
 
 
 
 
 
 

                                                

OROSZ FRUZSINA 

A TRANSZATLANTI KAPCSOLAT 

EURÓPAI VIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKA ÉS A NATO*

 
„Az a Szövetség, melynek tagjai nem veszik figyelembe egymás 
érdekeit, politikai vagy gazdasági ellentétek feszülnek köztük, 
vagy gyanakvással szemlélik egymást, nem lehet hatékony sem 
az elrettentés, sem a védelem szempontjából.” (Rob de Wijk) 

 

A hidegháború utáni világban ismét átrendeződött a nemzetközi politika szín-
pada. Újra kellett rajzolni a politikai befolyás határait, újradefiniálni a terhek 
megosztásának szabályait az emberöltőnyi tradícióval bíró Észak-atlanti Szerző-
dés Szervezete (North Atlatic Treaty Organisation, a továbbiakban NATO) és az 
újszülött európai biztonság- és védelempolitika (European Security and Defence 
Policy, a továbbiakban ESDP) magyarul az Egyesült Államok és európai partne-
rei között. 

E dolgozatban igyekszem rövid összefoglalást nyújtani arról, hogyan alakul a 
NATO amerikai és európai szárnyának kapcsolata illetve a NATO és az 
EU/ESDP viszonya. Arra a kérdésre keresem a választ, hogyan reagál az Egye-
sült Államok dominanciáján nyugvó NATO az európai önállósodási törekvé-
sekre.  

EGY KIS TÖRTÉNELEM 

A KILENCVENES ÉVEK DIÓHÉJBAN 

1990–1998-ig – a lassú közeledés 

1991. novemberében George H. W. Bush áldását adta arra, hogy Európa meg-
fogalmazza saját közös kül- és biztonságpolitikáját (Common Foreign and Security 
Policy, a továbbiakban CFSP), így a kontinens államainak védelmi szerepét.1 Ér-
dekes adat, hogy ugyanő nem sokkal később egy „tiltólistát” is közreadott e 
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terület fejlődésére vonatkozóan. Már első pillanatban megjelent tehát az az am-
bivalencia, amely aztán végigkísérte az Egyesült Államok magatartását egészen 
napjainkig. 

Ez a bizonyos tiltólista különösen erős ellenérzést váltott ki a kontinensen, 
mert az épp zajló jugoszláv konfliktus miatt rejtett versengés folyt a NATO és 
európai partnerei között. Egyértelmű volt, hogy az USA így szeretne rámutatni 
Európa gyengéire és egyúttal növelni a NATO befolyását a térségben.2

1992. november 30-án Franciaország és Németország beleegyezett, hogy az 
EUROCORPS3-ot NATO parancsnokság alá helyezzék, ha a Szövetséget meg-
támadják, illetve, ha a NATO kormányai úgy döntenek, hogy ez egy Európa 
területén kívüli akcióhoz feltétlenül szükséges. 1993. január 21-én pedig egy 
hivatalos egyezség is aláírásra került a NATO és az EUROCORPS együttmű-
ködéséről.4 Ez a megegyezés arra hivatott, hogy csillapítsa az amerikai részről 
rendszeresen megfogalmazódó aggodalmat, miszerint az EUROCORPS aláássa 
majd a NATO törekvéseit.5  

1993 elejétől jegyezzük, hogy az USA egyre nagyobb figyelmet szentel a 
NATO európai pillérének és a NATO – Nyugat Európai Unió (Western 
European Union, a továbbiakban WEU) együttműködésnek.6 Eleinte a NATO 
katonai ügyekben mindig a WEU-val tárgyalt, mivel ez a szervezet volt az Eu-
rópai Unió (a továbbiakban EU) kvázi „katonai szárnya”. Bár hivatalosan még 
létezik a WEU, a Nizzai Európai Tanács (a továbbiakban EiT) döntése gyakor-
latilag kimondta, hogy a szervezet beolvad az EU-ba. Lényegében tehát a 
WEU-NATO tárgyalások, ahogy a WEU jelentőségét veszítette, lassan átalakul-
nak EU – NATO tárgyalásokká. 

Az EU/WEU-NATO együttműködés történetében a következő fontos ál-
lomás a brüsszeli csúcs, ahol 1994. januárjában megfogalmazták, hogy a NATO 
kész a képességeit átengedni WEU műveletekre. Itt fogalmazták meg a később 
oly sokszor citált „elkülöníthető, de nem elkülönült védelmi képességek” dokt-
rínáját is.7 Ennek az elvnek az volt a rendeltetése, hogy hangsúlyozza, hogy a 
WEU/EU és a NATO képességei együtt alkotnak egészet. 

1995-ben a NATO üdvözölte az európai képességek, az EUROCORPS, az 
EUROFOR és EUROMARFOR megteremtését, azzal a kikötéssel, hogy azok 
ugyanúgy alkalmasak lesznek NATO használatra, mint a WEU céljainak szolgá-
latára.8

1996-ban a NATO és a WEU keretmegállapodást kötött, mely alapul szol-
gált az ESDI/ESDP kialakításához, megerősítéséhez. Eszerint a jövőben létre-
hozandó európai védelmi képességek a NATO-tól „elkülöníthetőek, de nem 
elkülönültek” lesznek, továbbá az ESDP jórészt a NATO katonai képességeire 
fog támaszkodni. A WEU is használhatná a NATO eszközeit – az olyan katonai 
felszereléseket, amelyek nem állnak a rendelkezésére, a szövetséges fegyveres 
erők európai legfelsőbb parancsnok helyettese és a vezérkari főnökök szolgála-

 



tát illetve az új NATO vegyes összetételű összhaderőnemi harci kötelék pa-
rancsnokságát. Indokolt esetben a teljes mértékben WEU által irányított had-
műveleteket is támogatná a NATO, így lehetővé válna, hogy a WEU teljesítse a 
petersbergi feladatokat abban az esetben is, ha a NATO nem kíván fellépni.9 
Ennek fejében viszont a WEU kénytelen volt engedményeket tenni, nevezete-
sen garantálni, hogy minden európai NATO tag részt vehessen az esetleges 
műveletekben.  

1997-ben a NATO kialakította a WEU rendelkezésére bocsátott eszközök 
visszahívására vonatkozó passzusokat, arra az esetre, ha egy felmerült konfliktus 
kezelése érdekében azokra a NATO-nak mégis szüksége lenne.10

A St. Malo-i angol-francia találkozó és „következményei” 

Európában 1996 után sokáig nem volt elsődleges téma a NATO-EU együttmű-
ködés. 

Az érdemi vita 1998-ban kezdődött. Az 1998. december 4-ei saint-malo-i an-
gol-francia találkozó során vált újból sürgetővé a kérdés rendezése.11 Tony Blair 
és Jacques Chirac egy rövid állásfoglalást adtak ki arról, hogyan lehetne életet 
lehelni Európa önálló biztonságpolitikájába. Ez a nyilatkozat már hangsúlyozza, 
ami eddig is érezhető volt a levegőben, nevezetesen hogy a lényeges döntések 
nem a WEU-ban, hanem az EU-ban fognak megszületni. (Ez a kijelentés ter-
mészetesen összhangban áll a Maastrichti Szerződés elveivel.) 

Érdekes megfigyelni, hogy míg a washingtoni szerződés 5.cikkét a felek tisz-
teletben tartották, hallgattak a „Berlin-Brüsszel” megállapodásról. Érdekes, mert 
az utóbbi által vált egyértelművé a NATO elsősége. Itt fogalmazódott meg az a 
tétel is, hogy kapitális hiba lenne hallgatólagosan megkettőzni a Szövetséget, 
létrehozni egy „NATO-t” az 5. cikkely alá eső és egy másikat az az alá nem eső 
esetekre. 

A felek szintén nem reagáltak a konkrét amerikai felvetésekre sem, miszerint 
az európai biztonságpolitika NATO keretek között valósuljon meg és jöjjön 
létre egy, a NATO-tól elkülöníthető, de nem elkülönült európai haderő. 

