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Ασφάλεια και Άµυνα: 
η Ευρώπη µπροστά 

στις ευθύνες της

➤

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει πολύ 
περιορισµένη χρήση των αµυ-
ντικών δυνατοτήτων της για την 
εξασφάλιση των γεωοικονοµι-

κών στόχων της. Ο συνδυασµός της οικο-
νοµικής ισχύος µε τη «σκληρή ασφάλεια» 
εξακολουθεί να αποτελεί «προνόµιο» του 
κάθε κράτους-µέλους. Η οικονοµική κρί-
ση έχει θέσει σε περαιτέρω αναµονή την 
ανάπτυξη της Κοινής Πολιτικής Ασφάλει-
ας και Άµυνας (ΚΠΑΑ), τόσο στη σφαίρα 
της «σκληρής». όσο και στη σφαίρα της 
«ήπιας» ασφάλειας. Χωρίς την υποστήρι-
ξη των ΗΠΑ και την ουσιαστική συµµετο-
χή στο ΝΑΤΟ, η Ε.Ε. απλά δεν έχει τη δυ-
νατότητα να αναπτύξει ένα πλαίσιο ασφά-
λειας για την υποστήριξη της οικονοµικής 
ισχύος της και θα είναι, όλο και περισσό-
τερο, σχετικά αδύναµη να ανταποκριθεί 
στις κρίσεις σε θέµατα ασφάλειας. 

Το 2012 αποτελεί µάλλον µια «ήρε-
µη» χρονιά από την άποψη της ανάπτυ-
ξης των δυνατοτήτων της ΚΠΑΑ κι αυτό 
φαίνεται ότι θα συνεχισθεί στο 2013. Αυ-
τό οφείλεται, µεταξύ των άλλων, στο γεγο-
νός ότι, κατά το πρώτο εξάµηνο του έτους, 
την Προεδρία ασκούσε η ∆ανία, ένα κρά-
τος-µέλος που απέχει των θεµάτων που 
σχετίζονται µε την άµυνα και, για το λό-
γο αυτό, υποκαταστάθηκε σ’ αυτά από την 
Κύπρο ως επόµενης προεδρίας. Περαιτέ-
ρω, στα επόµενα δύο εξάµηνα, στην προ-
εδρία της Ε.Ε. θα βρεθούν χώρες µικρές 
ή ακόµα και µε «προβληµατική» σχέση µε 
τα θέµατα της ΚΠΑΑ, για διαφόρους λό-
γους (η Κύπρος εξαιτίας της άρνησης της 
κυβέρνησης Χριστόφια να ενταχθεί στη 
«Συνεργασία για την Ειρήνη» και η Ιρλαν-
δία εξαιτίας της έλλειψης ενδιαφέροντος 

για τα θέµατα άµυνας και για την ΚΠΑΑ). 
∆εν αναµένονται, συνεπώς, πρωτοπορια-
κές αναθεωρήσεις για την ΚΠΑΑ, εκτός 
αν αναληφθούν πρωτοβουλίες από τις µε-
γάλες χώρες, κυρίως τη Γαλλία και τη Γερ-
µανία. 

Η Ευρώπη φαίνεται ότι θα συνεχίσει 
να εστιάζει στη σωτηρία του ευρώ και την 
εξεύρεση διεξόδου από την κρίση χρέ-
ους. Η σχέση των οικονοµικών συµφε-
ρόντων, µε ισχυρές αµυντικές δυνατότη-
τες, θα εξακολουθεί να είναι µειωµένη. 
Ωστόσο, ο αριθµός των προκλήσεων για 
την ασφάλεια είναι πιθανό να αυξάνει. Η 
Ε.Ε. θα πρέπει να αναπτύξει µια ενεργό 
στρατηγική ασφάλειας και ανασυγκρότη-
σης-ανάπτυξης στη Λιβύη. Από την άλ-
λη, το Ιράν και οι πυρηνικές φιλοδοξίες 
του έχουν ανάγκη αυξηµένης ανησυχί-
ας, ενώ η κατάσταση στη Συρία συνεχώς 
επιδεινώνεται.

■ Η ανάπτυξη της ΚΠΑΑ 
σε περίοδο κρίσης

Η αίσθηση της απειλής, εκ µέρους των 
Ευρωπαίων πολιτών, είναι σχετικά χαµη-
λή κι έτσι ο πληθυσµός δείχνει µικρό εν-
διαφέρον για την ευρωπαϊκή άµυνα. Οι 
κυβερνήσεις της Ε.Ε. µειώνουν, όλο και 
περισσότερο, τους αµυντικούς προϋπολο-
γισµούς. Λίγη προσοχή δίδεται στη στρα-
τηγική θεώρηση των θεµάτων που αφο-
ρούν στη θέση της Ευρώπης σε ότι αφο-
ρά στη «σκληρή» ασφάλεια παγκοσµίως.

