Powstanie Unii Europejskiej przyniosło ze sobą nowy okres pokoju i stabilności, niespotykany wcześniej w historii Europy. Dzięki stworzeniu ścisłych sojuszów i korelacji Unia Europejska sprawiła, że wybuch wojny europejskiej na dużą skalę jest już niemożliwy. Historia i więzy kulturowe łączą Unię Europejską ze wszystkimi częściami świata. Ze wszystkimi swoimi krajami członkowskimi i milionami mieszkańców, Unia Europejska staje się więc w sposób nieunikniony aktorem globalnym. Współczesny świat oferuje większe niż kiedykolwiek możliwości, niesie jednak zarazem poważniejsze zagrożenia. Zdezaktualizowała się tradycyjna koncepcja samoobrony, bazująca na zagrożeniu inwazją. Prawdopodobieństwo agresji na dużą skalę skierowanej przeciwko państwu członkowskiemu Unii Europejskiej spadło niemal do zera. Obecne zagrożenia dla bezpieczeństwa są bardziej zróżnicowane, mniej widoczne i mniej przewidywalne. W dobie globalizacji pierwsza linia obrony może znaleźć się w innym kraju, poza granicami Europy. Można określić kilka głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa współczesnej Europy. Organizacje terrorystyczne, działające obecnie na skalę globalną, posiadają coraz większe zasoby. Cechuje je coraz większa inklinacja do stosowania nieograniczonej przemocy w celu spowodowania masowych ofiar. Organizacje te związane są często z ekstremizmem religijnym i traktują Europę jako cel i bazę swojej działalności. Bazy logistyczne komórek terrorystycznych wykryto w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Niemczech, Hiszpanii oraz Belgii. Pomimo traktatów międzynarodowych i kontroli eksportu, których celem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, stanowi ono potencjalnie największe zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy. Ugrupowanie terrorystyczne, które weszłoby w posiadanie tej broni, byłoby zdolne do dokonania zniszczeń na skalę możliwą do tej pory wyłącznie w przypadku państw i armii. Na stabilność Europy wpływają konflikty regionalne w sąsiednich krajach lub w innych częściach świata. Mogą one prowadzić do ekstremizmu, terroryzmu i rozkładu władzy państwowej. Stwarzają one okazję do rozwoju zorganizowanej przestępczości i powodują zachwianie bezpieczeństwa regionalnego, co z kolei może powodować wzrost popytu na broń masowego rażenia. Upadek lub rozkład państwa ze względu na wojnę domową, ale także niewłaściwe rządzenie rozumiane przez korupcję, nadużycia władzy, słabość instytucji i brak odpowiedzialności, osłabia państwo od wewnątrz, umożliwiając rozwój przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Upadek lub rozkład państwa podkopuje porządek międzynarodowy i zagraża bezpieczeństwu regionalnemu. Europa jest jednym z najważniejszych celów przestępczości zorganizowanej obejmującej m.in. przemyt narkotyków, kobiet, nielegalnych imigrantów oraz broni. Gangi przestępcze mogą posiadać związki z terroryzmem. Rozwijają się one świetnie w słabych lub upadających państwach. Dochody osiągane przez gangi z nielegalnej działalności, takiej jak narkotyki, osłabiają struktury państwowe i kreują konflikty. Już teraz trzeba podjąć działania przeciwdziałające konfliktom i zagrożeniom. Podczas zimnej wojny zagrożenie dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej było namacalne, natomiast żadne z dzisiejszych zagrożeń nie ma czysto wojskowego charakteru i w stosunku do żadnego z nich nie można zastosować środków wyłącznie militarnych. Dlatego też potrzebny jest cały pakiet rozwiązań. Europa musi być bardziej aktywna, bardziej spójna i posiadać większe zdolności, aby sprostać temu wyzwaniu. Projekt pod nazwą „Większa aktywność” oznacza budowanie kultury poparcia dla wczesnej, szybkiej i w razie potrzeby, zdecydowanej interwencji przy użyciu pełnego zestawu środków zarządzania kryzysowego i zapobiegania konfliktom, jakimi dysponuje Unia. Oznacza to podjęcie działań przez Unię Europejską jeszcze przed wystąpieniem kryzysu poprzez użycie właściwego zestawu środków politycznych, dyplomatycznych, wojskowych, cywilnych, handlowych i rozwojowych. Projekt pod nazwą „Większe zdolności”, oznacza przekształcenie wojska w siły elastyczne i mobilne, zdolne do stawienia czoła nowym zagrożeniom. Należy zasilić zasoby obronne oraz poprawić efektywność ich wykorzystania poprzez łączenie i wspólne wykorzystywanie