A saint-maloi deklaráció egy mondata arra utal, hogy az Uniónak olyan ké-
pességeket kell fejleszteni, mely alkalmassá teszi önálló akció kivitelezésére is. 
Ez a félmondat ismét nagyszerű okot adott a transzatlanti vita kiéleződésére. 
Szerencse, hogy finomításképp a szöveg alkotói azt is megjegyezték, hogy nem 
feltétlenül szükséges önálló EU struktúra és kapacitás kialakítása olyan területe-
ken, ahol az USA és a NATO egyértelműen kimagasló képességekkel rendelke-
zik, úgy, mint a szituációértékelés vagy a stratégiai tervezés. Itt tehát a NATO-n 
áll, hogy rendelkezésre bocsátja-e a kért eszközöket, avagy sem. Többször ismé-
telték azonban a felek azt, implicit az amerikaiak szíves figyelmébe ajánlva, hogy 
véleményük szerint is a NATO-val összhangban, megkettőzés nélkül kell kiala-



kítani, fejleszteni az EU struktúrát. Kiemelték, hogy az EU önállóan csak akkor 
„tör babérokra”, ha a NATO nem kíván fellépni az adott helyzet rendezésében. 

Az USA vezetői kétségtelenül meglepődtek azon, hogy ilyen szoros egyetér-
tés rajzolódott ki az önálló európai biztonságpolitikát illetően a kontinens két 
„nagyhatalma”, az angolok és a franciák között.12  

„Vélemények” Kölnr l 

Érdemes összehasonlítani az 1994-ben született módosított Brüsszeli Szerződés 
(WEU) V. cikkének szövegét az Észak-Atlanti Szerződés 5. cikkének szövegé-
vel. Mindkettő biztosítja a szerződéses feleket, hogy amennyiben erre szükség 
van, a közösség együttesen lép fel a védelem érdekében.13 Ezzel a tétellel kap-
csolatban erősítette meg álláspontját az EiT 1999-ben Kölnben. Deklarálták, 
hogy a WEU szerződés V. cikkével kapcsolatban a szerződő felek nem fognak 
fenntartással élni, és az unió biztonságpolitikai intézkedései semmi esetre sem 
fogják lerombolni az egyes tagországok specifikus védelem-és biztonságpolitikai 
törekvéseit.14

E nyilatkozat ismét felkavarta az EU és az Egyesült Államok viszonyát, jó 
ideig mindenki a kölni (EU) és a washingtoni (NATO) szövegeket elemezgette, 
hasonlítgatta. 

„Reakciók Helsinkire” 

Az EU próbálta tisztázni a fent említett kérdést, mondván, hogy rendkívül fon-
tosnak tartja a teljes átláthatóságot a két intézmény között, a kooperáció és kon-
zultáció teljes mértékű megvalósítását. A nem EU-tag NATO tagoknak pedig a 
finn EiT a maximális együttműködés lehetőségét kínálta a katonai krízis kezelé-
sében.15

Ez a konklúzió kiemelt fontossággal bírt Törökország szempontjából is, 
mert számára az eddigiekhez képest kicsit világosabbá vált, hogy mennyire fog-
ják bevonni a konzultációs folyamatokba és az esetleges hadműveletekbe. 

1999 végére az EU egyetértésre jutott egy gyorsreagálású hadtest kialakítását 
illetően is, amely a tervek szerint 2003-tól rendelkezésre áll majd a petersbergi 
típusú feladatok (béketeremtés, békefenntartás, humanitárius műveletek) ellátá-
sára.  

Egy szilárd EU/ESDP intézményi struktúra kialakítására is sor került, mely 
radikális előrelépés nagy vihart kavart a Kapitóliumon.16 Az intézményi struktú-
ra kísértetiesen hasonló lett a NATO-éhoz, ez ismét arra adott okot, hogy az 
amerikai vezetőkben erősítse a félelmet; bár egyelőre csak a bürokrácia szintjén 
történtek megkettőzések, ez elvezethet oda, hogy az erőforrások megkettőzésé-
re is törekedni fog az EU. 

 



Az USA Szenátusában sokat foglalkoztak a Gyors Reagálású Hadtest kérdé-
sével is. Következtetésként mindig arra jutottak, hogy nem egy nagy számú 
haderőről van szó, tehát ilyen formában nem alkalmas arra, hogy a NATO-val 
szemben versenytársként jelenjen meg.17

Az amerikaiak kiemelték a kölni döntés kapcsán azt is, hogy nem hallják, ol-
vassák elégszer azt, a már egyeztetett, szófordulatot, miszerint az ESDP csak 
akkor lép fel, ha a NATO nem kíván részt venni a konfliktusrendezésben.18  

A Berlin-plusz megállapodás 

Témánk szempontjából talán a legfontosabb és legaktuálisabb dokumentum a 
NATO és az EU/ESDP között 1999-ben született módosított alku.19 Itt a felek 
megerősítették a NATO elsőségét, és újból kiemelték, hogy nem lesz szükségte-
len megkettőződés. Újból elhangzott az elkülöníthető, de nem elkülönült kato-
nai képességek doktrínája és megerősítették azt is, hogy a nem EU-tag NATO 
tagok is részt vehetnek bizonyos műveletekben. Ismét rögzítették is, hogy az 
EU/ESDP önállóan csak akkor lép fel, ha a NATO mint szervezet nem kíván 
fellépni. Cserébe a NATO elfogadta az önálló EU művelet lehetőségét, meg kell 
jegyeznünk, anélkül, hogy definiálták volna, ez pontosan mit is jelent. A Berlin- 
pluszban a „biztosított” hozzáférés a NATO tervezéshez és a „valószínűsíthe-
tő” hozzáférés a NATO képességekhez és eszközökhöz szóhasználat beépíté-
sével próbálták megakadályozni, hogy a NATO egy esetleges krízishelyzet kö-
zepén megszegje a megállapodást. 

Várható volt, hogy a Berlin plusz megállapodás után a vita egy kis ideig 
nyugvópontra fog térni; ám ez nem így történt. 

2000. második felében úgy tűnt, hogy az EU/ESDP és a NATO párhuza-
mos vágányon fut. Az EU felismerte és megfogalmazta, hogy bárhogy alakuljon 
a biztonság-és védelempolitikája, annak a NATO-ra azonnal hatása lesz, és is-
mételten kimondta azt is, hogy a ESDP fejlődése koherensen fog illeszkedni a 
NATO kapacitások fejlesztéséhez.20 Ennek fejében az USA teljes mértékben 
támogatta a EU Képességfejlesztő Konferencia ötletét. 

Az önálló EU haderő tervével kapcsolatban Albright külügyminiszter elisme-
rően nyilatkozott, bár ismét félreértéseknek lehetünk tanúi a gyorsreagálású 
haderő céljait és természetét illetően. Az amerikai tárgyalópartnerek többször 
hangsúlyozták, hogy ez a haderő természetesen mind az EU, mind a NATO 
rendelkezésére fog állni, míg az európaiak nem tűntek ilyen határozottnak eb-
ben a kérdésben.21

Santa Maria de Feira 

A Santa Maria de Feirában megalkotott dokumentumokat, újításokat ismét né-
mi fenntartással szemlélte az USA.22  



Mivel az EU az ESDP minden kulcskérdése felett ellenőrzést óhajt gyako-
rolni, meghatározza azt is, hogy a nem EU tag NATO tagok mely esetekben 
vehetnek részt az Unió műveleteiben. A feirai dokumentumok kimondták, hogy 
nem EU tag NATO tagokat csak akkor vonnak be a feladatokba, ha az EU a 
NATO eszközeit használja. A dokumentumokban nem tettek említést a Kana-
dával és az USA-val folytatott konzultáció lehetőségéről sem. A 
„Kapitóliumon” tehát ismét levonták a következtetést: az Unió törekvései Eu-
rópáról szólnak és nem a transzatlanti együttműködésről.  

