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Vznikom Európskej únie sa začala nová éra mieru a stability, ktorá v európskej histórii nemala obdobu. Európska únia zabránila vypuknutiu ďalšieho veľkého vojnového konfliktu v Európe upevňo vaním vzťahov a vzájomnej prepojenosti. História a kultúrne zväzky Európskej únie siahajú do všetkých častí sveta. V súčasnosti so svojimi štátmi a miliónmi obyvateľov nemá Európska únia inú možnosť, ako byť celosvetovým hráčom. Dnešný svet prináša lepšie vyhliadky, ale aj väčšie hrozby než kedykoľvek predtým. Tradičný spôsob obrany štátu založený na hrozbe invázie je už zastaraný. Rozsiahlejší útok na niektorý členský štát Európskej únie je veľmi nepravdepodobný. Súčasné nebezpečenstvá sú rozmanitejšie, menej viditeľné a ťažko predvídateľné. V časoch globalizácie nemusí byť obranná línia na európskych hraniciach, ale v inej krajine. Môžeme identifikovať nasledujúce najaktuálnejšie hrozby pre Európu. Medzinárodný terorizmus, ktorý má veľmi dobré zdroje a je pripravený páchať bezmedzné násilie, aby spôsobil veľké straty. Často býva spojený s náboženským fanatizmom. Európu si vybral ako cieľ a zároveň základňu pre svoje aktivity. Logistické základne teroristických buniek sa našli v Spojenom kráľovstve, Taliansku, Nemecku, Španielsku a Belgicku. Šírenie zbraní hromadného ničenia je pravdepodobne najvážnejšia hrozba pre Európu, a to aj napriek medzinárodným zmluvám a kontrole vyvážaného tovaru, ktoré by mali zabrániť šíreniu týchto zbraní. Ak by tieto zbrane získala teroristická skupina, mohla by spôsobiť škody v obrovskom rozsahu, na ktoré by v minulosti bola potrebná celá armáda. Európsku stabilitu narušujú aj regionálne konflikty v susedných alebo vzdialenejších krajinách. Tieto konflikty môžu vyústiť do extrémizmu, terorizmu či rozpadu štátneho systému. Môžu tiež pripraviť pôdu organizovanému zločinu a vyvolať pocit neistoty, ktorý povedie k zvýšenému dopytu po zbraniach hromadného ničenia. Zlyhanie fungovania štátu ako následok občianskeho konfliktu, či zlej vládnej moci v súvislosti s korupciou, zneužívaním právomocí, nepostačujúcimi inštitúciami a nedostatkom zodpovednosti vnútorne rozkladajú štruktúru štátu a umožňujú prekvitanie zločinu a terorizmu. Zlyhanie fungovania štátu podkopáva globálnu vládnu moc a ohrozuje regionálnu bezpečnosť. Pre organizovaný zločin je Európa jedným z hlavných cieľov. Patrí sem medzinárodné nelegálne obchodovanie s drogami, ženami, ilegálnymi emigrantmi a zbraňami. Kriminálne gangy môžu mať aj prepojenia na teroristické skupiny. Darí sa im najmä v štátoch s nedostatočným alebo zlyhávajúcim fungovaním. Zisk z ich nelegálnych aktivít, napríklad z obchodu s drogami, prispieva k oslabeniu štátnych štruktúr a je živnou pôdou pre konflikty. Na prevenciu konfliktov a hrozieb nie je nikdy priskoro. Počas Studenej vojny bolo ohrozenie bezpečnosti Európskej únie zrejmé. V súčasnosti však hrozby nemajú len vojenský charakter, preto ich nemôžeme riešiť iba vojenskými prostriedkami. Potrebujeme rozličné riešenia. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné, aby bola Európa aktívnejšia, súdržnejšia a aby mohla rýchlo zasiahnuť. Väčšia aktivita znamená vytvorenie podmienok, ktoré budú podporovať skorý, rýchly a v prípade potreby aj rozsiahly zásah s využitím širokej škály opatrení Európskej únie na riešenie, či prevenciu konfliktov a kríz. Znamená to, že Európska únia vykoná primerané politické, diplomatické, vojenské, civilné, obchodné a rozvojové aktivity ešte pred vznikom krízy. Schopnosť zásahu by sa mala zvýšiť transformáciou vojsk na flexibilnejšie mobilné jednotky s lepšou možnosťou zachytiť nové hrozby. Mala by sa zvýšiť kapacita obranných prostriedkov a zintenzívniť ich zdieľanie, aby sa mohli efektívnejšie využívať. Okrem toho treba zefektívniť aj využitie civilných zdrojov v krízových a pokrízových situáciách, maximálne využívať diplomatické možnosti a vo väčšej miere zdieľať informácie o bezpečnostných hrozbách medzi členskými štátmi a partnermi Európskej únie. Väčšia súdržnosť predstavuje zjednotenie rôznych prostriedkov a možností Európskej únie, ktoré ovplyvňujú európsku aj mimoeurópsku bezpečnosť. K týmto opatreniam patria európske programy pomoci, vojenské a civilné prostriedky členských štátov a iné nástroje. V súčasnosti sa bezpečnostné hrozby objavujú po celom svete a sú vzájomne prepojené. Európska únia ich sama nevyrieši. Preto je dôležitá medzinárodná spolupráca. Európska únia má partnerský vzťah s mnohými medzinárodnými organizáciami, napríklad s Organizáciou spojených národov, ktorá zodpovedá za udržiavanie mieru a bezpečnosti vo svete, ale aj s regionálnymi zoskupeniami, napríklad s Africkou úniou. Tým sa tiež zdôrazňuje dôležitosť transatlantických vzťahov. Spolupráca Európskej únie a Spojených štátov amerických môže mať obrovský vplyv na pozitívny vývoj vo svete. Tesná spolupráca s Ruskom a strategické partnerstvo s Japonskom, Čínou, Kanadou a Indiou sú tiež dôležitým prvkom európskej bezpečnosti. Náš svet poznačuje neustále riziko ničivých teroristických útokov, pokračujúca kríza v Iraku, neschopnosť nájsť trvalé riešenie konfliktov medzi Arabmi a Izraelčanmi, zdanlivo nekonečná snaha západnej Afriky uniknúť chronickým nepokojom a problémy v Afganistane. Po skončení studenej vojny sa vytvorilo medzinárodné prostredie poskytujúce nové príležitosti na šírenie mierových zmien. Čoraz voľnejšie a otvorenejšie trhy, súkromné podnikanie a nové technológie priniesli bohatstvo a nové možnosti väčšine krajín i jednotlivcov.

