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Abstract. This study argues that NATO and EU are inextricably linked
both by the large number of members of both organizations and the
general security options and solutions they generate. In this respect, the
author presents the role of NATO in European security and stability in the
past and present, and NATO’s transformation by adopting the European
security concept with five dimensions: political, military, economic, social
and environmental.

Keywords: NATO, EU, security, stability.

NATO ºi Uniunea Europeanã sunt legate indisolubil atât prin numãrul mare
de state membre ale ambelor organizaþii, cât ºi prin opþiunile ºi soluþiile de secu-
ritate generale pe care ambele instituþii le genereazã. În acest sens, credem cã
este utilã o trecere în revistã a rolului NATO în decursul timpului pentru securi-
tatea ºi stabilitatea Europei, apoi vom evalua convergenþa reformelor pentru
aderarea la NATO ºi UE, în fine, vom aminti caracterul politic ºi economic al
NATO pentru a sublinia faptul cã, dincolo de valori, instrumente ºi metodologii
comune în domeniul securitãþii, NATO ºi UE sunt consistente, au o convergenþã
perfectã, dar ºi acoperã ambele domenii mai vaste decât cele stricte în care sunt
preocupate prin statut, într-o simbiozã completã.
Aceasta ne va proba, pe de o parte, compatibilitatea absolutã a UE ºi NATO

ºi va releva preocupãrile UE ca organizaþie în elaborarea ºi dezvoltarea, cu spri-
jinul NATO, a propriei Politici Externe ºi de Securitate Comune — PESC ºi, în
cadrul acesteia, dezvoltarea Politicii Europene de Securitate ºi Apãrare — PESA.
Aceste politici sunt susþinute de NATO, compatibile cu NATO ºi susþin politicile
de Apãrare ºi Securitate ale Alianþei cu plusvalorile capabilitãþilor proprii ale
UE, un gest complementar acordurilor Berlin Plus prin care NATO oferã instru-
mente ºi capabilitãþi proprii pentru politicile de securitate ºi apãrare ale UE în
zone în care NATO nu are un interes direct.
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Mai mult, anunþul Franþei la Summit-ul NATO de la Bucureºti privind reîn-
toarcerea în deplinãtatea atribuþiilor ºi angajamentelor în structurile militare ale
NATO, precum ºi prioritatea pe care Parisul, în calitatea sa de deþinãtor al Preºe-
dinþiei rotative semestriale a Uniunii Europene, ºi-a fixat-o pentru al doilea se-
mestru al anului 2008, respectiv întãrirea PESA, dar ºi crearea unor reguli, meto-
dologii ºi criterii de compatibilitate — dacã nu chiar de acquis, în viitor — pentru
domeniul politicii Externe, de Securitate ºi Apãrare, toate aratã cã nu poate fi
compatibilitate între un stat membru/aspirant al Uniunii Europene ºi un stat ce-ºi
soluþioneazã problemele de securitate prin garanþii oferite de Federaþia Rusã.

*
Imediat dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, rolul Statelor Unite în Europa

distrusã de rãzboi a fost de primã importanþã. Mai întâi, SUA au finanþat, prin
intermediul Planului Marshall, reconstrucþia economicã a Europei Occidentale
dupã rãzboi. Apoi, SUAau sprijinit constituirea Europei Unite, ulterior a Uniunii
Europene. În toatã perioada Rãzboiului Rece, SUA ºi legãtura transatlanticã au
reprezentat pilonii securitãþii Europei Occidentale. Prin intermediul NATO, con-
stituitã în 1949, SUA au oferit garanþii de securitate ºi au gestionat apãrarea co-
munã a Alianþei.
Pentru a vedea pe îndelete rolul NATO în securitatea ºi stabilitatea Europei

sunt relevante câteva componente de naturã istoricã, care au transformat Europa
— de la suma aliaþilor din NATO la ideea Europei complete, democratice ºi li-
bere, lansatã la Summit-ul NATO de la Praga. Apoi e interesant de vãzut schim-
barea NATO dupã prãbuºirea „imperiului exterior“, transformarea ºi adaptarea
la Alianþa militarã a valorilor ºi conceptului parteneriatului, extinderii ºi primirii
de noi membri. Mai mult, cu aceeaºi ocazie a Summit-ului NATO de la Roma,
din 1991, putem înregistra o altã dovadã majorã de coerenþã ºi consistenþã a va-
lorilor ºi ideilor comune în domeniul securitãþii între NATO ºi UE, respectiv mo-
dificarea Conceptului strategic ºi adoptarea de cãtre Alianþã a definiþiei securi-
tãþii promovatã de ªcoala europeanã de securitate de la Copenhaga, respectiv
securitatea cu 5 dimensiuni: politicã, militarã, economicã, socialã ºi de mediu.
Apoi vom reveni cu primul Summit al NATO lãrgitã ºi noul Concept strategic

al Alianþei de la Washington 1999, la 50 de ani de viaþã ai organizaþiei, moment
în care este consemnatã atât extinderea Alianþei cu primii aliaþi din spaþiul fost
socialist, apoi asumarea securitãþii întregii Europe drept element indispensabil
de securitate a statelor membre ale NATO, dar ºi apariþia în premierã a operaþiu-
nilor „out of area“, adicã în afara spaþiului aliat. Balcanii, dar ºi spaþiul european
postsovietic devin arii de interes direct ale NATO ºi spaþii de a cãror securitate
ºi stabilitate depinde securitatea statelor membre ale Alianþei.
Relaþia cu Rusia este o altã componentã a strategiei de îndeplinire a rolului

NATO în securitatea ºi stabilitatea Europei. Relaþiile stabilite cu Federaþia Rusã
la Roma, în 2002, sunt trecute în revistã, ca ºi evoluþia lor anterioarã ºi dupã crea-
rea Consiliului NATO-Rusia. Evoluþia acestei relaþii, dar ºi a securitãþii europene
dupã 11 septembrie, este consemnatã în ultimele documente ale Alianþei de la
Summit-ul NATO de la Bucureºti. Aici, NATO ºi Europa îºi vãd securitatea rea-
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lizatã printr-o componentã globalã ºi aranjamente ce includ parteneri globali,
ONU, dar ºi operaþiuni pe alte continente, pentru a preveni ca rãzboiul antitero-
rist sã se desfãºoare pe teritoriul european.
În fine, pentru a întregi rolul NATO în securitatea ºi stabilitatea Europei, vom

trece succint în revistã operaþiunile Alianþei desfãºurate pe continentul european,
în special a celor realizate împreunã cu Uniunea Europeanã sau transferate aces-
teia, pentru partea de reconstrucþie ºi implementare instituþionalã a valorilor.

