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L’Europe s’est construite jusqu’ici grâce à une succession de 
traités négociés par les États. Cette méthode a produit des 
résultats positifs et a permis des avancées dans la construc-
tion européenne depuis plus de 50 ans. Depuis le début des 
années 90, un double défi  a été lancé à l’Union : accueillir 
de nouveaux États membres afi n d’approfondir le projet de 
réconciliation et renforcer l’effi cacité de la prise de décision. 
L’objectif de la Constitution européenne était d’accroître 
l’effi cacité des institutions de l’Union tout en approfondis-
sant leur fonctionnement sur le plan démocratique. Suite au 
blocage du processus de ratifi cation (« non » en France et aux 
Pays-Bas), le problème restait entier et devait être résolu. C’est 
précisément cette réponse qu’apporte le Traité de Lisbonne, 
compromis auquel sont fi nalement parvenus les chefs d’État 
et de gouvernement à Lisbonne en octobre 2007.

een sprong voorwaarts voor het europees

gemeenschappeLijk buitenLands en veiLigheidsbeLeid

In de jaren negentig, na de implosie van de Sovjet-Unie, het opdoeken van het 
Warschaupact en de val van de Berlijnse Muur, stonden er heel wat Centraal- 
en Oost-Europese landen aan te schuiven om toe te treden tot de Europese 
Unie. Om deze kandidaat-lidstaten te kunnen opnemen, had de EU nieuwe of 
aangepaste instrumenten, structuren en instellingen nodig. Ook “9/11” en de 
crisis rond Irak vormden een vruchtbare voedingsbodem voor de refl ectie over 
een nieuw verdrag. Het ratifi catieproces van het grondwettelijk verdrag van 
2004 mislukte echter op een pijnlijke manier, waardoor het werd afgeslankt 
en aanleiding gaf tot het huidige Verdrag van Lissabon. En gelukkig waren 
de gevolgen voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid 
(GBVB) minimaal.
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Na een schoorvoetende ratificatie, met Ierland als laatste in de rij, werd het 
Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 van kracht. Het Verdrag bevat een 
aantal institutionele en conceptuele innovaties met als voornaamste objectief 
dat de Europese Unie beschikt over een sterk verbeterde vertrekbasis om als 
veiligheidsactor daadkrachtiger en tevens coherenter op te treden.

Het is bijzonder opvallend dat er in het nieuwe Verdrag veel ruimte is voor het 
Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid . Nieuwe instrumenten 
en meer flexibiliteit moeten de Unie toelaten om ook effectief de doelstelling 
te realiseren zoals ze geformuleerd werd door Javier Solana in de Europese 
Veiligheidsstrategie, namelijk komen tot een veiliger Europa in een betere 
wereld.

weLke zijn de gevoLgen van het verdrag

voor het defensie- en veiLigheidsbeLeid?

Een aantal bepalingen in het Verdrag dragen bij tot een versterking van de Unie 
op het internationaal toneel.

In eerste instantie is het van belang te vermelden dat het voorzitterschap van de 
Europese Raad, het stuwend orgaan bij uitstek achter politieke initiatieven en 
strategische beslissingen in het domein van het GBVB nu wordt waargenomen 
door een vaste voorzitter met een mandaat van 2,5 jaar, namelijk Herman Van 
Rompuy. Dit garandeert continuïteit en zichtbaarheid.

De Raad Buitenlandse Zaken wordt voorgezeten door de Hoge Vertegenwoor-
digster, Lady Catherine Ashton, die sinds november 2009 een vijfjarig mandaat 
bekleedt. Zij beschikt voor de uitvoering van haar verantwoordelijkheden weldra 
over de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO), in feite het Europees 
Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat begin 2011 operationeel zou moeten zijn. 
Deze dienst stroomlijnt de acties van de Unie in buitenlandse en veiligheids-
aangelegenheden zoals het aansturen van de Europese Delegaties (de Europese 
ambassades), crisisbeheer, het plannen en leiden van militaire operaties en 
civiele missies. Lady Ashton heeft nu méér bevoegdheden dan destijds Javier 
Solana, méér initiatiefrecht en een leidende rol in de vertegenwoordiging van 
de EU in samenspraak met derde landen en internationale organisaties. Als 
vice-voorzitter van de Europese Commissie legt de Hoge Vertegenwoordigster 
bovendien ook de link met ondermeer ontwikkelingssamenwerking en de uit-
breidingspolitiek, zodat het GBVB aan coherentie wint.
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Ook het militaire belang van “Lissabon” kan moeilijk worden miskend. Het 
Verdrag heeft Defensie immers als een volwaardige materie opgenomen, meer 
bepaald in drie domeinen: betere veiligheidsgaranties, een groter internationaal 
engagement en slagvaardige militaire capaciteiten.