Η Ευρώπη δεν δείχνει ιδιαίτερο εν-
διαφέρον για την µετατροπή της ΚΠΑΑ 
σε ουσιώδη παράγοντα «σκληρής» ασφά-
λειας. Μέχρι στιγµής, η Ε.Ε. δεν κατόρ-
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θωσε να συµφωνήσει στη δηµιουργία 
ενός ενιαίου επιχειρησιακού στρατηγεί-
ου της ΚΠΑΑ. Υπάρχει και η αντίθεση του 
Ηνωµένου Βασιλείου που έχει καταστή-
σει αδύνατο κάτι τέτοιο. Επίσης, η διστα-
κτική στάση κάποιων κρατών-µελών δεν 
προσφέρει υποστήριξη στις χώρες εκεί-
νες (µεταξύ των οποίων και κάποιες µε-
γάλες, όπως  Γερµανία, Γαλλία, Πολωνία, 
Ιταλία και Ισπανία), οι οποίες πράγµατι 
επιδιώκουν την ενίσχυση της επιχειρη-
σιακής ικανότητας της ΚΠΑΑ. Η Ύπατη 
Εκπρόσωπος Catherine Ashton έχει τα-
χθεί υπέρ της δηµιουργίας ενός επιχει-
ρησιακού στρατηγείου και ανέλαβε, εντός 
του 2011, µια αξιολόγηση της ΚΠΑΑ. 

Στο µεταξύ, το σύστηµα των 
Battlegroups της Ε.Ε. θα µπορούσε να 
εξελιχθεί σε έναν «µόνιµο στρατό» για την 
Ευρώπη. Ωστόσο όλα δείχνουν ότι υπάρ-
χει απροθυµία εκ µέρους των κρατών-µε-
λών στην ανάληψη της, ανά εξάµηνο, ευ-
θύνης σχηµατισµού ενός  Battlegroup. Οι 
κυβερνήσεις θεωρούν ότι το σύστηµα αυ-
τό, το οποίο δεν έχει ακόµη χρησιµοποι-
ηθεί, στοιχίζει πολύ, ενώ από την άλλη 
τα περισσότερα κράτη µέλη της Ε.Ε. κα-
ταβάλλουν προσπάθειες προκειµένου να 
συµβάλουν στη δύναµη αντίδρασης του 
ΝΑΤΟ (NRF).

Η ΚΠΑΑ δεν αποτελεί το κύριο µέσο 
προβολής ισχύος της Ε.Ε., αλλά θα µπο-
ρούσε να αποτελέσει βασικό εργαλείο για 
την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη µε-
τά από συγκρούσεις. Οι, υπό εξέλιξη, 13 
στρατιωτικές και µη στρατιωτικές αποστο-
λές στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, είναι ως επί το 
πλείστον µικρής κλίµακας, εκτός από τη 
στρατιωτική αποστολή στη Βοσνία και Ερ-
ζεγοβίνη (επιχείρηση ALTHEA) και τη µη 
στρατιωτική αποστολή στο Κοσσυφοπέ-
διο. Οι µικρές αποστολές αφορούν συνή-
θως επιτήρηση ειρηνευτικών συµφωνιών 
- όπως στη Γεωργία - ή υποστήριξη µετα-
σχηµατισµών στον τοµέα της ασφάλειας, 
γνωστού ως SSR (security sector reform), 
όπως στη ∆ηµοκρατία του Κονγκό.

Μέχρι στιγµής, η µόνη στρατιωτική 
επιχείρηση της Ε.Ε. που ανελήφθη για γε-
ωοικονοµικούς λόγους, είναι η ναυτική 
επιχείρηση ATALANTA που άρχισε τον 
∆εκέµβριο 2008 για την αντιµετώπιση της 
πειρατείας στα ανοικτά των ακτών της Σο-
µαλίας, ενώ δεν προβλέπονται νέες απο-
στολές για το 2012. Οι εκτιµήσεις των κρα-

τών µελών συντείνουν στην άποψη ότι 
οι αποστολές ΚΠΑΑ προκαλούν µεγάλη 
γραφειοκρατική ταλαιπωρία, ενώ αποφέ-
ρουν πενιχρά αποτελέσµατα.

