
Vidurio Rytų Europa per pastaruosius ketve-
rius metus savo santykiuose su JAV patyrė 
„amerikietiškų kalnelių“ nepastovumą. Chao-
tiška prezidento Donaldo Trumpo komunikaci-
ja, dviprasmiški santykiai su Rusijos, Šiaurės 
Korėjos vadovais, sąlyčio taškų tarp sąjungi-
ninkų vengimas – visa tai lėmė neapibrėžtu-
mą  formuojant JAV įvaizdį. Vis dėlto Trumpo 
administracijos veikimo modus operandi Vidu-
rio Rytų Europai atvėrė galimybę ieškoti bend-
rų sąlyčio taškų dvišaliais formatais su JAV 
nei Vakarų Europos partneriams, kuriuos 
Trumpas neretai agresyviai ir atvirai apibrėž-
davo kaip JAV strateginius varžovus.  
 
Trumpo mėgstamas būdas sudaryti verslo sti-
liaus „sandorius“ su valstybėmis teigiamai atsi-
liepdavo dvišaliu formatu, tačiau kenkdavo 
daugiašalėms iniciatyvoms, iš kurių JAV nuo-
sekliai traukėsi pastaruosius ketverius metus. 
Norvegija, Rumunija bei Lenkija sugebėjo ras-
ti bendrų sąlyčio taškų, kadangi šių šalių inte-
resas sutapo su JAV interesais. Tačiau net ir 
tuomet Trumpas nuolat pabrėždavo, jog šios 
valstybės „susimokės“, taip atmesdamas idėją, 
kad Amerika dalinsis savo gynybiniais pajėgu-

mais nemokamai ir neatlygintinai. Būtent tokią 
Trumpo retoriką laiko destruktyvia ir pavojin-
ga Vakarų pasaulio stabilumui tiek Europos 
lyderiai, tiek Joe Bideno administracija. 
 
Bideno šūkis – „lyderystė pagal pavyzdį“ – 
atliepia jo deklaruojamą užsienio politiką: kurti 
laisvų ir draugiškų valstybių aljansus ir koali-
cijas, vengiant vienašalių sprendimų, derinti 
pozicijas ir interesus kaip atsaką į naujai kylan-
čias grėsmes bei krizes. Bideno dėmesys ski-
riamas transatlantinių santykių atstatymui: vie-
nas pagrindinių tikslų – gerų santykių su Vo-
kietija ir Prancūzija atkūrimas. Tačiau toks už-
mojis gali nukreipti šios administracijos dėme-
sį nuo kitų senojo kontinento problemų.  
 
Partnerystė tarp Europos valstybių ir Jungtinių 
Valstijų yra nepakeičiama ir būtina abiem pu-
sėms. Bideno administracijai ir Europos vals-
tybėms svarbu keisti retoriką sąjungininkų atž-
vilgiu bei atstatyti tarpusavio pasitikėjimą. 
Kartu tiek Vidurio Rytų, tiek Vakarų Europos 
lyderiai turėtų kuo garsiau kalbėti apie tam tik-
rų Trumpo administracijos vykdytų politinių 
krypčių tęstinumą – tų krypčių, kurios abipu-
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siai naudingos ir teigiamai veikia Vakarų vals-
tybių užsienio politikos dinamiką: 

 

• Atodaira į Kinijos grėsmę. Tai  vienas 
pamatinių Trumpo užsienio politikos prin-
cipų. Kinijos agresyvi ekonominė ir techno-
loginė plėtra Europoje kelia susirūpinimą 
dėl didėjančios Vakarų valstybių priklauso-
mybės nuo Pekino. JAV ir toliau turėtų da-
ryti spaudimą savo sąjungininkams dėl Hu-
awei ir kitų Kinijos IT kompanijų teikiamų 
paslaugų, kuriamų technologijų, kurios iš 
tikro yra Pekino šnipinėjimo įrankiai. Bide-
no komanda jau išreiškė nusivylimą ES 
konkurencijos susitarimu su Kinija, kurį 
„buldozerio“ principu užbaigė Vokietija 
savo paskutiniosiomis pirmininkavimo ES 
Tarybai dienomis. Europa ir JAV turi susi-
telkti bendram atsakui į Kinijos globalią 
grėsmę.  
 