aktywów. Ponadto muszą istnieć większe możliwości wykorzystania środków cywilnych w sytuacji kryzysowej i w okresie pokryzysowym, jak również potrzebne są większe zdolności dyplomatyczne i lepsza wymiana informacji wywiadowczych między państwami członkowskimi oraz z partnerami zewnętrznymi w celu oceny wspólnych zagrożeń. Z kolei projekt pod nazwą „Większa spójność” oznacza połączenie różnorodnych zasobów i zdolności Unii Europejskiej mających wpływ na bezpieczeństwo zarówno Europy, jak i państw spoza Unii Europejskiej. Elementem tego zagadnienia są europejskie programy pomocowe, możliwości wojskowe i cywilne poszczególnych państw członkowskich oraz inne instrumenty. Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa mają zasięg światowy i odznaczają się korelacją. Unia Europejska nie jest w stanie poradzić sobie z nimi samodzielnie. Niezwykle istotna jest współpraca międzynarodowa. Unia współpracuje z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, na której w pierwszej kolejności spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz z ugrupowaniami regionalnymi, takimi jak Unia Afrykańska. Podkreśla ona również znaczenie stosunków transatlantyckich. Działając wspólnie, Unia Europejska i Stany Zjednoczone mogą być ogromną siłą działającą dla dobra świata. Wreszcie w strategii akcentuje się wagę bliższych stosunków z Rosją i rozwój strategicznego partnerstwa z Japonią, Chinami, Kanadą i Indiami. Nieustające zagrożenie niszczycielskimi atakami terrorystycznymi, trwający konflikt w Iraku, ulotność trwałej ugody między Arabami a Izraelczykami, nieustanne zmagania z zamętem w krajach zachodniej Afryki, wyzwania Afganistanu i inne problemy rysują smutny obraz współczesnego świata. Od zakończenia zimnej wojny środowisko międzynarodowe daje nowe szanse pobudzania pokojowych przemian. Połączenie w coraz większym stopniu wolnych i otwartych rynków, prywatnej przedsiębiorczości i technologii przyniosło wzrost zasobności i stworzyło nowe szanse przed większością krajów i osób. Pomogło to w ekspansji demokratycznych rządów i wywarło na rządach większą presję w zakresie sprawiedliwego traktowania swoich obywateli, zaakceptowania publicznej kontroli oraz zaangażowania w dialog i współpracę z partnerami zagranicznymi. Jednak globalizacja ma również swoją ciemną stronę. Międzynarodowy handel nie jest w stanie zasypać przepaści pomiędzy pobierającymi korzyści a milionami pominiętych i cierpiących. Przemyt narkotyków ma obecnie większe rozmiary niż produkcja żelaza i stali czy samochodów. Nielegalny handel diamentami nie tylko pozwala na finansowanie konfliktów, ale wręcz je napędza. Lista okropności jest długa. Mówimy tu o przemycie ludzi, a szczególnie kobiet, degradacji środowiska, przestępczości międzynarodowej, rozpowszechnianiu ciężkiej i lekkiej broni oraz ekspansji chorób. Problemy te stanowią zagrożenie dla dobrobytu. Leżą również u podstaw wielu gwałtownych konfliktów nękających świat. Kraje nie są w stanie rozwiązać tych problemów samodzielnie czy środkami dyplomacji dwustronnej. Rozwiązywanie problemów globalizacji wymaga międzynarodowej współpracy i działań wielostronnych nowego rodzaju. Konflikty mogą być napędzane przez niedostatek lub nadużywanie zasobów naturalnych. Unia Europejska wspiera globalne bezpieczeństwo i stabilność przez zapobieganie nadużyciom i przerywanie ogniw łączących nielegalną eksploatację zasobów naturalnych z konfliktem zbrojnym. Unia Europejska odgrywa znaczącą rolę w międzynarodowym systemie certyfikacji procesu, który ma na celu powstrzymanie obrotu diamentami związanymi z konfliktami. System skupiający kraje produkujące i handlujące diamentami ma zapobiec wykorzystywaniu przychodów z tych źródeł do finansowania ruchów rebelianckich, co miało miejsce podczas niszczycielskich konfliktów. Unia Europejska realizuje obecnie plan działania w sprawie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa, mający na celu podjęcie zdecydowanych działań wobec nielegalnego wyrębu i handlu drewnem. Proceder ten wywołuje masowe zniszczenia środowiska w krajach rozwijających się, zubażając społeczności wiejskie, które żyją z owoców lasu. Inicjatywa promuje dobre rządzenie w krajach partnerskich i systemy licencjonowania zapewniające, że do Unii Europejskiej trafia jedynie legalne drewno. Działania Unii Europejskiej