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1. De EU als wereldspeler
1.1 De revolutie van Saint Malo

Op 1 december 2009 trad na veel diplomatiek getouwtrek het Verdrag van Lissabon in
werking. Het Verdrag van Lissabon kan gezien worden als het eindpunt van een reeks
pogingen om alle bestaande Europese verdragen te bundelen in één enkele tekst.
Aanvankelijk moest dit een Europese grondwet worden, maar na tegenstemmen van
Frankrijk en Nederland werd de grondwet herzien en werden symbolisch gevoelige
onderdelen verwijderd uit de tekst. Het Verdrag van Lissabon werd al op 13 december 2007
in Lissabon ondertekend, maar het duurde nog twee jaar voordat alle landen het
geratificeerd hadden. De hervormingen in het verdrag worden gezien als de één van de
meest fundamentele hervormingen sinds het proces van Europese integratie begon. Het
verdrag moet er voor zorgen dat Europa naar buiten toe meer een eenheid wordt en
daadkrachtiger kan optreden. Een belangrijk deel van het Verdrag van Lissabon behelst dan
ook het buitenland- en veiligheidsbeleid. De EU kent sinds Lissabon een relatief autonome
Hoge Vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid
(GBVB). Deze functie dient ervoor om de EU een gezicht te geven als het gaat om externe
contacten. Ook is de Hoge Vertegenwoordiger (HV-GBVB) een belangrijke speler in alle
veiligheidsvraagstukken die de EU aangaan.
Juist de samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie, het Gemeenschappelijk
Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) (vóór het Verdrag van Lissabon het Europees
Veiligheids- en Defensiebeleid (EVDB)), is een interessante en unieke ontwikkeling. Deze
ontwikkeling raakte in een stroomversnelling na de Frans-Britse top in Saint Malo in
december 1998. De verklaring van Saint Malo is een belangrijk punt in de ontwikkeling van
een Europees beleid ten aanzien van veiligheid en defensie. Tot die tijd hadden de Britten
elke serieuze poging om het integratieproces op dit gebied te stimuleren geblokkeerd.1
Traditioneel vertrouwden de Britten voor hun veiligheid altijd op de trans-Atlantische realtie,
1
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dit in tegenstelling tot de Fransen. Frankrijk was altijd een grote voorstander voor Europese
integratie als tegenwicht voor een te sterke Amerikaanse invloed in Europa. Een Brits-Frans
initiatief voor Europese defensie kan dus als een keerpunt gezien worden. Dit is zeker het
geval als men beseft dat Groot-Brittannië en Frankrijk verreweg de grootste en belangrijkste
militaire machten van Europa zijn. De landen zijn de tweede respectievelijk derde landen op
de wereld als het gaat om defensiebudgetten, samen verantwoordelijk voor een derde van
de defensie uitgaven van de EU landen.2 Bovendien zijn het de enige landen met nucleaire
wapens en de enige Europese leden van de VN Veiligheidsraad. In Saint Malo zijn een aantal
politiek-institutionele raamwerken geschapen voor het functioneren van het EVDB. Punt 2
van de slotverklaring stelt dat de EU de capaciteit moet hebben voor autonome actie en dat
dit ondersteund dient te worden door een geloofwaardige militaire strijdmacht, de middelen
om te beslissen deze in te zetten en de bereidheid ertoe.3 Ook de Europese
Veiligheidsstrategie (EVS) van 2003 spreekt in de zelfde termen. Volgens de EVS speelt de EU
een onvermijdelijke rol op het wereldtoneel en heeft onderlinge solidariteit van de EU een
geloofwaardige en doeltreffende speler gemaakt.4 De uitspraken van Saint Malo en de EVS
scheppen een beeld van een Europese Unie die een belangrijke actor dient te worden op het
gebied van internationale veiligheid. Men kan zich echter afvragen in hoeverre hier na Saint
Malo invulling aan is gegeven. Is de EU daadwerkelijk die belangrijke actor geworden?
Europese politici scheppen een beeld dat bovenstaande vraag positief beantwoord moet
worden en Europese burgers zien ook graag dat dit het geval is. Opiniepeilingen bevestigen
immers dat Europeanen voorstander zijn van een autonome Europese rol op het gebied van
veiligheid. Ongeveer driekwart van hen is deze mening toegedaan.5 Het GVDB lijkt dus op
het eerste gezicht een voor de hand liggende ontwikkeling. Ook is het een ontwikkeling die
al lang gaande is. Al in de jaren ’50 van de vorige eeuw werden er pogingen ondernomen om
de Europese landen op defensiegebied te verenigen. Vooral de laatste twintig jaar zijn er
veel (kleine) stappen gezet. In oktober 2009 werd een overzichtswerk genaamd European
Security and Defence Policy: the first 10 years gepubliceerd door het European Union
Institute for Security Studies. Het rapport blikte terug op de ontwikkeling van het EVDB in de
2
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tien jaar na Saint Malo. De conclusie ervan is dat het EVDB een groot succesverhaal is.6 Het is
een belangrijk onderdeel geworden van het externe profiel van de EU, het heeft
samenwerking tussen de lidstaten bevorderd, het heeft een veelomvattende strategie voor
crisismanagement geproduceerd en de middelen geschapen om deze te implementeren. De
meer dan twintig missies die onder EU vlag uitgevoerd zijn, zijn een bewijs hiervan. Zeker
gezien de grote moeilijkheden waar de EU voor stond was dit een opmerkelijke prestatie.
Het heeft standgehouden ondanks groeiende instabiliteit in Afrika en de oostelijke
periferieën van de EU en ondanks interne Europese verdeeldheid over kwesties als Irak en
Afghanistan. Dit noemt het EUISS op zichzelf al een groot succes. Het rapport signaleert ook
een aantal problemen, vooral op het gebied van capaciteit en de wil om deze in te zetten.
Het ziet echter veel mogelijkheden in het Verdrag van Lissabon om deze problemen te
verhelpen. Ook Javier Solana, Hoge Vertegenwoordiger in de periode 1999 tot 2009, deelt de
conclusie van het EUISS. Hij schreef in 2009:
‘We have come a long way in developing ESDP as a tool enabling Europe to
project itself through action in response to crises. ESDP is no longer an aspiration;
it is a reality.’7
De EU is een globale actor op veiligheidsgebied en speelt een cruciale rol in de wereld als het
gaat om het brengen van stabiliteit. Ook Solana noemt de vele missies het bewijs dat het
GVDB een succes is. De consensuele basis van de missies vergroten bovendien de legitimiteit
en de effectiviteit het GVDB.8 Het beeld dat geschapen wordt, is dat ondanks sommige
moeilijkheden, de EU zich in de jaren na Saint Malo ontwikkeld heeft tot een belangrijke
actor op het gebied van veiligheid en defensie; een wereldspeler in ontwikkeling.
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1.2 Retoriek en de feiten

Aan het beeld van de EU als wereldspeler wordt echter breed getwijfeld. Er zijn veel
voorbeelden waarin zeker niet een beeld wordt neergezet van een krachtige rol van de EU in
de wereld. De interne verdeeldheid komt regelmatig en op de meest vervelende momenten
bovendrijven. In de jaren ’90 was dit voor iedereen heel duidelijk zichtbaar toen de crises op
de Balkan om stabiliserend optreden van een externe macht vroegen. Toen de Europese
staten uiteindelijk ingrepen in het conflict bleek dat er een totaal gebrek aan coördinatie en
gemeenschappelijke strategie was.9 Het was de NAVO die na mislukte pogingen van de EU
en de VN een einde wist te maken aan zowel de oorlog in Bosnië als die in Kosovo. Echter
ook in het afgelopen decennium heeft de EU niet altijd naar buiten weten te treden als een
unitaire en geloofwaardige actor. Vooral de oorlog in Irak toonde aan dat wanneer het er
echt op aan komt, nationale belangen prevaleren boven de eenheid in extern optreden van
de EU. De eerste echt onafhankelijke EU missie, operatie Artemis in de Democratische
Republiek Congo, wordt door weinigen gezien als een voorbeeld van het optreden van een
wereldmacht. Hoewel het een EU missie betrof, was het Frankrijk die meer dan 80 procent
van de troepen leverde. Bovendien was de missie zeer beperkt in zowel geografisch opzicht
als in mandaat, aantallen en tijd. Het lijkt er dus op dat Artemis slechts bedoeld was om aan
te tonen dat de EU zelfstandig kan optreden. Aan het effectief beschermen van de bevolking,
het doel van de missie, heeft Artemis niet bijgedragen.10
Niet alleen bij het grote publiek, maar ook in de academische wereld bestaat grote scepsis
over de vraag of de EU een belangrijke en onafhankelijke actor is. Men is het er over eens
dat de EU op het gebied van interne Europese economie en regelgeving een belangrijke rol
speelt en er duidelijk een gezamenlijk beleid gevoerd wordt. Op de onderwerpen die er toe
doen wat betreft de internationale politieke positie, buitenlandbeleid, veiligheid en defensie,
is dit nog helemaal niet duidelijk.11 De kritiek spitst zich toe op een aantal onderwerpen: het
9
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probleem van nationale belangen, de institutionele complexiteit, de financiering en
capaciteitsopbouw en de rol van de VS en de NAVO.
Velen wijzen op de interne verdeeldheid van de EU. Het Gemeenschappelijk Veiligheids- en
Defensiebeleid is volgens hen verre van gemeenschappelijk. De nationale belangen zijn nog
altijd belangrijker dan de Europese en burgers voelen zich eerst burger van hun land en pas
daarna voelen ze zich Europeaan. Dit uit zich ook in het handelen van de nationale
regeringen. Een gemeenschappelijke lange termijn visie zou volgens de critici binnen de EU
ontbreken.12 De grote landen zouden bovendien verre van hun volledige steun geven aan
het project GVDB, waardoor het nooit een slagkrachtig beleid zal kunnen worden. 13 Het
‘nationale veto’ is nog altijd onomstreden en het is maar zeer de vraag of hier in de komende
decennia verandering in komt.14
Richard Youngs wijst erop dat de EU missies zich meestal richten op het toepassen van een
rigide systeem van staatsopbouw dat gebaseerd is op het uitbreiden in grootte van de
formele staatsstructuur, terwijl het de diepere politieke problemen niet oplost. 15 Dit is het
gevolg van de zelfde consensusstructuur van het GVDB die door Solana zo gekoesterd wordt.
De oorsprong van de Europese Unie is in feite een koppeling van een groot aantal verdragen
en samenwerkingsverbanden. Dit zorgt ervoor dat er veel afzonderlijke spelers zijn in de
besluitvorming rond veiligheidsbeleid.16 Afhankelijk van het onderwerp zijn dit onder andere
de voorzitters van de Europese Commissie en de Europese Raad, de HV-GBVB, de Hoge
Vertegenwoordiger van de EU in het betreffende gebied, het Europees Parlement, de
secretariaten en de lidstaten. Er bestaat dus een consensus-expectations gap, oftewel een
discrepantie tussen de beslissingen die van de EU verwacht worden en de beslissingen die zij