• „No first use“ principo (atsisakymo 
naudotis branduoline ginkluote atsakant 
į konvencinį puolimą) atmetimas. 2016 
m. chaosą tarp NATO valstybių vadovų su-
kėlė žinia, jog demokratas prezidentas Ba-
rackas Obama svarsto priimti „no first use” 
principą, siekdamas sumažinti galimo konf-
likto riziką. Nuo NATO įkūrimo pradžios 
pajėgumų disbalansas Europoje buvo milži-
niškas – sovietų pajėgu skaičiai Europoje 
gerokai viršijo sąjungininkų skaičius. 
Reikšmingas būdas efektyviai apsaugoti 
Europos valstybes galimo konflikto metu 
buvo branduolinis atgrasymas. Pareiškimas, 
jog į konvencinę ataką bus atsakoma tik 
konvenciniais ginklais, drastiškai sumažina 
atgrasymo galimybes, galimam agresoriui 
suteikiant pagrindo manyti, jog agresijos 
kaina būtų sąlyginai maža. Šiuo metu, ypač 
NATO rytiniame flange, galių balansas 
smarkiai krypsta Rusijos naudai, tad „no 
first use“ politikos priemimas tik padidintų 
konflikto riziką bei sukeltų pavojų Europos 
galių pusiausvyrai.  

 
  

• JAV ir didžiųjų Europos valstybių 
sutarimas ir esminis santykių perkrovi-
mas. Bideno administracija turėtų nenusi-
leisti Vokietijai dėl „Nord Stream 2“ dujo-
tiekio ir panašių europiečių iniciatyvų sie-
kiant geresnių dvišalių santykių. Bideno 
valstybės sekretorius Anthony Blinkenas 

savo kalboje JAV Senatui pabrėžė, jog Bi-
denas naudos visas teisines ir diplomatines 
priemones, kad būtų sustabdytas „Nord 
Stream 2“ dujotiekio tiesimas. Kartu JAV 
turėtų aiškiai nurodyti savo sąjungininkams 
Europoje, jog NATO ar JAV gynybiniai 
pajėgumai nėra duotybė – Europos valsty-
bės privalo deramai finansuoti (skiriant bent 
2 proc. BVP) savo gynybinius pajėgumus, o 
ne vien kliautis JAV teikiamu saugumu. 
Taip Europos ir JAV santykiai tapstų lygia-
verte strategine partneryste, o ne vienos ša-
lies išnaudojimu užtikrinant senojo žemyno 
saugumą.  
 

• Griežtos pozicijos išlaikymas Mask-
vos atžvilgiu. Rusijos nuolatiniai tarptauti-
nių teisinių normų, sutarčių pažeidimai bei 
besitęsianti agresija prieš Ukrainą aiškiai 
rodo, jog Vakarai neturėtų nusileisti ir inici-
juoti dialogo atkūrimo su Maskva. Rusijos 
vykdoma politika liudija, kad ji nesiruošia 
keisti savo ligšiolinio  elgesio dėl geresnių 
politinių ar ekonominių santykių su Vaka-
rais. JAV turėtų išlaikyti ankstesnį griežtą 
toną Rusijos atžvilgiu, kai ši piktnaudžiauja 
ar pažeidžia tarptautines sutartis, žmogaus 
teises, vykdo agresyvią politiką ir savo kari-
nių pajėgų veiksmais provokuoja konfliktą 
su NATO. Prezidento Baracko Obamos ne-
vykęs bandymas perkrauti santykius su Ru-
sija sumažino Vakarų budrumą ir gebėjimą 
tinkamai reaguoti į Maskvos veiksmus bei 
galiausiai nepadėjo pasiekti jokio konstruk-
tyvaus rezultato. 

 
Svarbu pabrėžti, jog prezidento vienasmeniai 
veiksmai vargu ar gali smarkiai pakeisti šalies 
geopolitikos pagrindus ir kryptis.  JAV vis dau-
giau savo dėmesio ir resursų skiria Kinijos am-
bicijų sulaikymui. Tai verčia JAV keisti savo 
vaidmenį Europoje – negalėdama staigiai pasit-
raukti, Amerika verčiau transformuoja savo bu-
vimą Europoje iš nuolatinio į rotacinį (apie tai 
daugiau RESC analitineje apžvalgoje). Taip 
išlaikomi būtini atgrasymo pajėgumai, o tai, 
savo ruožtu, leidžia išlaikyti ir galių balanso 
status quo, kas yra gyvybiškai svarbu palaikant 
taiką senajame žemyne. Tad Europos valsty-
bėms reikėtų toliau stiprinti savo gynybinius 
pajėgumus ir stengtis išsaugoti kuo didesnį 
JAV vaidmenį Europoje, taip užtikrinant Vaka-
rų pasaulio saugumą ir stabilumą.  
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