ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ И САЩ ПРЕД ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА
НА ЧЕТИРИ КОНКУРИРАЩИ СЕ СТРАТЕГИИ НА СИГУРНОСТ
Проф. д.ф.н. Васил Проданов

След Втората световна война отношенията в областта на сигурността между Западна
Европа и САЩ се утвърждават при наличието на две основни реалности – едната е “студената
война” със Съветския съюз и свързаните с него държави, а другата – огромната военна и икономическа мощ на САЩ, която далеч превъзхожда възможностите на всяка една от западноевропейските държави и я превръща в световен хегемон. През 1949 г. институционализирана
форма на обединяване на САЩ и Западна Европа в областта на сигурността става създаването
на НАТО. През целия период след Втората световна война САЩ са страната, която се проявява като основна сила във военно отношение, докато западноевропейските държави влагат
много по-малко средства за тази цел и разчитат на американците за противопоставянето на
Изток. За тази цел няколко стотин хиляди американски войници и серия от американски бази
са разположени в различни европейски държави. При това американците безусловно налагат
своите геополитически виждания и позиции по въпросите на сигурността и на европейските
държави. Най-драстична форма на такова налагане се прояви през 1956 г. по време на англофренската интервенция във връзка със Суецката криза, която американците не подкрепиха. В
крайна сметка разпадът на предходните френска и британска колониални империи ограничи
проблемите на сигурността на тези две страни главно в рамките на Европа, докато САЩ –
напротив, все в по-висока степен действаха в глобален план във всяка точка на земното кълбо.
Двете основни сили Франция и Великобритания се ангажираха обаче с противоположни
линии на поведение – Франция започна да действа по посока на създаването на своя собствена отбранителна политика, докато Великобритания във висока степен бе склонна да подкрепя
навсякъде САЩ.
Не може да се каже, че през целия период до 1989 г. отношенията между САЩ и отделни страни в Западна Европа в областта на сигурността в рамките на НАТО са били безоблачни. В един или друг период са избухвали конфликти, имало е разцепления. През 1966 г.
Франция се отказа от участие във военната организация на НАТО и за дълъг период остана
извън нея. Гърция заяви в 1974 г., че излиза от военната организация на НАТО. Норвегия
предвиди в своята конституция забрана за разполагането на територията на страната на ядрено оръжие в мирно време.
В разгара на студената война Западна Европа се опита да създаде своя система на сигурност – през 1954 г. с Парижките споразумения се основа Западноевропейския съюз. Той
провъзгласи за задължителна взаимната военна помощ между участниците в съюза в случай
на агресия. В своето противопоставяне на САЩ Де Гол през периода 1961-1962 г. разчита
много на този съюз като защитна институция на западноевропейските страни. В една или друга степен обаче това остава маргинална и формална организация, съществуваща под сянката
на НАТО, а Европейския съюз се разви като икономическа и отчасти политическа, но не и като военна общност.
От началото на 60-те години на ХХ век европейските страни практически не се ангажират със значими международни конфликт, а САЩ не само участвуват във войната във Виетнам, а разполагат свои бази в почти всички основни стратегически точки на света и участвуват в поредица от военни операции в множество държави на планетата. От средата на 80-те
години САЩ насочват за военни разходи около 6-6.5 % от своя БВП, докато членките на Ев-
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ропейския съюз използват за тази цел не повече от 3.5 % от своя БВП. В същото време западноевропейските държави контролират десет пъти по-малък ядрен потенциал от САЩ – на
страните от ЕС се падат 4.6 % от световните запази на ядрено оръжие, докато това, с което
разполага САЩ са 46.8 %.1
След разпада на Варшавския договор и СССР, при което предходните заплахи за все
по-интегрираща се Европа изчезнаха, Европейският съюз започна да се превръща във все позначима геополитическа реалност. Изчезването на предходното военно съперничество със
СССР рязко снижи значението на американското присъствие в Европа. Така в началото на
ХХІ век в отношението към въпросите на сигурността от страна на САЩ и Европейския съюз
наблюдаваме четири различни, макар и преплитащи се, но в същото време и в много отношения дивергиращи и отчасти конфликтиращи стратегии.