A feirai ülés célja tagadhatatlanul az volt, hogy mind az eszközök hozzáfér-
hetősége, mind a katonai képességek, mind a harmadik országokkal való 
együttműködés terén az EU számára megfelelő kompromisszum szülessen. 
Furcsa azonban, hogy annak ellenére, hogy a 15 EU/ESDP tagból 11 egyben 
NATO- tag is, az Egyesült Államok a dokumentumról marasztalóan nyilatko-
zott. Megfogalmazása szerint a dokumentumok olyanok, mintha a NATO-val 
szemben ellenséges érzéssel viseltető kezek írták volna őket.23  

Nizza és válaszok 

A Nizzai EiT-n különös figyelmet fordítottak arra, hogy az oly sok félreértést 
okozó terminológiát pontosan kidolgozzák, és hangsúlyozzák azokat a fordula-
tokat, amik kritikus pontot jelentettek az EU-NATO (USA) kapcsolat során. 
Példaként említeném a következőket: „ahol a NATO, mint szervezet nem kíván 
fellépni”, „ez nem jelenti egy európai hadsereg felállítását”, a „NATO a kollek-
tív védelem bázisa marad és a jövőben is fontos szerepet fog játszani a krízis 
managementben”, „az ESDP fejlődése a megújult transzatlani kapcsolatot fogja 
erősíteni és megbízható stratégiai partner lesz a krízis management területén is, 
figyelemmel a két szervezet autonóm döntéshozatali folyamataira.”24

Az EiT, finoman reagálva az amerikai hangokra, kiemelte hogy az Európai 
Unió elismeri az ENSZ Biztonsági Tanács elsőségét a béke megőrzése és a 
nemzetközi biztonság fenntartása terén.25

A NATO a műveleti tervezéssel kapcsolatban nem értett egyet a Nizzai 
Szerződésben kialakított eljárási lépcsőkkel, azokat nem az EU által meghatáro-
zott sorrendben járná végig. Ehelyett a következő javaslattal állt elő: először 
kellene a közös tervezést megvalósítani, utána eldönteni, hogy ki fogja vállalni a 
műveletet, a NATO vagy az EU. Amennyiben az EU, aztán ésszerű határozni 
arról, hogy szükség van-e a NATO eszközeinek az igénybevételére. Ha igen, 
ezeket rendelkezésre bocsátják, és ezután következne a további tervezés.26 Ezzel 
szemben az ESDP által javasolt „szétválasztott tervezés” azt sugallja, hogy az 
EU még mindenféle tervezés előtt kívánja eldönteni, hogy fellép-e avagy sem a 
krízishelyzet kezelésében, illetve ugyanezt elvárja a NATO-tól is.27

 



Bár a NATO megfelelőnek ítélte a nem EU-tag NATO tagokkal kapcsolatos 
együttműködésről szóló rendelkezéseket,28 az a momentum hogy az EU nem 
válaszolt William Cohen amerikai külügyminiszter felvetésére a megvalósítható 
tervezési együttműködésről29 megerősítette a gyanút, hogy némi ügyeskedéssel 
az EU/ESDP ki akarja zárni Törökországot az együttműködésből. 

AZ ELMÚLT NÉHÁNY ÉV TÖRTÉNÉSEI 

Az elmúlt néhány évben érezhetően élesebbé vált a hangvétel az EU és a NA-
TO között.30 Számos probléma vár megoldásra az együttműködés terén. Az 
átfogó kérdések között mindig az első helyen szerepel, hogy miként formálódik 
a jövőben az európai biztonság és védelempolitika arculata. Aztán az érzékeny 
részletekre is választ kell majd adni, például arra, hogy mi lesz a pontos szerepe 
a gyorsreagálású hadtestnek, milyen feladatok maradnak a NATO-ra, vagy az 
európai országok védelmi költségvetései hogyan fognak alakulni. Hogyan lehet 
megoldani, hogy bizonyos katonai eszközöket az EU mégis megkettőzzön fel-
adatainak végrehajtása érdekében, anélkül persze, hogy a „szükségtelen megket-
tőzés” gyanújának árnyéka vetődne rá? 

A részletek ismertetése előtt kiemelem a következő gondolatot: akkor is, ha a 
két fél a legapróbb katonai részletről tárgyal, látnunk kell a vita mögött meghú-
zódó alapvető politikai érdekeket. A fő kérdés az, hogy az Egyesült Államok 
által dominált NATO és az Európai Unió kiságyát lassan kinövő ESDP hogyan 
fogja elosztani a politikai és katonai befolyás területeit. 

Az ESDP központi céljai, kezdeményezések 

Az ESDP fejlődése során 11 központi cél, kezdeményezés fogalmazódott meg 
magát az ESDP-t, illetve a transzatlanti kapcsolatot illetően.31  

Ezek a következők: 1) a második pilléres ügyek harmonizálásával elő kell 
mozdítani az európai integrációt; 2) az európai külpolitika kialakításával létre 
kell hozni a bázist a közös cselekvéshez; 3) egységes szerkezetet kell adni az 
ESDP-nek, hogy hatékonyan, egységesen léphessen fel az világpolitikai erőtér-
ben; 4) az Unió katonai képességeit fejleszteni kell, hogy valóban fel tudjon 
lépni, ha a NATO nem kíván beavatkozni; 5) az állandóan hangoztatott „te-
hermegosztás” a tagállamok között valósuljon meg; 6) a kifejezett politikai aka-
rat teremtse meg a feltételeket egy olyan európai haderő létrehozásához, amely 
képes együttműködni a folyamatosan modernizált amerikai haderővel; 7) a NA-
TO döntéshozatala során legyen nagyobb súlya az európai érdekeknek; 8) a 
katonai akciók során az európai államok kapjanak nagyobb önállóságot; 9) a 
közép-kelet és kelet európai államok csatlakozási folyamata gyorsuljon fel; 10) 
az európai országok „sarkantyúzzák meg” az európai hadiipar konszolidációját, 
érjenek el fokozott keresletet a katonai felszerelésre, és alakítsák ki az amerikai 



és európai hadiipar versenyének és együttműködésének a jogi és politikai kerete-
it; 11) az atlanti szövetségben a befolyási övezeteket osszák fel az államok ma-
guk között. 

Az Egyesült Államok „szólamai” 

Az USA a fent felsorolt célok nagy részét támogatja. Az Egyesült Államok 1940 
óta szorgalmazza az európai integrációt és természetesen mindig üdvözli az 
intenzív törekvéseket. Érdekes megemlíteni a Kapitóliumon gyakran elhangzó 
mellékmondatot, mely szerint az EU/WEU/ESDP együttműködés azért ilyen 
erős, mert Európa fél, hogy a hidegháborús időszak elmúltával érdekvesztettség 
esetén az USA nem áll majd Európa mellé egy felmerülő konfliktusban. 

Az USA szorgalmazza azt is, hogy az európai államok többet költsenek a vé-
delmükre. Természetesen ez utóbbi kérdést a NATO szemszögéből kommen-
tálja, hiszen a Szövetség berkeiben is állandó téma, hogy az európai szárnyat 
hogyan lehetne felzárkóztatni, hogy az képes legyen teljes mértékben együttmű-
ködni a fejlettebb amerikai haderővel. 

A gyorsreagálású hadtest létrejöttét is üdvözölte az Egyesült Államok, mivel 
ezt a haderőt megítélése szerint a NATO keretei között is lehet mozgósítani. 

Az USA támogatja a CFSP és az ESDP létrejöttét is, mert így Európa képes 
lesz önálló tényezőként megjelenni a konfliktuskezelés különböző területein. 
Kiemeli azonban minden esetben azt is, hogy nem csak a szűk értelemben vett 
katonai fellépést tartja fontosnak a „béketeremtés, békefenntartás és a humani-
tárius akciók”32esetében, hanem legalább ilyen lényegesek az európaiak civil 
képességei az ilyen helyzetek orvoslásakor. 

