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De nieuwe Amerikaanse president, Joe Biden, wil graag het Amerikaans leiderschap in de wereld en de trans-Atlanti-
sche relaties herstellen.1 Velen in Europa kijken uit naar de samenwerking met de nieuwe administratie in Washing-
ton. Op 19 februari jongstleden heeft de Secretaris-Generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, gelijk van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om op te roepen tot het versterken van de eenheid binnen de NAVO. De voorzitter van de Europese 
Commissie (EC), Ursula von der Leyen, zou tegelijkertijd óók graag zien dat Europa een meer zelfstandige en stevigere 
rol gaat spelen op het wereldtoneel. Frankrijk en Duitsland steunen die ambitie. De vraag is nu: kan het concept van 
de ‘Europese Strategische Autonomie’ (ESA) zo worden vormgegeven dat het én goed is voor Europa én goed voor de 
trans-Atlantische relatie?

In juni 2016 presenteerde Federica Mogherini, toenma-
lig Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en 
Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (EU), de Integrale 
EU-Strategie voor buitenlands- en veiligheidsbeleid, de 
EUGS. De EU erkende met dit rapport dat het verande-
rende geopolitieke landschap een andere, meer actie-
ve opstelling van Europa vereiste in de wereld. In het 
rapport werd het concept van ‘strategische autonomie’ 
vastgelegd: de wens van Europa om meer zelfstandig en 
onafhankelijk te opereren op het wereldtoneel als grote 
mondiale speler. Die ‘strategische autonomie’ zou zich 
moeten richten op buitenland- en veiligheidsbeleid, maar 
ook op bijvoorbeeld industriegebied, klimaat- en energie-
transitie. De hoop van Mogherini en anderen was onder 
meer dat als de EU zich meer als geopolitiek blok zou op-
stellen, het risico zou verminderen dat Europese landen 
door de andere grootmachten – en China in het bijzonder 
– tegen elkaar uit zouden worden gespeeld.

Het idee was logisch. De instabiliteit in Oekraïne en de 
Russische annexatie van de Krim vormde een ‘wake-up 
call’. Europa kreeg in het zuiden en oosten steeds meer 
te maken met een ring van instabiliteit en problemen op 

het gebied van veiligheid. Daarbij kwam dat de Amerika-
nen terecht de Europeanen er in toenemende mate op 
attendeerde meer eigen verantwoordelijkheid te nemen 
in het veiligheidsbeleid, vooral ook op financieel terrein.

Vooral de Franse president, Emmanuel Macron, is een 
warm pleitbezorger van de ‘strategische autonomie’. In 
een online speech voor het Atlantic Council begin febru-
ari 2021 zei Macron: “We moeten veel meer de leiding 
hebben over onze buurt” en “we moeten strategische 
autonomie omarmen als beste manier om de NAVO 
nieuw leven in te blazen en mondiale uitdagingen aan 
te pakken, van de pandemie tot wapenbeheersing en kli-
maatverandering”.2 Ook de voorzitter van de EC, Ursula 
von der Leyen, is een grote voorstander van een grotere, 
meer zelfstandige rol voor Europa als geopolitieke spe-
ler; een streven dat breed draagvlak geniet in Brussel.

Het is een mooi streven, maar waar staan we concreet? 
Wat stelt de ‘strategische autonomie’ op het gebied van 
gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid nu 
precies voor? En, hoe verhoudt het zich tot de trans-At-
lantische relatie? De EUGS-notitie van 2016 biedt enig 
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houvast. “Europeanen, samenwerkend met partners, 
moeten het nodige defensievermogen hebben om zich-
zelf te verdedigen en hun verplichtingen tot wederzijdse 
bijstand en solidariteit, verankerd in verdragen, na te 
komen”.3 ESA op het gebied van buitenlands- en veilig-
heidsbeleid kan dan ook worden gedefinieerd als ‘het 
vermogen van de EU om haar eigen prioriteiten en doelen 
te bewerkstelligen met betrekking tot haar buitenlands- 
en veiligheidsbeleid’.