1. Стратегията на утвърждаване и разширяване на НАТО
Тази стратегия е насочена към единство на САЩ и набъбващия с нови страни ЕС, под
флага на разрастващото се НАТО, включващо всички онези източноевропейски държави, които се опитват да се интегрират и в Европейския съюз. Факт е обаче, че в новите условия
НАТО загуби предходния си смисъл, а множеството различни страни в него все повече затрудняват осъществяването на единство на политика, тъй като в основите на неговите действия би трябвало да стои все по-трудно постиганият консенсус. Въпреки това водещи сили в
САЩ настояват за неговото запазване като зад тази идея стои нагласата, че само такава обща
военна организация може да предотврати отчуждение и противопоставяне между ЕС и САЩ
и да бъде бариера срещу гласовете за автономна европейска отбранителна политика. Затова и
новоприеманите в ЕС страни по принцип се приемат и в НАТО. Във време, когато липсва заплаха спрямо ЕС от Изток, важна функция на НАТО е да предотврати обособяването на Европа
като военна сила. Именно в този дух се появиха различни публикации за необходимостта от
задълбочаване на сътрудничеството чрез по-оптимално разделение на труда и взаимодопълване между САЩ и ЕС, а не задълбочаване на техните различия.2
Реално САЩ по същество не се нуждаят от НАТО за справяне със заплахи и кризи в
глобален план като се имат предвид мащабите на тяхната военна мощ по всяка точка на планетата. В началото на ХХІ век американски военнослужещи и американска военна техника е
имало около 140 - 150 държави в света – нещо непознато в историята по мащабите си. САЩ
са основната военна сила днес в почти всеки регион на света - Близкия Изток, Европа, Източна Азия, Западното полукълбо. Пентагонът организира съвместни военни учения и симулативни военни игри в най-различни региони – от Близкия Изток до Югоизточна Азия, от бившите съветски републики до Югоизточна Азия. САЩ демонстрират военно, че имат жизнени
интереси почти във всяка точка на земното кълбо, с изключение на по-голямата част от Африка. САЩ категорично изпреварват целия останал свят по технологическото равнище на своята армия. На Европейския съюз са необходими десетилетия и трилиони долари, за да достигне
САЩ във военно отношение, но това изглежда в обозрима перспектива абсолютно невъзможно като се има предвид, че в средата на 90-те години само за изследване и създаване на нови
образци военна техника САЩ са давали над 36 млрд. долара годишно, докато всички останали държави от НАТО заедно са изразходвали 11.2 млрд. долара.3
По същество НАТО е необходимо в качеството му на първо място на “мека сила”, т.е.
главно като легитимираща техните действия институция или като поддържаща сила за възстановяване на реда или за изпращане на мироопазващи сили там, където американските сили
вече са се намесили и разрешили съответната криза. Защото факт е, че през последното десетилетие САЩ осъществиха революция във военната сфера, докато ЕС, отделящ много помалко средства за военни цели, се оказа много далеч от възможностите на САЩ с тяхната армия, изградена съобразно модела на третата индустриална революция с готовността за война
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в космоса, тоталния контрол на света чрез военни и шпионски спътници. САЩ и Западна Европа така са на съвсем различни етапи на военно-стратегическо развитие. При това положение разликата между САЩ и останалите страни в НАТО във военно отношение е така огромна, че САЩ по същество сами могат да се справят с всеки военен конфликт и страните от Европейския съюз могат в най-добрия случай да им оказват политическа и икономическа подкрепа, да осигуряват жива сила за миро опазващи операции на опасни места на земята, но във
военно отношение тяхното съдействие е несъществено. Този дисбаланс на силите кара САЩ
повече от всякога да се съобразяват във външнополитическите си действия само със своите
интереси и да действат силово, независимо от позицията на своите европейски съюзници.
Сред самите европейци има дивергенция на интереси по отношение на НАТО. Франция е склонна към ограничаване на неговите възможности, докато Германия е готова да подкрепя американското военно присъствие в Европа, тъй като самата тя има много по-малък военен потенциал от Франция и Великобритания, а освен това и изтеглянето на американците от
Европа би засилило опасенията на останалите страни спрямо Германия, която е икономически
много по-мощна от всяка от другите държави.