Το 2012, η κρίση χρέους και το ενδε-
χόµενο µιας Ευρώπης δύο ταχυτήτων θέ-
τει την ανάπτυξη της ΚΠΑΑ σε αναµονή. 
Στη χειρότερη περίπτωση, η κρίση του ευ-
ρώ θα µπορούσε να αποδειχθεί το πρώ-
το «καρφί στο φέρετρο» της ΚΠΑΑ. Ενώ 
η Ευρώπη των δύο ταχυτήτων θα αφο-
ρά αρχικά στην οικονοµική ολοκλήρωση, 
θα έχει επίσης σοβαρές επιπτώσεις και σε 
άλλους τοµείς πολιτικής, συµπεριλαµβα-
νοµένης της άµυνας. Ένας διαχωρισµός 
µεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης και 
των υπόλοιπων θα µπορούσε να οδηγή-
σει σε µια ανάλογη διαίρεση στο εσωτερι-
κό της ΚΠΑΑ. 

Η Γαλλία, η Γερµανία και το Ηνωµένο 
Βασίλειο έχουν ήδη διαφωνήσει στα θέ-
µατα της άµυνας, κατά τα τελευταία χρό-
νια. Σε κάθε µελλοντικό διαχωρισµό, µια 
ΚΠΑΑ χωρίς τη συµµετοχή του Ηνωµέ-
νου Βασιλείου θα παρουσίαζε σηµαντικές 
ελλείψεις. Από την άλλη η Γερµανία ήταν 
απρόθυµη να συµµετάσχει στην επέµβα-
ση στη Λιβύη το 2011, που πραγµατοποι-
ήθηκε µε εντολή του ΟΗΕ και είναι απίθα-
νο να αλλάξει την αντιµιλιταριστική στάση 
της εντός του 2012. Η Γαλλία εκφράζει την 
απογοήτευσή της για την έλλειψη ενότη-
τας σχετικά µε την ευρωπαϊκή άµυνα και 
έτσι προτιµά να ακολουθεί µια εθνική 
προσέγγιση της άµυνας. Χωρίς ανάπτυ-
ξη της ΚΠΑΑ στον ορίζοντα, τα κράτη-µέ-
λη στρέφονται προς τις διµερείς αµυντι-
κές συµφωνίες συνεργασίας, όπως αυτή 
που συνήφθη µεταξύ της Γαλλίας και του 
Ηνωµένου Βασίλειου.

Οι ΗΠΑ δεν είναι ικανοποιηµένες µε 
τις ευρωπαϊκές προσπάθειες για την άµυ-
να. Η Ουάσιγκτον έχει, επί µακρόν, πι-
έσει τους Ευρωπαίους να επενδύσουν 
στην άµυνα και τώρα έχει εντείνει την πί-
εση, υποστηρίζοντας την περαιτέρω εν-
δυνάµωση της ΚΠΑΑ. Η Ουάσιγκτον έχει 
ζητήσει την αύξηση του επιµερισµού των 
βαρών και επιµένει ότι η Ευρώπη πρέπει 
να είναι σε θέση να µεριµνά για την άµυ-
νά της. Αυτό οφείλεται στη στρατηγική 
µετατόπιση των ΗΠΑ από µια στρατηγι-
κή αντίληψη που είχε ως κέντρο τον Ατ-
λαντικό σε µια αντίστοιχη µε κέντρο την 
Ασία και τον Ειρηνικό. Η Ουάσινγκτον 

αγωνίζεται να διατηρήσει το σηµερινό 
επίπεδο δεσµεύσεων, ενώ οι διεθνείς δε-
σµεύσεις της µειώνονται ευρύτερα µέσα 
στο 2012, κυρίως, λόγω των περικοπών 
του προϋπολογισµού και της αυξηµένης 
εστίασης στα εσωτερικά προβλήµατα κα-
τά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρα-
τείας για την προεδρική εκλογή. Επιπλέ-
ον, το χάσµα δυνατοτήτων µεταξύ ΗΠΑ 
και Ε.Ε. συνεχίζει να αυξάνει και αυτό εί-
ναι απίθανο να αλλάξει στο άµεσο µέλλον.