AZ EU-NATO KAPCSOLATRENDSZER MEGHATÁROZÁSA 

Az EU és a NATO munkája érthető módon hatással van egymásra, hiszen 
mind a két szervezet arról beszél, gondolkodik, hogyan lehetne kialakítani a 
XXI. század biztonság és védelempolitikai térképét. Mindkét szereplő ugyanab-
ban érdekelt és vitathatatlanul nagyon erős hagyománya van Európa és a NA-
TO gerincét képező Egyesült Államok politikai-katonai együttműködésének is.33 
Általában nagy káosz uralkodik a transzatlanti kommunikációban.34

Az USA két lehetőséget lát a NATO-tól elkülönülő ESDP fejlődését illető-
en, amely közül egyik sem tűnik számára megfelelőnek. Az egyik variáció az, 
hogy az ESDP nem tud megerősödni, mert az európai országok nem költenek 
eleget a közös politikának e szegmensére, így csak belekontárkodnak a katonai 
feladatokba, és elpazarolják a rendelkezésre álló anyagiakat. A másik lehetőség 
pedig az, hogy NATO-s pénzeket is felhasználva tényleg megerősödik az euró-

 



pai pillér, ami lényegesen csökkenti majd az USA és a NATO befolyását az 
övezetben.35  

Kérdés, hogy az EU-nak miért van szüksége arra, hogy egy NATO-tól elkü-
lönült ESDP-t építsen ki?36 A válasz sokrétű, megemlítek néhány szembetűnő 
okot. Azért kell az ESDP, mert szorosabbra fűzi az európai integrációt és egyút-
tal kezeli a Franciaország és Németország közötti versengést. Azért, mert az EU 
felismerte, hogy a francia-amerikai egyezkedések Franciaország NATO-ba való 
visszatéréséről nem vezettek eredményre, és a franciákat csak így lehet bevonni 
a biztonsági együttműködésbe. Azért is jó az ESDP, mert így Nagy-
Britanniának is jut valami, megmutathatja elkötelezettségét az európai gondolat 
iránt. A legaktuálisabb indok pedig akár az is lehet, hogy a Szerbia-Koszovó 
konfliktusban Európa nyilvánvalóan nem volt képes súlyához mérten fellépni.37

Ez persze csak a felszín, a probléma mélységét megragadni jóval nehezebb. 
Tény, hogy az USA többször hangsúlyozta, hogy nem szeretné, ha az ESDP 
fejlődéstörténete három szakaszból állna: az első, amikor a NATO-n belül fej-
lődik, második, amikor a NATO-tól függetleníti magát, a harmadik folyamán 
pedig végleg, teljesen eltávolodik a NATO-tól. Ez amerikai szakértők meglátása 
szerint ahhoz vezethet, hogy megkettőződik a NATO, és a legrosszabb esetben 
akár versenyhelyzetbe kerülhet a Szövetség és az Unió politikája .38  

Az amerikai szkepticizmus több tényező együttállásából fakad:39 az amerikai 
fél oldalán félreértések tömkelege tapasztalható azzal kapcsolatban, hogy mi is 
történt Berlinben és azután. Állandó az aggodalom a NATO elsőségét illetően 
és mindeközben erős a törekvés, hogy megerősítsék a katonai képességeiket. Az 
európai és Európán kívüli akciók során mindenki érzékelte, hogy nem arányos a 
terhek megosztása a együttműködő országok között. A koszovói háború folya-
mán egyesek ismét hangot adtak az aggodalmuknak, miszerint az európaiak az 
USA európai befolyásának gyengítésére törekszenek, csak a saját kenyerüket 
sütögetik, és kihasználják a NATO-t, de nem tesznek semmit annak megerősí-
tése érdekében. 

„AZ AMERIKAI STANDARD” 

Az amerikai Szenátus 1999-ben elfogadott egy határozatot, amely nyolc egyér-
telmű standardot állapított meg a NATO-EU együttműködés vonatkozásában.40 
1) Az EU csak akkor fog önálló műveletbe, ha a NATO visszalépett. 2) Az eu-
rópai katonai képességek fejlesztése nem azt jelenti, hogy egy NATO-n kívüli 
intézményrendszer jön létre, hanem a NATO lesz általuk teljesebb. 3) Ha az 
európai szövetségesek nem teljesítik a Defence Capabilities Initiative (Védelmi Ké-
pességek Kezdeményezés, a továbbiakban DCI) célokat az a NATO támoga-
tottságát csökkenti Amerikában is. 4) A Szövetség képességeit fejleszteni kell, 
hogy gyorsan, nagy távolságra is telepíthető és hosszú időn keresztül fenntartha-



tó hadsereggel rendelkezzen, és az USA-val hatékonyan tudjon együttműködni a 
nagy intenzitású konfliktusokban, természetesen Európán kívül is. 5) A nem 
EU-tag NATO-tagokat be kell vonni az ESDP döntéshozási folyamatokba, 
amennyiben őket is érintő biztonsági kérdésről van szó. 6) Az EU nem támo-
gathat olyan stratégiai koncepciót, amely NATO érdekekkel és megfontolások-
kal ellentétes. 7) A NATO képességeket és forrásokat nem szabad szükségtele-
nül megkettőzni. 8) A kölni döntések végrehajtása során nem csökkenhetnek a 
NATO befizetések. 

Láthatjuk tehát, hogy az amerikai szemlélet „némiképp” eltér az európaitól. 
A legfontosabb különbség az, hogy az USA alapvetően ellenzi az önálló ESDP 
létrehozását, míg az EU/ESDP legvégső, ki nem mondott célja, hogy függetle-
nedjen a NATO-tól. Nézzük, milyen tényezők mentén lehet megvizsgálni az 
ellentétek arzenálját! 

AZ ÖT EL FELTEVÉS 

Öt tényezőt lehet megemlíteni, melyek alapvetően meghatározzák az EU-
NATO kapcsolatrendszert.41

A katonai és gazdasági kultúra változása: A WEU nagyon sokáig közvetítő szerepet 
töltött be a NATO és az EU között, de az EU CFSP/ESDP fejlődésével pár-
huzamosan háttérbe szorult, jelentőségét vesztette, és a teljes EU-ba olvadás 
már csak idő kérdése.42

Általában a WEU diplomaták beépültek az EU/ESDP struktúrába, és elkü-
lönült a gazdasági kérdésekkel foglalkozó szakemberek köre a katonai problé-
mákkal foglakozóktól. A NATO tehát egy olyan szakember társadalommal ta-
lálja szembe magát, ami egy kissé összekeveredett, nehezen definiálható és min-
denképpen eltérő a tiszta, átlátható WEU struktúrától. Ez a jelenség minden-
képp nehézségeket okoz a kommunikáció során. 

A NATO- EU kapcsolat távolságtartó jellege: A franciák rettegnek attól, hogy a 
NATO befolyásolja majd az európai döntéshozatalt; a britek aggódnak, ha a 
NATO-EU kapcsolat intézményesítését emlegetik, mert ez azzal jár, hogy a 
szupranacionális Bizottság e tárgyban döntési jogköröket kap. A NATO szünet 
nélkül hangsúlyozza, hogy csak egy átlátható EU/ESDP-vel hajlandó csak 
együttműködni. 

Látjuk, a bizalmatlankodás nem hozza közelebb egymáshoz a két biztonság-
politikai szereplőt. Bár a Solana – Robertson páros sikeresnek mondható mace-
dóniai együttműködése építette a felekben az egymás iránti bizalmat, mégsem 
beszélhetünk teljes odaadásról. A bizalom építésébe még rengeteg energiát kell 
fektetni. 

 



A NATO- n belüli európai „Választmány” problémaköre: Felmerült a kérdés, hogy az 
ESDP hogyan fogja meghozni a döntéseit, milyen szabályok szerint, és ezt a 
tagországok hogyan fogják végrehajtani. Azok a tagországok, amelyek mind a 
NATO-nak, mind az EU-nak tagjai, hogyan fognak viselkedni ezentúl a NATO 
legfőbb döntéshozó szervében, az Észak-atlanti Tanácsban? Amennyiben kiala-
kul egy európai „Választmány” a NATO-n belül, az hogyan fogja befolyásolni a 
konszenzusos döntéshozatalt? 

Védelmi előállítás és kereskedelem: Az európai hadiipar konszolidációjával hamarabb 
válaszolt a nemzetközi kihívásokra, mint a politika. Nyilvánvalóvá vált, hogy 
meg kell nyitni a piacot és versenyképessé kell tenni az európai hadiipart. 