2. Стратегията на “коалиции с променяща се конфигурация”
Втората от предлаганите днес стратегии на сигурност се лансира активно от американската администрация, особено в светлината на събитията около войната срещу Ирак, противопоставила голяма част от европейските държави на САЩ и обезсилила НАТО. При това положение американците предложиха теза, според която не устойчиви съюзи от типа на НАТО, а
“променящи се коалиции” в зависимост от един или друг случай ще определят тяхната политика и действия в налагането на политика на сигурност в съвременния свят. Смята се, че Европа няма достатъчно потенциал за борба с кризи от всякакъв вид. Още повече, че при сегашното си състояние, както показаха събитията в Югославия, Европейският съюз е неспособен
сам да вземе решения и да разреши кризисни ситуации дори в собствената си периферия и се
нуждае от помощта на САЩ. Европа не разполага с достатъчно ресурси за обща външна политика и обща отбрана и продължава да се съобразява с хегемона в световен план – САЩ.
Всички тези тенденции станаха много ярки около събитията, отнасящи се до войната
на САЩ срещу Ирак през 2003 г., когато съюзниците от НАТО се разцепиха и заеха коренно
различни позиции. Това съвпадна с налагането от страна на Пентагона на доктрината за “коалиции с променяща се конфигурация” и за това, че “мисията определя коалицията”, което означава, че американците все повече ще акцентират не на досегашната си единна организация
със своите западноевропейски сътрудници, а винаги, когато те не са съгласни с тях, ще си
правят съответни удобни за тях коалиции с които да реализират съответните военни действия.
Примерът с Ирак бе именно на такава коалиция.
В един или друг случай, когато има противодействие от някоя от по-големите държави
в ЕС като Франция и Германия, САЩ ще могат да им оказват натиск, привличайки за подкрепа източноевропейските страни, които поради слабостта си се нуждаят много повече от тях.
Типичен пример бе ситуацията във връзка с война срещу Ирак през 2003 г., когато САЩ противопоставиха на Германия и Франция позициите на Великобритания, Испания, Италия, Португалия, Дания, Полша, Чехия, Унгария. В тази връзка Джон Хълсман от мозъчният тръст
“Херитидж фаундейшън”, обслужващ Републиканската партия на президента Буш, заяви, че
“САЩ все повече ще предпочитат да взимат черешката от тортата (само най-добрите партньори), вместо да получават одобрението на цялото НАТО. Колкото до Ирак, ние ще кажем:
вижте, с нас са Полша, Чехия, Унгария и т.н., което ни дава основания да отидем и да свършим работата в Персийския залив. Източноевропейците също ще избират по кой въпрос от
кого ще търсят подкрепа. Това е начинът, по който светът ще работи. Това ще бъде много похлабав алианс в сравнение с времето от студената война.”4
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Това е едно от причините за започването на мощна предисклокация на въоръжените
сили на САЩ от “стара” към “нова Европа” – от Германия към Полша, Унгария, Румъния,
България. Всяка от тези страни така става по същество част от американската инициатива, насочена срещу създаването на обща европейска политика в областта на отбраната и международните отношения. В новите условия САЩ създават малки и мобилни бази за бърза реакция
на възникващи заплахи. Подписват се военни съглашения със страни, които се смята, че се
намират в “дъгата на нестабилност” – в Латинска Америка, Африка, Близкия Изток, Балканите и всякъде, където се намират базите, означават и по-голяма политическа зависимост на
съответните държави от САЩ. Поради противопоставянето си на войната в Ирак Германия не
се ползва с достатъчна благосклонност от Вашингтон и в нея са останали само две от шесте
американски дивизии. Всичко това ще има дава възможност в една или друга ситуация да разчитат на различни страни, които са важни за реагиране на различни заплахи.