12
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daadwerkelijk neemt.17 Vanzelfsprekend vormt dit een serieuze beperking voor een effectief
autonoom actorschap in de toekomst.18
De EU is door het ontbreken van gemeenschappelijke defensiecapaciteiten niet in staat om
haar eigen territorium te beschermen en leunt voor militaire bescherming nog altijd op de
NAVO.19 ‘Er gaapt een wijd gat tussen de retoriek van officiële verklaringen (…) en de daartoe
beschikbare capaciteiten’, volgens het hoofd van het Europees Defensie Agentschap (EDA)
Dick Zandee.20 Hoewel de EU meer militairen heeft dan de VS, doet het verder op alle
fronten onder voor de Amerikaanse krijgsmacht. Slechts ongeveer vier procent van de
Europese militairen is ingezet voor missies, tegenover meer dan zestien procent van de
Amerikaanse militairen.21 Ook in de financiering blijft de EU ver achter bij de VS. De VS geven
meer dan tweeënhalf keer meer uit aan hun krijgsmacht. Dit geldt voor zowel het reëel
uitgegeven bedrag, als voor de uitgaven per militair en als percentage van het BBP. Bij de
investeringen is dit zelfs een factor vier.22 Zorgwekkend is bovendien dat er op bijna alle
bovenstaande gebieden een dalende trend is te zien over de afgelopen jaren. 23 Wat
misschien nog wel belangrijker is, is dat de EU niet alleen veel minder besteedt aan
veiligheid en defensie, zij besteedt dit veel lagere bedrag ook nog eens enorm inefficiënt.24
Een ander probleem voor een autonoom Europees veiligheids- en defensiebeleid is de rol
van de VS. Europa heeft jarenlang vertrouwd op de VS als belangrijkste garantie voor haar
veiligheid. Dit geldt zeker voor Groot-Brittannië, met haar ‘special relationship’. Het is dus
maar zeer de vraag of Europa met één mond kan spreken wanneer er een acute crisis dreigt.
De vraag in welke mate de VS dan wel de NAVO betrokken moet worden in het probleem zal
vermoedelijk door elke lidstaat anders beantwoord worden.25 De relatie met de VS zal dus

17
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bij elke casus ter sprake komen. De slotverklaring van Saint Malo stelt zelfs expliciet dat de
verschillende relaties van landen met de NAVO gerespecteerd moeten worden.26 De rol van
de NAVO in Europese veiligheid heeft ook in grote mate de ontwikkeling van het GVDB
beïnvloed.27 Volgens sommigen is het zelfs zo dat het de oppositie van de VS is geweest die
er voor heeft gezorgd dat de EU geen veiligheidsgaranties in de sfeer van Artikel 5 van de
NAVO in haar verdragen heeft opgenomen.28 Het lijkt er dus op dat de EU niet heen kan om
haar trans-Atlantische bondgenoot. Zelfs de bekendste criticus van Amerikaanse invloed in
Europa, Frankrijk, is tot de conclusie gekomen dat het ‘will make no progress on European
defence (…) unless the project is seen as being another pillar strengthening, or parallel to,
NATO rather than in opposition or as a substitute.’29 De terugkeer van Frankrijk binnen de
commandostructuur van de NAVO lijkt dit te bevestigen.
Hierboven is te lezen dat de EU zich bepaalde doelen gesteld heeft die er toe moeten leiden
dat de EU een belangrijke actor op het wereldtoneel wordt. Volgens de officiële EU
publicaties zijn deze doelstellingen voor een belangrijk deel gehaald. De EU zou autonoom
kunnen opereren en besluiten en het GVDB heeft van de EU een doeltreffende speler
gemaakt. Tegen deze opvatting bestaan echter nogal wat bezwaren. Andere publicaties
creëren een ander beeld van het GVDB. Vooral op de financiering, capaciteit en de rol van de
VS, de NAVO, de institutionele structuur en de nationale belangen valt veel aan te merken.
Om tot een afgewogen antwoord te komen op de vraag of de EU sinds Saint Malo een
belangrijke en unitaire actor is geworden, dient er dus verder onderzoek gedaan te worden.

1.3 Het continuüm van actorschap

Dit stuk heeft reeds aangetoond dat verder onderzoek naar het gewicht van de EU op het
wereldtoneel wenselijk is. Het vermoeden bestaat dat de werkelijkheid significant minder
positief of genuanceerder is dan de officiële EU publicaties doen vermoeden. Om tot een

26
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conclusie te kunnen komen, zal er eerst een aantal aannames gedaan moeten worden. Het is
niet mogelijk om de EU binnen een continuüm te plaatsen, wanneer men de EU niet als een
unitaire actor beschouwt. De discussie hierover zal in dit stuk niet gevoerd worden. Er zijn
een aantal bezwaren te noemen tegen bovenstaande aanname, met name betreffende de
interne soevereiniteit. De Europese Unie is namelijk geen natiestaat en zou als zodanig dus
niet soeverein zijn. Toch is de EU sinds het Verdrag van Lissabon een rechtspersoon. Dit
wordt ook door andere externe machten erkend, hetgeen de vele officiële
vertegenwoordigingen van de EU bij internationale organisaties bewijzen. In de conclusie
van dit stuk zal de EU dan ook als een rechtspersoon en dus als een unitaire actor
beschouwd worden.
Om te kunnen bepalen in hoeverre de EU met succes als een gewichtige actor optreedt, zal
er echter eerst een continuüm of spectrum gedefinieerd moeten worden waarbinnen de
conclusie geplaatst kan worden. Zoals reeds door het EUISS en Javier Solana aan wordt
gegeven, zijn de crisisbeheersingsoperaties de belangrijkste factor aan de output-kant van
het GVDB en daarmee dus de belangrijkste exponent van het gewicht van de EU in de
internationale veiligheidspolitiek. Veel hangt dus af van de geloofwaardigheid van de
capaciteit voor inzet bij crises, zoals genoemd in de verklaring van Saint Malo. Het
continuüm wordt in dit geval dus aan de ene kant afgebakend door de omschrijving van de
EU als geloofwaardige actor en aan de andere kant door de EU als ongeloofwaardige actor.
Nu dient dit uiteraard nog verder gedefinieerd te worden, want wat is een geloofwaardige
actor? Mijns inziens dient een geloofwaardige actor op het gebied van internationale
veiligheid haar macht effectief te kunnen projecteren. Dit geldt voor alle geweldsspectra,
overal ter wereld. Ook dient de actor over genoeg voortzettingsvermogen te beschikken. De
Verenigde Staten zijn onbetwist een geloofwaardige actor op het gebied van internationale
veiligheid. De VS hebben ook veel ervaring op het gebied van crisisbeheersingoperaties
(door hun contingency operations genoemd). Om effectief op te kunnen treden in dit soort
situaties onderscheiden zij een aantal belangrijke voorwaarden. De belangrijkste hiervan
zijn: de mogelijkheid vroegtijdig te kunnen reageren, snelle inzetbaarheid, troepen die
aangepast zijn aan de specifieke situatie, duidelijke commandolijnen (CoC), heldere
coördinatie met en tussen (buitenlandse) eenheden, goede inlichtingen en communicatie
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(CIS), robuuste militaire middelen en voldoende bescherming.30 Aan het optreden gaat
echter nog planning vooraf. Ook hiertoe moet de actor in staat zijn. Als de EU dus een
geloofwaardige actor is op het gebied van internationale veiligheid, voldoet het minimaal
aan bovenstaande voorwaarden. Deze situatie vormt het ene uiteinde van het continuüm.
Vanzelfsprekend geldt het omgekeerde ook. Wanneer de EU aan geen van de bovenstaande
voorwaarden voldoet, kan geheel gepast gezegd worden dat zij helemaal geen actor is.
Tussen deze twee uitersten zijn natuurlijk nog vele situaties denkbaar waarin een
bijvoorbeeld slechts enkele voorwaarden voldaan wordt, of wanneer aan bovenstaande
voorwaarden voldaan wordt, maar er bijvoorbeeld geografische beperkingen of beperkingen
in tijd of omvang gelden.
Men heeft reeds kunnen constateren dat de GVDB-missies de belangrijkste output zijn van
het gewicht van de EU in internationale veiligheidskwesties. Teneinde te bepalen waar de EU
zich bevindt in het hierboven beschreven continuüm, zal dit stuk een viertal casus
beschrijven. De conclusies die uit deze casus getrokken worden, geven aan of de EU als dan
niet een belangrijke speler op het wereldtoneel is. Deze vier casus zijn allemaal GVDBmissies. Twee van deze missies zijn of waren echter niet primair militaire missies, dat wil
zeggen, er bevonden zich misschien wel militairen onder de uitgezonden personen, maar de
aansturing was niet militair. Toch kan er wel degelijk met bovenstaand spectrum gemeten
worden, omdat de meeste voorwaarden voor de militaire uitvoering van een missie ook
kunnen gelden voor civiele missies. Hier zijn CIS bijvoorbeeld ook een belangrijke
voorwaarde voor een effectieve uitvoering van de missie. De reden dat er voor zowel
militaire missies (EUFOR Althea in Bosnië en EUFOR RD Congo) als civiele missies (AMM in
Atjeh en EUPM in Bosnië) is gekozen, is dat dit een belangrijk deel van het beleid van de EU
is. De EU stelt namelijk dat:
‘The development of the European Union Security and Defence Policy (ESDP),
through the addition of the military dimension, a police component and other
civilian aspects, has enhanced the EU's crisis response options. An effective

30
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response to a crisis may require the employment of this range of civilian and
military instruments in a comprehensive, coherent and co-ordinated manner.’31
De EU ziet de civiele component dus als een belangrijk deel van het GVDB. Ook is er bewust
gekozen voor missies binnen en buiten Europa, omdat dit de twee hoofddoelen van het
GVDB weergeeft: veiligheid in de Europese regio en interventie in naam van de
internationale gemeenschap.
Na een analyse van de vier hierboven beschreven missies, zal aandacht worden besteed aan
de wijzigingen die met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon hun intrede
hebben gedaan. Zoals reeds eerder genoemd, wordt het Verdrag van Lissabon gezien als één
van de meest fundamentele hervormingen sinds het ontstaan van de Europese Unie. Het ligt
dan ook voor de hand dat het verdrag ook op het gebied van het GVDB een belangrijk
onderwerp is. Eventuele problemen met het GVDB kunnen wellicht worden opgelost door
aanpassingen die in Lissabon gedaan zijn. Tenslotte zal dit stuk een aantal overgebleven
knelpunten identificeren en enkele suggesties voor de toekomst bespreken. Allereerst is het
echter noodzakelijk om kort de geschiedenis van het ontstaan van een gemeenschappelijk
beleid te beschrijven en dieper in te gaan op de werking en structuren van het GVDB. Ook de
relaties met andere organisaties zullen aan bod komen.
Het moge duidelijk zijn dat het in de relatief korte tijd sinds het begin van een
geïnstitutionaliseerd Europees beleid op het gebied van veiligheid en defensie nog geenszins
mogelijk is een volledig en sluitend oordeel te vellen over de uitwerkingen van dit beleid. Dit
stuk pretendeert dan ook niet aanbevelingen voor beleidswijzigingen in zich te dragen dan
wel oplossingen te bieden voor bestaande of toekomstige problemen. Dit onderzoek moet
gezien worden als een kritische blik op het GVDB en een tussentijdse toets van de
effectiviteit ervan. De EU ontwikkelt zich constant en haar positie in de wereld dus ook. De
positie van de EU in het continuüm dat hier beschreven wordt, kan over enkele jaren weer
volledig anders zijn. Dit stuk heeft echter reeds betoogd dat de afgelopen twaalf jaar een
bijzondere periode vormen in de geschiedenis van de EU en een conclusie over de positie die
de EU verworven heeft in deze periode is derhalve een belangrijke maatstaf en onderzoek
hiernaar is dus gerechtvaardigd.
31
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2. Werking en structuren van GVDB

De Europese Unie is een ingewikkelde organisatie die voor veel mensen moeilijk te begrijpen
is. Dit geldt uiteraard ook voor het GVDB. Het is dan ook noodzakelijk om uiteen te zetten
wat het GVDB is voordat er gekeken kan worden naar het eigenlijke doel van dit onderzoek.
Allereerst zal er een kort overzicht gegeven worden van het ontstaan van het GVDB.
Vervolgens zullen de structuur van het GVDB en de lichamen die hieronder functioneren
beschreven worden. De functies van verschillende substructuren en de onderlinge relaties
zullen worden verduidelijkt. Tenslotte bestaan er relaties tussen het GVDB en andere
(internationale) samenwerkingsverbanden. Om een helder beeld te krijgen van de rol van
het GVDB in de diplomatieke wereld zullen deze relaties beschreven worden. Dit hoofdstuk
zal dus duidelijk maken wat het GVDB is en hoe het werkt.

