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Publiekssamenvatting

Normatieve Macht en Militaire Middelen. 
Het veranderende karakter van de internationale macht 
van de EU
Er is een nieuw momentum gekomen om het EU veiligheids- en defensiebeleid 
te versterken. Tegen de achtergrond van Brexit, de toegenomen spanningen en 
conflicten aan oost- en zuidgrenzen van de EU, wordt er zelfs gesproken over een 
defensie-unie. 
 Dit proefschrift brengt in kaart hoe de EU zich als internationale veiligheidsspeler 
heeft ontwikkeld in de afgelopen 15 jaar. Deze dissertatie laat zien dat het EU 
veiligheids- en defensiebeleid een ontwikkeling heeft doorgemaakt van een 
normatieve macht naar een liberale macht. Daarnaast stelt de dissertatie vast dat 
de politieke besluitvorming wordt gekenmerkt door “welwillend onderhandelen.”  

Eigen veiligheids- en economische belangen prominenter 
De dissertatie analyseert de elf militaire operaties die de EU vanaf 2003 heeft 
uitgevoerd. De meest opvallende verschuiving is dat de oorspronkelijke focus van 
EU militaire operaties op het uitbreiden van het Europese “vredesproject” buiten 
Europa’s grenzen naar de achtergrond verdwijnt en de EU militaire operaties steeds 
explicieter gerechtvaardigd worden met verwijzing naar de EU’s “eigen” veiligheids- 
en economische belangen. Deze verschuiving wordt bij uitstek geïllustreerd door de 
anti-piraterij operatie Atalanta en operatie Sophia in de Middellandse Zee. 
 Tegelijkertijd is het militaire instrumenten het EU buitenlands beleid niet gaan 
domineren. Met vallen en opstaan is het onderdeel geworden van het EU buitnelands 
beleid- de EU’s zogenaamde comprehensive approach. Een andere bevinding is 
dat het belang van VN-authorisatie geen statisch gegeven is, maar binnen de EU 
context onderwerp is van heftige discussie, zoals operatie Sophia duidelijk laat 
zien. 

Besluitvormingsdynamiek in het Gemeenschappelijk Veiligheids- 
en Defensiebeleid
De dissertatie biedt inzicht in de besluitvormingsmechanismen die een rol spelen bij 
EU besluitvorming aangaande het veiligheids- en defensiebeleid. Het laat zien dat 
collectieve leerprocessen wat betreft de politieke kant van militaire operaties slechts 
zelden voorkomen en daarmee ook de convergentie naar een gemeenschappelijke 
strategische cultuur. Echter, de EU-besluitvorming kan ook niet gekenmerkt worden 
door de kleinste gemene deler, wat wellicht te verwachten zou zijn op basis van de 
formele intergouvernementele basis van de EU. 

In de ruim 10 jaar dat de EU nu operationeel is met haar veiligheids- en defensiebeleid 
lijkt er sprake te zijn van “welwillend onderhandelen”; de verschillende posities over 
de EU als internationale veiligheidsspeler en de rol van militaire operaties worden 
over en weer erkend. Dit leidt ertoe dat gezocht wordt naar militaire operaties die 
voor alle partijen acceptabel zijn. 