3. Стратегия на самостоятелна европейска политика на сигурност
Третата конкурентна стратегия на сигурност е свързана със стремежа на основни европейски държави да превърнат икономическата и все по-засилваща се политическа интеграция
в интеграция и в областта на външната политика и сигурността, като Европа утвърди своя
единна политика на сигурност. Тази идея започна да се оформя през 90-те години и набра
постепенно сила. Маастрихският договор от 1996 г. се опитва да очертае първоначална идея
за обща дипломация и защитна политика. След това. на френско-британска среща в Сен-Мало
отново се чу призив за създаване на европейски въоръжени сили, които да поддържат порядъка в Европа. През декември 1999-та година на среща на върха на страните от ЕС в Хелзинки
бе прието решение за формиране на ядро на бъдеща европейска армия – сили за бързо реагиране в състав от 60 хиляди души, които да бъдат способни да изпълняват военни мисии навсякъде по света. Нагласата на САЩ към силово решаване на основни проблеми на международните отношения, както и цял ред действия, които се разминават с позициите на ЕС, станаха
фактори, допълнително засилващи стремежа към обособяване на самостоятелна политика на
сигурност от страна на европейските държави. Такава роля изиграха отказите на американците да участват в дейността на много международни организации, нежеланието да бъде
одобрен договорът за забрана на противопехотните мини, едностранната дейност по създаване на противоракетна програма, отказ да се участва в конференция на ООН по проблемите на
расизма – а това са само някои от действията на американската дипломация, които се приемат
с рязко неодобрение от гражданите в европейските страни и техните политици се съобразяват
с този факт.
Като противодействие се появиха идеи за задълбочаване на европейския отбранителен
проект по оста Франция, Германия – Белгия – Гърция, т.е. страните, които се противопоставиха на американското едностранно и неодобрено от ООН нахлуване в Ирак и смяна на режима
там. Тези четири страни започнаха да подготвят създаването на отделни елементи от сили за
бързо реагиране въз основа на вече формираната френско-германска бригада, като в нея се
включат и белгийски десантни и люксембургски разузнавателни подразделения. Предвидиха
до 2004 г. да оформят “ядро от колективни ресурси” за планиране и провеждане на операции,
без да се привличат сили и ресурси на НАТО; образуване на командване, а впоследствие и съединение на стратегическо-транспортна авиация; създаване на мобилен многонационален щаб
за евентуално разгръщане в районите, където ще се провеждат съвместните операции. Подобни намерения предизвикаха опасения и критики от страна на американците.
Още преди това страните от ЕС започнаха изграждането на проекта “Галилей”, който
ще започне да функционира от 2008 г. и е свързан с такава стратегическа област като навигацията и разполагането на сателити, имащи ключово значение за способността да се водят глобални военни действия. За създаването на система за спътниково следене и глобално ориенти-
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ране, чрез която ще може да се определя местонаходището на предмет върху планетата с точност до един метър, се предвиждат около 3 млрд. долара Досега само САЩ и Русия разполагат с подобни системи, функциониращи 24 часа на денонощието. Така Европа ще получи независимост в това отношение и няма да прибягва до услугите на американските военни, които
съвсем не са въодушевени от този проект.
Пак по посока обособяване на ЕС във военната област някои мозъчни тръстове предлагат стратегии, които да блокират тоталната военна доминация на САЩ над Европа и в Европа. През май 2003 г. един от мозъчните тръстове на Европейския съюз - базираният в Париж Институт за изследване на сигурността излезе например с проект за пряко сътрудничество между Европейския съюз и Русия в сферата на сигурността като определени елементи на
този проект по същество водят до заобикалянето на САЩ и НАТО. В него Молдова е избрана
като страна, в която да се експериментира това сътрудничество за налагане на мира и преодоляване на многогодишния конфликт в Приднестровието. По начало подобни инициативи между Европейския съюз и Русия не само по опазването на мира, но и във външнополитическата
сфера в перспектива биха могли да бъдат средство за придобиване на автономия от страна на
съюза спрямо тоталното господство на САЩ.
През 2003 г. екипът на върховния представител на ЕС за външната политика и сигурността Хавиер Солана представи работен документ, в който са събрани предложенията на 25
европейски държави – в него се изтъква, че разрешаването на израелско-палестинския конфликт е приоритет за Европа. А това е теза съвсем противоположна на изразената от президента Буш, вицепрезидента Чейни, министъра на отбраната Ръмсфелд и заместника му Улфовиц.