2.1 Van Maastricht naar Lissabon

In 1992 definieerde de West Europese Unie (WEU) haar taken tijdens een conferentie in
Hotel Petersberg in Bonn. De lidstaten committeerden zich aan deze taken en bevestigden
dat de WEU de defensiecomponent zou zijn van het Gemeenschappelijke Buitenlandse en
Veiligheidsbeleid, zoals dat in het Verdrag betreffende de Europese Unie in Maastricht in
1991 bepaald was. Het belang van een goede relatie met de NAVO werd echter wel
benadrukt. De WEU werd gezien als een Europese peiler binnen de NAVO. De zogenaamde
Petersbergtaken omvatten:
- humanitaire en reddingstaken
- vredeshandhavingstaken
- inzet van gevechtstroepen voor crisisbeheersing, inclusief vredesafdwingende taken.32
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Om deze taken te kunnen uitvoeren, werd bepaald dat de WEU-lidstaten capaciteit
beschikbaar zouden stellen. Ook kon de WEU na goedkeuring gebruik maken van capaciteit
van de NAVO.33 Hieruit blijkt duidelijk de verwevenheid van de WEU met de NAVO. De
intentie van lidstaten om (gevechts)capaciteit beschikbaar te stellen voor de uitvoering van
de Petersbergtaken moest echter nog worden omgezet naar concrete plannen. Dit liet
echter nog even op zich wachten. In 1996 spraken de WEU landen in Berlijn af dat de WEU
de creatie van een geïnstitutionaliseerde Europese peiler binnen de NAVO zou gaan
overzien. In Berlijn werd nog eens bevestigd dat de WEU capaciteit van de NAVO tot haar
beschikking had. Een belangrijke stap werd gezet met het Verdrag van Amsterdam in 1997.
Hierin nam de EU de Petersbergtaken over als rode draad in het Europese Veiligheids- en
Defensiebeleid. De taken van de WEU werden steeds meer overgeheveld naar de EU. In
2003 werd het zogenaamde Berlijn Plus Akkoord gesloten waarin het Berlijn Akkoord van de
WEU ook ging gelden voor de EU. Hiermee werd de WEU grotendeels overbodig. Alle taken
van de WEU waren in de praktijk onderdeel van het EVDB geworden. Het EVDB was in een
stroomversnelling geraakt na de Frans-Britse verklaring in Saint Malo in 1998. De Britten die
zich tot die tijd afzijdig hadden gehouden in de Europese integratie op het gebied van
veiligheid en defensie en die een sterk voorvechter van de NAVO waren, spraken in Saint
Malo de wens uit om te komen tot een geloofwaardig Europees veiligheids- en
defensiebeleid. Al snel na het uitspreken van deze intentie werden verdere stappen gezet in
Helsinki. De Europese Raad kwam tot overeenstemming over een plan dat er voor moest
zorgen dat er in 2004 een autonome capaciteit zou zijn opgebouwd om de Petersbergtaken
uit te voeren. Dit hield ook in dat er in de Helsinki Force Catalogue door de EU lidstaten
ongeveer 100.000 troepen toegezegd werden om deze capaciteit handen en voeten te
geven. Het betrof echter een hypothetische toezegging; alle troepen bestonden al en zouden
in het geval van een verzoek slechts overgeheveld worden naar een missie onder EU-vlag.
Dit gebeurde voor het eerst in 2003 in voor de missie EUFOR-Concordia in Macedonië. Het
lukte echter keer op keer niet om de troepen die volgens de Helsinki Force Catalogue
beschikbaar gemaakt moesten worden, daadwerkelijk beschikbaar te maken. Om deze reden
kwamen Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland met het European Union Battle Group
(EUBC) concept. Deze EUBC’s zijn multinationale eenheden van enkele duizenden militairen
die in theorie zelfstandig kunnen optreden. Het zou de EU de capaciteit geven om snel op
33
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crises te reageren. De EUBC’s zijn echter door hun relatief kleine omvang slechts beperkt
inzetbaar en zijn bovendien nog nooit daadwerkelijk ingezet (dat laatste geldt overigens ook
voor de NAVO tegenhanger van de EUBC, de NATO Response Force).34 Nadat de EU haar
eerste ervaring had opgedaan met autonoom handelen op het gebied van veiligheid en
defensie ging het proces van hervorming door en eind 2007 werd er een akkoord bereikt
over een Europese Grondwet, dat veel gevolgen zou hebben voor het GBVB. Dit zal in
hoofdstuk 4 verder worden besproken.

2.2 Permanente structuren

In de voorgaande paragrafen is duidelijk geworden hoe men het ontstaan van het GVDB
moet plaatsen. De motivatie ervoor is uitgelegd en een aantal opvattingen over het GVDB is
kritisch bekeken. Om een concreet beeld te krijgen van wat het GVDB in de praktijk is, is het
noodzakelijk om te kijken naar de structuren waaruit het bestaat. Hier zijn echter een
tweetal problemen mee. Ten eerste is het GVDB, net als elk beleidsveld van de EU,
onderhevig aan constante groei en hervorming. Hierdoor is een beschrijving van de
structuren nooit meer dan een momentopname. Dit is echter onvermijdelijk en ook in dit
stuk zal dat niet anders zijn. De basis voor deze paragraaf is het rapport dat European Union
Institute for Security Studies in 2009 schreef ter gelegenheid van 10 jaar EVDB/GVDB35. Er is
hiervoor gekozen omdat het van een recente datum is en het een helder overzicht geeft. In
dit hoofdstuk wordt voorbijgegaan aan de hervormingen van Lissabon en het beschrijft dus
de situatie tot december 2009. Het Verdrag van Lissabon en de consequenties ervan voor
het GVDB zullen in hoofdstuk 4 worden besproken. Een tweede probleem is dat het GVDB
niet een vastomlijnde organisatie is. Het GVDB is een beleid en bij beleid zijn doorgaans
meerdere actoren betrokken die niet allemaal binnen de zelfde structuren te passen zijn.
Deze paragraaf zal het GVDB dan ook benaderen als een proces en alle actoren en hun
invloed op het proces onafhankelijk bespreken. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt
tussen het besluitvormingsproces en de daaropvolgende uitvoering, het operationaliseren
34
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van het besluit. Een overzicht van het institutionele raamwerk van het GVDB is te vinden in
bijlage 8.1
Het hoogste beslissingsbevoegde orgaan van de EU is de Europese Raad (kortweg de Raad).
De Raad heeft dus ook grote invloed op het GVDB. Het gebeurt echter zelden dat specifieke
gevallen in de Raad worden besproken. De Raad creëert de kaders waarbinnen het GVDB
opereert. Hij stelt algemene richtlijnen voor het GBVB vast en formuleert een
gemeenschappelijke strategie. Voorbeelden van besluiten van de Raad zijn de Helsinki
Headline Goal, de European Security Strategy en de Joint Africa-EU Strategy. De Raad is dus
voornamelijk verantwoordelijk voor de algemene consistentie van beleid tussen de lidstaten
op het gebied van het GBVB. De leden van de Raad zijn de staatshoofden of regeringsleiders
van de lidstaten.
Een veel belangrijker orgaan in het proces van besluitvorming is het General Affairs and
External Relations Council (GAERC). Hierin zijn de lidstaten doorgaans vertegenwoordigd
door de ministers van Buitenlandse Zaken en/of Defensie. Besluiten van het GAERC zijn
bindend voor de lidstaten. Het GAERC bereidt de zittingen van de Raad voor en
implementeert de besluiten die in de Raad genomen zijn. Het GAERC kan ook besluiten tot
specifieke actie. Tevens evalueert het de voortgang richting de gestelde doelen en de reeds
behaalde resultaten. Het GAERC is dus het voornaamste platform voor onderhandeling en
besluitvorming.
De agenda van topontmoetingen en de prioriteiten van de EU worden grotendeels bepaald
door de voorzitter van de Raad. Het voorzitterschap roteert halfjaarlijks tussen de lidstaten.
Ook is de voorzitter verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van de EU in GBVB
aangelegenheden. In de praktijk deelt hij deze taak met de Hoge Vertegenwoordiger en de
Eurocommissaris voor Externe Betrekkingen. Het voorzitterschap houdt ook in dat de
vertegenwoordigers van de betreffende lidstaat in alle andere raden, commissies en comités
voorzitter zijn. Er is dus een grote mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het beleid. Dit
geldt echter meestal niet voor doelen op de lange termijn, aangezien het voorzitterschap elk
half jaar naar een andere lidstaat gaat.
Naast de topontmoetingen waar politieke besluiten worden genomen, is er een groot aantal
commissies waarin op lager niveau gediscussieerd wordt, maar waar ook uitvoering wordt
15

gegeven aan beleidsbesluiten. Eén van de belangrijkste van deze commissies is het Political
and Security Committee (PSC). Het PSC bestaat uit brede delegaties uit de lidstaten, leden uit
de Raad en een vertegenwoordiger uit de Europese Commissie (EC). Officieel is het PSC
belast met crisismanagement. Echter, de dagelijkse taken van het PSC omvatten onder
andere het advies geven aan andere GBVB commissies, toezien op de implementatie van
afgesproken beleid en het stimuleren van capaciteitsuitbreiding. Dit alles gebeurt in nauwe
samenwerking met de HV. In het geval van een crisis zal het PSC inhoudelijk advies geven
aan de Raad en het besluit doorschakelen naar andere commissies. Het PSC is dus een soort
schakel tussen de politieke besluitvormingsorganen en de uitvoerende commissies.
Het EU Military Committee (EUMC) is het hoogste militaire orgaan binnen GVDB. Het bestaat
uit de hoogste militaire leiders van de lidstaten. In het geval van Nederland is dit dus de
Commandant
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vertegenwoordiger voor de NAVO in Brussel hebben, zijn de leden van het EUMC in de
praktijk vaak hoge officieren die een dubbele pet dragen. Het EUMC stuurt de EU Military
Staff (EUMS) aan, die op zijn beurt weer verantwoordelijk is voor het aansturen van de
afzonderlijke missies. De belangrijkste andere taken van het EUMC zijn bovendien het
adviseren de HV en het bijwonen van vergaderingen van de Raad en het PSC, wanneer dit
nodig is. De civiele tegenhanger van het EUMC is het Committe for Civilian Crisis
Management (CIVCOM). Het voorziet het PSC van advies op het gebied van civiele
mogelijkheden voor crisisbeheersing, maar bereidt ook de uitvoering van civiele missies
voor. De Foreign Relations Counsellors (RELEX groep) houden toezicht op de financiële en
juridische aspecten van de operationalisering van het beleid.
De Hoge Vertegenwoordiger voor het GBVB geldt als aanspreekpunt voor zowel de Raad en
GAERC als voor partijen van buitenaf. De belangrijkste taken van de HV zijn dan ook advies
en toezicht op implementatie van beleid en externe vertegenwoordiging van de EU. De HV
geeft leiding aan het secretariaat van de Raad en houdt zodoende contact met alle bij het
GVDB betrokken organen. Ook kan de HV door zijn vrije rol binnen de EU dienst doen als
crisismanager of bemiddelaar. De positie van de HV is in het Verdrag van Lissabon aanzienlijk
gewijzigd/versterkt, maar daarover meer in hoofdstuk 4.
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Tenslotte kunnen de EC en het Europees Parlement (EP) niet ongenoemd blijven. Het EP stelt
het budget voor de EU, en dus ook voor het GBVB, vast. Dit geeft het de macht om te eisen
geconsulteerd te worden en sturing aan ontwikkelingen te kunnen geven. Een soortgelijke
macht oefent de EC ook uit. De EC verdeelt het budget van het GBVB en bepaalt hierdoor
mede waar het zwaartepunt van beleid komt te liggen. Bovendien is er het recht op initiatief
voor beleidsvoorstellen, maar dit heeft de EC nog nooit toegepast.
Het is belangrijk om te vermelden dat in het GBVB/GVDB gestreefd wordt naar unanimiteit
in de besluitvormingsorganen. Hierdoor is het lastig om grote wijzigingen door te voeren. De
ontwikkeling van het EVDB/GVDB is dus ook een erg geleidelijke. Dit, en de ingewikkelde
structuur van GVDB, maken dat het een lange weg is van een beleidsvoorstel naar
besluitvorming en tenslotte naar de uitvoering. Bijlage 8.2 illustreert hoe vaak er
gedebatteerd moet worden over een voorstel tot een reactie op een crisis.
Een belangrijke speler in het ontwikkelen van een Europese capaciteit om het GVDB uit te
kunnen voeren is het Europees Defensie Agentschap. Het EDA heeft tot doel capaciteit te
ontwikkelen, samenwerking en onderzoek te stimuleren en een soort van Europese markt
op het gebied van militair materieel te creëren.36 Zoals hierboven reeds te lezen is, verloopt
het proces om deze doelen te halen op zijn minst erg moeizaam. Het feit dat de capaciteiten
van de Helsinki Headline Goal niet gehaald worden en de grote verscheidenheid aan militair
materieel tussen de krijgsmachten van lidstaten, bewijzen dit.