Het Europees Defensieagentschap (EDA) dat is opge-
richt in 2004, helpt 26 EU-lidstaten (zonder Denemar-
ken) bij de ontwikkeling van hun militaire capaciteit. Het 
stimuleert samenwerking, lanceert nieuwe initiatieven 
en draagt oplossingen aan ter verbetering van de defen-
siecapaciteit. Het helpt de lidstaten die daartoe bereid 
zijn, ook om de gemeenschappelijke defensiecapaciteit 

te ontwikkelen. Het EDA vervult een cruciale rol bij de 
ontwikkeling van de capaciteit van de EU op het gebied 
van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebe-
leid (GVDB).

Een videoconferentie van het EDA in november 2020 met 
de Europese defensieministers maakte overigens nog-
maals duidelijk dat ‘’het Europese defensielandschap 
wordt gekenmerkt door versnippering, gebrek aan samen-
hang en door bestedingen aan gezamenlijke defensie die 
ver onder de overeengekomen collectieve benchmarks 
liggen’’.4 Tevens werd eerlijk vastgesteld dat de meeste 
lidstaten de NAVO duidelijk prioriteit geven boven de Eu-
ropese ambities. Dat geldt met name voor de Oost-Euro-
pese staten die, gezien het assertieve optreden van de 
Russen, sterk belang hechten aan de zekerheid van de 
Amerikaanse bescherming.

Het was dus, volgens sommige Europese leiders, tijd geworden dat het grootste economisch blok ter wereld zich nadrukkelijker ging manifesteren op het gebied van buiten-
landse zaken en veiligheid. Vooral de Franse president, Emmanuel Macron, is een warm pleitbezorger van de ‘strategische autonomie’ (2021) (foto: Frederic Legrand – COMEO 
/ Shutterstock.com)
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INVULLING STRATEGISCHE AUTONOMIE
Ondanks dat strategische autonomie alle machtsaspec-
ten betrekt, worden veiligheid en defensie als prioriteiten 
beschouwt. Voordat de EU daadwerkelijk als geopolitieke 
macht kan worden gezien moet het haar militaire tekort-
komingen aan de kaak stellen. In een scenarioanalyse, 

afgenomen door het International Institute for Strategic 
Studies, is te zien dat de huidige tekorten voor het zelf-
standig beschermen van Europees grondgebied op kun-
nen lopen tot 300 miljard euro.5

In de afgelopen jaren heeft Europa dan ook diverse ini-

In de hedendaagse multipolaire wereldorde is geen enkele Europese staat bij machte om diens eigen belangen en veiligheid te garanderen, vandaar de noodzaak voor meer 
samenwerking en coördinatie. Afgebeeld staan de opgestelde vlaggen van de Europese lidstaten in het Europagebouw, Brussel (foto: dominika zara / Shutterstock.com)
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tiatieven ontplooid om meer vorm te geven aan de inte-
gratie van een Europese defensie opbouw, denk aan de 
herziende ‘Capability Development Plan’ (CDP), ‘Gecoör-
dineerde Jaarlijkse Evaluatie inzake Defensie’ (CARD), de 
‘Permanente Gestructureerde Samenwerking’ (PESCO) 
en het ‘Europese Defensiefonds’ (EDF). Deze initiatieven 
hebben als doel een meer effectieve opbouw en integra-
tie van defensiematerialen en -systemen binnen de EU 
door het bieden van een meer geïntegreerde structuur. 

Zo biedt de CDP uit 2018 korte en lange termijn priori-
teitsgebieden voor defensieontwikkelingen. CARD biedt 
een systematische manier voor een jaarlijks transparan-
te identificatie van defensie-uitgaven en samenwerkings-
mogelijkheden en PESCO verschaft de mogelijkheid voor 
EU-lidstaten om gezamenlijk samenwerkingsprojecten 
uit te voeren op het gebied van training, versterken van 
coöperatie en het ontwikkelen van land-, zee-, lucht- en 
ruimtetechnologie. 

Momenteel biedt PESCO ruimte voor 47 samenwerkings-
projecten waarbij Spanje en Frankrijk de meest voorko-
mende deelnemers zijn. PESCO-projecten bieden niet 
alleen een flexibele structuur voor samenwerking op het 
gebied van onderzoek en ontwikkeling, ze kunnen ook de 
gezamenlijke defensiekosten verlagen met €25 tot 100 
miljard per jaar door duplicatie van materialen te voorko-
men. Zo beschikte de EU in 2018 nog over 178 verschil-
lende wapensystemen, in vergelijking tot 30 wapensyste-
men in de VS.6 Effectief gebruik van PESCO-projecten zou 
moeten leiden tot terugdringing van de grote hoeveelheid 
aan verschillende wapensystemen binnen Europa én dus 
voor betere integratie.