1. Istoria NATO în Europa post-rãzboi rece

Parteneriatul ºi cooperarea euro-atlanticã sunt privite astãzi drept unele dintre
principalele obiective ale NATO. Procesul a fost lansat în 1990, când liderii Ali-
anþei au lansat un proces de reconstrucþie a încrederii, prieteniei ºi parteneria-
tului peste linia de diviziune Est-Vest a Europei, stabilitã de Rãzboiul Rece.
Atunci s-a propus o formulã a relaþiei de cooperare cu statele Europei Centrale
ºi de Est ºi cu republicile sovietice. Aºa a fost creat Consiliul de Cooperare
Nord-Atlantic — NACC, în decembrie 1991, ca un forum de consultãri Est-Vest
în Europa.
Pasul decisiv înainte a apãrut totuºi în 1994, odatã cu lansarea Parteneriatului

pentru Pace — PfP, un program important de cooperare practicã bilateralã între
NATO ºi parteneri individuali din spaþiul fost socialist ºi fost sovietic. Programul
promova transparenþa în domeniul planificãrii de apãrare ºi a bugetãrii, controlul
democratic al forþelor militare ºi participarea comunã în misiuni de menþinere a
pãcii ale NATO, drept instrumente de construcþie a încrederii între statele euro-
pene.
Invitaþia de a intra în Parteneriatul pentru Pace a fost acceptatã de 30 de state

central, est-europene ºi foste sovietice. Dintre acestea, 10 au devenit deja membre
ale Alianþei, iar alte 3 au fost invitate în Alianþã, la Summit-ul NATO de la Bucu-
reºti, urmînd sã parcurgã etapele de ratificare sau faza prealabilã de soluþionare
a unui diferend simbolic cu unul dintre membrii Alianþei, în cazul Macedoniei.
Consultãrile pe teme legate de securitate ºi apãrare dintre cei 26 aliaþi ºi cele

20 state partenere au loc în cadrul Consiliului Parteneriatului Euro-atlantic —
EAPC, instituþie care a succedat NACC în 1997. Forþele militare ale Alianþei ºi
statelor partenere interacþioneazã ºi desfãºoarã frecvent exerciþii împreunã pe
baza unor programe bilaterale convenite. Mai mult, pînã la 9000 de soldaþi din
þãrile partenere au participat la operaþiunile NATO de menþinere a pãcii în Bal-
cani, cu o contribuþie a Rusiei mai importantã decât a oricãrui alt stat partener.
Toate acestea sunt dovezi ferme ºi indiscutabile, recunoscute unanim, privind
rolul NATO în securitatea ºi stabilitatea Europei.

2. Roma 1991 — Europa cooperãrii, pãcii ºi a prosperitãþii

Declaraþia Summit-ului NATO de la Roma, din 1991, este unul dintre docu-
mentele relevante în legãturã cu modul în care a planificat Alianþa contribuþia sa
pentru viitorul european de securitate ºi stabilitate, fundament pentru cooperare,
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pace ºi prosperitate între statele europene aflate anterior de o parte ºi de alta a
Cortinei de fier.
Astfel, Summit-ul NATO de la Roma a adoptat formulele de transformare ale

Alianþei, în contextul prãbuºirii Europei de Est, a revoluþiilor democratice ºi lan-
sãrii reformelor, a dispariþiei Tratatului de la Varºovia ºi a ultimelor luni ale
Uniunii Sovietice. Cu aceastã ocazie, NATO a probat capacitatea de adaptare ºi
de identificare a rolului sãu în noua Europã, fapt ce a ajutat-o sã supravieþuiascã
rãzboiului rece cu o nouã agendã, în care securitatea ºi stabilitatea Europei era
în prim plan.
Astfel, principala transformare a fost simplu de identificat datoritã modului

în care a fost creatã NATO ca alianþã pentru apãrarea comunã a membrilor sãi,
bazatã pe un nucleu de valori împãrtãºite, valori care au fost propuse tuturor sta-
telor membre drept scopuri pentru viitoarea misiune, pe baza teoriei cã „statele
democratice ºi prospere nu fac rãzboaie unul contra altuia“, ci îºi rezolvã diver-
genþele prin metode diplomatice ºi juridice, prin negocieri. Deci, rolul NATO a
fost schiþat chiar de la Roma, din 1991, acela de promovare a valorilor comune,
europene. Articolul 2 al Declaraþiei comune de la Roma noteazã „Lumea s-a
schimbat dramatic. Alianþa a avut o contribuþie esenþialã la aceastã schimbare.
Popoarele Americii de Nord ºi din întreaga Europã pot sã se alãture unei comu-
nitãþi de valori bazate pe libertate, democraþie, drepturile omului, stat de drept.
Ca agent al schimbãrii, sursã de stabilitate ºi garantor indispensabil al securitãþii
membrilor sãi, Alianþa noastrã va continua sã joace un rol cheie pentru edificarea
unei ordini durabile a pãcii în Europa: o Europã a cooperãrii ºi prosperitãþii“.
Alianþa recunoºtea cã, în mediul de incertitudine ºi schimbãri imprevizibile,

NATO ºi relaþia sa transatlanticã au demonstrat cã prezenþa semnificativã a for-
þelor americane în Europa îºi pãstreazã o valoare pe termen lung pentru securi-
tatea ºi stabilitatea Europei, în continuare. Toate funcþiile ºi capabilitãþile Alian-
þei erau necesare în continuare pentru realizarea securitãþii ºi stabilitãþii în
Europa în schimbare, în sensul larg abordat de conceptul strategic la Roma, sen-
sul european al definiþiei securitãþii, menþionat în articolul 4 al Declaraþiei finale
de la Roma: „concept conþinând aspecte politice, economice, sociale ºi de me-
diu, pe lângã dimensiunea militarã a securitãþii“.
Documentul sublinia faptul cã niciodatã pânã la acea datã NATO nu ar fi

sperat sã-ºi asigure obiectivele de securitate ºi stabilitate în Europa prin mijloace
exclusiv politice, iar noua definiþie europeanã a securitãþii permitea lãrgirea þin-
telor ºi noilor funcþii ale Alianþei pentru perspectiva stabilizãrii durabile a Euro-
pei. Practic, politica de securitate a Alianþei se putea baza pe trei piloni, dialog,
cooperare ºi menþinerea capabilitãþilor de apãrare comunã, scopul fiind preve-
nirea ºi gestionarea crizelor ce afecteazã securitatea.
De altfel, documentul final de la Roma menþiona dimensiunea militarã a Ali-

anþei drept factor esenþial, în contextul definiþiei largi a securitãþii. Documentul
menþiona fãrã dubiu „menþinerea de cãtreAlianþã a caracterului sãu pur defensiv,
aranjamentele sale colective bazate pe structura militarã integratã ºi acorduri de
cooperare ºi coordonare ºi, pentru acea perioadã, pe termen previzibil, menþine-
rea strategiilor bazate pe cele douã dimensiuni, nuclearã ºi convenþionalã, ca ele-
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mente indisolubile ale capacitãþii de descurajare. Pentru noile obiective, se anun-
þa deja necesitatea reducerii dimensiunii forþelor convenþionale ºi flexibilizarea
acestora, în sensul creºterii mobilitãþii lor pentru a putea reacþiona într-un numãr
mare de cazuri ºi misiuni, fiind pregãtite atât pentru apãrare cât ºi pentru inter-
venþie în caz de conflicte.
Forþele nucleare ale NATO (ale statelor membre dar cedate Alianþei, pentru