Ανάγκη νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγι-
κής Ασφάλειας

Για την Ευρώπη, το να παραµείνει 
ένας σηµαντικός διεθνής παίκτης δεν 
απαιτεί την µαζική αύξηση των αµυντι-
κών δαπανών ή την µετατροπή της ΚΠΑΑ 
σε όργανο στρατιωτικής αποτροπής µε την 
παραδοσιακή έννοια. Στην πραγµατικό-
τητα, η οικονοµική κρίση θα µπορούσε 
να δώσει την ευκαιρία να γίνει κάτι κα-
λύτερο µε λιγότερα, απαιτώντας πιο συ-
στηµατικό συντονισµό και ενσωµάτωση 
µε άλλες πολιτικές της Ε.Ε.. Επιπλέον, η 
Ε.Ε. πρέπει να εξετάσει ποια συµφέροντα 
είναι ρεαλιστικά και δυνατόν να κατανε-
µηθούν σε όλους. 

Αυτά θα πρέπει να περιληφθούν σε 
µια νέα και πιο σαφή Ευρωπαϊκή Στρα-
τηγική Ασφάλειας (ΕΣΑ), η οποία ενσω-
µατώνει συναφείς τοµείς όπως η εξωτε-
ρική πολιτική, η ενέργεια, το εµπόριο, η 
ανάπτυξη και οι κοινές αξίες, ενώ αποσα-
φηνίζει τη χρήση µέσων, όπως η επιβο-
λή κυρώσεων, και λαµβάνει υπόψη τους 
νέους µηχανισµούς της Λισαβόνας. Μια 
νέα ευρεία ΕΣΑ θα µπορούσε, επίσης, να 
λάβει υπόψη τη Στρατηγική Αντίληψη του 
ΝΑΤΟ του 2010, ώστε να αποφεύγονται οι 
αλληλεπικαλύψεις, σε σχέση µε τις στρα-
τιωτικές υποθέσεις. Η ισχύουσα στρατηγι-
κή ασφάλειας της Ε.Ε. εγκρίθηκε τον ∆ε-
κέµβριο του 2003. 

Το ∆εκέµβριο του 2007, το Ευρωπα-
ϊκό Συµβούλιο αποφάσισε την έναρξη 
µιας συζήτησης σχετικά µε την αναγκαι-
ότητα αναθεώρησης της ΕΣΑ. Για το σκο-
πό αυτό το Ινστιτούτο Μελετών για την 
Ασφάλεια της Ε.Ε. (EUISS) πραγµατοποί-
ησε ένα πρόγραµµα µε θέµα “European 
Interests and Strategic Options” προκει-
µένου να προκαλέσει  ανάλογη συζήτηση 
µέσα στην Ε.Ε.. Από πολλές πλευρές δι-
ατυπώθηκε η άποψη ότι η ΕΣΑ είναι ένα 
ανεπαρκές κείµενο το οποίο οπωσδήποτε 
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έχει ανάγκη αναθεώρησης. Τελικώς, στο 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του ∆εκεµβρίου 
2008 παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν οι 
προτάσεις για την αναµόρφωση και επι-
καιροποίηση του αρχικού κειµένου («Έκ-
θεση σχετικά µε την εφαρµογή της Ευρω-
παϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας», Βρυξέλ-
λες, 11 ∆εκ 2008), στις οποίες επισηµαί-
νεται η απειλή που συνιστά το πυρηνικό 
πρόγραµµα του Ιράν, δίδεται έµφαση στην 
αναγκαιότητα βελτίωσης της ενεργειακής 
ασφάλειας της Ευρώπης, ενώ περιλαµβά-
νεται η νέα απειλή που προέρχεται από 
την πειρατεία στη θάλασσα. 

Η βασική ιδέα για την ενίσχυση της 
ΕΣΑ είναι ότι, για να καταστεί η Ε.Ε. ισχυ-
ρός και αξιόπιστος παίκτης στην παγκό-
σµια σκηνή, είναι απαραίτητο να είναι 
αποτελεσµατική σε τρεις βασικούς τοµείς: 

Πρώτον, να καταστεί αποτελεσµατική 
στο εσωτερικό της, βελτιώνοντας τις δικές 
της στρατιωτικές δυνατότητες.

∆εύτερον, η Ε.Ε. έχει ανάγκη να ασκεί 
επιρροή στο άµεσο περιβάλλον της, ανα-
πτύσσοντας στενότερους δεσµούς µε τις 
γειτονικές της χώρες.

Τρίτον, είναι ανάγκη να είναι αποτελε-

σµατική σε παγκόσµιο επίπεδο, µέσα από 
πολύπλευρες πρωτοβουλίες.