2.3 De relatie tussen GVDB en andere samenwerkingsverbanden

De belangrijkste samenwerking van de EU op veiligheidsgebied gebeurt met de NAVO.
Eerder in dit stuk is duidelijk geworden dat er zowel binnen de NAVO als binnen de EU
landen en staatslieden zijn die verschillend denken over de relatie tussen de twee
organisaties. De relatie tussen de EU/GVDB en de NAVO is dus gecompliceerd. Er zijn weinig
institutionele banden tussen de EU en de NAVO. In de verklaring van de EU en de NAVO
wordt gesteld dat beide organisaties respect hebben voor de autonomie van interne
36
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besluitvorming van elkaar en dat de relatie gebaseerd moet zijn op partnerschap en
gelijkheid.37 Desondanks bestaat er toch op verschillende niveaus uitwisseling. Binnen de
EUMS werkt een liaison team van de NAVO en ook is er een EU-cel binnen SHAPE, het
strategische commandocentrum van de NAVO in Europa. Een tweede belangrijke relatie is
vastgelegd in ‘Berlijn Plus’. Hierin hebben de EU en de NAVO onder meer afgesproken dat de
EU gebruik kan maken van NAVO middelen (zowel materieel als immaterieel), de EU het
recht heeft om een Europees geleide missie onder NAVO vlag te initiëren en dat de beide
organisaties verplicht zijn elkaar te consulteren in zaken die beide aangaan. 38 Echter, de
relatie tussen de EU en de NAVO brengt ook een aantal problemen met zich mee. Zo is er
bijvoorbeeld de vraag welke organisatie als eerste het recht of de plicht heeft om in te
grijpen bij een crisis en of de EU in deze gevallen ondergeschikt is aan de NAVO wanneer ze
gebruik maakt van NAVO-middelen.39 Ook de Nederlandse regering heeft haar zorgen geuit
over het risico van overlapping en concurrentie bij verantwoordelijkheden in crisissituaties.40
Een tweede probleem betreft de lidstaten van beide organisaties. Voor sommige lidstaten is
het niet duidelijk welke verantwoordelijkheden bij welke organisatie horen. Dit probleem
werd ineens erg gecompliceerd toen zowel de NAVO als de EU zich aan het voorbereiden
waren om nieuwe leden toe te laten. Dit leidde in 2000 tot een felle discussie tussen EVDB
voorvechters en Atlantici over welke landen prioriteit moesten krijgen in de
onderhandelingen.41 Toen hier uiteindelijk overeenstemming over bereikt was en de nieuwe
leden waren toegelaten ontstond er weer een discussie over welke landen zouden mogen
aanschuiven bij de EU-NAVO ontmoetingen. Vooral Turkije was fel tegen aanwezigheid van
Cyprus en Malta, omdat deze landen op geen enkele manier verbonden zijn met de NAVO.
Dit werd opgelost door regelmatig ‘informele diners’ te organiseren waar alle EU landen
mogen aanschuiven.42 De laatste jaren wordt er echter door beide partijen benadrukt dat
GVDB en de NAVO elkaar aanvullen en dat het een waardevolle samenwerking is. Dit is ook
het standpunt van de Nederlandse regering.43 De NAVO blijft grotendeels verantwoordelijk
37
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voor de verdediging van het bondgenootschappelijke grondgebied en daarmee voor de
verdediging van Europa.44 De meerwaarde van GVDB moet worden gezocht aan de civiele
kant van crisisbeheersing. Dit is namelijk een terrein waar de EU, in tegenstelling tot de
NAVO, erg veel ervaring heeft opgedaan. Dit wordt inmiddels ook in de VS ingezien.45
Naast de NAVO werkt de EU nog samen met een aantal andere inter- en supranationale
organisaties. Een voor de hand liggende partner in overzeese missies is de VN. 15 van de 23
missies onder EU vlag waren dan ook in gebieden waar de VN ook actief is.46 Eerder in dit
hoofdstuk is al aangetoond dat de EU zichzelf als een lid van de internationale gemeenschap
ziet en dat de algemeen geldende waarden binnen die gemeenschap verdedigd moeten
worden. Dit is in de Europese Veiligheidsstrategie van 2003 op de volgende manier
verwoord:
‘Het basiskader voor de internationale betrekkingen is het Handvest van de
Verenigde Naties. De hoofdverantwoordelijkheid voor de handhaving van
internationale vrede en veiligheid berust bij de VN-Veiligheidsraad. Europa heeft
er een prioriteit van gemaakt om, de Verenigde Naties te versterken en uit te
rusten, zodat zij hun verantwoordelijkheden kunnen opnemen en effectief kunnen
optreden. De EU dient de Verenigde Naties te steunen in haar reactie op
bedreigingen voor de internationale vrede en veiligheid. De EU is gecommitteerd
aan de versterking van haar samenwerking met de VN op het gebied van bijstand
aan landen die net een conflict achter de rug hebben, alsmede aan een
uitbreiding van haar steun aan de VN in situaties waar op korte termijn
crisisbeheersing noodzakelijk is Wij zijn gecommitteerd aan de handhaving en de
ontwikkeling van het internationale recht.’47
Het partnerschap met de VN wordt dus net als dat met de NAVO als onmisbaar geacht. De
EU ziet de VN als een organisatie die de waarden van de internationale gemeenschap
vertegenwoordigt en vindt het dus haar plicht om de VN hierin te ondersteunen. Voordat de
EVS vastgesteld werd, waren er overigens al stappen gezet. Op het gebied van vredesmissies
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was er praktisch al veel samenwerking. In september 2003 publiceerden de EU en de VN de
Joint Declaration on UN-EU Cooperation in Crisis Management om deze samenwerking te
benadrukken en te proberen de samenwerking te institutionaliseren.48 Dit document was
eigenlijk een erkenning van elkaars positie in crisispreventie en crisismanagement. Het
legitimeert de positie die de EU zichzelf aanmeet op het internationale toneel. Het
document werd in 2007 vernieuwd, maar ook tussentijds worden intenties gepubliceerd.
Veel publicaties wijzen op de succesvolle samenwerking in de vele vredesmissies en
propageren een brede samenwerking. De VN is dus net als de NAVO een volwaardige
partner van de EU op het gebied van GVDB. Bovendien is de samenwerking geëvolueerd van
papier naar operationele omstandigheden.49
Een andere belangrijke speler op het gebied van veiligheid in Europa is de OVSE. Als een
politiek-diplomatieke overleg- en crisisbeheersingsorganisatie lijkt de OVSE een voor de
hand liggende partner van de EU op GBVB gebied. Het mandaatgebied van de OVSE beslaat
immers het gehele grondgebied van de EU en bovendien is de OVSE erg actief in de
periferieën van Europa, waar ook de EU de ambitie heeft om een rol in crisisbeheersing te
spelen.50 Beide organisaties hebben dan ook in verschillende gevallen samengewerkt bij
missies in Centraal Azië, de Kaukasus en de Balkan. Bovendien onderschrijft de EU de
doelstellingen van de OVSE en het Handvest voor Europese Veiligheid dat de OVSE opstelde
tijdens de top van 1999 in Istanbul.51 De EU en de OVSE houden tweemaal jaarlijks een
topoverleg op ministerieel niveau. Met de ontwikkeling van het GVDB lijkt er echter steeds
meer overlap in ambities en capaciteiten te ontstaan. Ook de uitbreiding van de EU heeft
hier aan bijgedragen. Waar samenwerking met de OVSE in 2002 nog essentieel werd geacht
wanneer de EU een missie wilde ontplooien in een OVSE lidstaat, is de EU druk bezig een
autonome capaciteit op te bouwen. Dit neemt echter niet weg dat de OVSE nog steeds een
belangrijke partner is, waar op een vaste basis mee wordt samengewerkt. De OVSE lijkt een
manier om de grote verschillen tussen de lidstaten van de EU te overkomen en de gaten in
48
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het GVDB op te vullen.52 Bovendien is het van belang dat de OVSE een platform voor overleg
met grote spelers als de VS en Rusland vormt. Naast bovengenoemde organisaties
onderhoudt de EU vanzelfsprekend contacten met vele andere organisaties. Belangrijke
voorbeelden hiervan zijn de Afrikaanse Unie (AU) en de Raad van Europa.
De voorgaande hoofdstukken hebben laten zien dat het GVDB een ingewikkelde constructie
is. Er zijn veel partijen die invloed hebben op het beleid en de uitvoering ervan. Het feit dat
er in al deze organen gestreefd wordt naar unanimiteit, maakt dat knopen doorhakken erg
moeilijk is. Dit is terug te zien in de casus die hieronder uitgewerkt zijn. Ook het gebrek aan
capaciteit is een probleem. De critici van de these dat de EU een geloofwaardige actor op
veiligheidsgebied is, hebben dus zeker een punt. Tot nu toe is er uitgebreid gekeken naar de
theoretische kant van de beantwoording van de these. In het volgende hoofdstuk zal aan de
hand van een viertal concrete casus gekeken worden naar de praktische kant van dit
probleem.
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3. Van St. Malo naar de praktijk

In het volgende deel wordt een viertal missies beschouwd met het oog op het al dan niet
daadwerkelijk functioneren van de structuren van het GVDB. Over elk van deze missies op zich is een
heel boek te schrijven, er wordt daarom slechts een overzicht gegeven van de belangrijkste
problemen en tekortkomingen, maar ook successen. Bovendien richt de analyse zich vooral

op de voorbereiding van de missies en de uitvoering op de hogere politiek-strategische en
militair-strategische niveaus. Dit heeft er mee te maken dat de lagere niveaus slechts zelden
relevant zijn voor de analyse van het functioneren van het GVDB. Wanneer dit echter wel
het geval is, wordt er uiteraard ook aandacht aan besteed.