motive de capacitate de negociere ºi capabilitãþi comune) au fost reduse, 80%
din stocul de rachete sub-strategice (cu razã micã ºi medie de acþiune) fiind
distruse, în baza concluziilor planificãrii apãrãrii nucleare de la Taormina.
Scopul fundamental al acestor forþe era unul eminamente politic: prezervarea
pãcii ºi prevenirea rãzboiului sau a oricãrei forme de coerciþie asupra statelor
membre. Practic, Summit-ul de la Roma a fost ultimul care mai menþiona în
documentele sale forþele nucelare.
ªi dezvoltarea unei identitãþi europene de apãrare era lansatã la acea datã în

discuþie, tot în cadrul NATO, în momentul când de abia era creatã Uniunea Eu-
ropeanã, în baza Tratatului de la Maastricht, din 1991, prin unificarea celor trei
comunitãþi europene ºi crearea mecanismelor politico-instituþionale ºi de decizie
comune.
Astfel, se menþiona în declaraþia finalã cã, pe baza consensului exprimat la

reuniunea miniºtrilor Afacerilor Externe ai Statelor membre ale NATO de la
Copenhaga, NATO susþine „dezvoltarea unei identitãþi de securitate ºi un rol în
domeniul Apãrãrii al acestei Identitãþi, reflectat prin întãrirea ºi mai puternicã a
pilonului european din interiorul Alianþei, fapt ce ar întãri integritatea ºi efica-
citateaAlianþei Atlantice. Creºterea rolului ºi responsabilitãþilor membrilor euro-
peni este o bazã importantã a transformãrii Alianþei. Aceste douã procese se po-
tenþeazã reciproc“. În acelaºi timp, se menþiona întãrirea legãturii transatlantice
care garanteazã unitatea strategicã ºi indivizibilitatea securitãþii tuturor mem-
brilor NATO.
Mai mult, aliaþii se angajau ca, „pe mãsurã ce procesul de edificare a PESC

ºi PESA va evolua, sã dezvolte aranjamente practice pentru a asigura transpa-
renþa ºi complementaritatea“ între Identitatea europeanã, Uniunea Europei Occi-
dentale ºi NATO.
Interesante sunt ºi evaluãrile ºi transformãrile în ceea ce priveºte relaþiile cu

Uniunea Sovieticã ºi cu celealte state foste socialiste din Europa Centralã ºi de
Rãsãrit. Documentul oferã „un pas calitativ înainte“ în relaþiile bilaterale peste li-
nia frontului rãzboiului rece, în articolele 9-11 ale Declaraþiei finale de la Roma.
Astfel, pe baza valorilor comune asumate deAlianþã încã de la înfiinþare ºi pe

baza noului rol de promotor al acestor valori, identificat de NATO dupã dispari-
þia Tratatului de la Varºovia, Alianþa ºi-a asumat „încurajarea dezvoltãrilor de-
mocratice din Uniunea Sovieticã ºi Europa Centralã ºi de Est, ca ºi angajamentul
acestor state pentru reforme economice ºi respingerea totalitarismului comunist,
ca formã de guvernare a statelor proprii“.
Alianþa îºi asumã „susþinerea tuturor paºilor din statele Europei Centrale ºi de

Est în sensul reformelor ºi se angajeazã sã asigure asistenþã practicã pentru a le
ajuta sã aibã succes, în aceastã tranziþie dificilã. Mai mult, documentul menþionea-
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zã în articolul 9 faptul cã „acest sprijin ºi asistenþã (asumatã financiar de statele
membre aleAlianþei –n.a.) se bazeazã pe convingerea cã securitatea statelor mem-
bre ale Alianþei este inseparabilã de securitatea celorlaltor state din Europa“.
Deci, Alianþa îºi asuma tranziþia ºi securitatea statelor central ºi est europene

tocmai pentru cã propria sa securitate era dependentã direct de securitatea tutu-
ror statelor din Europa. Mai mult, aceste formulãri aratã foarte clar preocupãrile
Alianþei în toate domeniile transformãrii ºi valorilor, dar ºi în domeniul econo-
mic, nu numai în domeniul militar ºi de securitate. Mitul NATO militarist ºi
belicos din perioada rãzboiului rece îºi pierdea astfel orice temei, chiar ºi pe cel
propagandistic.
Articolul 10 al documentului menþioneazã explicit dezideratul unei Europe

complete ºi libere, ºi menþioneazã modul în care NATO sprijinã acest deziderat:
prin întãrirea percepþiei de securitate ºi încredere a statelor europene, prin sprijini-
rea abilitãþilor de a-ºi îndeplini angajamentele din cadrul CSCE ºi prin asigurarea
democratizãrii ireversibile. Li se adãuga un program de schimburi de vederi în do-
meniul securitãþii ºi conexe, cu schimburi ºi contacte militare, scopul fiind creº-
terea încrederii ºi mersul în direcþia preocupãrilor de securitate ale acestor state.
Pe aceastã bazã a fost edificatã relaþia dintre Alianþã ºi statele europene ne-

membre. În paralel cu apariþia ºi dezvoltarea instituþiilor democratice din aceste
state, creºterea nevoii de cooperare între toate statele europene, a apãrut dorinþa
acestor state de a avea relaþii mai apropiate, consistente ºi cuprinzãtoare cu
Alianþa, de unde nevoia unui nivel de cooperare calitativ nou. Iar soluþia a fost
angajamentul creãrii unei relaþii instituþionalizate pentru consultãri ºi cooperare
în domeniile politice ºi de securitate (art.11 din Declaraþia finalã a Summit-ului
NATO de la Roma), fiind invitate la efortul de elaborare a cadrului instituþional
Bulgaria, Cehoslovacia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Ungaria
ºi Uniunea Sovieticã.
Propunerea consta în lansarea relaþiilor diplomatice reciproce NATO- statele

europene, în deschiderea de ambasade, precum ºi într-o agendã serioasã ºi struc-
turatã de întâlniri: anuale ale Consiliului Nord-Atlantic, la nivel ministerial, în
cadrul Consiliului Cooperãrii Nord-Atlantice; periodice, la nivel de ambasadori,
în cadrul Consiliului Nord-Atlantic; extraordinare, la nivel ministerial sau de
ambasadori, în cazuri ce necesitã aceste întâlniri; reuniuni regulate, la intervale
stabilite, în comitetele NATO inclusive, cele politic, economic ºi militar, dar ºi
la alte niveluri ale instituþiilor militare din cadrul NATO.
Practic, NATO îºi deschidea transparent activitãþile tuturor statelor europene,

propunînd ºi baza juridicã de cooperare ca fiind cea asiguratã de CSCE pentru
toate statele implicate ºi documentele Alianþei pentru statele membre. Agenda
întâlnirilor avea sã se bazeze pe securitate ºi chestiuni conexe. Aliaþii urmau sã-ºi
ofere experienþa ºi expertiza în diferite domenii, precum planificarea apãrãrii,
conceptele democratice de stabilire a relaþiilor civil-militare, coordonarea civil-
militar în managementul traficului aerian, conversia complexelor militar-indus-
triale în companii economice civile. În plus, toate statele europene erau invitate
în programele alianþei de cercetare ºtiinþificã ºi de mediu ºi erau incluse într-un
vast program de informare asupra NATO prin canale diplomatice ºi ambasade.
Resursele urmau sã fie asigurate de cãtre aliaþi.
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3. Conceptul strategic de la Roma 1991 — noua definiþie
a securitãþii europene