Εκείνο που έχει µεγάλη σηµασία εί-
ναι να ενισχυθεί η δυνατότητα στρατηγι-
κής δράσης της Ένωσης, στο πλαίσιο των 
νέων συνθηκών που έχουν διαµορφω-
θεί στο διεθνές στρατηγικό περιβάλλον. 
Θεωρητικά, η ΚΠΑΑ µπορεί να υλοποι-
είται υπό δύο µορφές δράσης: Η πρώτη, 
αναφέρεται στην απώλεια της στρατιωτι-
κής ισχύος, η οποία θα µονοπωλείται από 
το ΝΑΤΟ, ενώ η Ε.Ε.  θα περιορισθεί σε 
µη στρατιωτικές δυνατότητες. Στη δεύτε-
ρη, η Ένωση θα συνεχίσει να αναπτύσσει 
τις στρατιωτικές και µη στρατιωτικές της 
δυνατότητες µέσα στο πλαίσιο των αντι-
κειµενικών σκοπών της ΚΠΑΑ. Θεωρώ-
ντας ότι η δεύτερη περίπτωση είναι εκεί-
νη που έχει επιλέξει η Ένωση και µε βάση 
αυτή βαδίζει, διαφαίνεται ότι υπάρχουν 
τρεις προϋποθέσεις για να επιτευχθούν 
οι στόχοι της:1

Να καταστεί η ΚΠΑΑ κύριο εργαλείο 
στην υπηρεσία του διεθνούς ρόλου της 
Ένωσης, ο οποίος θα πρέπει να διατηρη-
θεί ως στόχος προτεραιότητας.

Να καθορισθούν ο ρόλος και οι επιδι-

ώξεις της Ένωσης στο διεθνές σύστηµα.
Να καθορισθούν οι όροι  µιας νέας 

σύµπραξης µεταξύ των ΗΠΑ και της Ε.Ε..

■ Προτεραιότητες για την 
ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια

Από το 2012 και πέρα, τρεις ευρύτερες 
δεσµεύσεις πρέπει να αποτελούν προτε-
ραιότητα για την ασφάλεια της Ευρώπης 
και, συνεπώς, µια γεω-οικονοµική προ-
οπτική: η ανάληψη µιας ευρύτερης προ-
σέγγισης για την ασφάλεια, η ενίσχυση 
των πολιτικών γειτονίας της Ε.Ε. και η ενί-
σχυση της αµυντικής συνεργασίας, συ-
µπεριλαµβανοµένων των συνεισφορών 
στο ΝΑΤΟ.

Πρώτον, η Ευρώπη χρειάζεται να τε-
λειοποιήσει την ισορροπία µεταξύ «σκλη-
ρών» και «ήπιων» επιδιώξεων ασφαλεί-
ας. Στην παγκόσµια λίστα των αµυντικών 
δαπανών, εξακολουθούν να υπάρχουν 
έξι ευρωπαϊκές χώρες µεταξύ των πρώ-
των 20. Ωστόσο η Ευρώπη εξακολουθεί 
να εξαρτάται από τις ΗΠΑ, όπως φάνη-
κε στην εκστρατεία στη Λιβύη που ανε-
λήφθη από το ΝΑΤΟ. Μια ισχυρή ΚΠΑΑ, 

Μέχρι στιγμής, η μόνη στρατιωτική επιχείρηση της ΕΕ, 
που ανελήφθη για γεωοικονομικούς λόγους, είναι η 
ναυτική επιχείρηση ATALANTA που άρχισε τον Δεκέμ-
βριο 2008 για την αντιμετώπιση της πειρατείας στα 
ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, ενώ δεν προβλέπο-
νται νέες αποστολές για το 2012. Οι εκτιμήσεις των κρα-
τών μελών συντείνουν στην άποψη ότι οι αποστολές 
ΚΠΑΑ προκαλούν μεγάλη γραφειοκρατική ταλαιπωρία, 
ενώ αποφέρουν πενιχρά αποτελέσματα.

➤
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µε τους παραδοσιακούς όρους ασφάλειας, 
δεν αποτελεί πανάκεια για τη διασφάλι-
ση γεωοικονοµικών συµφερόντων. Η Κί-
να και η Ινδία, για παράδειγµα, θεωρού-
νται ως ανερχόµενες δυνάµεις λόγω της 
οικονοµικής τους ανάπτυξης, όχι λόγω 
της ισχύος των ενόπλων δυνάµεών τους.