Aansluitend op PESCO, biedt het Europese Defensie-
fonds (EDF) financiële steun om dergelijke samenwer-
kingsprojecten te stimuleren. De EU had in haar originele 
meerjarenbegroting €13 miljard gereserveerd voor het 
EDF, waarvan €4.1 miljard bestemd was voor financiering 
van onderzoeksprojecten en €8.9 miljard voor de cofinan-
ciering voor ontwikkelingsprojecten. Het  EDF-budget was 
in de uiteindelijke EU-meerjarenbegroting echter verlaagd 
tot €7.9 miljard; een verlaging van maar liefst 39 pro-
cent ten opzichte van het originele voorstel. In dit budget 
wordt €2.65 miljard beschikbaar gesteld voor research 
en €5.3 miljard voor ontwikkelingsprojecten in de periode 
2021-2027.7

Deze ontwikkeling van Europese defensie-initiatieven 
moet echter ook gepaard gaan met een heldere strate-
gische visie. Om deze reden ontwikkelt de EU een zoge-
heten ‘Strategisch Kompas’ die in het voorjaar van 2022 
moet worden aangenomen. Dit Kompas moet leiden tot 
een gemeenschappelijk strategische koers en dreigings-
analyse. Daarnaast heeft de Franse president Emmanuel 
Macron in 2017 het initiatief genomen voor het Euro-
pees Interventie Initiatief (EI2) waar twaalf voornamelijk 
West-Europese EU-landen en twee niet-EU-staten (Noor-
wegen en het Verenigd Koninkrijk) deel van uitmaken. EI2 
creëert een forum buiten de EU en NAVO-structuren waar 
collectieve veiligheids- en defensiezaken kunnen worden 
besproken met als doel het creëren van een meer geza-
menlijke strategische cultuur.8 Voor Nederland kan EI2 
een interessant vehikel zijn om de Britten goed bij het 
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vormgeven van het Europese buitenlands- en veiligheids-
beleid te blijven betrekken.

Europese strategische autonomie beperkt zich, zoals 
eerder aangegeven, niet tot buitenlands- en veiligheids-
beleid alleen. Een meer zelfstandig opererende EU moet 
ook zorgen minder afhankelijk te zijn van buitenlandse 
technologieën, grondstoffen en energiebronnen. Het is 
dan ook goed dat de EC zwaar inzet op de Green Deal, die 
moet leiden tot de verdere digitalisering van de economie 
en nieuwe plannen voor de industrie. Ook initiatieven als 
de European Raw Material Alliance (ERMA) en de Euro-
pese Alliantie voor Batterijen (EBA), dat Europa dient te 
positioneren als marktleider in de automobielindustrie, 
zijn enkele voorbeelden van hoe Europa haar economi-
sche instrumenten meer kan inzetten in het kader van de 
ESA. Technologie, innovatie, digitalisering en duurzaam-
heid zijn kernbegrippen die onlosmakelijk zijn verbonden 
aan de ESA. Deze realisatie is dan ook in zekere mate 
terug te vinden in de 2021-2027 EU-meerjarenbegroting. 

EUROPESE STRATEGISCHE AUTONOMIE EN DE TRANS-AT-
LANTISCHE RELATIE
Het pad richting meer Europese strategische autonomie 
is versneld na vier turbulente jaren met Donald Trump als 
president van de Verenigde Staten. Met de verkiezing van 
Joe Biden kan Europa zich nu richten op het herstel van 
de relatie met de Amerikanen. Dat betekent echter niet 
dat Europa initiatieven richting meer militair-strategische 
zelfstandigheid dan weer in de ijskast kan zetten. Europa 
moet niet naïef zijn. Het idee de Amerikanen onder Bi-
den de klassieke rol als beschermheer van Europa weer 
onvoorwaardelijk oppakken is eerder nostalgie dan reali-

teit. Ook Biden zal blijven hameren op de verantwoorde-
lijkheid van de Europeanen om meer te betalen voor de 
eigen veiligheid. De VS neemt volgens NAVO-rapporten 
nog altijd in 72 procent van de collectieve defensie-uitga-
ven voor zijn rekening.9 De kritiek dat slechts tien van de 
dertig NAVO-bondgenoten aan de afgesproken uitgaven-
norm van 2 procent van het bnp voldoet, wordt in de VS 
door Republikeinen én Democraten gedeeld. Nederland 
besteedt ongeveer 1,35 procent van het bnp en diverse 
partijen hebben in hun verkiezingsprogramma’s aange-
geven dat Nederland in een aantal jaar moet toegroeien 
naar 2-procentnorm van de NAVO.