Kríziskezelés: A NATO és az EU profilja eltér egymástól. Bár a NATO működé-
sének is vannak jelentős politikai aspektusai, elsősorban egy katonai szervezet, 
és más mentalitással áll a külpolitikai kérdésekhez és a kríziskezeléshez. Az 
EU/ESDP más szemszögből nézi a felmerülő eseteket, szélesebb körben vizs-
gálja a lehetséges lépéseket, és az eszközei is eltérőek a NATO-étól az adott 
szituációban.43

A NATO-EU/ESDP EGYÜTTMŰKÖDÉS KULCSKÉRDÉSEI 

Az ESDP kialakítása kapcsán természetesen felmerülnek problémák, melyeket 
lehetőség szerint úgy kell megoldani, hogy ne sérüljön a transzatlanti kapcsolat. 
Ez az egyensúlyozás a legnehezebb és legérzékenyebb pontja az egyeztetések-
nek. Ennek főbb pontjai44 a következők: 

Az ESDP célja, hogy az európai védelmi kiadások úgy növekedjenek, hogy 
alapvetően a már meglévő európai kötődésű NATO kapacitásokat fejlesszék. 
Ez elősegítené, hogy az egyébként gyér képességeket hatékonyan fejlessze Eu-
rópa, és a hadiipari piacon se kelljen Amerikával versenyeznie. 

Ha az európai államok képesek lennének kiállítani és fenntartani egy gyorsre-
agálású hadtestet, valószínűleg ezzel szeretnék kiváltani a kötelezettségüket, 
hogy a NATO védelmi képességre vonatkozó előírásainak, vagyis a DCI-nak is 
egyidejűleg megfeleljenek. Ezzel tisztázódna az, hogy egy EU-NATO tagor-
szágnak milyen cél lebegjen a szeme előtt. Az USA haderő modernizációs tö-
rekvései ugyanis időről-időre felvetik a kérdést: ilyen költségvetés mellett ho-
gyan fog Európa felzárkózni, hogyan lesz hasznos tagja az atlanti szövetségnek. 

Az ESDP intézményi és eljárási kérdések tekintetében mindenképp verseny-
társa lesz a NATO-nak. 

Egyértelműen látható, hogy ha két tervezési-döntési egység működik, akkor 
két, akár ellenkező előjelű döntés is születhet. Hogyan lehet megoldani azt, hogy 
a NATO úgy bocsásson az EU/ESDP rendelkezésére eszközöket, hogy azzal 
előre ne korlátozza a saját mozgásterét. A megoldás esetleg az lehet, hogy a 



nemzeti parancsnokságok csak viszonylag kisebb jelentőségű kérdések eldönté-
sére kapnának hatáskört és csak olyan területeken, ahol nagy valószínűség sze-
rint a NATO nem lesz érdekelt egy esetleges akció során (pl. Afrika egyes ré-
szei). Biztosítani kell azt is, hogy a tervezés teljes mértékben legyen átlátható 
legyen a NATO számára. Ha ugyanis a védelmi tervezés kettéválik, ez ismét 
ahhoz vezethet, hogy kevéssé hatékony, inkompatibilis lesz a rendszer. 

Az EU zárt politikai egység. Ez megnehezíti a nem EU tag NATO tagok be-
kapcsolódását a feladatok végrehajtásába. Itt nyilvánvalóan a legnagyobb prob-
léma Törökország, akit az EU közismert okok miatt nem szívesen engedne be 
az EU döntéshozatali mechanizmusába. 

Ha a CFSP/ESDP mégis, EU akarat ellenére a NATO-n belül valósulna 
meg és pontosan végrehajtaná a Maastrichti Szerződés által felállított intézményi 
célokat, ezzel megcsonkítaná az Észak- atlanti Tanács hatáskörét. Az eredmény 
a „legkisebb közös többszörös” lenne, ami nyilvánvalóan nem kívánatos, mert 
csökkenti a hatékonyságot. 

Ha a megfelelő erő alkalmazását, mint vezérelv a krízis mélységéhez kötjük, 
és először döntjük el, hogy mekkora erő alkalmazására van szükség, hogyan 
tudja ezután a NATO meghatározni, hogy rendelkezésre bocsátja-e az eszközeit 
vagy sem? 

A túlzó európai retorika adott esetben még azt is képes elhitetheti, hogy az 
európaiak át tudják vállalni a védelmi feladatok egy jelentős részét, ami abban az 
esetben, ha ez nem így van, félrevezető lehet. 

Amennyiben jelentős különbség van az európai államok ESDP-ről alkotott 
elképzelései között, a politikának különböző célokat és funkciókat tulajdonít-
nak, ez arra az eredményre vezethet, hogy, már csak a félreértések miatt is, az 
amerikaiak potenciális versenytársként kezelhetik az európai biztonságpolitikai 
törekvéseket.  

Míg a biztonságpolitikai közbeszéd állandóan azt ismételgeti, hogy munka-
megosztásra van szükség a két szervezet között, látnunk kell, hogy a kérdés nem 
ilyen egyszerű. Abból is probléma adódhat, ha munkamegosztás esete áll elő a 
NATO és az EU/ESDP között, nevezetesen a fejlettebb és a kevésbé fejlett 
haditechnológia mentén. A munkamegosztás gyengítené azt a szilárd meggyő-
ződét is, hogy Európa biztonsága minden államnak egyformán érdeke. Egy 
kismértékű, Európán kívüli műveletekre korlátozódó munkamegosztást, úgy 
tűnik, jelen pillanatban mindkét fél elfogadhatónak tart, de ez csak a vita le-
csendesedését, és nem a megoldását jelenti. 

Az egyensúlyi helyzet megteremtése igen nehéz anélkül, hogy az ESDP eddi-
gi struktúráján és szervezésén változtatnának. Egyesek szerint például az euró-
pai szövetségesek közös, egyhangú döntéshozatali kötelezettségét kell felülbí-
rálni, vagy az elméleti-politikai befolyási övezetek elosztásával kapcsolatos kér-
déseket kellene végre alárendelni a gyakorlati-praktikus kérdéseknek. 

 



Az állandó egyeztetés-harc mellett is mindig hangsúlyozza az USA vezetése, 
hogy teljes mértékben támogatja az ESDP fejlődését, csupán szeretne rávilágí-
tani arra, hogy vannak még megoldatlan kérdések.  

A NATO „megoldásai” 

Robert E. Hunter 11 pontban foglalja össze, hogy a NATO- EU/ESDP 
együttműködés tekintetében a NATO milyen megoldásokat lát az égető kérdé-
sekre: 45  

Meg kell felelni a NATO elvnek, mely szerint az EU/ESDP és a NATO ese-
tében kockázatmegosztásról lehet beszélni, de munkamegosztásról nem, csak 
kizárólag marginális jellegű, Európán kívüli kérdésekben. 

Már a tervezés során is együtt kell működni, de a műveleti tervezés nem ful-
ladhat civakodásba. Fontos, hogy a két szervezet eljárásai párhuzamosan mű-
ködjenek, hasonló módszerekkel, kölcsönösen kompatibilis módon és lehetőleg 
egy tervezési rendszeren belül. Létezzen egységes eljárás az utasításokra, ellen-
őrzésre, kommunikációra és információra (C3I) vonatkozóan. Az EU/ESDP 
ismerje el a NATO Szövetséges Fegyveres Erők Európai Legfelsőbb Parancs-
nokát mint a csapatok vezetőjét, stratégiai koordinátort, és minden ESDP misz-
szió műveleti parancsnokát. 

A védelmi kiadásokat és képességeket illetően az európai kormányok köte-
lezzék magukat, hogy a védelmi kiadásaikat tartósan magasan tartják, vagy ahol 
szükséges növelik.46 Cél, hogy a költségvetésekben ne csökkenjen a DCI-ra for-
dított összeg. A DCI-on belül pedig az alap NATO feladatokra kell fektetni a 
hangsúlyt, megőrizve a hagyományos NATO jelleget mind az elvek, mind a 
kiképzés, a műveleti stílus, a csapat struktúrára és a felszerelés tekintetében. Az 
európaiaknak oda kell figyelniük arra, hogy ne duplázzák meg azokat a NATO 
eszközöket, amelyekhez az ESDP-n keresztül a megállapodások értelmében 
hozzáférhetnek. Az erre fordítandó összeget inkább más fejlesztési területen 
használják fel.47A NATO ragaszkodik ahhoz, hogy ne legyen kettőzés, így tény-
legesen biztosítania fogja a hozzáférést a NATO eszközökhöz. Ígéretet tesz az 
olyan felszerelések rendelkezésre bocsátására is amelyhez úgymond „amerikai 
katonák is tartoznak”. Ilyenek például a nagy szállítási repülőgépek. 