Εάν η, σε βάθος, ολοκλήρωση-ενσω-
µάτωση της ΚΠΑΑ, σε ότι έχει να κάνει 
µε τη «σκληρή» ασφάλεια, και οι αυξηµέ-
νες αµυντικές δαπάνες από τα κράτη- µέ-
λη δεν αποτελούν ένα ρεαλιστικό ενδεχό-
µενο για τα επόµενα χρόνια, η ΚΠΑΑ θα 
πρέπει να βελτιώσει, τουλάχιστον, περαι-
τέρω την «ήπια», ενοποιώντας τις στρα-
τιωτικές και µη στρατιωτικές συνιστώ-
σες  της ασφάλειας. Αυτό σηµαίνει ότι η 
ΚΠΑΑ θα εντάσσεται, όλο και περισσότε-

ρο, στην ευρύτερη ευρωπαϊκή εξωτερική 
πολιτική, κάτι που επιβάλλει την περαιτέ-
ρω ανάπτυξη και προσαρµογή των νέων 
ρυθµίσεων της Λισαβόνας. Σηµαντικό ρό-
λο σ’ αυτό µπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής ∆ράσης (European 
External Action Service - EEAS) που λει-
τουργεί ουσιαστικά από τον Ιανουάριο του 
2011. Η εξωτερική πολιτική πρέπει να κι-
νείται παραλλήλως προς την οικονοµία 
και τις γεωοικονοµικές επιδιώξεις, δια-
φορετικά υπονοµεύεται σοβαρά η ικανό-
τητα της Ευρώπης να δρα µε συνοχή και 
αποτελεσµατικότητα.

∆εύτερον, η Ευρώπη επηρεάζεται άµε-
σα από την ανασφάλεια στη γειτονιά της. 
Οι ανησυχίες ποικίλουν από τις µετανα-
στευτικές ροές µέχρι τις απειλές που προ-

έρχονται από την αστάθεια, και τους εµ-
φύλιους πόλεµους στις γειτονικές χώρες, 
καθώς και του ενδεχοµένου πολέµων µε-
ταξύ γειτονικών κρατών. Όλα δείχνουν 
ότι είναι ανάγκη να υπάρξει µια αναθεώ-
ρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας 
(European Neighborhood Policy – ENP), 
ώστε, πέρα από την αναπτυξιακή βοήθεια 
και τις εµπορικές ρυθµίσεις, να διαµορ-
φωθούν κατάλληλοι δεσµοί ασφάλειας µε 
τους εταίρους. Η ENP καλύπτει σε τρεις 
περιοχές στον περίγυρο της Ε.Ε.: τις χώ-
ρες της Ανατολικής Ευρώπης (Λευκορω-
σία, Ουκρανία και Μολδαβία), τις χώρες 
του Νοτίου Καυκάσου (Αρµενία, Γεωργία 
και Αζερµπαϊτζάν), και όλες τις χώρες της 
νότιας και της ανατολικής ακτής της Με-
σογείου.

Η Ουάσιγκτον έχει, επί μακρόν, πιέσει τους Ευ-
ρωπαίους να επενδύσουν στην άμυνα και τώ-
ρα έχει εντείνει την πίεση, υποστηρίζοντας 
την περαιτέρω ενδυνάμωση της ΚΠΑΑ, ενώ 
έχει ζητήσει την αύξηση του επιμερισμού των 
βαρών και επιμένει ότι η Ευρώπη πρέπει να εί-
ναι σε θέση να μεριμνά για την άμυνά της.
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Η Ανατολική Ευρώπη και ο Νότιος 
Καύκασος είναι ζωτικής σηµασίας για 
την ασφάλεια της Ευρώπης αφενός λόγω 
των ενεργειακών σχέσεων κι αφετέρου 
λόγω της αστάθειας και των προβληµά-
των ασφάλειας. Οι ανεπίλυτες συγκρού-
σεις στη Γεωργία και στο Ναγκόρνο-Κα-
ραµπάχ, µεταξύ Αρµενίας και Αζερµπαϊ-
τζάν, πρέπει να τοποθετηθούν υψηλότερα 
στην ατζέντα των θεµάτων ασφάλειας της 
Ευρώπης, δεδοµένου ότι οι εντάσεις πα-
ραµένουν και θα µπορούσαν να αποστα-
θεροποιήσουν σοβαρά την περιοχή και 
να επηρεάσουν, µε τη σειρά τους, τις ενερ-
γειακές ροές προς την Ευρώπη. Οµοίως, 
είναι σηµαντική για την Ευρώπη µια πιο 
τολµηρή προσέγγιση έναντι της Ρωσίας 
που θα είναι καθοριστικής σηµασίας για 
τη σταθερότητα στην Ανατολή. Η Μόσχα 
είναι ζωτικής σηµασίας για την επίλυση 
των συγκρούσεων στην Ανατολική Ευρώ-
πη (Υπερδνειστερία) και το Νότιο Καύκα-
σο. Η οικοδόµηση µιας ειλικρινούς γεω-
πολιτικής σχέσης µε τη Μόσχα θα πρέπει 
να είναι µεταξύ των προτεραιοτήτων στο 
άµεσο µέλλον, ιδιαίτερα µετά την εκλο-
γή του Βλαντιµίρ Πούτιν στην προεδρία.