Deschiderea, transparenþa, implicarea NATO în securitatea europeanã a alia-
þilor ºi a tuturor statelor, indivizibilitatea securitãþii europene, toate erau consem-
nate în Conceptul Strategic al Alianþei care consemna gândirea, politicile, instru-
mentele ºi capabilitãþile NATO în apãrarea Europei ºi a securitãþii europene.
În cadrul Conceptului strategic, interesantã este, mai întâi, evaluarea noului

mediu strategic ºi de securitate. Astfel, NATO vede schimbãrile politice profun-
de care au avut loc în 1989 drept o îmbunãtãþire radicalã a mediului de securitate
în primul rând prin faptul cã „foºtii sateliþi ai URSS ºi-au redobîndit suverani-
tatea deplinã“, prin aceasta subliniind gândirea occidentalã cã doctrina Brejnev
a suveranitãþii limitate nu a putut fi rãsturnatã ca uzanþã în blocul rãsãritean pînã
la revoluþiile democratice care au rupt barierele ºi frontierele Est-Vest.
Un alt punct marcat ce limita suveranitatea ºi independenþa ºi a cãrui soluþio-

nare deschidea calea colaborãrii cu NATO era retragerea trupelor sovietice din
Europa de Est. Astfel, documentul consemneazã faptul cã cele trei republici bal-
tice ºi-au redobîndit independenþa, în timp ce forþele sovietice s-au retras din Un-
garia ºi Cehoslovacia ºi trebuie sã-ºi încheie retragerea din Germania ºi Polonia
pînã în 1994. Aceºti foºti duºmani formali ai Alianþei au decis desfiinþarea Tra-
tatului de la Varºovia ºi au respins definitiv rãzboiul ideologic cu Occidentul.
Mai mult, între noile obiective ale statelor eliberate de comunism se numãrau

implementarea politicilor de creare a democraþiei pluraliste, a statului de drept,
a respectãrii drepturilor omului ºi a economiei de piaþã, practic principalele
valori pe care le împãrtãºea ºi NATO. De aici ºi constatarea cã divizarea Europei
din motive ideologice s-a încheiat ºi cã aceste state se apropiau în mod natural,
prin valori, de fundamentele colaborãrii în cadrul NATO, în timp ce sursa con-
fruntãrii militare din timpul rãzboiului rece nu mai exista.
De altfel la capitolul rezervat obiectivelor Alianþei, erau reluate principiile

actului fondator printre care apãrarea libertãþii ºi securitãþii membrilor sãi prin
mijloace militare ºi politice, conform principiilor Chartei Naþiunilor Unite. De
asemenea, NATO luptã pentru o pace justã ºi durabilã în Europa, pe baza valo-
rilor democraþiei, drepturilor omului ºi statului de drept.
Documentul reafirmã, în articolul 16, reiterarea legãturii transatlantice ºi fap-

tul cã „securitateaAmericii de Nord este legatã permanent ºi indisolubil de secu-
ritatea Europei întregi“, un angajament de implicare ºi justificare a nevoii de a
sprijini securitatea tuturor statelor europene. La nivelul expresiei practice, acest
principiu se traduce în nevoia unui efort colectiv ºi eficace al tuturor membrilor
pentru apãrarea intereselor comune.
Între sarcinile pe care instrumentele NATO le puneau în practicã se numãrau:

politica de securitate a NATO constã în prezervarea pãcii cu ajutorul instrumen-
telor prezenþei unor capabilitãþi militare suficiente pentru a preveni rãzboiul ºi o
apãrare eficace; o capabilitate suficientã pentru a gestiona cu succes crizele ce
afecteazã securitatea membrilor sãi; urmãrirea eforturilor politice de privilegiere
a dialogului cu alte naþiuni care îºi doresc o abordare de tip cooperare în dome-
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niul securitãþii europene, inclusiv în domeniile controlului armamentelor ºi a
dezarmãrii.
Obiectivul fundamental al Alianþei, menþionat în Conceptul strategic la art.

20, este acela de „a oferi una dintre fundaþiile indispensabile pentru un mediu de
securitate sigur în Europa, bazat pe creºterea instituþiilor democratice ºi angaja-
mentul pentru rezolvarea paºnicã a disputelor, în care nicio þarã sã nu poatã sã
intimideze sau sã exercite coerciþie asupra oricãrei naþiuni europene sau sã-i
impunã hegemonia prin ameninþarea cu utilizarea forþei“. O descriere a libertãþii
ºi independenþei efective a oricãrui stat european.
Mai mult, conceptul strategic are un capitol rezervat, începând cu articolul

23, protejãrii pãcii într-o nouã Europã. Articolul menþioneazã faptul cã Alianþa
nu-ºi limiteazã opþiunile ºi cã, în ciuda capabilitãþilor militare suficiente ºi a op-
þiunii de rezervã de a putea utiliza ºi aceste mijloace militare la nevoie, pentru
apãrare ºi soluþionarea crizelor, considerã cã obiectivele sale — de apãrare a se-
curitãþii ºi integritãþii teritoriale a membrilor sãi ºi de instituire a unei pãci juste
ºi durabile în Europa — trebuie atinse în primul rând prin mijloace paºnice. In-
strumentele esenþiale sunt dialogul, cooperarea, gestionarea crizelor ºi preveni-
rea conflictelor.

4. Washington 1999 — Operaþiuni „out of area“.
Securitatea Europei la 50 de ani de existenþã ai NATO

La 50 de ani de la semnarea Tratatului Nord Atlantic, statele membre ale
NATO s-au reunite la Washington pentru a sãrbãtori jubileul. Cu aceastã ocazie,
declaraþia finalã ºi adoptarea unui nou Concept strategic avea sã valideze noile
transformãri ale Europei ºi Alianþei, cu aceeaºi preocupare a securitãþii întregii
Europe. De aceastã datã însã, NATO intrase deja în procesul de extindere, în
timp ce operaþiunile sale nu se rezumau numai la cele de pe teritoriul strict al
statelor membre, ci globalizarea ºi ameninþãrile regionale din Europa au dus la
necesitatea operãrii în întreaga Europã, „out of area“, oriunde se afla o crizã ce
afecta securitatea membrilor Alianþei. Acest pas confirma definitiv angajamentul
responsabilitãþii NATO pentru securitatea întregii Europe, care afecta în mod
direct securitatea membrilor europeni ai Alianþei.
De aceastã datã, de asemenea, NATO se pregãtea sã devinã o Alianþã pentru

secolul 21, bazatã pe acelaºi pachet de principii ale democraþiei, libertãþii indivi-
duale, statului de drept ºi apãrãrii colective, bazatã pe legãtura transatlanticã a
parteneriatului unic ºi indivizibil pentru Apãrare ºi securitate ce leagã Europa de
America de Nord.
Noua Alianþã era deja anunþatã a fi mai largã, mai capabilã ºi mai flexibilã,