Az EU-nak az ESDP-n keresztül arra kell figyelnie, hogy a NATO DCI-val 
interoperábilis haderőmodernizációt hajtson végre. 

A NATO és az EU/ESDP kríziskezelés mechanizmusát egymással kompa-
tibilissé kell tenni. Előzetes megegyezés szükséges arra nézve, hogy a NATO-
EU dialógus mélyülni fog, így megoldásokat fog találni azokra a helyzetekre, 
amikor mindkét fél cselekedni kíván. 

Az EU/ESDP-ben intézmények kiépítésén túllépve a tényleges munkára kel-
lene helyezni a hangsúlyt. 



Egy kitartó és szilárd politikai és katonai stratégiai dialógus alakuljon ki a 
NATO, EU/CFSP, a kormányok és a parlamentek között. Itt különösen az 
USA Kongresszusának lenne jelentős szerepe.48  

Az EU-nak egyértelműen kell megfogalmaznia, hogy mi az ESDP és mi a 
célja, kiemelt fontosságot tulajdonítva az USA, a NATO és az EU kapcsolat 
meghatározásának. Amennyiben a megfogalmazott vágyak ellenére az unió nem 
cselekszik elég hatékonyan, jogosak az USA kritikái, miszerint az európaiak nem 
húzzák az igát. Azonban Washingtonban az USA Kongresszusnak is egyértel-
műen kell nyilatkoznia. Természetesen a legfelsőbb tiszteket betöltő politikusok 
és katonák mindig biztosítani fogják az ESDP-t az Egyesült Államok támogatá-
sáról. Fontos azonban azt is tisztázni, hogy pontosan mi is az az ESDP, amit 
támogatnak az amerikaiak, hogy a tényleges ESDP-ről nyilatkoznak-e vagy egy 
általuk felrajzolt fantomképről. 

Védelmi együttműködés terén a „Code of Conduct” megalkotása jelentene 
radikális előrelépést. A hatékony transzatlanti dialógus mellett egy NATO-
EU/ESDP védelmi együttműködésről szóló szabálygyűjteményre van szükség 
elsősorban a kormányok és a hadiipar részére. A kódexnek öt fő területre kelle-
ne koncentrálnia: a) az USA és az európai fegyverpiac liberalizálása, a verseny 
feltételeinek megteremtése; b) a védelmi csúcstechnológiát elérhetővé kell tenni 
minden szerződő fél számára; c) közös mérték és standard felállítása szükséges a 
közös technológiák védelmére; d) a transzatlanti védelmi együttműködés kere-
tében nagyobb hangsúlyt kell fektetni az interoperábilitásra; e) az új technológi-
ákat úgy kell kifejleszteni, hogy azok kompatibilisek legyenek az addigiakkal, 
kerüljék el azt, hogy kétirányú, egymással nem ötvözhető fejlődés jöjjön létre. 
Erre közös NATO-EU beszerzési tervezés is megoldást kínálhat, amely segít 
összehangolni a követelményeket. 

A NATO keretein belül folyamatos, széles körű dialógust kell kialakítani a 
katonai képességek céljáról, felhasználásáról és a védelmi kiadásokról.  

A NATO és EU vezetőinek hét lényeges ponton kell együttműködniük: a) a 
műveleti tervezés, b) a kontingens tervezés, c) a védelem és a védelmi képessé-
gek tervezése, d) a beszerzési tervezés, e) a „Code of Conduct” a védelmi 
együttműködésről megalkotása, f) az Észak-atlanti Tanács – Politikai és Bizton-
sági Bizottság együttműködése, melybe ideális esetben az Euro-Atlanti Partner-
ségi Tanács is bevonható, g) és a közös kríziskezelés. 

Látnunk kell tehát, hogy a NATO pontos válaszokat dolgozott ki az együtt-
működés kulcskérdéseire. Az azonban változatlanul a jövő titka, hogyan lehet 
ezeket az elképzeléseket összeegyeztetni az EU/ESDP alkotóinak és résztvevő-
inek álmaival. 

 



A NEM EU-TAG NATO TAGOK HELYZETE 

El kell időznünk egy pillanatra ennél a kérdésénél, hiszen az EU/ESDP-NATO 
kapcsolat meghatározásánál fontos, hogy megvizsgáljuk a két szervezet tagságát. 
Ki kell emelni azt, hogy a két halmaz metszeten kívüli része nagyon kicsi. Álta-
lában a nem EU tag NATO tagok szempontjából az ESDP részvétel nem fon-
tos, főképp azért nem, mert nem várnak tőle túl sokat. Az érdeklődők két cso-
portját kell elkülöníteni. Az első, amelyről most csak említést teszek a visegrádi 
országok köre, akik a közeljövőben reményeik szerint csatlakozni fognak az 
unióhoz. Ide tartozik Magyarország is. A másik Törökország. Törökország ese-
tében egészen más a helyzet, hiszen számára közismert okokból kifolyólag na-
gyon fontos, hogy milyen EU intézményekben, milyen jogosultságokkal vehet 
részt. 

A nem EU-tag NATO tagok jogainak kérdése ismételten az 1999-es wa-
shingtoni csúcs alkalmával merült fel. A Szövetség Új Stratégiai Koncepciója 
egészen érthető volt: a szövetség kész NATO eszközöket átengedni olyan akci-
ókra is, amelyekben a NATO nem vesz részt. Az EU/WEU politikai, katonai 
vezetése alatt folyó műveletek esetében azonban meg kell egyezni az összes 
európai szövetséges részvételét illetően.49  

A dokumentum azt is kimondja, hogy a védelmi és biztonsági célokat figye-
lembe véve, a feladatokban minden európai szövetségesnek részt kellene venni 
a WEU és a NATO együttműködésére alapozva.50  

Az EU oldalán az 1999-es Kölni EiT is kimondta, hogy az ESDP vezetésű 
kríziskezelésben egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel vehetnek részt a NATO 
tagok úgy, mint a semleges országok, illetve a nem NATO-tag EU tagok. Meg-
egyezés esetén pedig a nem EU tag európai NATO tagok és partnereik is részt 
vehetnek a törekvések megvalósításában.51 Ezen szövegezés alapján jogászi csű-
rés-csavarásra van szükség, hogy Törökországot ki lehessen zárni az együttmű-
ködésből. 

A Kölni EiT azt is kijelentette, hogy a politikai, gazdasági és katonai eszkö-
zök egész sorát fel fogják használni egy esetleges krízishelyzet kezelése érdeké-
ben,52 és a hadműveletek minden esetben az EU irányelvei és politikája szerint 
fognak zajlani.53

Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy Törökországnak nem lesz teljes a hozzáfé-
rése ezekhez a döntési mechanizmusokhoz természetesen hangot adott a tilta-
kozásának. Ez 2000 decemberében arra sarkallta a két szervezetet, a NATO-t és 
az EU-t, hogy dolgozza ki a további együttműködés részleteit. A probléma Ac-
hilles-sarka az volt, hogy a szövegezés szerint a nem EU-tag NATO tagok 
ugyan teljes jogkörrel részt vehetnek a műveletekben, de ahhoz, hogy valakit 
résztvevőnek nyilvánítsanak az EiT hozzájárulása szükséges. 



Az Egyesült Államokat két szempontból érdekli, érinti a „Törökország prob-
léma”: egyrészt a széles biztonság kialakítása érdekében szeretné, ha a nyugati 
típusú szervezetekben, együttműködésekben részt venne az ország és lehető 
legkorábbi időpontban csatlakozna az Európai Unióhoz is. A másik szempont 
inkább ideológiai, politikai alapon közelíti meg a problémát. Az USA nem tartja 
elfogadhatónak, hogy az EU/ ESDP különbséget tesz az európai NATO és 
nem NATO tagok között.54

A görög-török vita is kritikus pontja az EU-NATO együttműködésnek. 
Athén álláspontja az, hogy a labda újra a török térfélen van, s kifogásolja, hogy a 
szövetségesek még mindig rá próbálnak nyomást gyakorolni, mivelhogy ő tűnik 
a meggyőzhetőbb félnek. Törökországban szakértői szinten már megszületett a 
megegyezés a vitás kérdésekről, de a legfelső politikai és katonai vezetés meg-
győződése még hátravan. Még mindig a sevillai csúcson már majdnem elfoga-
dott dokumentumot toldozgatják, foldozgatják. 

