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Abstract: The article examines the current situation in the world in its dynamics and contradictions, as well as the role and place of the European
Union as a major geopolitical actor on the global
stage. Indicated are the dividing lines, the confrontation between the main forces and the changing
configurations with the resulting changes. The re-

ПРОЦЕСИ И РАЗДЕЛИТЕЛНИ ЛИНИИ В
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Солидарност и единство или движение на
различни скорости?
Процес на федерализация или завръщане към
вече позабравеният първоначален вариант на съюз
на национални държави със своята идентичност?

lations between the countries are revealed and the
emphasis is placed on European security as a basis for peace and stability in the whole world.
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Нов етап на интегриране под егидата на Германия и Франция или възприемане на консервативните идеи на Вишеградската четворка?
Пандемията, като че ли „замрази“ тези въпроси в тактически план, но стратегически по-скоро ще катализира процесите и проблемите ще
ескалират с нова сила, когато епидемията бъде
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овладяна, или дори още преди това. Този сериозен
катаклизъм за пореден път постави на изпитание стабилността на съюза и зрелостта на лидерите му и ръководителите на страните членки,
но и показа, колко крехки са нещата. Положителното е, че след стреса и хаоса в началото 2020 г.
се положиха усилия да се коригират грешките
и слабостите и се намери общ език за решаване
на проблемите – „зелените коридори“ за стоки и
най-вече Плана за възстановяване „Следващото
поколение ЕС“ доведоха до частично възстановяване на загубеното доверие.
Договорен е единен европейски подход и е
осигурен финансов ресурс, като са дефинирани
общи отговорности по привличането и използването му. Най-важното, е че се дава приоритет
на по-засегнатите страни и в един труден момент
надделя разума и се намериха пресечните точки
между основните донори и нетните получатели
на евросредства, Севера и Юга се споразумяха и
проблемите (засега) са туширани.
Планираната като процес Конференция за бъдещето развитие на Европейския съюз (ЕС), започнала при немското председателство и заложена да приключи през втората половина на 2022 г.
по време на френското, явно се отлага във времето. Идеята да се привлекат гражданите на съюза
в дискусия за бъдещето, темповете, лидерството и редица други ключови въпроси, и оттам да
се стигне до същността на Съюза и мястото, което да се стреми да заеме на световната сцена ще
трябва да изчакат (като се имат предвид и другите
актьори – Китай се възстановява с ускорени темпове, а в САЩ новата администрация влиза бързо в ритъм). Големите въпроси сега са скоростта и
посоката на промените, като един от приоритетите е сигурността във всичките и аспекти. Задълбочаване на интеграцията, или малко отстъпление
и реверанс към страните лобиращи за по-големи
пълномощия на националната държава.
КОНФРОНТАЦИЯТА – ПРЕДИ И СЕГА
Някои някъде все още чува фанфарите от
„победата“ в Студената война. Може би е време
да се направи анализ и да се уточни, дали следва да се говори за такава победа? Историческия
опит показва, че в повечето случай всяка война
още преди своя край, носи в утробата си следващата конфронтация. Това е така, защото „Войната
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е един многопластов, многомерен социален феномен, и че структурното многообразие на явлението е възможно да се обясни с предметността на
различни науки“1. Без да се задълбочаваме в детайли само ще отбележим, че при това световно
противоборство на най-мощните и унищожителни сили в световната историята имаше ясни разделителни линии и в продължение на десетилетия се водеше най-продължителната позиционна
война. При този процес на противопоставяне постепенно враговете се опознаваха и се превърнаха в противници, стигна се до Хелзинки, съответното затопляне на отношенията, за да се разрушат
„Стените“ в прекия и косвен смисъл и най-страшната война с потенциал да се унищожи светът да
приключи с най-малко жертви.
Предизвикателствата, пред които сме изправени сега се отличават със своята несистемност, противоречията са много, от различен характер, във
все повече точки на света. Конфликтите са икономически, финансови, политически, религиозни, етнически, граждански, екологически и все по-често
се губят нишките в глобалното пространство и съответно възможностите за разрешаването им. На
този фон имаме една останала суперсила (засега),
и устремен към величието ѝ кандидат, няколко реваншистки настроени, от близкото и по-далечно
минало Велики сили и все повече нови и амбициозни актьори за роля в светът, който предстои.
Експерти застъпват тезата, че в исторически
план относително спокойствие се наблюдава, когато в света се установява някакъв баланс между две
признати суперсили (блока), от останалите страни. Още от времето на първите по-систематизирани писмени източници описващи войната между персийския владетел Кир Велики (559-530 г. пр.
Хр.) и царицата на масагетите Томира, та до горепосочената Студена война, винаги, когато някой се
опитва да властва над останалия свят от Александър Велики до Наполеон Бонапарт са се намирали
сили, които да се противопоставят и светът отново е намирал равновесната си точка. Сега за първи
път се говори за радикална трансформация и стратегическа промяна, за кардинално разместване на
пластовете и за една многополюсна организация
коренно различна от функциониращата през последните няколко века система, в чиито център за
добро или лошо в някаква степен стоеше Европа.
Възможно ли е континента дал на света Ренесанса