angajatã în apãrarea colectivã ºi capabilã sã preia ºi alte misiuni precum contri-
buþia la prevenirea eficace a conflictelor ºi angajarea activã în managementul
crizelor ºi operaþiuni de rãspuns la crize. Obiectivul fundamental era, de aceastã
datã, la distanþã de 8 ani, „cooperarea cu naþiuni ºi organizaþii pentru promovarea
ºi creºterea securitãþii, prosperitãþii ºi democraþiei în întreaga regiune transatlan-
ticã. Mai mult, primul pas al extinderii fusese deja fãcut, Cehia, Ungaria ºi Po-
lonia fiind noii membri ai Alianþei, o probã vie a depãºirii divizãrii Europei.
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NATO în secolul XXI îºi pãstra puterea ºi avantajele din trecut în contextul noi-
lor misiuni, noilor membri ºi noilor parteneri. Cu aceastã ocazie, la Washington:
s-a adoptat un nou Concept Strategic; s-a reafirmat angajamentul pentru proce-
sul de extindere al Alianþei; a fost aprobat Planul de Acþiuni pentru Aderare —
MAP pentru statele ce-ºi doreau sã se alãture NATO; a fost completatã decizia
de la Berlin — aºa numitele acorduri Berlin plus între NATO ºi UE — pentru
construcþia Indentitãþii Europene de Securitate ºi Apãrare în cadrul Alianþei ºi a
decis creºterea în continuare a eficacitãþii componentei europene a Alianþei.

5. Conceptul strategic 1999 — misiunile Petersberg,
relaþia cu UEO ºi relaþia cu UE

Componenta esenþialã a Conceptului Strategic adoptat la Washington a fost,
dupã cum subliniam deja, operaþiunile „out of area“, NATO ieºind din teritoriul
statelor membre pentru a putea asigura securitatea statelor member, dar ºi a în-
tregii Europe. Dar pe cât de spectaculoasã a fost aceastã schimbare, cea mai
relevantã rãmîne schimbarea consemnatã în raporturile dintre Alianþã ºi Uniunea
Europeanã prin cooperarea ºi sprijinul NATO pentru operaþiunile pe care ºi le
planifica, în mod independent, Uniunea Europeanã, oferirea capabilitãþilor Ali-
anþei pentru misiunile de tip Petersberg ºi edificarea Identitãþii Europene în
cadrul NATO în paralel cu Politica Europeanã de Securitate ºi Apãrare a UE.
Aceastã construcþie aratã simbioza NATO ºi UE, contribuþia NATO la edificarea
componentei de securitate ºi apãrare a UE ºi suplinirea capabilitãþilor proprii ale
UE prin punerea la dispoziþie a capabilitãþilor NATO.
Conceptul constatã faptul cã NATO a asigurat cu succes libertatea membrilor

sãi ºi a prevenit rãzboiul în Europa în cei 40 de ani de rãzboi rece, apoi, com-
binând apãrarea cu dialogul, a jucat un rol indispensabil în încheierea confrun-
tãrilor Est-Vest din Europa. Dar schimbãrile politice ºi de securitate au fost mult
mai profunde de la adoptarea ultimului Concept strategic, în 1991, de unde nece-
sitatea unei noi evaluãri ºi ajustãri a strategiilor ºi capabilitãþilor.
Dacã perspectiva strategicã în Europa s-a dovedit mai promiþãtoare dupã în-

cheierea rãzboiului rece, ea s-a dovedit ºi purtãtoarea unor noi provocãri. O nouã
Europã, cu un mai mare grad de integrare a apãrut, dar ºi cu o structurã de secu-
ritate euroatlanticã în care NATO joacã rolul central. Este vorba despre eforturile
de stabilire a unor noi modele de cooperare ºi înþelegere reciprocã în regiunea
euro-atlanticã, precum ºi angajamentul pentru noi activitãþi esenþiale pentru o
stabilitate mai largã. Este vorba despre angajamentul NATO de a stopa suferin-
þele umane enorme apãrute în conflictul din Balcani.
Un alt punct important de dezvoltãri s-a dovedit a fi cel al controlului arma-

mentelor. Contribuþia a fost atît de angajare a Alianþei în aceste direcþii, dar ºi de
adaptare a modului de definire ºi înþelegere a securitãþii ºi a procedurilor ºi struc-
turilor NATO la aceastã nouã realitate. Mai mult, au fost identificate riscurile noi
ºi complexe apãrute în primul deceniu de dupã rãzboiul rece la adresa pãcii ºi
stabilitãþii euro-atlantice, respectiv oprimare, conflite entice, prãbuºirea economii-
lor, colapsul ordinii politice, proliferarea armelor de distrugere în masã. NATO
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demonstra cã are deja înmagazinat în eºafodajul sãu normativ conceptele de „stat
slab“ ºi „stat eºuat“, precum ºi instrumentarul de combatere ºi limitare a acestor
riscuri ºi a efectelor asupra membrilor ºi partenerilor europeni ai Alianþei.
Experienþa rãzboaielor din Balcani, a conflictelor interetnice ºi separatiste

din spaþiul postsovietic, a efectelor proliferãrii armelor de distrugere în masã ºi
nuclearizãrii ilegale a unor state, se regãseau în noul concept strategic care re-
afirma obiectivul fundamental de duratã al apãrãrii libertãþii ºi securitãþii mem-
brilor sãi cu mijloace politice sau militare, bazate pe valorile comune, dar ºi a
obiectivului strategic de „securizare a unei pãci juste ºi durabile în Europa“. Ca
noutate, Conceptul strategic recunoaºte cã realizãrile Alianþei ºi obiectivul
strategic pot fi periclitate de crizele ºi conflictele ce afecteazã aria euro-atlanticã,
de aceea (cf. art. 6 din Conceptul Strategic al NATO de la Washington) „Alianþa
nu asigurã numai apãrarea propriilor membri, ci contribuie la pacea ºi stabili-
tatea în aceastã regiune“. Acesta este fundamentul argumentativ, teoretic ºi nor-
mativ al operaþiunilor „out of area“, respectiv dincolo de graniþele statelor Alian-
þei, dar tot în Europa.
În evaluarea evoluþiilor mediului strategic, art. 12 menþioneazã cã „Uniunea

