
naþionalã. Rezultã cã vor oferi acele date ºi informaþii care le vor sprijini intere-
sele. Chiar dacã admitem cã SITCEN va fi dezinformat, aceastã manipulare va
servi statelor care au poziþii diferite faþã de UE, iar centrul va elabora rapoarte
mai echilibrate ºi mai critice — ceea ce nu este neapãrat indezirabil.
Europol, datoritã manierei deficitare de a-i concepe structura ºi funcþionarea,

este limitat. Imperfecþiunile sale nu reflectã incompetenþa ofiþerilor, nici insufi-
cienþa resurselor. Prin contrast cu EUSC, INTDIV sau SITCEN, furnizorii de in-
formaþii ai Europolului sunt aceeaºi cu principalii beneficiari: agenþiile naþio-
nale. Aceasta, corelat cu faptul cã nici o responsabilitate naþionalã nu a fost
transferatã cãtre Europol, conduce la situaþia în care Europolul nici nu uºureazã
activitatea agenþiilor naþionale, nici nu produce ceva ce nu se poate produce la
nivel naþional. Agenþiile naþionale nu pot pune vreun eºec pe seama proastei
funcþionãri a Europolului, lor revenindu-le întreaga sarcinã de a produce evaluãri
necesare securitãþii naþionale. Drept consecinþã, vor prefera colaborarea bi sau
multilateralã, mai degrabã decât sã împãrtãºeascã informaþii în cadrul
Europolului. Nota bene: informaþiile din reþeaua Europol, fiind interne Uniunii,
nu sunt împãrtãºite cu celelalate agenþii europene de securitate care produc
intelligence extern.

4. Concluzii care ne confirmã presupoziþiile: nimic nou sub soare,
chiar dacã-i de Bruxelles

A. Agenþiile de securitate din statele membre vor coopera, ca ºi pânã acum,
însã niciodatã complet ºi dezinteresat.

B. Delimitarea competenþelor serviciilor naþionale, de pildã în domeniul
military intelligence, ºi a celor INTDIV, sau chiar SITCEN nu va fi întotdeauna
posibilã în termeni clari — interesele naþionale ºi cele ale Uniunii vor fi
convergente sub toate aspectele.

C. Din experienþa instituþiilor europene de pânã acum, este probabil ca sferele
de acþiune ale agenþiilor de securitate ale UE sã reflecte o supradimensionare bi-
rocraticã ºi artificialã, care va creºte timpul necesar luãrii unei decizii de securitate
comunitarã ºi va face dificil de identificat niºele de informare rãmase descoperite.

D. Nu se va putea stabili o listã ºi o ierarhie fermã a beneficiarilor comunitari
ºi ai celor naþionali — fiecare evaluare de securitate va presupune o altã configu-
raþie a decidenþilor ºi alte prioritãþi.

E. În cadrul UE, statele membre nu sunt pregãtite sã cedeze acestui for supra-
naþional preponderent economic ºi politic, prerogativele asupra unor instituþii
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atât de importante, vitale pentru securitatea ºi interesele lor. În plus, nu sunt pe
deplin anticipate limitele extinderii Uniunii..., iar trupele Uniunii vor fi integral
operaþionale abia în 2007 — motive de non-angajare comunã militarã ºi de
securitate, cel puþin deocamdatã! Mai mult, care vor fi relaþiile de securitate
dintre statele situate la marginea UE ºi vecinii lor?

F. Fãrã o reþea extrem de bine structuratã ºi protejatã de comunicare ºi stocare
a datelor de securitate nu se poate concepe o comunitate europeanã de infor-
maþii, alcãtuitã în principal din state cu un grad de informatizare estimat în jurul
a 75%.

G. Este greu de imaginat un produs de informare coerent, complet ºi livrat la
momentul oportun rezultat din colaþionarea unor date ºi informaþii provenite de
la instituþii cu moduri de colectare ºi metode de prelucrare semnificativ diferite.

H. Vor fi inerente problemele datorate traducerii din diversele limbi naþio-
nale: în cele mai bune cazuri, timpul necesar redactãrii materialelor în limba
englezã va prelungi termenul de predare al evaluãrilor, în cele mai pesimiste
scenarii — vor apãrea neînþelegeri, mai ales în materialele de sintezã, în care
nuanþele sunt esenþiale.

I. Interconexarea datelor care intrã în jurisdicþia Europol, cu cele de la
agenþiile naþionale de securitate ºi cu cele „externe“ provenite de la INTDIV,
SITCEN ºi EUSC este fundamentalã pentru a face faþã ameninþãrilor pentru care
nu sunt relevante nici graniþele naþionale, cu atât mai puþin frontierele Uniunii
— genAl Quaeda, traficul cu tehnologie cu dublã utilizare, vehicularea de agenþi
patogeni specifici terorismului biologic.

J. Deocamdatã, de obicei, conducerea acestor structuri europene presupune ºi
prezenþa câte unui reprezentant al statelor membre. Ne este greu sã ne închi-
puim, dacã nu imposibil, cum vor dobândi coerenþã deciziile luate în asemenea
foruri, dat fiind faptul cã nici egalitatea sau proporþionalitatea democraticã nu
este aplicabilã, nici armonizarea cu un presupus acquis comunitar în domeniu nu
se produce anterior aderãrii.
Pânã la noi ordine, agenþiile de securitate par a avea mai multe ºanse la efi-

cienþã dacã se raporteazã la interesul naþional, respectiv la riscurile ºi amenin-
þãrile care îl pericliteazã. Comunitatea informativã europeanã va fi, probabil,
unul dintre bastioanele finale ale procesului de integrare ºi de afirmare a
Europei ca actor unitar pe scena internaþionalã.

NOTE
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1. Propunerile nu au fost nici mãcar supuse unei
dezbateriii oficiale.

2. Cf. Rãdoi, Mireille, Serviciile de informaþii ºi
decizia politicã, Bucureºti, Editura Tritonic,
2003, p. 17–18.

3. Este, de pildã, cazul multor angajaþi S.R.I.,
S.I.E., O.R.N.I.S. ori din structurile militare de
informaþii care au beneficiat de stagii de pregã-
tire asistate de serviciile de securitate sau de
informaþii din þãri membre NATO.

4. Cf. Politi Alessandro, Why is European
intelligence policy necessary?, în: „Towards a
European intelligence policy“, Institute for
Security Studies of WEU, decembrie 1998.

5. A se vedea pe larg Björn Müller-Wille, For our
eyes only? Shaping an intelligence community
within EU, în: „Occasional Papers“, no. 50,
january 2004.

6. Imagery Intelligence — informaþii culese cu aju-
torul sateliþilor ºi platformelor aeriene teleghidate.