и Великите географски открития да последва съдбата на не по-малко великите Антична Гърция и
Древния Рим?
САЩ И … ДРУГИТЕ
САЩ – страната, която след Втората световна война (ВСВ) е абсолютен хегемон и произвежда почти 50% от световния БВП постепенно отстъпва позиции, но все още е първа икономическа
и военна сила с най-значимо политическо влияние
в света. „Към края на войната Съединените щати
разполагат с половината от световното богатство
и се радват на несравнима сигурност. Последвалата Студена война се състои главно в усилията на
двете свръхсили да наложат ред в подвластните
им територии – за Съветския съюз това била Източна Европа, а за Съединените щати – останалата част от света“.2 Успяла да излезе победител, с
всичките условности от Студената война, страната
на неограничените възможности е изправена пред
нови предизвикателства. Бившия СССР беше ядрен колос, но икономически не издържа на напрежението и рухна, докато сега ситуацията е коренно различна. „Китай е страната, представляваща
най-големия геополитически тест за САЩ“ посочва бившият дипломат, и настоящ директор на ЦРУ
Уйлям Бърнс. Русия се определя като държава
губеща влияние, но в много направления си остава „…разрушителна сила и потенциална заплаха“.
В първата си официална пресконференция
след началото на мандата президента Джо Байдън
определи основните предизвикателства посочвайки на първо място COVID-19 и климатичните проблеми, като изрази увереността си, че „демокрацията, а не автокрацията ще определят правилата
на пътя“. Така ръководителят на новата американска администрация определи ясно стратегическите противници – Китай и Русия, подчертавайки, че
Москва и Пекин все още смятат, „че авторитаризмът принадлежи на бъдещето и демокрацията не
може да функционира в един по-сложен свят“, нещо, с което те не могат да приемат.
Голямото безпокойство идва по-скоро от
факта, че при размяната на реплики основните геополитическите противници се отнасят към ЕС,
като към по-малкия съюзник(сегашен или бъдещ),
който следва да бъде привлечен. Въпреки разграничаването от стила и назидателния тон на предшественика си, президента Байдън разговоря с ръ-