Europeanã a luat decizii importante ºi a dat un impuls ºi mai mare eforturilor de
întãrire a dimensiunii sale de securitate ºi apãrare“, proces cu implicaþii pentru
întreaga Alianþã, „ºi toþi aliaþii europeni ar trebui sã se implice în aceste eforturi,
construind pe baza aranjamentelor dezvoltate de cãtre NATO ºi Uniunea Europei
Occidentale-UEO“. Uniunea Europeanã adoptase deja Tratatul de la Amsterdam
ce marca instituirea Politicii Externe ºi de Securitate Comunã — PESC/CFSP cu
o componentã importantã de conturare a unei politici comune de apãrare-PESA/
ESDP. Potrivit documentului, aceastã politicã era compatibilã cu politica comu-
nã de securitate ºi apãrare a NATO, iar între paºii importanþi se afla ºi incorpo-
rarea misiunilor de tip Petersberg ale Uniunii Europei Occidentale în noul Tratat
al Uniunii Europene, precum ºi dezvoltarea unor relaþii instituþionale foarte
apropiate ale UE cu UEO.
În acelaºi context, al sprijinului pentru identitatea europeanã de securitate ºi

apãrare – ESDI în cadrul Alianþei, au fost puse la dispoziþie forþele ºi capabilitã-
þile Alianþei pentru misiuni conduse de UEO, pe baza declaraþiei finale a
Summit-ului NATO din 1994 ºi a acordurilor de la Berlin (acordurile Berlin
Plus), din 1996. Astfel, între NATO ºi UEO a fost dezvoltatã o relaþie foarte
strânsã pentru întãrirea pãcii ºi stabilitãþii în Europa prin creºterea capabilitãþilor
militare proprii a aliaþilor europeni ai NATO. Creºterea responsabilitãþilor ºi ca-
pacitãþii aliaþilor europeni era consideratã o valoare adãugatã la securitatea ºi
apãrarea Europei ºi la întãrirea mediului de securitate al Alianþei.
Între riscurile ºi ameninþãrile la adresa securitãþii NATO, Conceptul strategic

menþiona faptul cã, în ciuda dezvoltãrilor pozitive în mediul strategic ºi al faptu-
lui cã agresiuni militare convenþionale pe scarã largã împotriva Alianþei nu mai
erau probabile, exista încã posibilitatea apariþiei unei asemenea ameninþãri pe
termen lung. Era deja întrevãzutã, deºi nu afirmatã, creºterea previzibilã de capa-
bilitãþi ale Rusiei, precum ºi voinþa ºi dorinþa sa de a recupera poziþia strategicã
pe care a avut-o odatã.
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Între riscurile militare ºi nemilitare la adresa Alianþei, cu caracter multidirec-
þional ºi dificil de prezis, erau incluse: incertitudinea ºi instabilitatea în ºi în jurul
ariei euro-atlantice; posibilitatea ca crizele regionale de la periferia Alianþei sã
evolueze rapid (Kosovo era în plinã mdezvoltare ºi ameninþa sã se transforme
într-o crizã sângeroasã); dificultãþile economice ºi sociale ale unor þãri din regiu-
nea euroatlanticã ºi din jurul ei; rivalitãþi entice ºi religioase; dispute teritoriale;
eforturi inadecvate sau ratate de reformã; încãlcarea drepturilor omului; disoluþia
statelor; instabilitate localã ºi regionalã cu capacitate de propagare prin influenþã
la contact.
Evident cã toate aceste crize puteau afecta direct Alianþa ºi în special aliaþii

europeni, de unde preocupãrile NATO de a preveni crizele, suferinþa oamenilor
ºi conflictele armate. Efectul de domino asupra statelor vecine, inclusiv asupra
statelor membre NATO, era luat în consideraþie, ca ºi formulele prin care erau
afectate celelalte state europene. Aceste preocupãri erau urmate, evident, de eva-
luãri, planificare ºi asumarea sarcinilor de prevenire ºi eliminare a lor, contribuþii
directe la securitatea întregii Europe.
În cadrul capitolului rezervat modelului Alianþei pentru secolul XXI, este

reiteratã înþelegerea securitãþii pe cele 5 dimensiuni, potrivit ªcolii de la Copen-
haga, dar ºi angajamentul ºi obiectivul de creºtere a eforturilor pentru dezvolta-
rea cooperãrii eficiente cu ONU ºi cu celelalte organizaþii europene ºi euroatlan-
tice — o formulare ineditã, întîlnitã în premierã în documentele NATO, care su-
bliniazã cooperarea Alianþei cu UE ºi UEO. Scopul cooperãrii este „construcþia
arhitecturii de securitate europene în care contribuþia Alianþei la securitatea ºi
stabilitatea din regiunea euroatlanticã ºi contribuþia acestor organizaþii interna-
þionale sînt complementare ºi se potenþeazã reciproc, atât pentru întãrirea relaþii-
lor dintre þãrile euroatlantice cât ºi pentru gestionarea crizelor“.

6. Relaþia cu Rusia: crearea Consiliului NATO – Rusia, Roma 2002

Relaþia NATO-Rusia, în modul în care a fost construitã instituþional de cãtre
Alianþã, a fost întotdeauna relevantã pentru securitatea Europei. ªi în acest do-
meniu, încã de la prãbuºirea imperiului exterior, NATO a invitat Uniunea Sovie-
ticã în cadrul Consiliului Consultativ Nord-Atlantic — NACC, iar ulterior Ru-
sia, alãturi de celelalte state post-sovietice, în cadrul Parteneriatului pentru Pace
— PfP ºi în misiunile de menþinere a pãcii conduse de NATO în Europa.
Odatã cu creºterea de formã a Rusiei, dar ºi cu extinderea constantã a NATO

la frontiera ºi chiar în interiorul spaþiului postsovietic (Þãrile Baltice), a fost ne-
cesarã abordarea mai atentã ºi instituþionalizatã a relaþiei cu Rusia, pentru a con-
strui încrederea, a marca transparenþa necesarã ºi a angaja Rusia la nivelul de vi-
zibilitate pe care ºi-l dorea din raþiuni ale pieþei interne. Astfel cã la Roma, în
2002, a fost lansat Consiliul NATO-Rusia — NRC, al cãrui scop era sã aducã
împreunã aliaþii ºi Rusia cu „scopul de a identifica ºi utiliza oportunitãþile de ac-
þiune comunã“ (19+1).
Gestul a fost ºi un rãspuns la modul admirabil în care s-a comportat Moscova

cu ocazia evenimentelor de la 11 septembrie 2001, cu ocazia apariþiei unui duº-
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man comun al NATO ºi Rusiei deopotrivã, terorismul global. Astfel, Consiliul
era cadrul de stabilire a domeniilor în care NATO ºi Rusia urmau sã lucreze îm-
preunã, ca parteneri egali, în arii de interes comun, pentru a se apãra împotriva
ameninþãrilor ºi riscurilor comune la adresa securitãþii.
Evenimentele de la 11 septembrie erau cele ce au determinat aceastã nevoie

de acþiune integratã ºi coordonatã pentru a rãspunde ameninþãrilor comune. Te-
rorismul a intrat brusc în prim-planul agendei NATO, unde nu se aflase — potri-
vit declaraþiilor finale ºi a Conceptelor Strategice ale începutului de mileniu.
Pe baza obiectivelor ºi principiilor Actului Fondator din 1997, care consacra

cadrul relaþiilor NATO-Rusia, noul Consiliu NATO-Rusia a fost creat ca meca-
nism de consultãri, consensual, de cooperare ºi de asoptare a deciziilor ºi acþiu-
nilor comune. Principiul consensului ºi al statutului egal al Aliaþilor ºi Rusiei în
Consiliu — ºi nu o presupusã paritate între Moscova ºi Alianþã, ca un tot, dar cu
posibilitatea de a discuta orice chestiune preocupa pãrþile, dar cu decizii doar
prin consens ºi acordul tuturor aliaþilor ºi al Rusiei — noul Consiliu promova
dialogul continuu pe chestiuni de securitate pentru identificarea problemelor
emergente, determinarea abordãrilor comune ºi acþiuni comune potrivite.
Preºedinþia Consiliului era asiguratã de Secretarul General al NATO, iar reu-