mogą być w tej dziedzinie szczególnie skuteczne ze względu na ogromną rolę, jaką Unia odgrywa w handlu światowym. Od początku jej istnienia Unia Europejska zaangażowana była w zapobieganie konfliktom. Unia sama w sobie stanowi bardzo udany projekt na rzecz pokoju i dobrobytu. Międzynarodowa rola Unii Europejskiej, jej interesy i ambicje, jak również istotne zasoby, jakie przeznaczyła na pomoc i współpracę, czynią z niej naturalnego propagatora stabilności poza własnymi granicami. Unia wykorzystuje wszelkie środki polityki zewnętrznej w celu zapobiegania konfliktom na świecie, zdecydowanie opowiadając się za rozwiązywaniem strukturalnych przyczyn potencjalnych konfliktów. Realizuje to poprzez współpracę na rzecz rozwoju i pomoc zewnętrzną, współpracę gospodarczą i handlową, pomoc humanitarną, politykę społeczną i środowiskową, dyplomację, w tym dialog polityczny i mediację, jak również sankcje ekonomiczne i sankcje o innym charakterze. W unijnej polityce rozwoju doceniono w sposób wyraźny znaczenie zapobiegania konfliktom oraz zapobiegania niestabilności i upadkowi państw. Redukcja ubóstwa uznawana jest za cel sam w sobie, jak również za ważny czynnik zapewnienia trwałego pokoju i bezpieczeństwa w krajach biedniejszych. Ponadto bezpieczeństwo jest podstawowym warunkiem rozwoju. Do realizacji celów unijnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa przyczyniają się również szybko rosnące możliwości wojskowego i cywilnego zarządzania kryzysowego, wykorzystywane do celów reagowania kryzysowego, utrzymania i tworzenia pokoju, jak również wzmacniania lub zastępowania misji w takich dziedzinach jak policja czy umacnianie państwa prawa i administracji cywilnej. Reforma instytucji sektora bezpieczeństwa może stanowić zarówno środek zapobiegania konfliktom, jak i odpowiedź na sytuację kryzysową. Unia Europejska jest nią żywo zainteresowana, uznając, że słabe instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo, jak również słabość państwa prawa prowadzą do zwiększenia zagrożenia przestępczością i konfliktami z użyciem przemocy. Unia Europejska w wielu krajach odgrywa wiodącą rolę w propagowaniu reformy sektora bezpieczeństwa, na przykład reformy sądownictwa i policji, jak również w rozbrajaniu, demobilizacji i reintegracji byłych walczących. Stanowi to doskonały przykład wzajemnego uzupełniania się unijnych instrumentów polityki rozwojowej oraz instrumentów polityki bezpieczeństwa. Pomoc finansowa Unii Europejskiej na rzecz krajów trzeciego świata planowana jest na podstawie strategii opracowywanych z udziałem kraju partnerskiego. Strategie te coraz częściej zawierają cele zapobiegania konfliktom, takie jak poprawa sprawowania rządów, walka z korupcją, czy ograniczenie powszechności broni strzeleckiej i lekkiej. Przyczyny konfliktów bywają różne, a przewidywanie kierunku, w jakim mogą się one rozwinąć, jest złożone. Istnieje pilna potrzeba lepszego analizowania źródeł konfliktu i odczytywania sygnałów ostrzegawczych o nadchodzącym konflikcie. Istnieje wiele czynników zaostrzających konflikt. Na przykład ubóstwo, zastój gospodarczy, nierówny podział zasobów, słabe struktury społeczne, niedemokratyczne rządy, systematyczna dyskryminacja, ucisk mniejszości, napływ uchodźców, antagonizmy etniczne, nietolerancja religijna i kulturowa, niesprawiedliwość społeczna i rozprzestrzenianie broni masowego rażenia oraz broni strzeleckiej. Aby działać szybko i skutecznie, Unia Europejska rozwinęła system wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania pozwalający na określenie miejsc wzrostu napięcia oraz wskazanie przyczyn jego narastania. Dzięki identyfikacji czynników zagrożenia na wczesnym etapie Unia Europejska ma większe szanse na podjęcie na czas skutecznych działań, mających na celu rozwiązanie problemów leżących u podstaw konfliktu. Informacji do tych analiz dostarcza sieć przedstawicielstw Komisji Europejskiej na całym świecie i szereg unijnych ośrodków obserwacyjnych, korzystających z wojskowych i niewojskowych danych wywiadowczych uzyskiwanych od państw członkowskich. Korzystając z tych danych Unia Europejska i rządy państw członkowskich pilnie monitorują najbardziej zagrożone kraje czy regiony świata i udzielają im ukierunkowanego wsparcia i pomocy w wysiłkach na rzecz rozwiązywania problemów leżących u źródeł konfliktu.