A legnagyobb gond az, hogy Ciprus problémája illetve a török csatlakozás 
ügye egyre jobban befolyásolja a Berlin plusz-t és a részvétel nyitott kérdéseit. 
Az EU-NATO együttműködést továbbra is paralizálja tehát a görög-török 
blokkolás. Athén kivár, adós az új javaslatokkal, a törökök pedig bíznak a ma-
cedóniai művelet kényszerítő erejében. 

AZ USA POLITIKÁJA AZ ESDP TEKINTETÉBEN  

Az Egyesült Államok problémája alapvetően nem az ESDP céljaival, hanem a 
megvalósítás módjával van. A problematikus gócpontok, amelyeket 2001 végéig 
az USA megfogalmazott a következők55

Az ESDP kétségtelenül növelni fogja az európai országok védelmi kiadásait, 
ám ezt a pénzt a tagországok esetleg olyan eszközök fejlesztésére fordítják, 
amellyel a NATO már rendelkezik. Az is megtörténhet, hogy e cél megvalósítá-
sa érdekében elzárják az európai fegyverpiacot a külföldi versenytársak elől. A 
szükségtelen megkettőzés tehát mindenképp veszélyeket hordoz magában. 

Az EU tagországok már elégedettek lesznek akkor is, ha teljesítik az ESDP 
által felállított követelményeket, és nem fognak arra törekedni, hogy a magasabb 
szintű NATO DCI által felállított normáknak megfeleljenek. 

Az EU/ESDP intézmények és eljárások fejlődése szintén kiszoríthatja a 
NATO-t az európai ringből, hiszen ha az európaiak egyszer megalkottak egy 
intézményrendszert azt előbb-utóbb tartalommal is fel kell tölteni. Ha az ESDP 
politikailag és felépítését tekintve elkülönül a NATO-tól az előbb-utóbb valós 
különálláshoz vezethet. 

A tervezés az 1996-os brüsszeli csúcs óta szintén állandó kritikus pont. Leg-
jobban úgy lehetne megoldani az együttműködést, ha a NATO tervező vezérka-

 



ránál dolgoznának az ESDP szervezői vagy fordítva. Az is állandó kérdés, hogy 
pontosan mikor dől el a tervezés során, hogy a NATO nem kíván fellépni. Ezt 
a kérdést az európaiak legtöbbször csúsztatják, nincs egyetértés a két fél között. 

Az európai retorikával kapcsolatban az a probléma, amerikai vélekedés sze-
rint, hogy sokkal többet mondanak, mint amennyiről valójában szó van, és ezzel 
sokszor megtévesztik még a hozzáértő közönséget is. Az USA számára a kü-
lönböző európai államok különböző állásfoglalásainak összhangba hozása is 
gondot jelent, mert bizony sokszor egy-egy kérdést illetően nem egységesek az 
álláspontok. 

Az EU belső politikai kohéziója akadályozza a harmadik országokkal való 
együttműködést: nyilván Törökország egy kissé kiélezi ezt a problémát, hiszen 
az EU csatlakozása ügyében lobbyzik ezúton is. Az USA azonban mindenképp 
fontosnak tartja, hogy az európai biztonság megteremtésében EU és nem EU 
tagok NATO tagok egyaránt, egyenlő jogokkal vehessenek részt. 

A WILLIAM S. COHEN NEVÉVEL FÉMJELZETT ID SZAK AZ AMERIKAI  
VÉDELMI POLITIKÁBAN  

Az Egyesült Államok erősen ragaszkodott az ESDP saját bejáratú értelmezésé-
hez, mely szerint az európai törekvések a NATO DCI-t gazdagítják. Érdekes 
megfigyelni, hogy az amerikaiak mindig úgy értelmezik az eseményeket, mintha 
az európai erőfeszítések tulajdonképpen a NATO-t erősítését szolgálnák. 

1999 novemberében a NATO főtitkár George Robertson megfogalmazta a 
három „I” betűvel kezdődő jelmondatát, mert úgy érezte, hogy épp ideje pozitív 
hozzáállással, kevesebb szkepticizmussal közeledni az ESDP-hez: Improvement – 
az európai védelmi képességek fejlesztése; Indivisibility – a közös értékeke nyug-
vó transzatlanti biztonság oszthatatlansága; Inclusiveness – részvételi lehetőség és 
az átláthatóság garantálása minden szövetséges számára.56  

Az USA kihasználta a lehetőséget és más fórumokon is pontosították a há-
rom „I” jelentését. Kiemelték többek között, hogy a transzatlanti biztonság 
oszthatatlansága a védelmi struktúra oszthatatlanságát jelenti. Kimondták azt is, 
hogy Európának többet kell költenie a védelemre, ha felelni szeretne a kihívá-
sokra. Az európai hadseregek mobilitását és telepíthetőségét is fejleszteni kell.57  

William S. Cohen egy washingtoni WEU konferencián szintén kifejtette vé-
leményét a három „I”-ről. Igen határozottan kijelentette, hogy Amerika nem 
kíván olyan megoldást látni, ahol az ESDP nem a NATO- hoz kötődi hanem 
EU keretei között valósul meg. Az ESDP-t a NATO-n belül kell kialakítani, 
hogy az a Szövetségtől egyes esetekben elkülöníthető legyen, de mindenképp 
annak szerves részét képezze.58

Cohen keményen fogalmazott 2000. októberében is. Az európai fejlemé-
nyekre reagálva tolmácsolta Egyesült Államok álláspontját. Kissé ironikusan úgy 



fogalmazott, nehezen elképzelhető egy olyan helyzet, amelyben az USA érin-
tettnek érzi magát és a beavatkozás mellett dönt, de az EU mégis egyedül kíván 
cselekedni. Azt is hangsúlyozta, hogy sem politikai, sem ténybeli alapja nincs 
annak az európai gyanúnak, hogy az USA a kontinensen az elkötelezettségét 
csökkenteni kívánja. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne támogatnák „teljes szív-
vel” az európai képességek fejlesztését. 

Cohen négy alapelve a NATO-EU/ESDP együttműködést illetően a követ-
kező: 1) A NATO és EU/ESDP erőfeszítések kölcsönösen erősítsék egymást; 
2) A két szervezet egyenrangú, önálló és integráns döntéshozatali rendszerrel 
bírjon; 3) A törekvések egészítsék ki egymást, legyen átlátható a két szervezet, 
minden szinten valósuljon meg az együttműködés; 4) Egyetlen szervezet tagjait 
se diszkriminálják.59

Cohen leghatározottabb és legnyersebb kommentárja az ESDP-ről 2000 de-
cemberében, nem sokkal a Nizzai EiT csúcs előtt hangzott el. Véleménye sze-
rint mindegy, hogy mit csinál az ESDP, annak mindenképp összhangban kell 
lennie a NATO DCI-al. Amennyiben az európaiak a NATO-tól elkülönült mű-
veleti tervezési képességeket akarnak kialakítani, tisztában kell lenniük azzal, 
hogy ez kétségtelenül rontani fogja az USA és a NATO közötti kapcsolatot, és 
egyidejűleg a NATO és az EU közötti kapcsolatot is.60

AZ ÚJ USA ADMINISZTRÁCIÓ 

A 2001. év elejére egyértelművé vált, hogy Európa sikeresen kiépített egy olyan 
biztonságpolitikai rendszert, mely alkalmas önálló döntéshozatalra és a tervei 
szerint pár éven belül alkalmas lesz önálló cselekvésre is. Az is kétségtelen volt, 
hogy ezek az események megkérdőjelezik a NATO szerepét és a NATO elsősé-
gét Európában. Donald H. Rumsfeld, az új védelmi miniszter61 a közös tervezés 
megvalósítására helyezte a hangsúlyt az ESDP-NATO kapcsolat tekintetében.62 
Elődjéhez hasonlóan ő is kiemelte, hogy az ESDP-t a NATO-n belül képzeli el. 
Ebből értelemszerűen fakad az elvárás, hogy az ESDP nyitva álljon minden 
NATO-tag számára.63  

George W. Bush amerikai elnök és Tony Blair brit miniszterelnök a 2001 
februári megbeszélésük alkalmával kölcsönösen biztosították egymást arról, 
hogy a céljaik megegyeznek és elképzeléseik is hasonlóak a NATO európai jö-
vőjét illetően. A konszenzus ára azonban az volt, hogy a felek olyan kijelentése-
ket is tettek, amelyek nem fedték a valóságot, nem álltak összhangban az előze-
tesen egyeztetett álláspontokkal.64

Bush elnök a másik jelentős európai biztonságpolitikai szereplő, Németor-
szág kancellárjával, Gerhardt Schroeder-rel is egyeztetett.65 Ez a megbeszélés is 
barátságosnak mondható. Az amerikai tárgyalópartner jelezte, hogy Németor-
szágnak növelnie kellene a védelmi kiadásait. Schroeder erre az észrevételre 

 



frappáns választ adott, nevezetesen, hogy a biztonságnak nem csak katonai di-
menziói vannak, és Németországnak például Kelet- Németország felzárkóztatá-
sával kapcsolatban is rengeteg kiadása van. 