ководителите на страните членки на Евросъюза
за задълбочено икономическо сътрудничество и
за силен Съюз, но в една плоскост с редица други теми като Турция, Южен Кавказ, изтеглянето
от Афганистан, с което се поставя европейския съюзник след зададените основни приоритети – Китай и Русия, и като цяло се потвърждава тезата за
изместването на световната политика към Тихоокеанския регион. Това е още един аргумент, че е
дошъл моментът ЕС да преосмисли мястото си в
променящия се глобален свят и да се еманципира
в основни сфери като сигурността, търговията и
ресурсите респективно спрямо САЩ, Китай и Русия. Все по-належащо е да започне подготовка и
реализация на идеята за стратегическа автономия,
като се започне с преодоляването на вътрешните
противоречия за формите и нивата на единство и
да се начертае пътна карта за превръщането му в
един по-силен, устойчив и адекватен субект на световната сцена. За постигане на резултати във все
по-сложната международна конфигурация, следва да се направи сериозен анализ на ситуацията в
цялата и комплексност и многоаспектност за да се
вземат правилните решения, които да са полезни за
сраните членки и преди всичко за гражданите им,
като приоритет за ЕС и със което безспорно превъзхожда останалия свят.
ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ И
ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА
Съвсем резонно може да се постави проблемът за изследването на нагласите на различните
страни към установения световен ред (след ВСВ)
и в каква степен и при какви условия те биха се
придържали към него. „Глобалната система за сигурност е иманентно свързана с глобалната световна система и глобализацията на политическите,
икономическите и други процеси в света, които
имат за цел да формират нови глобални структури като глобално икономическо пространство, глобално информационно пространство, глобално геополитическо и неоикономически пространство.“3
Очевидно процесите на глобализация съществено промениха политическите, икономическите,
финансовите, екологичните и социални баланси
и след отпадането на познатото ни биполярно
противоборство и емоциите около някои илюзии в
края на миналия и началото на сегашния век става
все по-ясно, че светът ще бъде едно различно място
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и ще се върви към създаването на многополюсна
система, в която бъдещите лидери търсят своето
влияние за сметка на досегашния хегемон. „Известно е, че управлението на социалните структури има формална и не формална форма.
Принципно формалната форма е легитимна, установена със закони, правилници и ясно разписани правила и процедури…Неформалната форма е
скрита за обществото и организацията и е нелегитимна.“4 Опасенията са, че актьорите ще бъдат поставени в ситуации, които ще ги принудят
да реагират с всички възможни действия под
натиска на скоростта на процесите, което ще
повлияе и на качеството им, а в последствие и на
посоката на тези промени. На ЕС му предстои да
вземе решения в една сложна обстановка, както
и пред новата американска администрация стоят
подобни проблеми и отговорности и след мандата
на президента Тръмп е поставена пред много
вътрешни и външни проблеми и най-вече пред
глобалното преориентиране в посока Азия. Дори
да се направи завой към мултилатерализма, то там
отново изпъква конкуренцията на Китай, който
се възползва от изолационистката политика на
Доналд Тръмп и направи сериозни стъпки в тази
посока. Голяма активност беше отбелязана по
повод на 75 годишнината от създаването на ООН,
където по време на видеоконферентната среща
президента Си Дзипин категорично потвърди
позицията на китайската страна за „…опазване на
глобалната система на управление, чиито център
е ООН“.
Като стъпка към сближаване на позициите и
относително самостоятелна политика може да се
приеме и онлайн срещата на ЕС представляван от
председателя на Еврокомисията Урсула фон дер
Лайен и председателя на Европейския съвет Шарл
Мишел при участието на канцлера на Германия
Ангела Меркел със Си Дзипин през септември
2020 г. Въпреки известното напрежение свързано
с търговските взаимоотношения, човешките права(уйгурското малцинство, проблемите в Шанхай) и др. се стигна до близки и сходни становища
по отношение на мултилатерализма и за съвместно участие за справяне на проблемите произтичащи от глобалните предизвикателства. Това беше
важен ход на евроръководството и демонстриране на самостоятелност при вземане на решенията(макар и в края на мандата на Тръмп) по ос20

новни геополитически въпроси като Парижкото
споразумение за климата, военното (преди всичко
ядреното) противопоставяне, развитието на световната търговия, проблемите с енергийните източници и като цяло с ресурсите в световен план.
От особено значение е и необходимостта от единна позиция по отношение на регионалните кризи
– проблема с Брекзит, противоречията с Турция
(спекулациите с мигрантските потоци и ситуацията в Средиземно море с Гърция и Кипър), конфликтите в Сирия и Либия, тлеещите огнища на
напрежение в бившите съветски републики – Грузия, Азербайджан, Армения и разбира се най-сериозната опасност в световен мащаб – ситуацията в Украйна.
Справедливостта изисква да се отбележи, че
предишният американски президент, по-скоро не
е причина, а следствие на дълбоки процеси на
системно ниво. Без да навлизаме в подробен анализ е ясно, че създалата се обстановка ще изисква
от световните актьори да реагират адекватно на
своите интереси съобразявайки се със ситуация,
но и да отчитат все повече фактори и най-вече общественото мнение, че всички сме на тази планета и трябва я опазим, отчитайки основните дефицити по отношение на сигурността и доверието,
справедливостта и неравенствата.
ЕВРОПЕЙСКАТА ОТБРАНИТЕЛНА
ОБЩНОСТ
Противоборстващите процеси на глобализацията и деглобализацията ще навлизат във все
по-яростна конфронтация на всички нива и на целия свят ще се наложи да се включи в този гигантски сблъсък. Пред ЕС стои основния въпрос за
гарантиране на сигурността си във все по-променящата се международна обстановка. В най-новата си история на един невероятен период от
75 години без голям военен конфликт на Стария
континент са правени редица опити да се изгради под някаква форма Европейска отбранителна
общност. Като се започне от първия проект предложен от премиера на Франция Рене Плевен в началото на 1951г. и подписването на договор през
май 1952 г. и се стигне до Стратегическия компас на Съюза от края на февруари 2021 г., когато
на видеоконферентна среща ръководителите на
страните членки постигнаха съгласие за ускорено
сътрудничество в сферата на отбраната.