Dat is niet alles. Met president Biden zullen de Amerika-
nen ook een stevig beleid blijven voeren wat betreft onder 
meer Noord-Korea, Rusland en China. Daarbij staat voor-
al dat laatste land bovenaan het lijstje in Washington. 
Biden is net als veel andere Amerikanen zeer bezorgd 
over de toenemende assertiviteit van China in de wereld 
en ook hij vindt dat de Europeanen veel te laconiek met 
deze dreiging omgaan. De recente aankondiging van het 
‘Comprehensive Agreement on Investment’ (CAI) tussen 
Europa en China met boterzachte toezeggingen en zeer 
beperkte aandacht voor de mensenrechtensituatie van 
de Oeigoeren, viel dan ook volledig verkeerd bij de nieu-
we regering in Amerika.

Europa moet een evenwicht zien te vinden tussen het 
herstellen van de relatie met de Amerikanen – bijvoor-
beeld door het formuleren van een gezamenlijke Chi-
na-strategie – en het verder vormgeven aan een stevigere 
Europese buitenlands- en veiligheidsdimensie. Daarbij is 
het essentieel dat in het streven naar meer autonomie 

Europa de eigen kernwaarden niet 
uit het oog verliest. Als de EU een 
gerespecteerde geopolitieke speler 
wil worden, dan moeten de demo-
cratische waarden en de rechts-
staat daarbij leidend zijn. Er mag 
geen ruimte zijn voor kortetermijn-
belangen of ‘cherry picking’. In haar 
streven naar meer strategische au-
tonomie kan de EU ook gebruik ma-
ken van de €1099.7 miljard die be-
schikbaar is gesteld voor cohesie, 
veerkracht en waarden binnen de 
EU-meerjarenbegroting en NextGe-
nerationEU. Dat laatste is bedoeld 
om Europese samenleving na de 
coronacrisis weer op te bouwen op 
basis van democratische waarden.

Figuur 2. NAVO Defensie-uitgaven. Gebaseerd op ‘Defence Expenditure of NATO Countries (2013-2020)’
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BELANGRIJKE HINDERNISSEN
Om het verdere proces van ESA goed te blijven afstem-
men op de trans-Atlantische relatie, zou Nederland er 
verstandig aan doen om de Britten hierbij te betrekken. 
Niet alleen is het VK één van de grootste Europese mili-
taire machten, tevens kan het fungeren als speler in een 
sterk Europees front. Als de Britten erbij komen, en erbij 
blijven, kunnen de zorgen rondom het beeld van ESA, en 
het effect daarvan op de NAVO, plaatsmaken voor een 
realiteit waarin Europa als sterke geopolitieke speler een 
aanvulling is op het trans-Atlantische bondgenootschap. 
Alleen zullen de Europeanen dan wel moeten leveren. 
Een stevige Europese defensiepoot kost geld, veel geld, 
en de meeste Europese landen zijn simpelweg niet be-
reid om die middelen beschikbaar te stellen. 

Een groot probleem is verder dat het gebrek aan een dui-
delijke definitie van ESA op buitenlands- en veiligheids-

gebied heeft geleid tot een situatie waarin lidstaten de 
kans zien het concept naar eigen goeddunk in te vullen. 
Er moeten daarom duidelijke ambities, op zowel de korte 
en lange termijn, worden gedefinieerd op basis van Euro-
pese waarden, met onder andere het Strategisch Kom-
pas voor veiligheid en defensie in het achterhoofd. Op de 
korte termijn kunnen de EU en haar lidstaten door verde-
re integratie van huidige defensiemiddelen meer autono-
mie bewerkstelligen. Hierdoor zou de EU op kleine schaal 
kunnen beginnen met het zelfstandig oplossen van een 
van de conflicten in de achtertuin. Denk bijvoorbeeld aan 
het conflict in Libië, waarin sommige Europese landen 
nu tegenover elkaar staan. Met andere woorden: meer 
realisme zou goed zijn. Europa moet eerst maar eens 
laten zien dat het een relatief klein conflict zelfstandig 
én verenigd kan oplossen. Als dát lukt, kan het verder 
opschalen.