Във всеки случай очевидно в една или друга сфера на сигурността или по повод един или
друг конфликт внимателно страните от ЕС търсят място, което се отличава от стратегията на
американците.
За тази цел те разполагат с немалки ресурси, независимо от глобалната доминация на
американците. Факт е например, че въоръжените сили на 15-те страни на ЕС към 1999 г. са
били с около една трета с по-голяма численост (1.79 срещу 1.37 млн. души), а от 100-те найголеми фирми – доставчици на оръжие в страните от ЕС, 51 са били в страните от ЕС, докато
в САЩ са били само 40 от тях.5
Когато в разгара на американската война срещу Ирак, лидерите на Германия, Франция,
Белгия и Люксембург обявиха намерението си да създадат отделен европейски щаб за военно
планиране, това се посрещна на нож от САЩ. Противоречията се изостриха след като през
2003 г. Великобритания, опитвайки се да бъде посредник между ЕС и САЩ, се съгласи с Германия и Франция, че е необходимо създаването на структури на сигурност на ЕС, подчертавайки обаче, че те не трябва да влизат в конфликт с участието на европейските страни в
НАТО и да бъдат в координация с действията на НАТО. На неофициална среща в Берлин през
септември 2003 г. лидерите на Германия, Франция и Великобритания утвърдиха документ, в
който се казва, че ЕС трябва да получи възможност да планира и провежда операции, без да
прибягва към ресурсите и възможностите на НАТО. Те изтъкваха, че тяхната цел е да постигнат консенсус по този въпрос между всички 25 члена на съюза или между заинтересовани
членове. Бе подчертано, че независимото “планиращо ядро” на ЕС ще бъде скромно по размери със състав от около 100 души.
Всичко това става на фона на непрекъснатите акценти, които главно френски политици, но не само те, поставят на необходимостта Европа да бъде “противотежест” на САЩ в
един многополярен свят Затова в САЩ съществува страх от перспективата за изграждане на
самостоятелна отбранителна политика и автономия в областта на сигурността на Европа, тъй
като там доминира нагласата за утвърждаване на монополярен и унилитарен свят, подчинен
на американците. Опитите на европейските страни да изграждат самостоятелна отбрана предизвика американският посланик в НАТО Никълъс Бърнс да отправи в края на 2003 г. директно предупреждение срещу Германия и Франция да не се увличат в плановете си за създаване
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на европейско военно командване извън НАТО, изтъквайки че е по-добре да се съсредоточат
върху модернизирането на своите въоръжени сили във връзка със световната заплаха от тероризма. Той наблегна, че Европейският съюз не трябва да изгражда институции, дублиращи
съществуващи елементи на НАТО, директно визирайки идеята на Франция, Германия, Белгия
и Люксенбург да създадат европейски център за военно планиране, разположен край Брюксел. Опитът за самостоятелност на политиката на сигурност бе възприет като заплаха за
НАТО, а стремежът да Евросъюзът да бъде развиван като противотежест на САЩ, бе наречен “рецепта за неуспех”. Неговите думи предизвикаха раздразнителна реакция сред различни
западноевропейски страни. Във всеки случай американската администрация определено не
желае европейците да разполагат със самостоятелни възможности за планиране и водене на
операции. Такива операции според Вашингтон трябва да се извършват само в рамките на
НАТО.
