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Extras
Apararea si securitatea colectiva, pe de o parte, si securitatea bazata pe cooperare, pe de alta parte, sunt
instrumente fundamental diferite, dar complementare, ale politicii internationale de securitate. Aplicarea
principiului subsidiaritatii, în organizarea securitatii europene, presupune luarea în calcul a unui sistem de
securitate multietajat: U.E., O.S.C.E., N.A.T.O. si O.N.U. Angajarea pe unul sau mai multe din aceste nivele
va depinde de speciﬁcul sarcinilor de securitate avute în vedere. Necesitatea unei corelari, a optimizarii
cooperarii între diferitele institutii de securitate devine mai evidenta ca oricând. Evolutiile în U.E.,
competitia dintre U.E. si N.A.T.O., posibilitatea ca interesele nationale ale unor state occidentale sa
prevaleze asupra celor comune, evaluarea securitatii de pe pozitii ideologice si nu ﬁnanciare, lipsa unei
diviziuni corecte a muncii între statele participante, sunt principalii factori care inﬂuenteaza ediﬁcarea unui
sistem eﬁcient în domeniul securitatii europene. Progresele institutionale, evidentiate în subcapitolele
anterioare, dau o forma concreta contributiei europenilor la securitatea euro-atlantica. Nivelul de
interoperabilitate pe care se întemeiaza relatiile între U.E. si N.A.T.O. da continut capacitatii europene
colective de gestionare a crizelor.
Realizarea I.E.S.A. este un proces ireversibil al carui cadru institutional va ﬁ construit prin dezvoltarea
relatiei existente între N.A.T.O. si U.E., pe masura ce procesul de constituire a unei politici comune de
securitate si aparare se va dezvolta. Chiar daca toate statele membre N.A.T.O. au recunoscut ca este
necesar ca europenii sa dispuna de capabilitati militare, independente de contributia S.U.A., pentru
promovarea politicii externe si de securitate comuna a U.E., a existat temerea ca aceasta ar putea duce la
crearea unei aliante pur europene si la discriminarea statelor europene, care sunt membre ale N.A.T.O.,
dar nu si ale U.E., precum si la o dublare a asumarii sarcinilor si alocarii resurselor de catre N.A.T.O. si U.E.
Dezvoltarea I.E.S.A. în cadrul N.A.T.O. si aplicarea principiului crearii unei forte europene, „separabile, dar
nu separate”, aﬁrmat în iunie 1996, la Consiliul Nord-Atlantic de la Berlin, sunt destinate evitarii acestor
probleme.
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