Na vier turbulente jaren binnen de trans-Atlantische alliantie kan Europa zich nu richten op het herstel van de relatie met de Amerikanen. Het idee de Amerikanen onder 
Biden de klassieke rol van beschermer van Europa weer zullen oppakken, is eerder nostalgie dan realiteit. Afgebeeld staat de Amerikaanse president Joe Biden (foto: Numena-
Studios / Shutterstock.com)
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Het grootste probleem is waarschijnlijk de economische 
impact van de COVID-19-pandemie. Die heeft al gezorgd 
voor een significante inkrimping van de defensiegelden 
binnen de EU-meerjarenbegroting. Het is essentieel dat 
een verdere verlaging van defensiebudgetten en -uitga-
ven op nationaal en Europees niveau wordt voorkomen. 
Als de EU haar ESA-ambities wil bewerkstelligen, dan 
moeten de EU en haar lidstaten voortborduren op ge-
zamenlijke ontwikkelingen voor zowel de integratie als 
technologische vooruitgang van defensiematerialen en 
systemen. Een gezamenlijk initiatief als PESCO kan on-
derzoekskosten verlagen, terwijl ontwikkeling wordt ge-
stimuleerd.

GEEN VERVANGING
Europese strategische autonomie is geen vervanging 
voor de trans-Atlantische samenwerking, maar een aan-
vulling. Een ESA-strategie voor het gemeenschappelijk 
buitenlands- en veiligheidsbeleid moet gebaseerd zijn 
op zowel Europese als Atlantische belangen. Door een 
sterkere Europese positie binnen het trans-Atlantische 
bondgenootschap, kan de EU aan de ene kant onafhan-
kelijker opereren als ze dat nodig acht en aan de andere 
kant stekt het haar in staat om samen te werken met 
trans-Atlantische bondgenoten.

Een belangrijke voorwaarde is wel deelname van de Brit-
ten ook na Brexit. Als de EU daadwerkelijk een sterke 
geopolitieke speler en strategisch autonoom wil worden 
moet dus te allen tijde het Verenigd Koninkrijk worden 
betrokken. Dat kan middels initiatieven zoals EI2 waar-
van het VK deel kan uitmaken als een ‘Europese pilaar’ 
binnen NAVO. 

Een meer zelfstandig opererend Europa is een logische 
ambitie voor het grootste economische blok in de we-
reld. Nederland moet daar dan ook intrinsiek gemoti-
veerd aan blijven meewerken, zoals nu ook gebeurt van-
uit Den Haag en Brussel. Het ambitieniveau moet echter 
wel gelijke tred houden met het realisme en daarnaast 
moet Nederland zich er sterk voor blijven inzetten dat 
het concept van Europese strategische autonomie volle-
dig gebaseerd is op Europese kernwaarden. Bovendien 
is het aan Den Haag om waar mogelijk de Britten erbij te 
houden.  Of zoals journalist Arnout Brouwers schreef in 
De Volkskrant van 21 januari 2021: “Europa houdt zich 
deze eeuw niet staande door blind zaken te blijven doen 
met autocratische regimes. Probeer appeasement niet 
als realpolitik te verkopen”.11

Of het nu gaat om de Oeigoeren, Hong Kong, Navalny of 
de agressieve opstelling van Iran in het Midden-Oosten: 
Europa moet staan voor de eigen waarden en van daaruit 
een eigen geopolitieke strategie ontwikkelen. Uiteraard 

samen met de Britten, Amerikanen en andere democra-
tieën als partners. Kortom: een strategisch autonoom 
Europa kan alleen worden bewerkstelligd zolang het 
trouw blijft aan haar democratische waarden. Hierdoor 
ontstaat er niet alleen een Europa dat haar eigen belan-
gen kan vertegenwoordigen, maar ook een Europa dat 
zichzelf kan positioneren als sterk bondgenoot in de be-
scherming van gemeenschappelijke waarden. Uiteindelijk 
is dat in het belang van Europa, Amerika én de NAVO. 
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