De oprichting van de Europese Unie zorgde voor een nieuwe periode van vrede en stabiliteit zonder voorgaande in de geschiedenis van Europa. Door te werken aan nauwe banden en onderlinge samenhang heeft de Europese Unie ervoor gezorgd dat een nieuwe, grote oorlog tussen Europese landen voortaan onmogelijk is. De landen van de Europese Unie hebben historische en culturele banden met zowat elk deel van de wereld. Als unie van zoveel landen met miljoenen inwoners speelt de Europese Unie op dit ogenblik onvermijdelijk een rol op het wereldtoneel. Momenteel biedt de wereld grotere uitdagingen dan ooit naast grotere bedreigingen. Het traditioneel concept van zelfverdediging dat gebaseerd is op een mogelijke invasie is achterhaald. Een grootschalige aanval op een van de Europese lidstaten is momenteel onwaarschijnlijk. Daarentegen heeft Europa nu te maken met meer uiteenlopende, minder zichtbare en minder voorspelbare dreigingen. In een tijdperk van mondialisering zal de eerste verdedigingslinie zich vaak buiten onze grenzen bevinden. Vandaag is het terrorisme de belangrijkste bedreiging voor Europa. Terroristen zijn steeds beter uitgerust en lijken bereid om onbeperkt geweld te gebruiken om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Vaak is het terrorisme verbonden aan godsdienstig extremisme en wordt Europa gezien als doelwit en uitvalsbasis voor haar activiteiten. Er zijn logistieke basissen van terrorisme ontdekt in het Verenigd Koninkrijk, Italië, Duitsland, Spanje en België. De verspreiding van massavernietigingswapens is mogelijk de belangrijkste bedreiging voor de Europese veiligheid. Dit zelfs ondanks de internationale verdragen en de exportcontroles op de uitvoer van wapens om de verspreiding ervan te bemoeilijken. Een terroristische groep die deze wapens aankoopt kan zware schade aanrichten die voordien alleen kon worden aangericht door staten en legers. Regionale conflicten, zowel tussen buurlanden als aan het andere eind van de wereld, hebben invloed op de Europese stabiliteit. Dit kan leiden tot extremisme, terrorisme en ontwrichte landen. Dergelijke conflicten bieden tevens kansen voor de georganiseerde criminaliteit en zorgen voor regionale onveiligheid die de vraag naar massavernietigingswapens in de hand kunnen werken. Onstabiele regeringen als gevolg van burgerconflicten en slecht bestuur te wijten aan corruptie, machtsmisbruik, zwakke instellingen en gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel zijn allerlei elementen die de stabiliteit van binnenuit aantasten waardoor de georganiseerde misdaad en terrorisme kunnen floreren. De instorting van een staat ondermijnt wereldwijd het bestuur en draagt bij tot regionale onveiligheid. De georganiseerde misdaad beschouwt Europa als een van haar belangrijkste doelwitten. Het betreft grensoverschrijdende drugssmokkel, vrouwenhandel, illegale migratie en wapenhandel. Deze georganiseerde criminaliteit kan banden hebben met het terrorisme. Ze opereren veelal in zwakke of onstabiele landen. De inkomsten uit illegale activiteiten, zoals drugs, dragen nog bij tot de verzwakking van de staatsstructuren en tot het in stand houden van conflicten en bedreigingen. Tijdens de Koude Oorlog was de Europese dreiging zichtbaar. Vandaag is geen enkele van de huidige bedreigingen zuiver militair waardoor men ze ook niet alleen met militaire middelen kan bestrijden. Een cocktail van oplossingen is noodzakelijk. Om deze uitdaging aan te gaan moet Europa actiever, coherenter en beter op zijn taak berekend zijn. Actiever betekent een strategische cultuur ontwikkelen die een vroegtijdige, snelle en desgevallend een krachtige interventie bevordert. Dit is realiseerbaar door gebruik te maken van het gehele gamma van beschikbare maatregelen voor crisisbeheersing en conflictpreventie. Dit betekent dat de Europese Unie preventief handelt met een gepaste mix van politieke, diplomatieke, militaire, civiele en commerciële activiteiten. Beter berekend zijn op de taak betekent dat we legers moeten omvormen tot flexibele en mobiele strijdkrachten om ze in staat te stellen het hoofd te bieden aan de nieuwe dreigingen. Daarnaast zijn er meer middelen nodig voor defensie alsmede een meer efficiëntere inzet van de beschikbare middelen via het systematisch gebruik van gemeenschappelijk materiaal en potentieel. Daarnaast is een grotere bereidheid nodig om civiel personeel en alle noodzakelijke hulpmiddelen in te zetten in crisissituaties. Voor de aanpak van gemeenschappelijke dreigingen is er tot slot behoefte aan meer krachtige diplomatie en een betere uitwisseling tussen de veiligheidsdiensten van de lidstaten. Coherenter betekent het bijeenbrengen van de verschillende middelen en intelligentie die de veiligheid van Europa en die van de landen buiten de EU beïnvloeden. Deze middelen omvatten onder meer Europese bijstandsprogramma's naast militaire en civiele steun van de lidstaten en andere instrumenten. De huidige dreiging op het vlak van veiligheid geldt wereldwijd en is samenhorig. De Europese Unie kan deze niet alleen