3.1 EUFOR Althea Bosnië en Herzegovina

EUFOR Althea is de grootste militaire missie die de EU ondernomen heeft tot nu toe. De
locatie ervoor is geen verrassing: Bosnië. Bosnië en Herzegovina verklaarde zichzelf in 1992
onafhankelijk van de Federatieve Volksrepubliek Joegoslavië, waarop een burgeroorlog
volgde. De burgeroorlog woedde tussen 1992 en 1995 en eiste naar schatting meer dan
100.000 dodelijke slachtoffers. Toen in 1995 een vredesakkoord gesloten werd in het
Amerikaanse Dayton, werd er een NAVO missie (IFOR) in het leven geroepen om toe te zien
op de naleving ervan. Het was ook de NAVO die in 1994 en 1995 actief ingreep om een einde
te maken aan de oorlog. De troepen die reeds in Bosnië waren, werden nu vredesbewakers.
Een jaar later werd de missie al verkleind van 60.000 naar 30.000 troepen en omgevormd tot
SFOR. Begin jaren 2000 ontstond er echter het idee om de EU de taken van de NAVO in
Bosnië over te laten nemen. In 2002 had de Raad al de wens uitgesproken een militaire
missie in Bosnië te beginnen, maar onenigheid tussen EU lidstaten door het begin van de
oorlog in Irak zorgde ervoor dat het besluit tot EUFOR Althea pas op de NAVO top in Istanbul
van juni 2004 genomen kon worden.53 De EU had besloten om 7000 militairen uit te zenden
in een zogenaamde ‘Chapter VII operatie’54. Een GVDB operatie in Bosnië was een grote
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nieuwe stap voor de EU. Tot dan toe waren er slechts kleine, korte missies geweest in
minder gecompliceerde omgevingen (400 man in Macedonië, 1800 man in Congo, in beide
gevallen slechts enkele maanden lang55). De inzet was hoog: het debat over de mate van
onafhankelijkheid van Europa’s defensie had zich tot dan toe alleen nog maar afgespeeld in
de teleologische sfeer en verschillen van inzicht tussen lidstaten zorgden voor een stroperig
besluitvormingsproces. Er zaten maar liefst zes maanden tussen CMC en IMD.56 Een voor de
hand liggende manier om deze missie van de grond te krijgen was door gebruik te maken
van NAVO middelen onder ‘Berlijn-Plus’. EUFOR Althea bood de EU dus de mogelijkheid om
eindelijk de praktische haalbaarheid van ‘Berlijn-Plus’ te testen. Hoewel de politiekstrategische besluitvorming langzaam verliep, bleken de procedures op operationeel niveau
soepel te verlopen. Het feit dat de uitvoering van EUFOR Althea onder ‘Berlijn-Plus’ gedaan
kon worden, betekende dat de EU onder andere gebruik kon maken van enorm waardevolle
C2 en CIS capaciteiten op het Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE), Allied
Forces Southern Europe (AFSOUTH) en het SFOR hoofdkwartier in Bosnië zelf. Op al deze
locaties was al voordat tot EUFOR Althea besloten werd een vaste EU vertegenwoordiging
aanwezig. Ook was het gemakkelijk dat de commandant van de missie (OpCdr) tegelijk
DSACEUR (Deputy Supreme Allied Commander in Europe) was en dus in zijn persoon EU en
NAVO aan elkaar koppelde.57 Tenslotte zorgde de aanwezigheid van NAVO troepen in de
regio en het feit dat Althea met behulp van ‘Berlijn-Plus’ opereerde ervoor dat de missie
over een grote backup van troepen en materieel beschikte, die wanneer nodig vanuit andere
delen van de Balkan overgeplaatst konden worden.
EUFOR Althea kan over het algemeen als een succes worden beschouwd, echter er zijn ook
een aantal dingen over op te merken. Een groot minpunt is de manier waarop de politiekstrategische besluitvorming verliep. Eerder in dit hoofdstuk is reeds genoemd dat de tijd
tussen CMC en IMD zes maanden was. Dit had te maken met interne verdeeldheid in de EU,
maar in het geval van Althea was er nog een complicatie. Behalve de 22 EU lidstaten deden
er ook 11 niet-EU landen aan de missie mee. De belangrijkste van deze landen is Turkije. In
de plannigsfase ontstond er onenigheid tussen de EU en Turkije over de uitwisseling van
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inlichtingen. Tenslotte was er nog een discussie tussen Frankrijk en voornamelijk Duitsland
en Groot-Brittannië over de mate waarin de EU gebruik moest maken van de Amerikaanse
en NAVO-middelen. De Fransen zagen het liefst zo weinig mogelijk NAVO middelen in
Althea, waar veel andere landen een pragmatischere blik hadden en de SFOR-structuur zo
veel mogelijk wilden overnemen.58 Uiteindelijk bleek het raamwerk van ‘Berlijn-Plus’ dus
succesvol. Dit doet echter wel de vraag rijzen in hoeverre de EU deze missie had kunnen
uitvoeren zonder hulp van de NAVO. EUFOR was de opvolger van het reeds zeer succesvolle
SFOR. De situatie in Bosnië was in 2004 al vele malen veiliger dan toen de NAVO er voor het
eerst voet aan de grond zette. De vertragingen die opgelopen worden in het politiekstrategische proces kunnen worden opgevangen zolang er sprake is van een overname van
een NAVO-missie door de EU. Echter wanneer dit niet het geval is, is het maar zeer de vraag
of de missie snel genoeg van de grond komt om haar doelen nog te kunnen bereiken. De
conclusie wordt goed samengevat door een medewerker van de EUMC:
‘Berlin Plus works perfectly fine if we have plenty of time, but if we were to face a
situation that required swift action the whole framework would be unreliable.’59
Ook nu de missie aan de gang is spelen politieke twisten nog een rol. Over de vraag of Althea
nog relevant is en of de aard ervan misschien zou moeten veranderen, is discussie tussen
EU-lidstaten. Er gaan stemmen op om Althea om te vormen van een vredesmacht naar een
trainingsmissie. Dit toont het succes van het vredeshandhaven aan, maar tegelijkertijd legt
het de vinger op de zere plek, omdat lidstaten het niet eens kunnen worden over een
voorstel van de Commissie hieromtrent.60

3.2 EUFOR RD Congo

Een tweede grote militaire missie van de EU speelde zich af in de Democratische Republiek
Congo (DRC). In tegenstelling tot EUFOR Althea, die nog steeds aan de gang is, duurde
EUFOR RD Congo slechts 4 maanden, exclusief voorbereiding en terugtrekken. Het
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hoofddoel van de missie was om de VN-vredesmacht die reeds aanwezig was (MONUC), te
ondersteunen tijdens de verkiezingen van 2006. De basis voor deze missie was dan ook een
verzoek van de VN, vastgelegd in resolutie 1671 van de Veiligheidsraad. Ook deze missie
werd geclassificeerd als een ‘Chapter VII missie’. De politiek-strategische voorbereiding voor
de missie begon in januari 2006 en de inzet begon op 30 juli 2006. Het verzoek vanuit de VN
was al in december 2005 binnengekomen. De missie bestond uit drie pijlers. Ten eerste
waren er de daadwerkelijk ingezette troepen in Kinshasa. Daarnaast was er een stand-by
ploeg (QRF) in Gabon. Deze troepen konden vlug worden ingevlogen wanneer de situatie in
Congo dat vereiste. Tenslotte was er nog een strategische reserve in Europa, voornamelijk in
Frankrijk en Duitsland, die eventueel de andere pijlers konden versterken. In totaal bestond
EUFOR uit ongeveer 4000 man, waarvan 2400 in de eerste twee pijlers.61
Vergeleken met de ruim twee jaar voorbereiding van Althea kan gezegd worden dat het
besluitvormingsproces buitengewoon spoedig verliep. Schijn bedriegt hier echter. Tijdens
het proces van het vormen van structuren van de missie ontpopten zich een aantal
problemen. Kern van de vertragingen lag wederom in het feit dat verschillende lidstaten het
op cruciale punten niet eens konden worden. De Commissie kon, in tegenstelling tot de
situatie omtrent Althea, redelijk snel tot een besluit komen. Al eind januari werd
brigadegeneraal Heinrich Brauss, directeur van de civiel-militaire cel van EUMS, op een
factfinding mission gestuurd om de mogelijkheden en noodzakelijkheden voor een EU missie
te verkennen. Het was ook een voor de hand liggende keuze van de EU om de
mogelijkheden in Congo te onderzoeken, aangezien de EU al in grote mate betrokken was bij
de situatie in dit land. Er waren al verschillende GVDB missies geweest van zowel civiele als
militaire aard. De problemen ontstonden echter toen concreet besluiten moesten worden
genomen over de invulling van de commandostructuren. Veel landen wilden nog geen
troepen committeren aan een missie die nog geen hoofdkwartier en commandant had, maar
het was ook lastig om een hoofdkwartier en commandant aan te wijzen als er nog geen
troepen waren om aan te voeren. Het proces raakte hierdoor in een impasse. Deze impasse
zou doorbroken kunnen worden als één van de landen zich opofferde en een hoofdkwartier
ter beschikking zou stellen. Om binnenlandspolitieke reden haakten de meeste grote landen
echter af. Uiteindelijk gaf Duitsland toe en werd Potsdam aangewezen als operationeel
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hoofdkwartier (OHQ). Ook de OpCdr werd een Duitser. De Fransen toonden zich daarop
bereid om het Force Headquarters (FHQ) in Gabon en de commandant daarvan (FCdr) te
leveren. Het proces van het vastleggen van C2 structuren was hiermee, hoewel ernstig
vertraagd, op tijd af om de troepen in te zetten voordat de (gelukkig verlate) verkiezingen
begonnen.
Doordat de troepenmacht voor EUFOR RD Congo uit meerdere landen bestond, zoals
overigens ook bij alle andere EU missies het geval was, ontstond er een tweede probleem.
Elk land stelde zijn eigen voorwaarden aan de inzet van zijn troepen. Hierdoor kon het zijn
dat hoewel de Europese troepen gezamenlijk werden ingezet, ze allemaal beperkingen
kenden op verschillende vlakken. Zo mochten de Duitse en Spaanse troepen bijvoorbeeld
niet buiten de hoofdstad Kinshasa ingezet worden. Ook de afstemming op tactisch gebied
(doctrines, handelswijzen, etc.) bleek niet op elkaar aan te sluiten. Dit leidde er op zijn beurt
weer toe dat de C2 capaciteiten uitgebreid moesten worden, wat er weer toe leidde dat de
lijnen van communicatie zo lang werden dat effectieve commandovoering bemoeilijkt
werd.62 Door de ingewikkelde lijnen van communicatie (CoC) was de FCdr beperkt in zijn
handelen en was hij gedwongen om veel beslissingen eerst terug te koppelen naar het OHQ.
Ook andersom was dit het geval. Een verzoek tot inzet van EUFOR moest door de VN-SG
naar de EU-HR gestuurd worden, waarna dit naar beneden in de CoC kon worden uitgezet.
Een verdere complicatie was dat EUFOR inherent aan de aard van zijn missie, moest
samenwerken met MONUC. MONUC was verantwoordelijk voor de logistieke kant van
EUFOR. Verschil in procedures en verwachten leidde ertoe dat de logistiek erg traag werkte
en veel irritatie opleverde aan beide kanten. Bovendien zorgt de afhankelijkheid van een
externe organisatie voor logistiek ervoor dat EUFOR de facto niet zelfstandig kan opereren.
EUFOR RD Congo was officieel een groot succes en de doelen van de missie zijn inderdaad
gehaald zonder noemenswaardige incidenten. Dit is echter niet het gevolg van een goede
werking van GVDB. Al in het besluitvormingsproces en tijdens de fase van strategische
planning liepen de zaken stroef en liep de missie onnodige vertraging op. Dit ging verder
tijdens de operationele inzet. Ingewikkelde CoC en logistieke afhankelijkheid beperkten de
slagkracht van EUFOR. De Europese troepen konden niet snel handelen in het geval van een
crisis. Het feit dat EUFOR RD Congo een succes was, is te danken aan het feit dat de missie
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niet voor concrete militaire uitdagingen is komen te staan. De troepen hoefden niet buiten
Kinshasa ingezet te worden en ook de tweede en derde pijler hoefden niet ingevlogen te
worden. Het rustige verloop van de verkiezingen in Congo is de redding geweest van een
door problemen geplaagde missie.

