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ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА ПРИ ПЪРВИЯ 

КАБИНЕТ НА ГЕРХАРД ШРЬОДЕР – ДВОЙСТВЕНОСТ ИЛИ ЛИПСА НА 

СТРАТЕГИЯ 

 

Фани Караджова  

 

Резюме: След края на Студената война от обединена Германия се очаква да поеме 
отговорност, съответстваща на нейния статут, и да участва активно във 
формирането на международния дневен ред. Страната се оказва в ролята на 
балансьор между европейската и трансатлантическата политика за сигурност. За 
разлика от своя предшественик Хелмут Кол, който се стреми да възвърне изгубеното 
към Германия доверие, канцлерът Герхард Шрьодер провежда по-самоуверен 
външнополитически курс, насочен към създаването на „европейски стълб“ за 
отбрана, независим от НАТО. В рамките на първото коалиционно правителство на 
Социалдемократическата партия и „Съюз 90/Зелените“ отношенията Германия – 
Франция се превръщат в ключов и същевременно противоречив момент за бъдещата 
европейска политика за сигурност и отбрана в най-новата история на Европа. 
Последните неминуемо се разглеждат неразделно с водената външна политика на 
световния хегемон САЩ.  
Ключови думи: външна политика, ЕПСО, НАТО, германско-френски отношения, 
Герхард Шрьодер, Червено-зелена коалиция. 
 

EUROPEAN SECURITY POLICY UNDER THE FIRST CABINET OF GERHARD 

SCHRÖDER – AMBIGUITY OR LACK OF STRATEGY 
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Abstract: After the end of the Cold War the reunited Germany is increasingly expected to 
assume international responsibility in accordance with its international stature and to be 
actively involved in the international affairs. These expectations have put Germany in the role 
of being balance between the European and transatlantic security policy. Unlike his 
predecessor Helmut Kohl, who was seeking to regain the trust in the country, Chancellor 
Gerhard Schröder was willing to pursue a more self-confident German foreign policy that 
was directed to the creation of “European Defense Pillar”, independent of NATO. Within the 
first coalition government of the Social Democratic Party and the Alliance 90/ The Greens led 
by Gerhard Schröder, the German-French relations became a major and simultaneously 
contradictory element of the future European Security and Defense Policy of the EU. In the 
article these relations are discussed in the light of the foreign policy of the world hegemon – 
the USA. 
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