EVENIMENT
Dupã summitul de la Chicago, cel mai mare din istoria Alianþei, reunind reprezentanþii a peste 60 de þãri, ”avem un altfel de NATO”,
care de acum înainte îºi va asuma nu numai responsabilitãþi militare, ci ºi politice, a declarat, la întoarcerea în þarã, preºedintele
Traian Bãsescu. În opinia sa, ”tendinþa acestei organizaþii este sã devinã globalã, extrem de influentã”. Cea mai mare parte a discuþiilor a fost dedicatã retragerii trupelor internaþionale din Afganistan, începând cu vara anului viitor. Operaþiunea urmeazã a fi
finalizatã odatã cu transferul atribuþiilor de securitate cãtre forþele afgane, pânã la finele lui 2014. La Chicago au fost anunþate ºi
mai multe mãsuri care se înscriu în conceptul “Smart Defense” (apãrare inteligentã). Acest tip de cooperare militarã consolidatã
este menit sã atenueze impactul negativ al reducerii bugetelor militare ºi sã rãspundã exigenþelor americanilor, care cer europenilor
sã-ººi asume mai multe responsabilitãþi ºi obligaþii în domeniul apãrãrii, în condiþiile în care SUA finanþeazã în prezent 75% din cheltuielile militare ale NATO.

Sud-estul Europei, protejat de americani
Liderii þãrilor membre NATO au declarat operaþionalã prima fazã a instalãrii scutului antirachetã destinat protejãrii Europei de lovituri
provenind din Orientul Mijociu. Este vorba despre prima dintre cele patru etape care vor conduce la instalarea completã a sistemului
bazat pe o tehnologie americanã, la orizontul anilor 2018-2020. Acest proiect este puternic criticat de cãtre Rusia, care îl considerã o
ameninþare la adresa securitãþii sale ºi cere sã fie asociatã sistemului sau, în caz contrar, sã primeascã garanþii cã acesta nu va viza capacitãþile sale nucleare. Comandat de la baza Ramstein (Germania), scutul va fi compus dintr-un radar ultraputernic instalat în Anatolia
(Turcia), rachete de tip SM-3 aflate la bordul unor fregate de tip Aegis staþionate în Mediterana ºi din interceptori amplasaþi în România
ºi Polonia.”Capabilitãþile antirachetã instalate pe teritoriul României vor deveni operaþionale începând din 2015. Dupã aceastã datã, SUA
ºi România vor discuta integrarea acestui sistem în sistemul general al NATO”, a subliniat Traian Bãsescu. În ceea ce priveºte poziþia
faþã de Rusia, ”România respinge orice soluþie prin care un terþ din afara NATO ar putea sã ridice probleme de legitimitate sau sã punã
condiþii legate de dreptul nostru de a implementa acest sistem de protejare a cetãþenilor noºtri ºi a teritoriului României”, a conchis ºeful
statului.

Smart defense,
apãrare în comun

În cadrul conceptului ”Smart efense”, un
grup de 14 state, printre care ºi România, au
decis sã achiziþioneze în comun cinci drone
de supraveghere Global Hawk. Necesitatea
a fost dedusã dupã operaþiunea NATO din
Libia, unde a fost evident monopolul SUA
asupra acestui tip de aparate. În acelaºi context, NATO a confirmat continuarea misiunilor comune de survol în spaþiul aerian al
statelor baltice. Au fost anunþate de asemenea mai multe proiecte cu finanþare comunã,
printre care fabricarea de muniþie de precizie, operarea ºi întreþinerea patrulelor
navale ºi instruirea ofiþerilor NATO. Potrivit
purtãtorului de cuvânt al Alianþei, Oana
Lungescu, “Smart defence” nu constituie o
“acoperire a gãurilor pe termen scurt”, ci e
vorba de solidaritate transatlanticã ºi de o
distribuire
corectã
a
presiunii
financiare.”Lucrând împreunã, statele vor
putea obþine condiþii mai bune în industria
militarã, sã cheltuiascã de o manierã mai eficientã resursele ºi sã obþinã un potenþial militar cum nu ºi-ar putea permite individual”,
a adãugat Oana Lungescu.

”un altfel de NATO”
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