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Стратегическо сътрудничество между НАТО и ЕС в сферата на 

сигурността 

Димитър Черкезов 

(Студентска асоциация за изследване на международните отношения – САИМО)  

Стратегическото сътрудничество между тези две международни 

организации може да се развие дори повече, отколкото вече е. НАТО е 

организация базирана на военно сътрудничество, докато целта на ЕС е 

координация на ниво политика и икономика.  

Имайки предвид, че много от членовете на НАТО са част и от ЕС, 

отговорно може да се каже, че интересите на двете организации до голяма 

степен съвпадат, въпреки че влиянието на САЩ и Канада предполага 

някои различия. 

Имайки предвид общите интереси, сътрудничеството безспорно 

може да бъде развито. Би могло да се говори за формализиране на 

сътрудничеството, защото и сега много от държавите-членки на ЕС 

например се включват във военни действия в определени ситуации в 

качеството си на членове на НАТО. Чрез формализирането на 

сътрудничеството ЕС би могъл да се занимава с дипломатическата страна 

на определени конфликти и да гарантира военна намеса или ненамеса на 

НАТО в дадена ситуация. Разбира се обаче факторът САЩ съвсем не е за 

подценяване. 

Актуалната ситуация е съвсем различна от тази преди 10 години. 

Макар и в тази сфера нещата да стават изведнъж като атентатите от 

11.09.2001 г. и съответната реакция, никой не е предполагал, че ИД ще 

стане най-влиятелната терористична организация или че Русия ще върви 

към възвръщане на териториалната, военната и икономическата си мощ. 

Именно затова трябва да има фактор, който да е константа в 

международната политика и да бъде достатъчно силен както в 

дипломатическо и икономическо, така и във военно отношение и да 

гарантира мира, или поне насочването на военните конфликти само към 

нецивилни.  

Разбира се ООН също има мироопазващи мисии и се стреми с 

налагане на санкции да се грижи за избягването на военни конфликти, но 
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не може да подсигури военно действията си. А понякога дори просто 

наличието на военна мощ е достатъчно конфликт изобщо да не започне. 

НАТО самостоятелна пък няма икономическа мощ. Целта на НАТО е 

военна намеса, но често тя би могла да бъде предотвратена, ако качествено 

се водят преговори или се налага икономическа санкция на определена 

държава. Такъв вариант също не е за пренебрегване, защото колкото и 

мощна да е една армия, тя трябва да бъде издържана, а държавите от ЕС и 

САЩ са водещи икономики.  

ЕС пък е силен икономически, но няма собствена армия, макар и 

идеи за такава да не липсват. Това обаче съвсем не е целта на съюза, както 

дипломацията не е цел на НАТО. Именно затова, за да осигури 

сигурността си, ЕС би следвало да си сътрудничи по активно с НАТО.  

За по-добри резултати и мироопазване, би следвало да се вземат 

предвид и трите страни на триъгълника политика, икономика и военна 

сила (прилагана само в краен случай). 

Говорейки за сътрудничеството между НАТО и ЕС в сферата на 

сигурността трябва да отчетем главно две заплахи, които представляват 

опасност в текущата ситуация. Това са проблемите с ИД в Сирия и 

ситуацията в Украйна.  

По отношение на агресията на Руската федерация спрямо Украйна 

може да се говори за действия и на двете организации. Разбира се е 

абсурдно да се говори за военни действия в сърцето на Европа и то между 

Русия и НАТО или за прокси война между воюващите фракции в Украйна. 

Този модел е остарял, доказал се е като неефективен, а и когато сцената на 

военния театър е с такова стратегическо местоположение, ситуацията 

добива съвсем друг контекст.  

В конкретната ситуация по-удачно е по-засилен дипломатически и 

икономически натиск над Русия, имайки предвид икономическата ѝ 

слабост спрямо ЕС, като САЩ също биха могли да се включат в тази 

дейност, макар и да не са част от самата организация (ЕС). 

Дипломатическо решение на конфликта е възможно, но трябва по-твърд 

тон и осъзнаване на икономическата мощ на съюза и САЩ (като 

неформална част от него). 
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За съжаление има опасност и от разрастване на конфликта и още по-

голямото му интернализиране – Преднестровието  и  Южна Осетия са 

допълнителни възможности за Русия да демонстрира мощ и да увеличи 

територията си. В този ред на мисли спекулациите за разширяване на 

НАТО към Армения и Грузия съвсем не изглеждат нереални.  

В Сирия нещата стоят по съвсем различен начин. Многото на брой 

конфликти в района са от голямо значение. Най-опасната част от 

конфликта безспорно е ИД, но действията срещу режима на Башар ал-Асад 

също продължават.  

Турция традиционно не е добре настроена към кюрдите, но би 

следвало да действа като пълноправен член на НАТО срещу ИД. 

Спекулациите, че всъщност между двете страни има сътрудничество не са 

потвърдени, но определено допълнително объркват ситуацията.  

ЕС няма пряка връзка със ситуацията – нито тя е на територията на 

Европа, нито членове на ЕС са пряко засегнати от военните действия. 

Въпреки това при евентуално задълбочаване на сътрудничеството между 

ЕС и НАТО, съюзът би могъл да вземе преговорната част от решението на 

конфликта, като същевременно се ползва с известно доверие, имайки 

предвид, че не е предприел военни действия срещу която и да е страна в 

конфликта.  

НАТО пък вече се е заела с военния аспект – вече има 

бомбардировки на позиции на ИД най-вече в Сирия, но и в Ирак.  

Сътрудничеството между двете организации често се случва и сега, 

макар и да не е формализирано. Ако това стане факт и се даде възможност 

на САЩ и другите членове на НАТО, които не са част от съюза да се 

включват в дипломатическата част на решаването на конфликтите, а 

самата военна намеса бъде оставена в ръцете на НАТО, координацията би 

била много по-добра, а и резултати биха били налице. Макар и това да е 

само идея, която не е дотам съобразена със срещата в Уелс и да не са взети 

предвид много от геополитическите фактори, би следвало да й се даде 

шанс, тъй като поради една или друга причина, виждаме, че всяка от 

мерките политика, икономика и военна намеса сама по себе си не води до 

решителни резултати.  