3.3 AMM Atjeh

De verste GVDB missie van de EU vond plaats in Atjeh, Indonesië. Al sinds de jaren ’70
woedde hier een conflict tussen de Indonesische regering en separatistische groeperingen.
In 2005 ontstond de behoefte bij beide partijen om te gaan onderhandelen. Een belangrijke
reden hiervoor was dat een stabiele situatie noodzakelijk was voor de internationale
gemeenschap om hulp te kunnen verlenen na de tsunami-ramp. Zowel de bevolking van
Atjeh als de strijdkrachten van beide partijen waren hard getroffen.63 Informeel overleg was
echter al langer gaande.64 Al in augustus 2005 kon in Helsinki een Memorandum of
Understanding (MoU) worden ondertekend en kwam er een einde aan de vijandigheden. In
het MoU werd ook de Aceh Monitoring Mission (AMM) ingesteld om uitvoer te geven aan de
bepalingen van de overeenkomst. Er waren meerdere redenen voor de EU om deze taak op
zich te nemen. Ten eerste zou dit een nieuwe impuls kunnen geven aan EVDB na de
tegenslag van de Europese Grondwet. Ook zou de missie een goede test kunnen zijn van de
civiele procedures en structuren die onder EVDB ontwikkeld waren. Tenslotte was de EU
door zijn verre ligging en politieke gewicht voor zowel de Indonesische regering als de
belangrijkste afscheidingsbeweging GAM de enige acceptabele en onpartijdige organisatie.65
De bereidheid bij Europese lidstaten en individuele personen om deel te nemen aan de
missie was groot. Op 15 augustus 2005 werd het MoU getekend en al op 15 september kon
de missie van start gaan. Het feit dat het een relatief kleine missie was (125 man uit de EU
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en 93 man van ASEAN)66 was uiteraard wel een factor hierin. Het enige grote probleem dat
zich voordeed tijdens de voorbereiding was de financiering. Hoewel de EU al tijdens de
onderhandelingen voor het MoU min of meer had toegezegd om een ‘monitoring mission’ te
gaan leiden, was de scepsis in een aantal lidstaten groot. De EU had immers nog nooit zo ver
van huis een missie geleid en de exacte situatie op de grond in Atjeh was ook niet duidelijk. 67
Veel landen pleitten er daarom voor om niet naar Atjeh te gaan. De weerstand uitte zich in
bezwaren tegen de manier van financiering van de missie. De manier van financiering van
een missie geeft namelijk impliciet weer wie de politieke controle erover heeft. Het budget
van de AMM werd dus een onderwerp in de machtstrijd tussen de Raad (lees: de lidstaten)
en de Commissie.68 De Commissie stelde voor om de missie vanuit het GBVB budget te
financieren. Dit zou echter betekenen dat de lidstaten de facto de controle over de missie
kwijt raakten aan de Commissie. Omdat de lidstaten dan geen financiële bijdrage hoefden te
doen, konden ze ook geen eisen stellen. Na persoonlijke interventie van de HV, Javier
Solana, werd besloten om toch dit model te hanteren. Echter het GBVB budget was niet
toereikend en de lidstaten financierden uiteindelijk toch 6 van de 15 miljoen euro benodigd
voor de missie.69 Hiermee was een compromis gevonden en kon de missie van start gaan. De
institutionele strijd tussen de Raad en de Commissie heeft echter niet bijgedragen aan een
snelle ontplooiing van de AMM. Hoofd van de missie, de Nederlander Pieter Feith, zei in een
interview:
‘It is crucial to be able to deploy quickly. We were able to get our first monitors on
the ground by 15 August. This could be the standard for future EU missions. But
in order to do it rapidly, regularly and effectively we need to shorten our
procedures and have access to start-up funding’70
De snelheid kan inderdaad als een voorbeeld worden gezien voor de voorbereiding van
andere missies, maar de voorbereiding voor de AMM kan niet één op één worden
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overgenomen voor de toekomst. Zoals Feith hierboven zegt, moeten er enkele institutionele
aanpassingen worden gedaan om een oplossing te bieden.
De implementatie van het MoU, het hoofddoel van de missie, was een groot succes. De
bereidheid ertoe bij beide partijen in het conflict was groot, wat bijdroeg aan een soepel
verloop van het vredesproces en normalisatie van de situatie in Atjeh.71 In het MoU waren
een aantal belangrijke stappen beschreven in het proces naar normalisatie in Atjeh. Het
inleveren van wapens van de GAM en het terugtrekken van het grootste deel van de troepen
van de Indonesische overheid zouden een parallel tijdspad volgen. Ook moesten oud GAM
strijders kunnen re-integreren in de maatschappij. Dit verliep op enkele incidenten na
soepel. De AMM schreef een wet over de bestuurlijke structuur van Atjeh, die vervolgens
werd aangenomen in het Indonesische parlement. Tijdens de daaropvolgende verkiezingen
werd een oud GAM strijder gekozen voor de functie van gouverneur. Al deze feiten wijzen
erop dat eenmaal in het veld, de AMM enorm succesvol was. Ook over de samenwerking
met ASEAN (samenwerking met andere organisaties is een belangrijke voorwaarde voor
GVDB missies) waren alle betrokkenen positief.72 Men dient echter niet te vergeten dat de
omvang van de missie, zowel in budget, als in grootte en duur, bescheiden was en dat
ondanks dat, de problemen in de voorbereiding groot waren.

3.4 EUPM Bosnië en Herzegovina

De eerste EVDB missie vond plaats in Bosnië en Herzegovina. De European Union Police
Mission in Bosnia and Herzegovina was een testcase voor EU missies. Het was tevens de
eerste politiemissie op de Balkan. Sinds de oorlog in voormalig Joegoslavië was de EU al
actief in de vorm van noodhulp via de Europese Commissie. Zoals eerder al besproken,
bestond de wens bij een groot aantal lidstaten om een missie op de Balkan te beginnen
teneinde het nieuwe EVDB te testen. Ook is het in het belang van de EU dat Bosnië een
stabiele staat is met een goed werkend civiel veiligheidsapparaat. Georganiseerde misdaad
en corruptie bloeiden weelderig in het Bosnië van na de oorlog. Dit leverde uiteraard ook
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voor de EU lidstaten en voor de EU als geheel de nodige problemen op. Nadat de oorlog
beëindigd was met de Dayton Akkoorden, bleef er een verdeeld Bosnië over. Dit gold ook
voor de civiele veiligheidsdiensten. De Bosnische politie was politiek, etnisch en juridisch
ernstig verdeeld en nauwelijks in staat de haar toevertrouwde taken adequaat uit te
voeren.73 De twee entiteiten van Bosnië hadden elk op een eigen manier hun
politieorganisatie ingevuld, waardoor er op nationaal niveau geen enkele controle bestond
over de diensten. Dit vacuüm leidde weer tot een machtstrijd van de verschillende politieke
en etnische blokken binnen het land.74 Om het falende apparaat te vervangen en enige
stabiliteit te verschaffen was al in 1996 de United Nations International Police Task Force
(UN-IPTF) in het leven geroepen. De UN-IPTF had echter een geheel ander karakter dan de
EUPM. Naast de taak van het hervormen van het politieapparaat verving het voor een deel
de Bosnische politie in de uitvoering van haar taken. Met andere woorden: UN-IPTF had
uitvoerende macht. Dit ontbrak in het mandaat van EUPM. De doelstelling van EUPM was
daarom echter niet minder ambitieus: het omvormen van de politie in Bosnië tot een
organisatie die de zelfde hoge standaard geniet als de politie in de EU.75
Tijdens de planning van EUPM kwamen de bekende problemen om de hoek kijken. EUPM
was zoals hierboven al gezegd is, de eerste missie van de EU onder EVDB-vlag. Hierdoor
waren er nog geen vaste procedures voor het opstarten van een crisismanagement operatie.
Als gevolg hiervan ontstond er wederom een strijd tussen de Raad en verschillende andere
organen van de EU. Ook tussen de lidstaten bestond er verschil van mening en op alle
niveaus werd er dus lang gediscussieerd voordat er tot een besluit werd gekomen.76
Daarnaast waren ook de financiën een probleem, alsmede de participatie van niet-EU leden.
Dit keer was het niet zozeer het beheer van het budget dat tot strijd leidde, de missie werd
namelijk uit het GBVB budget gefinancierd, maar het feit dat er officieel in het EP moest
worden besloten tot een verhoging van het GBVB budget.77 Deze procedurele complicatie
leidde tot veel vertraging. Het feit dat de participatie van niet-EU leden leidde tot vertraging
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van het proces behoeft hier geen uitleg meer. Het geluk dat EUPM had, was dat er geen
haast was geboden, aangezien het een overname van taken van de VN betrof en geen acute
crisis.
Bij de uitvoering van haar taken kende de EUPM ook de nodige problemen. Deze kwamen
vooral voort uit het feit dat de EU nog weinig ervaring had met EVDB operaties. Zo was er
bijvoorbeeld een tekort aan veel materieel tijdens de eerste fase van de operatie.78 Het
belangrijkste punt van kritiek richt zich echter op de verhoudingen tussen EUPM en EUFOR.
Het feit dat EUPM geen uitvoerende macht had, terwijl EUFOR dat wel had en de strijd tegen
georganiseerde misdaad ook als één van haar taken beschouwde, leidde ertoe dat niet
duidelijk was waar precies de grens lag tussen de mandaten van beide operaties. Dit leidde
to veel frictie op lagere niveaus.79 Het zelfde gold voor de afstemming tussen projecten van
de Commissie en het werk van de EUPM.80 Dit werd opgelost door de EU Hoge
Vertegenwoordiger voor Bosnië en Herzegovina een meer centrale rol te geven en door de
mandaten van de verschillende EU operaties zodanig aan te passen dat ze op elkaar
afgestemd waren.
De problemen waar EUPM voor stond waren groot. Zoals reeds eerder beschreven, was er
van een functionerend politieapparaat geen sprake. De institutionele problemen die
voortkwamen uit de Dayton Akkoorden speelden hierin een belangrijke rol. Samenvattend
kan worden gezegd dat EUPM op twee niveaus werk heeft verricht. Ten eerste heeft het op
het niveau van de individuele agent en het middenkader vooral een observatie en mentor
rol gehad. Hierin heeft EUPM een belangrijke bijdrage geleverd aan de kwaliteit van de
politie in Bosnië.81 Het is echter niet gelukt om de civiele veiligheidsdiensten zodanig te
hervormen, dat er op nationaal niveau voldoende capaciteit is en men kan spreken van een
werkend nationaal apparaat.82 Dat dit een tekortkoming van EUPM is, is te stellig om te
zeggen. De geformuleerde doelen waren wel heel erg ambities gezien de moeilijke situatie in
het land. Wat wel een gevolg is hiervan, is de lange termijn commitment die de EU toont ten
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aanzien van de hervorming van de veiligheidssector in Bosnië. EUPM is twee keer verlengd
en op dit moment83 nog steeds gaande.