Σηµαντικής σηµασίας είναι, επίσης, 
η σχέση της Ευρώπης µε την Τουρκία η 
οποία επιδιώκει να έχει έναν αυξηµένο 
ρόλο ως γεωπολιτικού παράγοντα από τη 
Βόρεια Αφρική µέχρι την Κεντρική Ασία. 
Εντός του 2012, οι ενταξιακές διαπραγµα-
τεύσεις παρουσιάζουν στασιµότητα εξαιτί-
ας της άρνησης της Τουρκίας να αναγνω-
ρίσει την Κυριακή ∆ηµοκρατία, η οποία 
θα ασκήσει την προεδρία της Ένωσης στο 
δεύτερο εξάµηνο του έτους. Παράλληλα, η 
κατοχή του βόρειου τµήµατος της Κυπρι-
ακής ∆ηµοκρατίας συνεχίζει να αποτελεί 
λόγο αστάθειας και αγκάθι στις σχέσεις 
της Τουρκίας µε την Ε.Ε.. Πέραν αυτού, 
θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα και να 
εκτιµηθεί κατάλληλα η στάση της Τουρ-
κίας στην κρίση της Συρίας, αλλά και σε 
άλλα ζητήµατα ασφάλειας της περιοχής, 
όπως για παράδειγµα στο Βόρειο Ιράκ και 
το κουρδικό ζήτηµα.

Τρίτον, η ευρωπαϊκή ασφάλεια είναι 
και θα συνεχίσει να είναι εθνική υπόθε-
ση του κάθε κράτους-µέλος καθώς και 
του ΝΑΤΟ. Οι ΗΠΑ κοιτάζουν όλο και πε-
ρισσότερο προς την Ασία. Προκειµένου 
η Συµµαχία να διατηρηθεί ισχυρή, ενώ 
υφίσταται την ίδια δυτική παρακµή όπως 

η ΚΠΑΑ, θα πρέπει να γίνει περισσότερο 
ευρωπαϊκή. Το ΝΑΤΟ είναι πιθανό να πα-
ραµείνει η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής 
άµυνας. ∆ιαθέτει την υποδοµή, αλλά και 
την εµπειρία για να ασχοληθεί µε θέµατα 
«σκληρής» ασφάλειας.

Η διατλαντική συνεργασία µε τις ΗΠΑ 
θα παραµείνει ζωτικής σηµασίας από 
πλευράς οικονοµικής, πολιτικής και στρα-
τιωτικής. Κάτι τέτοιο, βεβαίως, θα οδηγή-
σει σε ανακατατάξεις και αναδιοργανώ-
σεις, κυρίως, σε ότι αφορά τα κράτη-µέλη 
της Ένωσης που δεν είναι µέλη του ΝΑ-
ΤΟ και το αντίθετο, συµπεριλαµβανοµέ-
νης και της Τουρκίας.

■ Πολιτικές για το μέλλον

Η Ε.Ε. διατηρεί διπλωµατικές σχέ-
σεις µε όλες, σχεδόν, τις χώρες στον κό-
σµο. Έχει αναπτύξει στρατηγικές συνερ-
γασίες µε κύριους διεθνείς παίκτες, έχει 
εµπλακεί σε βάθος µε αναδυόµενες δυ-
νάµεις ανά τον κόσµο και έχει υπογρά-
ψει διµερείς συµφωνίες συνεργασίας µε 
αριθµό κρατών στην περιφέρειά της. Στο 
εξωτερικό, η Ένωση εκπροσωπείται από 
ένα δίκτυο 136 αντιπροσωπειών, οι οποί-
ες έχουν παρόµοια λειτουργία µε εκείνη 
µιας πρεσβείας. 

Η Ευρώπη έχει στη διάθεσή της δι-
άφορους µηχανισµούς προκειµένου να 
αντιµετωπίσει τις µειώσεις στον αµυντι-
κό τοµέα, ενώ, επίσης, διαθέτει ακόµα ση-
µαντική οικονοµική δύναµη παγκοσµίως. 
Αλλά αυτά δεν αφορούν κυρίως τις δοµές 
της ασφάλειας και της άµυνας της Ε.Ε.. Ο 
συνδυασµός της «ήπιας» ασφάλειας της 
ΚΠΑΑ µε τη «σκληρή» ασφάλεια των κρα-
τών-µελών και του ΝΑΤΟ είναι πιθανό να 
παραµείνει η µόνη πραγµατική δυνατό-
τητα.