niunile erau cel puþin lunare la nivel de ambasadori ºi reprezentanþi militari, de
douã ori pe an la nivelul miniºtrilor de Externe, ai Apãrãrii ºi ai ªefilor de Stat
Major. Ocazional, puteau avea loc reuniuni la nivel de ºefi de state. Domeniile
de interes comun erau: lupta împotriva terorismului; gestionarea crizelor; nepro-
liferarea; controlul armamentelor; mãsuri de încredere; apãrarea antirachetã; misi-
uni de cãutare ºi salvare pe mare; cooperarea militarã; cooperarea în urgenþe civile.
Pentru întãrirea cooperãrii, misiunea Rusiei la NATO a fost înfiinþatã din 18

martie, 1998, iar la 20 februarie 2001 a fost inaugurat Centrul de informare al
NATO la Moscova. La cea de a 5-a aniversare aActului Fondator, la 27 mai 2002,
a fost stabilitã misiunea militarã de legãturã a NATO la Moscova, pentru creºte-
rea transparenþei, dezvoltarea cooperãrii militare practice ºi a cooperãrii cu Mi-
nisterul rus al Apãrãrii.
În practicã, cea mai de succes misiune a fost cea din Balcani. Soldaþii NATO

ºi ai Rusiei au luptat împreunãm timp de 6 ani pentru menþinerea pãcii în zona
Balcanilor, în cadrul IFOR ºi SFOR; în Bosnia, apoi Rusia a contribuit la în-
cheierea conflictului din Kosovo, în timp ce trupele sale au fãcut parte integrantã
din KFOR.
NATO ºi Rusia au participat la exerciþii militare comune de apãrare aerianã

ºi operaþiuni de sprijin al pãcii, testare a interoperabilitãþii, echipamentului ºi
procedurilor în domenii precum transportul ºi alimentarea în aer. În cadrul co-
operãrii în domeniul apãrãrii, a mai fost construit un Centru de antrenament, in-
formare ºi consultare al NATO, în martie 2002, iar la aceasta s-a adãugat coope-
rarea în domeniul prevenirii ºi rãspunsului în caz de dezastre, planificarea în
cazul urgenþelor civile, cooperarea pentru salvarea militarilor de pe submarinul
Kursk, cooperãri în domeniile ºtiinþei, cercetãrii ºi mediului.
Un alt domeniu relevant a fost acela de combatere a noilor ameninþãri de se-

curitate, pe baza consultãrilor regulate între NATO ºi Rusia pe tema noilor pro-
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vocãri la adresa securitãþii, a ameninþãrilor teroriste ºi a proliferãrii armelor de
distrugere în masã, nucleare, biologice ºi chimice, dar ºi rãspândirea tehnologiei
rachetelor balistice, purtãtoarele acestor arme.
Aceastã cooperare serioasã, largã, instituþionalizatã cu Rusia este ºi ea un

pilon important al activitãþii ºi un argument tare pentru a sublinia contribuþia
NATO pentru securitatea Europei.

7. Summit-ul NATO de la Bucureºti — prezent ºi viitor
în securitatea europeanã

Summit-ul NATO de la Bucureºti, din 2-4 aprilie 2008, a fost ultima reuniune
la vârf a ºefilor de state ºi de guverne ale statelor membre ale Alianþei Nord-
Atlantice. ªi cu aceastã ocazie au fost adoptate o serie de prevederi ºi angaja-
mente care se referã la securitatea în Europa. Este vorba, însã, de aceastã datã,
despre dimensiuni diferite, ce þin de acþiunile NATO în combaterea terorismului
înAfghanistan, la angajarea de operaþiuni cu parteneri globali, odatã ce, prin glo-
balizare, s-au globalizat ºi ameninþãrile, dupã cum a arãtat-o foarte elocvent eve-
nimentul de la 11 septembrie.
ªi documentele de la Summit-ul NATO de la Bucureºti subliniazã consec-

venþa ºi continuitatea politicilor Alianþei de asigurare a securitãþii Europei, dar ºi
a politicilor de deschidere ºi transparenþã faþã de Rusia, în timp ce comporta-
mentul ºi declaraþiile acesteia probeazã faptul cã Moscova s-a schimbat, ambi-
þiile sale au crescut, iar actorul ce ºi-a permis ulterior sã iasã din regulile interna-
þionale a fost tocmai Federaþia Rusã.
Deja limbajul din declaraþia finala a Summit-ului NATO are cu totul alt ton.

Astfel, extinderea ºi întãrirea cacitãþii de a confrunta ameninþãrile prezente ºi
emergente ale secolului XXI sunt obiective citate chiar la începutul declaraþiei,
înaintea reiterãrii principiilor ºi valorilor fundamentale ale Alianþei. Apoi, este
salutatã prezenþa la Bucureºti a reprezentanþilor organizaþiilor partenere globale
ºi europene — ONU, UE, a partenerilor globali. Astfel se face trecerea de la se-
curitatea euro-atlanticã ºi a Europei la nevoia de a avea acþiune globalã deoarece
„provocãrile actuale la adresa securitãþii nu mai pot fi confruntate cu succes de
NATO singurã“, ci de cãtre „un parteneriat mai larg al comunitãþii internaþio-
nale“ ca parte a unei abordãri extinse, bazatã pe transparenþã ºi deschidere, pe
cooperarea ºi determinarea tuturor pãrþilor implicate.
În ceea ce priveºte relaþiile NATO-UE, articolul 14 menþioneazã o gamã largã

de interese comune relative la securitate, apãrare, managementul crizelor, com-
baterea terorismului, dezvoltarea capabilitãþilor coerente ºi întãrirea lor reci-
procã. Sunt reamintite operaþiunile de succes din Balcani dar ºi operaþiunea UE
Althea, realizatã cu capabilitãþi NATO pe baza acordurilor Berlin Plus. În virtu-
tea valorilor ºi intereselor comune ale NATO ºi UE, cele douã instituþii lucreazã
împreunã în operaþiuni de management al crizelor.
NATO recunoaºte valoarea pe care o apãrare europeanã mai puternicã ºi ca-

pabilã o reprezintã aducând capabilitãþi noi pentru a contracara provocãrile cu
care se confruntã atât NATO cât ºi UE. Alianþa continuã sã sprijine întãrirea ca-
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pabilitãþilor europene cu îmbunãtãþirea relaþiei strategice NATO-UE cu scopul
unei mai mari eficienþe ºi evitarea duplicãrii eforturilor ºi costurilor, în spiritual
transparenþei, cu respectarea autonomiei celor douãorganizaþii. Însã acest lucru
nu presupune o soluþie autonomã a UE pentru securitatea europeanã, indepen-
dentã de NATO, ci doar complementaritatea ºi capabilitãþi suplimentare faþã de
securitatea asiguratã de Alianþã, pe baza principiilor ºi valorilor comune.
Declaraþia finalã a Summit-ului NATO sancþioneazã autosuspendarea Rusiei

din Tratatul revizuit al Forþelor Convenþionale în Europa ºi împuterniceºte SUA,
în numele NATO, pentru a negocia subiectul în relaþiile bilaterale cu Moscova,
în beneficial securitãþii în Europa. Alte contribuþii directe la securitatea Europei
sunt extinderea NATO cu Croaþia, Albania ºi decizia privind Macedonia, ca pas
înainte pentru stabilizarea Balcanilor de Vest, dar ºi reafirmarea suveranitãþii, in-
dependenþei ºi integritãþii teritoriale a Republicii Moldova, Georgiei, Armeniei
ºi Azerbaidjanului. Nu în ultimul rând, este reafirmatã susþinerea pentru retrage-
rea trupelor ruse din Georgia ºi din Republica Moldova.
Securitatea energeticã ºi interesul pentru regiunea Mãrii Negre apar în docu-

mentul final, drept contribuþii la securitatea Europei. Dealtfel ºi lansarea apãrãrii
împotriva atacurilor cibernetice ºi deschiderea centrului special în Tallin este în
aceeaºi sferã de argumente în favoarea rolului NATO în securitatea întregii Europe.