83
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4. Het GVDB na het Verdrag van Lissabon

Op 1 december 2009 trad zoals eerder gezegd het Verdrag van Lissabon in werking. Het
hervormde de structuur en werking van de Europese Unie grondig. De meeste
veranderingen waren institutioneel van aard en hadden weinig invloed op de lagere niveaus.
Het is echter al vaker gebleken dat hervormingen op het politieke niveau ertoe leiden dat er
een moeilijk grijpbare dynamiek ontstaat die ertoe leidt dat de politieke hervormingen een
concreet proces in werking zetten. In dit licht kan men de invloed van het Verdrag van
Lissabon op het GVBD ook het beste bekijken.
De meeste in het oog springende verandering is de wijziging van het Europees Veiligheidsen Defensiebeleid in het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid. Meer dan een
naamswijziging is het niet, maar het illustreert wel waar het accent ligt. Het woord
‘gemeenschappelijk’ geeft namelijk aan dat het beleid intergouvernementeel van aard is,
waar het woord ‘Europees’ symbool staat voor het supranationale deel van de Europese
integratie. Het betreft hier zoals gezegd geen beleidswijziging, maar moet gezien worden in
het licht van de Nederlandse en Franse nee-stemmen in het debat rondom de Europese
Grondwet. De aanpassing van de naam en daarmee het benadrukken van de
intergouvernementele aard van het GVDB is eerder een poging om de antifederalisten in
Europa gerust te stellen.
Het Verdrag van Lissabon maakt ook een einde aan de pijlerstructuur van de Europese Unie.
Het GBVB is nu niet langer een aparte pijler, maar vormt een integraal onderdeel van de EU
en wordt ook als zodanig met naam en toenaam genoemd in het Verdrag betreffende de
Europese Unie. De EU is met het Verdrag van Lissabon een rechtspersoon geworden.
Hierdoor is het in theorie makkelijker geworden om de verschillende bevoegdheden van de
EU op elkaar af te stemmen en samenwerking tussen de verschillende bestuurlijke en
institutionele lichamen zou hierdoor soepeler verlopen. De EU moet hierdoor
overzichtelijker en slagvaardiger worden. De samenwerking tussen lichamen uit de
voormalige pijlers is in het geval van het GVDB echter niet zo gemakkelijk. Dit komt omdat
het externe optreden van de EU een ‘aan specifieke regels en procedures [is]
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onderworpen’.84 Een aantal bevoegdheden ligt nog steeds uitsluitend bij de Raad, waardoor
besluiten betreffende het GBVB altijd losgekoppeld dienen te worden van andere besluiten.
Hierdoor is een werkelijk geïntegreerd beleid nog altijd niet mogelijk.85
Naast het opheffen van de pijlerstructuur worden er met het Verdrag van Lissabon nog
enkele andere grote hervormingen doorgevoerd. Zo word de Raad voortaan bijvoorbeeld
voorgezeten door een vaste persoon (de VV), die hiermee de facto een soort van president
van de EU is. De macht van deze persoon is in potentie groot, afhankelijk van hoe hij
invulling geeft aan zijn functie. Belangrijker voor het GVDB is echter dat de functie van Hoge
Vertegenwoordiger is samengevoegd met de functie van Commissaris Externe Betrekkingen.
De HV heeft hierdoor zowel een zetel in de Commissie als in de Raad gekregen. De HV is ook
de voorzitter van de Raad Buitenlandse Zaken, de vergadering van ministers van
Buitenlandse Zaken. Bovendien is de HV gemachtigd wetsvoorstellen te doen in de Raad.
Hiermee is de HV de centrale figuur geworden in het GBVB. De Hoge Vertegenwoordiger
krijgt ook een Europese Diplomatieke Dienst (EEAS) ter beschikking. Dit zou in theorie
betekenen dat tenminste voor een deel de secretariaten van de Raad en de Commissie
omzeild kunnen worden en er slagvaardiger opgetreden kan worden, ware het niet dat de
dienst zal gaan bestaan uit functionarissen van de twee secretariaten, aangevuld met
nationale ambtenaren. Het is echter nog niet duidelijk hoe de EEAS in de praktijk ingevuld
wordt en hoe deze zal functioneren. Duidelijk is in ieder geval dat de HV ook voor de
buitenwereld een veel duidelijker en prominenter profiel heeft gekregen. Dit is echter gelijk
ook weer een probleem. Er zijn nu een aantal functies met potentieel veel macht, te weten
de VV, de HV, voorzitter van de Commissie en de regeringsleider van het voorzittende land.
Conflicterende ambities maken dat conflicten op de loer liggen.86 Doordat de HV binnen
zowel de Raad als de Commissie verantwoordelijkheden heeft, kan het natuurlijk ook zijn dat
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zij te maken krijgt met conflicterende belangen en dat een conflict hiermee structureel zit
ingebakken in de functie.87
Op het gebied van planning en capaciteiten worden geen concrete beleidswijzigingen
bepaald in het Verdrag van Lissabon. Wel is er een protocol toegevoegd aan het verdrag,
waarin de lidstaten wordt opgeroepen om meer te doen aan capaciteitsopbouw en vooral
om dit in afstemming met elkaar te doen, de zogenaamde Permanente Gestructureerde
Samenwerking (PGS)88. Artikel 1 en 2 van de nieuwe PGS stellen dat landen die deel willen
nemen aan de samenwerking aan bepaalde eisen moeten voldoen. Dit biedt volgens
sommigen nieuwe mogelijkheden om binnen de EU nauwer samen te werken op het gebied
van defensie.89 Het kan er echter ook toe leiden dat er een tweedeling ontstaat tussen
staten die wel aan de eisen voldoen en diegenen die er niet aan voldoen. Dit zou de
integratie op het gebied van defensie in het ergste geval zelfs in de weg kunnen staan.
Bovendien is het idee helemaal niet nieuw, er wordt immers al jaren gestreefd naar een
grotere afstemming van capaciteiten. Hiertoe is ook al sinds 2005 het Europees Defensie
Agentschap (EDA) actief. Het ziet bovendien het fundamentele probleem van uiteenlopende
nationale belangen over het hoofd. Landen zonder kustlijn zullen terughoudend zijn in
investeringen in maritieme capaciteiten en kleine landen zullen weinig belang hebben bij
ruimtevaartprogramma’s.90 Kortom: er verandert een heleboel, maar een heleboel
verandert ook niet. De wortels van de grote problemen worden door het Verdrag van
Lissabon

bovendien

niet

weg

genomen.

De

tweedeling

communautair-

intergouvernementeel blijft bestaan en nationale belangen blijven op punten zwaarder
wegen dan die van de EU als geheel. Het is dus aan de lidstaten hoe zij invulling gaan geven
aan de bepalingen in het verdrag, de befaamde eerder genoemde ‘dynamiek’.
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5. De toekomst van het GVDB

In de hierboven beschreven casus kwam al aan de orde dat er een tekort bestaat aan
permanente Europese C2 en CIS capaciteiten. Dit zijn dan ook voornamelijk de zaken die de
EU ‘least’ van de NAVO onder het Berlijn Plus Akkoord, zoals vooral heel duidelijk te zien is in
het geval van de EUFOR missie in Bosnië en Herzegovina. Het ad hoc ‘mobiliseren’ van een
OHQ of een FHQ draagt een heleboel politiek gesteggel in zich en dat kost de nodige tijd.
Bovendien is het niet bevorderlijk voor de slagkracht van de EU als crisisbeheerser en de
betrouwbaarheid van de EU als autonome veiligheidspartner91. Het opzetten van een
permanent Europees OHQ kan een oplossing zijn. Hier zitten uiteraard ook weer politieke
haken en ogen aan zoals de plek en de bemanning ervan. Ook het opzetten van een
zogenaamde skeleton structure92 is een mogelijkheid. Dit lijkt een goed compromis tussen
een permanent OHQ, wat gezien de intergouvernementele aard van het GVDB gevoelig ligt,
en een ad hoc basis van C2 en CIS capaciteit, wat de hierboven beschreven nadelen heeft.
Dit skelet zou dan al vooruit kunnen plannen en anticiperen op missies die komen gaan en
uitgebreid kunnen worden wanneer er een besluit tot een missie is gemaakt en zodoende de
ruggengraat vormen van een OHQ. Uitwisseling tussen civiele planners en het skelet zou de
afstemming tussen beide elementen van aanpak bevorderen. Het ligt voor de hand om het
skeletraamwerk onder te brengen bij de EUMS, aangezien daar al faciliteiten aanwezig zijn.
Er zou ook nog kunnen worden gedacht aan een pool van officieren die bij uitbreiding aan
het skelet toegevoegd kunnen worden, zodat ook die niet op het laatste moment gezocht
hoeven te worden. Ten slotte zou het feit dat er een structuur is waarin vooruit gepland kan
worden en analyses gemaakt worden die los staan van een reeds genomen besluit de
kwaliteit van het politieke besluitvormingsproces aanzienlijk verhogen.
Door sommige auteurs wordt voorgesteld om de opleidingen van Europese officieren meer
op elkaar af te stemmen.93 Dit zal echter weinig effect hebben wanneer de structurele
institutionele problemen niet opgelost worden. De verschillen in procedures en opleidingen
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komen immers pas bovendrijven wanneer de randvoorwaarden voor een missie reeds
bepaald zijn. Een missie komt echter pas tot stand wanneer er aan twee belangrijke
voorwaarden voldaan wordt: politieke wil en financiering. Dit blijken nu juist de grootste
belemmeringen voor een effectief GVDB. Deze belemmeringen zitten helaas ingebakken in
het systeem van de Europese Unie. De twee koppen van de Europese draak, communautaire
en intergouvernementele samenwerking, leven op gespannen voet met elkaar en zorgen
ervoor dat elk besluit tot een GVDB-missie een compromis tussen beide wordt. Ook
belemmert het een aantal voor de hand liggende verbeteringen. Ten eerste zou een
substantieel GVDB-budget waaruit missies betaald kunnen worden zaken een stuk
gemakkelijker maken.94 Ook een meer dwingende rol van het EDA valt aan te bevelen.
Europese krijgsmachten raken dan meer op elkaar afgestemd, wat het plannen van missies
en de uitvoering ervan gemakkelijker maakt en bovendien veel geld bespaart.
Ten slotte is het publiceren van een Europese Grand Strategy noodzakelijk om het GVDB ook
echt gemeenschappelijk te laten zijn.95 Onder andere Groot-Brittannië en Frankrijk hebben
hun eigen nationale strategieën gepubliceerd en die lopen op punten ver uiteen. Hierdoor
gaan veel inspanningen verloren omdat ze elkaar tegenwerken. De Europese
Veiligheidsstrategie van 2003 beschrijft slechts in algemene termen dat samenwerking
noodzakelijk is op voor de hand liggende terreinen. Een concrete analyse van de
voornaamste dreigingen ontbreekt, alsmede duidelijk gedefinieerde doelstellingen en de
manier om deze te halen. Kortom, de Europese Veiligheidsstrategie moet worden
omgevormd van een intentieverklaring naar een Grand Strategy waarin heldere keuzes
worden gemaakt.
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6. Conclusie