До сега по-скоро се говореше за различни варианти, като при първия сценарии се предвижда
взаимодействие на доброволен принцип при кризи
и заплахи, но страните не са обвързани политически и правно и се търси солидарност според развитието на ситуацията. В този случай се включват
способности за невоенни мисии, с ограничен обхват, управление на кризи и евентуални по-широкомащабни операции, под ръководството на водеща страна с по-големи възможности.
При втория сценарии се предвижда още
по-голяма солидарност и съответното финансиране, което да даде възможност за използване на военни сили при овладяване на кризи извън ЕС, способност за защита във вътрешен и външен аспект
срещу хибридни и киберзаплахи, контратероризъм, граничен контрол, морска и енергийна сигурност. Тук са включени общи дейности с НАТО при
управление на кризи, дейности срещу терористични и групи и заплахи от всякакъв характер, на които да се противодейства.
Най-голяма интеграция се предвижда при третия сценарий, където се планира обща отбранителна политика и отбрана. При реализирането му ЕС
и НАТО се допълват в дейностите и носят взаимна отговорност за защитата на Европа. Визират се
операциите по външна и вътрешна сигурност, които да се планират и координират и се правят съответните разчети по всестранното им осигуряване в целия спектър на логистиката и характера на
оперативните дейности като военни, антитерористични, срещу кибер и хибридни заплахи, както и
такива от невоенен характер. Предвижда се да се
изготвят разчети на контингентите от различните страни, финансово осигуряване, сближаване на
националните интереси до тези на общоевропейските по целия спектър на системата и така да се
достигне до максимална интеграция. Тук са включени създаване на Европейски сили за охрана на
границите и крайбрежието, Европейски колежи по
отбрана, обща система за защита от природни бедствия и промишлени аварии и т.н.
Динамиката на събитията определено оказва
въздействие на ръководствата на страните членки, което е видно от изявленията след съвместната
видеоконферентна среща на 25-26.02.2021 г. Председателя на ЕС Шарл Мишел, заяви: „Искаме да
действаме по-стратегически, за да защитаваме на-

шите интереси и да насърчаваме нашите ценности.
Трябва да увеличим способността ни действаме
самостоятелно и да засилим сътрудничеството ни
с нашите партньори. В този аспект ЕС ще задълбочи сътрудничеството в областта на сигурността и
отбраната и ще се увеличат инвестициите за да се
подобри цивилния и военен капацитет и оперативната готовност, като се постави акцента върху киберустойчивостта и киберсигурността.
Председателя на Еврокомисията Урсула фон
дер Лайен заяви, че има сценарии, при които НАТО не е ангажиран, но ЕС е призован в различни
мисии на други партньори или на инициативи на
ООН. В този смисъл започва да се изгражда Европейския съюз за отбрана (ЕСО), като един от
стълбовете му е Постоянното структурно сътрудничество (PESCO). То е подкрепено от новосъздадения Европейски фонд за отбрана за 8 милиарда
евро и именно: „PESCO ще ни позволи да изградим военен капацитет заедно като европейци“.
Дали това ще е поредният опит за създаване на едно по-сериозно военно сътрудничество,
или този път ЕС ще има вече реално функционираща отбранителна структура предстои да разберем. Анализът на събитията и фактите показват,
че може би „добрата стара Европа“ ще замени политиката на меката сила с едни по-гъвкави и адекватни на динамичната ситуация действия, отстоявайки собствените си интереси във все по-бързо
променящия се свят.
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