aanpakken. Internationale samenwerking is van het allergrootste belang. De EU werkt samen met internationale organisaties uit voornamelijk de Verenigde Naties die de hoogste prioriteit geven aan internationale vrede en veiligheid samen met de Afrikaanse Unie. De Europese veiligheidsstrategie benadrukt ook het belang van de trans‑Atlantische relatie. Samen optredend kunnen de Europese Unie en de Verenigde Staten een krachtig signaal geven dat de wereld ten goede komt. Tenslotte beklemtoont de strategie het belang van een nauwere band met Rusland samen met de ontwikkeling van strategische relaties met Japan, China, Canada en India. Het blijvende risico op verwoestende terroristische aanvallen, de voortdurende crisis in Irak, de schijnbare onmogelijkheid om tot een duurzaam akkoord te komen tussen de Arabieren en Israëli, westelijk Afrika dat een eindeloze strijd lijkt te leveren om aan het aanhoudende tumult te ontsnappen, de uitdagingen in Afghanistan, deze ellenlange lijst met feiten drukt een trieste stempel op de huidige wereld. De internationale aanpak na het einde van de Koude Oorlog bood nieuwe mogelijkheden voor vreedzame veranderingen. De combinatie van vrije en open markten, privé ondernemerschap en nieuwe technologieën brachten voor de meeste mensen en landen welvaart en nieuwe kansen. Deze ontwikkelingen bevorderen het democratiseringsproces en zetten regeringen onder druk om hun burgers correct te behandelen. Publieke controle werd mogelijk gemaakt om samenwerking en overleg aan te gaan met hun internationale partners. Maar globalisering heeft ook een keerzijde. De internationale handel slaagt er niet in om de kloof te dichten tussen hen die er voordeel bij hebben en de miljarden mensen die zwarte sneeuw blijven zien. De drugshandel is tegenwoordig belangrijker dan de industrie in ijzer en staal of de autosector. De illegale diamanthandel financiert niet alleen conflicten maar wakkert ze ook nog aan. De lijst van problemen is lang en gaat van mensenhandel, meer in het bijzonder vrouwenhandel, milieudelicten, grensoverschrijdende misdaad, wildgroei van grote en kleine wapens tot de verspreiding van ziektes. Deze problemen zijn een bedreiging voor de welvaart. Ze liggen ook aan de basis van een groot aantal gewelddadige conflicten. Landen kunnen deze problemen niet alleen oplossen zelfs niet via bilaterale diplomatie. Om deze donkere kant van de globalisering aan te pakken is er behoefte aan nieuwe vormen van internationale samenwerking en multilaterale actie. Schaarste en misbruik van natuurlijke hulpbronnen kunnen een aanleiding zijn voor conflicten. De Europese Unie helpt bij het bevorderen van veiligheid en stabiliteit in de wereld en wil een einde maken aan de link tussen de illegale exploitatie van grondstoffen en gewapende conflicten. De Europese Unie speelde een belangrijke rol bij het opzetten van het internationale certificeringssysteem waarmee men de stroom van bloeddiamanten wil indijken. In het kader van dat proces slaan de producerende en de importerende landen de handen in elkaar om ervoor te zorgen dat diamanten niet meer gebruikt kunnen worden voor de financiering van rebellenlegers. De Europese Unie vervolgt haar actieplan in verband met illegale houtkap en houthandel. Deze activiteiten veroorzaken grote milieuschade in de ontwikkelingslanden en betekenen een verarming van de rurale gemeenschappen die voor hun levensonderhoud afhangen van bosproducten. Het initiatief stimuleert een goed bosbeleid in de partnerlanden naast een systeem van vergunningen zodat enkel legale houtproducten de Europese Unie kunnen binnenkomen. Door haar prominente rol in de wereldhandel is de Europese Unie bijzonder goed geplaatst om binnen dergelijke domeinen het verschil te maken. De Europese Unie heeft zich van bij haar oprichting ingezet voor conflictpreventie. De Unie is ook zelf een project dat werd opgezet om vrede en welvaart te verzekeren en dit project is tot nu toe erg succesvol gebleken. Haar internationale rol, belangen en ambities en de hoeveelheid middelen die ze ter beschikking stelt voor hulp en ontwikkeling maakt van de Europese Unie een vanzelfsprekende promotor van grensoverstijgende stabiliteit. De Unie gebruikt alle aspecten van haar buitenlandbeleid om conflicten in de wereld te voorkomen. Ze is een groot voorstander van het vroegtijdig aanpakken van structurele oorzaken die tot hevige conflicten kunnen leiden. Ze beschikt hiervoor over meerdere instrumenten waaronder ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse hulp, het beleid voor economische samenwerking en handel, humanitaire hulp en het sociaal milieubeleid. Op diplomatiek vlak werkt ze met politiek overleg en bemiddeling maar ook economische en andere sancties. Het Europese ontwikkelingsbeleid erkent expliciet het belang van het voorkomen van conflicten in kwetsbare of ontwrichte staten. Armoedebestrijding wordt gezien als een doel op zich maar ook als een belangrijke factor voor het verzekeren van vrede en veiligheid van de armere landen en dit op lange termijn.