Het hoofddoel van dit stuk was te kijken naar hoe de verklaring van Saint Malo zich verhoudt
tot de praktijk zoals die zich ontwikkeld heeft na dit moment en of dit heeft geleid tot een
positie van de EU als geloofwaardige mondiale actor op het gebied van veiligheid en
defensie. Om een goed beeld te krijgen van de aard van het GVDB is er eerst gekeken naar
het ontstaan van een Europees veiligheids- en defensiebeleid. Het is duidelijk geworden dat
de integratie op dit gebied in een stroomversnelling is geraakt sinds Saint Malo en dat het
een belangrijk onderdeel van het beleid van de Europese Unie is geworden. Er zijn reeds
tientallen grote en kleine missies gevoerd onder de vlag van de EU, zowel in de periferie van
de EU, als in Afrika en zelfs in Azië. Ook zijn er op het gebied van capaciteitsopbouw stappen
gezet, al laten de resultaten nog wel te wensen over. Het GVDB is een autonoom proces met
een eigen dynamiek. Het zal niet binnen afzienbare tijd leiden tot de creatie van een
Europees leger, maar er worden wel degelijk verregaande stappen gezet op het gebied van
militaire samenwerking. Ook de relatie tussen het GVDB en de NAVO is aan bod gekomen.
Sommige critici stellen dat de NAVO het slachtoffer zal worden van het GVDB, terwijl
Europese militaire samenwerking gedoemd is te mislukken. De feiten spreken dit tegen. De
Europese landen zien de NAVO nog altijd als belangrijkste waarborg voor hun veiligheid. Dit
werd recent nog eens bevestigd op de NAVO-top in Lissabon. Het nieuwe Strategisch
Concept van de NAVO stelt dat “the transatlantic link remains as strong, and as important to
the preservation of Euro-Atlantic peace and security, as ever [and] the security of NATO
members on both sides of the Atlantic is indivisible”.96 De samenwerking tussen de EU en de
NAVO toont aan dat beide organisaties elkaar aanvullen. De kracht van de EU ligt bij de
breedte van middelen die ze kan inzetten, tegenover de puur militaire middelen die de
NAVO bezit. Missies van de EU tonen echter wel aan dat de NAVO in hogere geweldspectra
en gecompliceerde en grotere operaties mijlenver voor ligt op de EU. De huidige conflicten
vereisen echter een geïntegreerd aanpak, de zogenaamde comprehensive approach. De EU
en de NAVO zijn voor de hand liggende partners in deze aanpak en er zal dan ook meer
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gedaan moeten worden om de mogelijkheden hiertoe uit te buiten.97 De stelling dat Europa
zich los zou willen maken van de VS, is niet realistisch en bovendien niet wenselijk. Ondanks
de moeilijkheden in de onderlinge relatie, bijzonder evident in het debat rondom de
oorlogen in Irak en Afghanistan, is er geen enkel bewijs dat Europa een blok wil vormen ten
opzichte van de VS. Wel is het zich er van bewust dat er een nieuwe verdeling in
verantwoordelijkheid is ontstaan, waarin een belangrijke rol is weggelegd voor de EU. Dit
wordt echter door de Amerikanen zelf ook benadrukt. Zowel de regering Bush als de
regering Obama heeft meerdere malen opgeroepen tot een grotere rol van Europa in
internationale veiligheid, zowel binnen als buiten de NAVO. De crises op de Balkan zijn een
duidelijk voorbeeld van de EU die meer verantwoordelijkheid neemt, al was het de NAVO die
een eind maakte aan de oorlog. Ook in de nabije toekomst zal de EU moeten blijven
vertrouwen op de militaire hard power van de NAVO bij acute dreigingen in het hogere
geweldsspectrum.

De

EU
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eenvoudigweg

niet

over

snel

inzetbare

commandostructuren voor dit soort situaties. Wel kan de EU in de stabilisatiefase van een
conflict de leiding nemen en dit misschien zelfs beter uitvoeren dan de NAVO.
Er is echter nog een groot aantal problemen dat moet worden opgelost voordat de EU een
geloofwaardige speler wordt in mondiale veiligheidskwesties. Een belangrijk aandachtspunt
is snelheid. De EU reageert nu vaak uitermate traag op crises. Dit heeft te maken met het
ingewikkelde politieke proces dat voorafgaat aan een missie en alle zaken die daarmee
samenhangen, zoals financiering, mandaten en capaciteit. Het Verdrag van Lissabon heeft
hier helaas weinig directe verandering in gebracht. Het is echter nog te kort dag om te
bepalen wat de exacte gevolgen van Lissabon zullen zijn. Er bestaat namelijk een aanzienlijke
ruimte voor de nieuwe Hoge Vertegenwoordiger om zich te profileren. Een slagvaardiger
beleid zou hier een gevolg van kunnen zijn. Een positief gegeven is bovendien dat de EU
aanzienlijke ervaring heeft opgedaan met vredeshandhaving en Security Sector Reform (SSR)
op de Balkan. De casus wijzen ook uit dat de EU zich op het gebied van SSR in positieve zin
ontwikkeld heeft. Bovendien heeft de EU aangetoond over een lange-termijn commitment
te beschikken, iets wat essentieel is in dit soort operaties.
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Wat de toekomst van de Europese integratie zal brengen op veiligheidsgebied is onduidelijk.
Wel lijkt het er op dat de wereldwijde economische crisis landen ertoe dwingt kritisch te
kijken naar de effectiviteit van hun nationale veiligheidsapparaat. Meer Europese
samenwerking ligt voor de hand. Recente initiatieven als de Brits-Franse samenwerking op
het gebied van vliegdekschepen en nucleaire technologie tonen aan dat militaire
samenwerking binnen Europa serieus genomen wordt. De toename van verregaande
bilaterale en multilaterale defensiesamenwerking binnen Europa kan heel goed de volgende
stap zijn in Europese integratie en een voorbode zijn van de befaamde ‘dynamiek’ die eerder
genoemd werd.
In de twaalf jaar na de verklaring van Saint Malo heeft de Europese samenwerking op
veiligheidsgebied zich enorm ontwikkeld. Ondanks grote moeilijkheden en beperkingen
moet geconcludeerd worden dat Saint Malo het startpunt van deze ontwikkelingen is
geweest. Of de doelstellingen die de landen zichzelf stelden gehaald zijn, kan men zich af
vragen. Vooral de in punt 2 van de verklaring gestelde termen als capacity for autonomous
action en credible military forces zijn maar in zeer beperkte mate toepasbaar op de EU als
rechtspersoon. De snelheid waarmee het beleid zich heeft ontwikkeld, stemt echter positief.
Aan het begin van dit stuk is een continuüm gedefinieerd waarbinnen de geloofwaardigheid
van de EU als mondiale actor op veiligheidsgebied geplaatst kan worden. De voorwaarden
waaraan een geloofwaardige actor voldoet, zijn tevens gedefinieerd. Of de EU aan deze
voorwaarden voldoet zal hieronder uiteen worden gezet. Een eerste punt is het vermogen
om snel te reageren in crisissituaties. Het zal niet verbazen dat de EU slecht scoort op dit
punt. Het ingewikkelde institutionele proces en de invloed van vele interne en externe
actoren maken dat er in de meeste gevallen eerst lang onderhandeld moet worden voordat
besloten kan worden tot actie. Dit probleem komt in alle beschreven casus terug en loopt als
een rode draad door het GVDB. De conclusie moet worden getrokken dat de EU
waarschijnlijk niet in staat is om adequaat te reageren in het geval van een acute crisis. Een
tweede voorwaarde is een snelle inzetbaarheid. In theorie beschikt de EU over snel
inzetbare eenheden ten behoeve van crisisbeheersingsoperaties. Het is echter maar de
vraag of deze EUBG’s daadwerkelijk snel inzetbaar zijn. Er gelden namelijk geen vaste op
elkaar afgestemde procedures en doctrines, wat betekent dat deze waarschijnlijk
voorafgaand aan een inzet nog onderwerp van onderhandeling zullen zijn. Ook is er nog
40

nooit een EUBG daadwerkelijk ingezet, dus of het battlegroup-concept werkt, is nog niet
bewezen. De kwaliteit van de troepen van EU landen is hoog. Ook de eenheden die
ingedeeld worden bij battlegroups hebben een grote hoeveelheid kennis en uitrusting in
huis. Het is dus in theorie mogelijk om voor elke situatie goed uitgeruste troepen in het veld
te brengen. Verder stelt de VS als eis aan haar krijgsmacht dat de commandolijnen duidelijk
moeten zijn tijdens contingency operations. Hier ligt wellicht de grootste zwakte van de EU.
Het GVDB voorziet nauwelijks in commandostructuren. De HQ’s die er zijn, zijn ad-hoc
constructies of nationale HQ’s die voor de gelegenheid ter beschikking van de EU worden
gesteld. De politieke onenigheid werkt ook op dit niveau door, zoals bijvoorbeeld bij de
voorbereidingen voor EUFOR RD Congo te zien is. Dit proces kan ontweken worden, maar
dan dient er onder de Berlijn Plus regeling gebruik te worden gemaakt van NAVO
capaciteiten. Hoewel dit goed blijkt te werken, kan er niet gezegd worden dat dit het
autonome actorschap van de EU bevordert. Wanneer er geen gebruikt wordt gemaakt van
NAVO structuren, doen er zich situaties voor waarin er op de lagere niveaus door de
ingewikkelde structuren veel onduidelijkheid ontstaat over de lijn van commandovoering.
Dit was ook bij EUFOR RD Congo het geval. Ook de afstemming tussen eenheden uit de
verschillende deelnemende landen laat te wensen over. Mandaten zijn vaak niet op elkaar
afgestemd en ook doctrines en procedures sluiten vaak niet op elkaar aan. De verschillende
mandaten hadden tijdens EUFOR RD Congo waarschijnlijk tot grote problemen geleid
wanneer er daadwerkelijk robuust opgetreden diende te worden. De EUFOR troepen hadden
waarschijnlijk niet buiten de hoofdstad kunnen optreden en versterking zou lang op zich
laten wachten. Dit probleem wordt nog eens verergerd wanneer er landen van buiten de EU
deelnemen. Turkije is bij veel missies van de EU betrokken, maar dit levert meer dan eens
spanningen op. De discussie over informatie-uitwisseling tijdens EUFOR Althea is hier een
voorbeeld van. Goede communicatie en informatie, CIS, is een andere voorwaarde voor elke
missie. Ook hier ontbreekt het de EU aan. De EUMS heeft ongeveer 30 man in dienst om het
GVDB van inlichtingen te voorzien. Deze inlichtingen worden op vrijwillige basis geleverd
door de lidstaten. Dit gebeurt echter weinig. De lidstaten vertrouwen elkaar te weinig om
gevoelige informatie te delen en de EUMS heeft niet de mogelijkheid om hier iets aan te
doen.98 Tenslotte beschikt de EU in theorie wel over de robuuste militaire middelen en
98

James I. Walsh, ‘Intelligence-sharing in the European Union: institutions are not enough’, Journal of Common
Market Studies 44(3) (2006) 625-643, aldaar 631

41

voldoende bescherming om missies uit te kunnen voeren, maar deze moeten dan wel door
de lidstaten beschikbaar worden gesteld. Dit is niet altijd het geval. Nucleaire wapens en
vliegdekschepen zijn voorbeelden van middelen die landen niet graag ter beschikking van de
EU stellen. In conflicten in het hogere geweldsspectrum zouden deze wapens een belangrijk
middel kunnen zijn, zelfs al zou het slechts ter afschrikking zijn. Ten slotte moet nog
genoemd worden dat de EU (net als de NAVO overigens) een structureel tekort heeft aan
strategische lucht- en zeetransportcapaciteit.
Alles bij elkaar opgeteld, moet worden geconcludeerd dat de EU nog niet aan de kwalificatie
geloofwaardige mondiale actor voldoet wanneer het over veiligheid en defensie gaat. Het
ontbreekt de EU eenvoudigweg aan een aantal belangrijke voorwaarden. Er is echter wel
veel potentie. In twaalf jaar heeft het GVDB zich ontwikkeld van haast non-existent tot een
belangrijk beleidsterrein en meer dan twintig militaire en civiele missies. De problemen zijn
echter ook groot. De capaciteit blijft achter op de doelstellingen en verschillen tussen landen
zorgen voor frictie. De belangrijkste rem op de ontwikkeling is echter de institutionele
tweestrijd binnen de Raad en de Commissie en tussen de twee instellingen onderling. De
recente uitbreidingen van de unie hebben zaken niet vergemakkelijkt.
Welke richting het GVDB op gaat is moeilijk te zeggen. Het is niet ondenkbaar dat de EU zich
in de komende decennia gaat ontwikkelen tot een belangrijke speler op veiligheidsgebied, al
moet dan voornamelijk gedacht worden aan vredeshandhaving, SSR en kleinere crises. De
EU als belangrijke wereldspeler zoals die door sommigen voorgesteld wordt, zal de komende
decennia nog niet geloofwaardig zijn.

42
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7.2 Proces van EU militaire planning op politiek en strategisch niveau
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7.3 Lidmaatschap van EU, WEU, NAVO en OVSE in 2007

Bron: Jolyon Howorth, Security and Defence policy in the European Union, (Houndmills, Basingstoke: Palgrave
Macmillan 2007) 162

Noot: De WEU zal per 1 juli 2011 worden opgeheven
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