Франция и Германия, а и редица други правителства обаче са решени да осигурят обща
отбрана и да не оставят защитата си само в ръцете на САЩ, както е било досега. На срещата
на европейските лидери през декември 2003 г. перспективата за създаване на самостоятелна
европейска система на сигурност и по-специално на независимо от НАТО, планиращо сигурността ядро на ЕС, бе затвърдена. В подготвения за нея документ, формулиращ европейската
стратегия на сигурност, комисарят по европейската сигурност Хавиер Солана, макар и да споменава за глобалното затопляне и спина, изтъква пет ключови заплахи, които трябва да бъдат
изведени на преден план от европейците: стратегическия тероризъм, оръжията за масово поражение, регионалните конфликти, провала на държавите, организираната престъпност. Изтъква се също, че търговската и миграционна политика, както и външната помощ са важни
политически инструменти и че европейците трябва да разчитат особено на това, което през
последните години стана известно с термина “мека сила” – силата на убеждаването, на легитимността и законността на определени действия, за разлика от “твърдата сила”, свързана с
военната мощ. Изтъква се също, че такива заплахи като старите регионални и етнически конфликти продължават да съществуват и европейците следва да акцентират на регионалната сигурност, за разлика от американците, които се концентрират върху глобалните заплахи. През
целия документ преминава идеята за един ефективен мултилатерилизъм, за разлика от склонността към едностранни действия от страна на американците.6 Силвио Берлускони, който
председателстваше тази среща, заяви тържествено: “Най-после Европа има свои собствени автономни военни възможности. Европейският съюз може да седне на световната маса на равна
нога.” Приетият документ, формулиращ философията, стояща в основата на общата европейска политика на отбрана, се набляга на необходимостта от развитието “на стратегическа култура, която благоприятства ранна, бърза и когато е необходима, енергична намеса”. В разрез със
склонността на американците да се загърбва ООН, се изтъква, че хартата на ООН е
“фундаменталната рамка на международните отношения”. Жак Ширак наблегна, че документът “потвърждава, че европейска отбрана съществува и подчертава интереса тя да съществува”.7
За да не влизат в открит конфликт с американците европейците се опитват да ги убедят, че създаваните от тях сили ще действат в сътрудничество с НАТО. Тази дипломатическа
формула обаче не може да отмени факта на засилваща се тенденция на автономизация на Европа в сферата на сигурността. Още повече, че за разлика от американците, европейците наблягат непрекъснато, че тяхната стратегия на сигурност е насочена към превенция на конфликти и заплахи, а не към “превантивни удари”.
Разбира се, в Европа са наясно, че в обозримо бъдеще не биха могли да догонят американците във военно отношение, но това не е и тяхна цел. Това, към което са насочени усилията им, е на първо място разликата помежду им във военно отношение да не се увеличава. Но
те искат да бъдат партньор, с който се съобразяват.
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4. Идеята за разширяваща се и променяща се европейска коалиция
за сигурност
Опитите за единна европейска политика по сигурността се сблъскват обаче с огромни
трудности, свързани, от една страна, с разнообразието от национални оръжейни индустрии и
стратегически ориентации, а от друга страна, с огромните разходи, необходими ако трябва да
се търси някаква сравнимост със САЩ, и от трета страна, нежеланието на американците да се
съгласят изобщо с такава идея и да предоставят свои технологически ресурси за тази цел.8 Освен това европейските нации са свързани със силни сантименти на запазване на националните
държави, което досега им е пречело да създават ефективна система за действие и противодействие на всякакъв вид кризи.
Особено важен е фактът, че автономна европейска а политика на сигурносттизисква
огромни средства, които Европейските страни в момента не притежават и в обозримо бъдеще
няма да притежават като се имат предвид и трудностите, с които се сблъскват техните социални държави. Факт е, че намеренията, произтичащи от решението в Хелзинки от 1999 г., съюзът да се стреми към изграждане на възможности за провеждане на операции чрез създаването
на общ европейски корпус за бързо реагиране до 2003 г. на практика се провалиха, поради
драстичното орязване на бюджетите за отбрана във всички европейски държави. Но дори и да
се бе реализирал, тази бройка е много по-малка например от тези 250-300 000 души, които бяха необходими на американците във войната срещу Ирак. Подобни факти дават основание на
Збигнев Бжежински директно да продължава да нарича Западна Европа “американски протекторат”.!