Vooreerst is er een verhoogde aandacht voor de veiligheid van het Europese 
grondgebied. Volgens de wederzijdse bijstandsclausule (“mutual assistance 
clause”) moeten de lidstaten met alle beschikbare middelen – dus ook mili-
taire – hulp en bijstand verlenen aan een lidstaat die gewapenderhand wordt 
aangevallen. Tevens verbinden ze er zich ook toe om elkaar te steunen wanneer 
een EU-lidstaat het slachtoffer is van een terreuraanslag, een natuurramp of 
een ramp met menselijke oorzaak (“solidarity clause”).

De Petersbergtaken werden uitgebreid. Ontwapening, Security Sector Reform en 
de strijd tegen het terrorisme vullen de klassieke Petersbergtaken aan. Bijgevolg 
dekt de Europese Unie nu het volledige veiligheids- en defensiespectrum, van 
humanitaire interventie tot collectieve verdediging.

Struikelblok voor de Europese Defensie is vaak het niet of in onvoldoende mate 
beschikbaar zijn van militaire capaciteiten. En ook hier opent het Verdrag betere 
perspectieven.

Een eerste belangrijk Lissabon-instrument dat dit tracht te verhelpen, is dat 
van de Permanente Gestructureerde Samenwerking (“Permanent Structured 
Cooperation” of PESCO). Dit mechanisme vult het al bestaande instrument van 
de Versterkte Samenwerking (“Reinforced Cooperation”) aan, zonder echter een 
verplichting op te leggen betreffende een minimaal aantal deelnemende landen 
(negen in het geval van Versterkte Samenwerking). PESCO maakt het mogelijk dat 
een groep van landen bepaalde van hun militaire capaciteiten nog meer integreert. 
PESCO staat open voor alle lidstaten die willen deelnemen maar die hiervoor aan 
een aantal criteria dienen te voldoen. In het Verdrag zelf zijn deze criteria en ook 
de uitvoeringsmodaliteiten echter zeer vaag gehouden. België is overtuigd van 
het potentieel van de Permanente Gestructureerde Samenwerking en zag deze 
als hoofdthema van het Europese Voorzitterschap in het domein van Defensie.

Een tweede aanpassing betreft het Europees Defensieagentschap of EDA. Op-
gericht in 2004, krijgt het EDA met het Verdrag rechtspersoonlijkheid. Het kan 
hierdoor zijn sleutelrol in het kader van onder andere de Permanent Gestruc-
tureerde Samenwerking beter vervullen en bovendien concreter optreden voor 
de verbetering of ontwikkeling van capaciteiten.
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Het Artikel 44 van het Verdrag voorziet in de mogelijkheid om een operatie toe 
te vertrouwen aan een kleinere groep van lidstaten. De goedkeuring van een 
operatie moet nog steeds unaniem “at 27” gebeuren maar de eigenlijke uitvoe-
ring kan worden overgelaten aan een groep van vrijwillige lidstaten. Dit artikel 
is trouwens onmiddellijk toepasbaar en behoeft geen implementatie-akte van 
de Raad.

Het Verdrag van Lissabon heeft als algemeen doel de Europese Unie in het 
domein van het GBVB coherenter en doeltreffender te maken. Na tien jaar 
“vallen en opstaan” krijgt het Europees Gemeenschappelijk Buitenlands en 
Veiligheidsbeleid nu na “Lissabon” zeer expliciet een plaats toegewezen in het 
Verdrag, waardoor Europa de mogelijkheid krijgt om verder progressie te maken 
als globale speler.
 

Trefwoorden: EU verdrag van Lisbon – EU Lisbon 2010 – PESCO

Permanent gestructureerde samenwerking
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