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Rezumat
Politica Externă şi de Securitate Comună (PESC), deşi deja conturată, mai are un drum lung până la a
deveni credibilă şi a oferi o alternativă de securitate ţărilor europene.
Sinteza integrală
Marţi, 5 mai a.c., a avut loc o nouă întâlnire din seria conferinţelor „România-Franţa: împreună în
Europa”, evenimente care au scopul de a contura o perspectivă franco-română asupra provocărilor
integrării României în Uniunea Europeană. Conferinţa a fost susţinută de domnul Hubert Vedrine,
fost ministru al Afacerilor Externe. şi s-a bucurat de prezenţa Excelenţei sale domnul Henri Paul,
Ambasadorul Republicii Franceze în România. Evenimentul a fost moderat de doamna Gabriela
Drăgan, director general al Institutului European din România.
În deschiderea conferinţei Excelenţa sa domnul Hubert Vedrine a subliniat faptul că opiniile prezentate
sunt opinii personale asupra unui subiect în aparenţă simplu. Începutul conferinţei a fost marcat de o
prezentare a situaţiei existente la nivel european şi mondial după finele celui de-al Doilea Război
Mondial, situaţie care a permis apariţia Comunităţii Europene. Creat pentru menţinerea păcii NATO a
reuşit să îndeplinească acest rol, forţa sa de disuasiune nucleară împiedicând desfăşurarea unui al
Treilea Război Mondial. Cu toate acestea alianţa Nord-atlantică trebuie reformată eşecul încercării de
reformare ducând la retragerea Franţei din comandamentul militar integrat în timpul generalului De
Gaulle.
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Extinderea Uniunii Europene spre Est a reaprins dezbaterea referitoare la PESC, noile ţări admise
reluând argumentele americane împotriva unei apărări europene distincte. În aceste condiţii revenirea
Franţei în sistemul integrat al NATO având menirea de a risipi neîncrederea statelor din Est şi de a
relansa ideea apărării europene.
Cu această ocazie este evidenţiată importanţa creării unei culturi strategice comune, cultură comună
care necesită o muncă intelectuală şi conceptuală foarte puternică. Trebuie să ne punem o serie de
întrebări fundamentale asupra rolului NATO: cât se mai poate lărgi Alianţa Nord-Atlantică fără a-şi
pierde coerenţa? Unde poate interveni Alianţa? Care este strategia nucleară a NATO?
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