Към това се добавя и фактът на провала в края на 2003 г. на преговорите за създаване
европейска конституция, която да тласне напред процеса на политическа интеграция. Същевременно се оказа, че дори в сфери, в които се е стигнало до общи решения, тези решения не се
изпълняват и от най-големите европейски държави – става дума за фискалната дисциплина,
произтичаща от Пакта за стабилност и растеж, предвиждащ ограничения до 3 % на бюджетния дефицит – пренебрегнати и от Германия, и от Франция, обявили се против “външната намеса” в тяхното суверенно право да управляват своите икономики, както смятат за добре. Това като че ли означава, че европейските страни са надскочили, в определен смисъл, границите
на колективна политика Конституционният договор трябваше да проправи път към по-съвършена система за вземане на решения, включително и в областта на сигурността. Засега тя се
отлага, а увеличаването на броя на членовете на съюза допълнително ще засилва трудностите
в колективното вземане на решения. Затова се засилват гласовете, които се опитват в рамките
на ЕС да реализират американски тип стратегия за “променящ се тип коалиции”, т.е. по проблемите, по които няма общи решения движението към по-нататъшна интеграция да бъде на
групи.
По същество идеята, която лансираха Германия, Франция и Великобритания, на този
етап е именно такава – създава се ядро от страни на ЕС, които се насочват към обща отбрана,
а тези, които желаят или покриват определени критерии, ще се присъединят по-късно. Споразумението между Великобритания, Франция и Германия беше подкрепено и от Белгия и Холандия, които са склонни на едно по-активно сътрудничество в сферата на сигурността и да
бъдат ядро на тази система. За присъединяването към това ядро ще се изисква през 2007 г.
всеки кандидат да покаже като минимум, че има военен потенциал да разположи най-малкото
1500 войници на 4000 км. разстояние за 120 дни.
Краят на “студената война” прави неизбежна тенденцията европейците да формират
своя собствена политика, зависима не от външен общ враг, а от техните собствени интереси.
Те все по-малко ще са склонни просто да възпроизвеждат американски визии и политика, ако
ги възприемат като неподходящи за Европа. Американците ще бъдат принудени да приемат в
крайна степен, че това, което е добро за Европа, не винаги добро за САЩ, макар и не винаги
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това да означава, че е нещо лошо за тях. Европа иска да има своето място в международните
отношения, а това не може да стане и без съответна военна автономия. А проблемът на американците ще бъде, че независимо от огромната си и превъзхождаща военна мощ, те трябва да
легитимират своите действия пред международната общност, а това не може да стане – както
се видя от войната с Ирак – без съгласието на големите европейски държави. А и характерът
на новия тип асиметрични заплахи ще става такъв, че мощта на Голиат може да изглежда безсилна пред предизвикателствата на множество различни “Давидовци”, за реакцията на които
европейците много повече разчитат на международното право, отколкото на международната
сила. Фактите, че в продължение на дълги месеци след като влязоха в Багдат американците не
могат да се справят със съпротивата на иракчаните, а разходите за противодействие и опити
за налагане на ред са огромни дори за американския бюджет, показват че САЩ не са всесилни, че тяхната военна, а и икономическа мощ имат своите граници и може да бъдат оспорвани. Две години след като американците започнаха своя поход срещу тероризма светът не
изглежда по-сигурен, а днес те са по-ненавиждани например в мюсюлманските страни отколкото преди това. Ирак също не изглежда по-сигурно място. И най-високотехнологичното оръжие за милиарди долари може да бъде неподходящо за противодействие на хора, които са решили да умрат за определена кауза. Военната мощ е безсилна без легитимност, без оправданост на съответните действия в очите на хората. Това е моралното оправдание и на европейците да се стремят да бъдат “противотежест” на американците. Затова и немалко са наблюдателите, подобно на Робер Ведрин – бившия външен министър на Франция, които смятат, че
“от сега нататък възгледите за света от двете страни на Атлантика вече няма да съвпадат. Това не изключва сътрудничество в борбата с тероризма, но днешните заплахи са недостатъчни
за преодоляване на разкола в трансатлантическите отношения. Предложенията да се пресъздадат трансатлантическите отношения на нова основа – смята той - ще си останат по-скоро
благи пожелания.”10 Във всеки случаи през следващите години очевидно ще бъдем свидетели
на непрекъснати колизии, свързани с горепосочените четири различни стратегии на сигурност. Тенденцията на автономизация обаче на Европа в сферата на сигурността изглежда все
по-налагаща се, колкото бавно, колкото и противоречиво да се развива тя.
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