Η συζήτηση σχετικά µε την ευρωπαϊ-
κή άµυνα και ασφάλεια θα πρέπει να ανα-
πτυχθεί περαιτέρω, σε συνδυασµό µε την 
έναρξη της συζήτησης για µια νέα Ευρω-
παϊκή Στρατηγική Ασφάλειας, όπως ανα-
φέρθηκε ανωτέρω. Αν στο επόµενο χρο-
νικό διάστηµα άρχιζε µια αναθεώρησή 
της, θα µπορούσε να είναι έτοιµη µια νέα 
ΕΣΑ το 2013, δέκα χρόνια µετά την πρώ-
τη στρατηγική. Η ΚΠΑΑ δεν µπορεί να 
ορίζεται µε αυστηρά στρατιωτικούς όρους, 
ενώ δεν υπάρχει πολιτική βούληση να 
ακολουθηθούν οι τάσεις των αµυντικών 

δαπανών των ΗΠΑ, εκ µέρους των κρα-
τών µελών της Ε.Ε..

Η ασφάλεια και η άµυνα είναι µόνο 
ένα µέρος του ευρύτερου πάζλ για τη δι-
αχείριση των περιορισµών και των µει-
ώσεων. Υπερβολικές στρατιωτικές δαπά-
νες ή η ολοκλήρωση της ΚΠΑΑ σε βάθος 
δεν θα εγγυώνται κατ' ανάγκην το σηµε-
ρινό επίπεδο της οικονοµικής ευηµερίας. 
Η δύναµη της Ευρώπης έγκειται στην αν-
θρώπινη πτυχή της ασφάλειας. Μια αν-
θρώπινη προσέγγιση της ασφάλειας, σε 
συνδυασµό µε την εκτεταµένη συνεργα-
σία σε θέµατα ασφάλειας µέσω των δια-
φόρων παγκόσµιων και περιφερειακών 
µηχανισµών, παραµένει καταλληλότερη 
για τη διασφάλιση των γεωοικονοµικών 
συµφερόντων της Ευρώπης. Η άµυνα συ-
νεχίζει να υστερεί σε σχέση µε τα γεω-
οικονοµικά δεδοµένα. Αλλά, σε µια επο-
χή περιορισµένων πόρων, είναι ανάγκη 
η Ε.Ε. να αρχίσει να ανταποκρίνεται στις, 
από µακρού, υφιστάµενες µεγάλες υπο-
σχέσεις της για περιορισµό της διάκρισης 
µεταξύ της ασφάλειας και των οικονοµι-
κών διαστάσεων των εξωτερικών της σχέ-
σεων.

Στο µεταξύ, νέες κρίσεις είναι δυνατόν 
να ξεσπάσουν, λόγω των απειλών ασφά-
λειας στον Νότιο Καύκασο και τη Μέση 
Ανατολή, και να ενταθούν οι συγκρού-
σεις στο Κέρας της Αφρική. Η Ε.Ε. θα πρέ-
πει, επίσης, να προετοιµάζεται για την κα-
τάσταση που θα προκύψει από την από-
συρση των στρατευµάτων του ΝΑΤΟ από 
το Αφγανιστάν µετά το 2014 και να προβεί 
στη λήψη των αναγκαίων µέτρων, ώστε να 
καταστεί στρατηγικός παίκτης στην ευρύ-
τερη περιοχή.

Είναι γεγονός ότι η Ευρώπη δεν βλέ-
πει την πολιτική ασφάλειας και άµυνας 
ως µέσο στήριξης της φθίνουσας µεν, 
αλλά ακόµα σηµαντικής, οικονοµικής 
ισχύος της. Φυσικά η «σκληρή» στρατι-
ωτική ισχύς δεν είναι η κύρια απάντηση 
στις παγκόσµιες προκλήσεις, αλλά απο-
τελεί ένα βασικό συστατικό. Η πρόκλη-
ση για το άµεσο µέλλον θα είναι η πε-
ραιτέρω ανάπτυξη µιας αποτελεσµατικής 
ΚΠΑΑ, µε σαφώς καθορισµένους στό-
χους, που βρίσκεται σε άµεση συνάρτη-
ση µε την ευρύτερη ανάπτυξη της ευ-
ρωπαϊκής και εξωτερικής πολιτικής, συ-
µπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών 
και εµπορικών θεµάτων.