8. Operaþiunile de menþinere a pãcii în Europa

Nu putem sã conchidem suma de argumente relative la rolul NATO în securi-
tatea Europei fãrã a trece în revistã ºi operaþiunile directe ale Alianþei pe terito-
riul european. Este vorba despre Forþa de Stabilizare SFOR din Bosnia-Herzego-
vina, de operaþiunea KFOR din Kosovo, ºi de operaþiunile din Macedonia: Allied
Harmony, Amber Fox ºi Essential Harvest.
SFOR Bosnia-Herzegovina a fost o operaþiune desfãºuratã între luna decem-

brie 1996 ºi decembrie 2004 în care NATO a condus Forþa de Stabilizare din
Bosnia-Herzegovina, cu scopul de a menþine situaþia de securitate ºi de a facilita
reconstrucþia statului, dupã rãzboiul 1992-1995. NATO continuã sã menþinã un
cartier general de trupe în Sarajevo cu scopul de a asista Guvernul în reformarea
structurilor de securitate.
Rolul SFOR a fost acela de a preveni ºi împiedica reluarea ostilitãþilor, pro-

movarea climatului de continuare a procesului de pace ºi acordarea de sprijin se-
lectiv organizaþiilor civile implicate în proces. Practic, activitãþile erau cele de la
patrularea ºi asigurarea zonelor de securitate pânã la sprijinirea reformei apãrãrii
ºi supervizarea operaþiunilor de deminare, la arestarea criminalilor de rãzboi ºi
asistarea reîntoarcerii refugiaþilor.
Uniunea Europeanã a desfãºurat o nouã forþã în Bosnia-Herzegovina în ca-

drul Operaþiunii Althea, preluând rolul de stabilizare a pãcii de la NATO. Potrivit
acordurilor dintre cele douã organizaþii, NATO oferã planificarea, logistica ºi
sprijinul de comandã pentru operaþiunea condusã de UE, pe baza acordurilor
Berlin Plus.
Operaþiunile NATO în Kosovo se referã la operaþiunea de menþinere a pãcii

din Kosovo care a început din iunie 1999 ºi încã continuã. KFOR s-a desfãºurat
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dupã o campanie de 78 de zile de bombardamente lansatã de Alianþã în martie
1999, cu scopul de a opri ºi împiedica catastrofa umanitarã din regiune. KFOR
rãmâne în Kosovo în baza rezoluþiei 1244 a Consiliului de Securitate a ONU,
cooperând cu populaþia din regiune, cu Uniunea Europeanã ºi Naþiunile Unite,
cu alþi actori internaþionali, pentru dezvoltarea unui Kosovo stabil, democratic,
multietnic ºi paºnic.
Operaþiunea Essential Harvest a fost prima din cele trei desfãºurate de NATO

în Macedonia, ºi a durat între 22 august ºi 23 septembrie 2001. Ea a presupus tri-
miterea a 3500 militari NATO cu sprijin logistic, pentru dezarmarea grupurilor
de etnici albanezi ºi pentru a le distruge armele. Condiþia de implementare unicã
a fost existenþa dialogului între diferitele pãrþi ºi a unei soluþii finale constructive.
Operaþiunea Amber Fox a urmat între 23 septembrie 2001 ºi 15 decembrie

2002 ºi constã în rãspunsul la o altã solicitare a autoritãþilor Macedoniei. Manda-
tul specific a fost cel de a contribui la protejarea monitorilor internaþionali care
trebuiau sã supravegheze implementarea planului de pace din Fosta Republicã
Yugoslavã a Macedoniei. Misiunea a fost dezvoltatã sub conducere germanã cu
participarea a 700 militari din statele NATO alãturi de alte 300 de soldaþi deja
aflaþi în þarã. Durata a fost de 3 luni, cu posibilitatea prelungirii la nevoie, în funcþie
de situaþia din þarã.
În fine, Operaþiunea Allied Harmony a durat între 16 decembrie 2002 ºi 31

martie 2003 ºi a fost creatã la cererea Preºedintelui Macedoniei, Trajkovski, ºi a
fost o operaþiune clasicã de menþinere a pãcii în fosta Republicã Yugoslavã a
Macedoniei, în urma conflictelor interetnice apãrute în Macedonia. Scopul a fost
acela de a evita riscurile de destabilizare.
Prezenþa NATO a avut douã dimensiuni: susþinerea operaþionalã a efortului

monitorilor internaþionali pentru implementarea acordului de pace ºi elemente
de consultanþã pentru asistarea guvernului în asumarea securitãþii în întreaga
þarã. La 17 martie 2003, operaþiunea a fost predatã Uniunii Europene, însãAlian-
þa a rãmas angajatã în sprijinirea Macedoniei în intrarea Macedoniei în NATO,
motiv pentru care a menþinut un reprezentant special civil ºi unul militar în Car-
tierul general al NATO din Skopje, care continuã sã sprijine autoritãþile în dez-
voltarea reformei sectorului de securitate ºi adaptarea la standardele NATO.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVÃ

Bernauer, Thomas, Koubi, Vally, Fabio, Ernst, „Does neutrality make a difference? Explaining
patterns of Swiss Defense Spending in 1975-2001“, Working Paper 27/2006, Center for Com-
parative and International Studies(ETHZ), Zurich University;

Lindley-French, J. and Algieri, F., A European Defence Strategy, Bertelsmann Foundation Güter-
sloh, 2004;

Draft Treaty Establishing a Constitution for Europe, Article III-193, Office for Official Publi-
cations of the European Communities, Luxembourg, 2003;

http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1463/MR1463.fore.pdf — „The European
Security and Defense Policy: NATO’s Companion — or Competitor?“, Robert E. Hunter;

The Future of Europe — debate, Title V: External Action of the Union, European Commission, Se-
cretariat General, Document TF-AU/3, 2003; http://www.europa.eu.int/abc/doc/off/bull/en/
200507/p106007.htm#anch0170- Bulletin EU 7/8 2005 Common foreign and security policy
(7/11);

http://www.presamil.ro/OM/2005/03/pag%2005.htm.

30 IULIAN CHIFU 15