Bush az európai körútját záró Brüsszeli Csúcson többek között66 azt is kije-
lentette, hogy a Balkánon kivitelezett EU-NATO együttműködés megerősítette 
abban a hitében, hogy Colin Powell mondatainak érvényt kell szerezni. Együtt 
jöttünk ide, és együtt is fogunk elmenni. Ez a kormány jelmondata és ez marad 
az ő jelmondata is.  

Az amerikai elnök szintén említést tett a transzatlanti védelmi piacról. Véle-
ménye szerint nem arról kellene vitatkozni, hogy „amerikait” vegyünk vagy „eu-
rópait”, hanem hogy hogyan alakítsuk úgy a piacot, hogy az a „transzatlantinak” 
kedvezzen. Az észak-amerikai és a európai vállalatoknak együtt kell dolgozniuk 
azért, hogy versenyképes, jó minőségű termékeket dobjanak piacra.67

Ezek voltak tehát az új adminisztráció első nyilatkozatai. A választások óta 
két év telt el, és az USA vezetésének hozzáállása nem változott, nem figyelhe-
tünk meg radikális eltérést a nyilatkozatok tartalma között. A 2001. szeptemberi 
események pedig inkább azt eredményezték, hogy az ESDP-NATO „egyezke-
dés” lekerült a napirendről. A prágai csúcson, 2002. novemberében a tagállam-
ok nem tárgyalnak erről a kérdésről, aminek a veszélyeiről később részletesen 
beszámolok.  

SZEPTEMBER 11. UTÁN 

Szeptember 11-e után az új világrend szabályait kétségtelenül az USA diktálja, s 
az EU még nem döntötte el, hogy mennyiben hajlandó átalakítani saját ESDP-
jét az amerikai elvárásoknak megfelelően. A NATO természetesen már elkez-
dett alkalmazkodni az új helyzethez, s a 2004 januárjában csatlakozó tagok már 
egy más szervezetbe fognak belépni, mint elődeik. 

2001 szeptemberében mind az EU, mind a NATO tárgyalásokon azt lehetett 
hallani, hogy az EU-NATO együttműködés 2002 végére a remények szerint a 
részleteket tekintve is megvalósul, vagy legalábbis megindulnak a végső egyezte-
tések. Ehhez képest kell megállapítani, hogy nem történt előrelépés az ügyben, 
sőt, mintha lekerült volna napirendről a kérdés. 

A két szervezet, amelynek tagsága jórészt fedi egymást, megegyezett, hogy 
bár a missziókat egyik vagy másik vezeti, az értékek és a vezérfonal, amelynek 
mentén a két szervezet halad, azonos. Deklarálták újra és újra, hangsúlyozottan, 
hogy céljaik azonosak, a módszereik pedig kiegészítik egymást.  

Heves vitát váltott ki azonban az esetleges munkamegosztás gondolata, mi-
vel két szervezet közé jellegüket tekintve mégsem tehetünk egyenlőségjelet. 
Félő, hogy a kibővült NATO nem fog tudni átfogó politikai perspektívában 



gondolkodni. Az EU-nak ebben több gyakorlata van, bár a földrajzi kötöttség 
nélküli hatékony fellépésre az unió csak a katonai intervenciót nem, vagy csak 
kis mértékben tartalmazó műveletek esetében lesz képes. Ha munkamegosztás-
ról van szó, kérdés az, hogy az EU/ESDP-t lehet-e korlátozni a „soft security”-ra? 
A 2001-es események előtt ez a verzió az EU tagországok nagy része számára 
nem volt elfogadható.  

A szeptemberi terrorcselekmény a felek szemléletét, az értékrendet és a prio-
ritásokat alapvetően felforgatta. A történések óta az óceán két partja bizonyos 
kérdéseket illetően, úgy tűnik, távolodik egymástól. Néhány szerző, kockázatos 
módon, még azt is megkérdőjelezi, hogy a közös értékrendszer, amely az 
együttműködés alappillére, megmaradt-e, szükséges és lehetséges-e a további 
együttműködés a megváltozott körülmények között.  

Eltekintve a szélsőséges megközelítéstől, az mindenképpen egyértelműen 
látható, hogy az együttműködés az elmúlt egy évben sem nevezhető intenzívnek 
és hatékonynak, jellemző, hogy a felek egymás mellett elbeszélnek.  

A NATO nem teljesen következetes, mert mint szervezet szorgalmazza az 
EU tagok képességeinek fejlesztését, de egyúttal néhány szövetséges tag gátolja 
is azt: Törökország állandó vétója – amellyel például megakadályozta a haderő-
fejlesztési célkitűzések összeállításához adandó NATO szakértői segítséget – 
visszaveti a munkát. 

Az EU oldaláról pedig Görögország akadályozza továbbra is a két szervezet 
képességfejlesztési mechanizmusainak összehangolására hivatott brit anyag el-
fogadását. Bár a vitás kérdések egy részét a dokumentum gyengítése árán sike-
rült megoldani, Athén- az unió autonómiájára vonatkozó túlzott elképzelései-
vel- még mindig túl erősnek tartja a NATO-s minták befolyását az EU Képes-
ségfejlesztési Mechanizmusára (CDM). 

A NATO prágai csúcsán kiderült: minél később sikerül megállapodni a NA-
TO-val a NATO-Védelmi Képességek Kezdeményezés (DCI) és az EU Képes-
ségfejlesztési Mechanizmus összehangolásáról, annál inkább rákényszerül az EU 
egy önállósult CDM kialakítására, holott lényegében ugyanolyan erőkről szóló 
tervezésről van szó a két szervezetben. Ezért „kellemetlen”, hogy a prágai talál-
kozón nem folyik egyeztetés erről kérdésről. Az EU már most rendelkezik saját 
mechanizmusaival (célkitűzések meghatározása, erők felajánlása, összegzés és 
elemzés), és bár ezek nincsenek még formalizálva mindenképp szükséges lenne 
a kialakításra vonatkozó további egyeztetett instrukció. 

Az elmúlt ötven évben számtalanszor jósolták már a transzatlanti kapcsolat 
halálát és valahogy mindig feléledt az együttműködés. Sokan mondják, a borúlá-
tók, hogy ez a mostani eltávolodás azonban nem csak egy múló szeszély.68 Re-
mélem a következő rövid áttekintéssel sikerül meggyőznöm az olvasót ennek 
ellenkezőjéről. 

 



EURÓPA 
1917 óta folyamatosan hallhatjuk, hogy Európa halott, nem lehet feltámasz-

tani. Mégis látnunk kell, hogy mára sikerült létrehozni egy olyan entitást, amely-
hez az európai nemzetállamok örömmel csatlakoznak. Az integrációs folyamat 
végső állomásai a közös valuta bevezetése, a 2003-as bővítés, a 2004-es Kor-
mányközi Konferencia. Rengeteg olyan változás történt Európában, melyre az 
amerikaiak is büszkék lehetnek. Európa felépítette önmagát a második világhá-
ború után, most békés, nyugodt és a kisebb krízisektől eltekintve jól prosperál. 
Megvan az esély egy erős, önálló Európa létrehozására, ahogy azt de Gaulle 
elképzelte annak idején egy francia-német, és talán brit tengely mentén.  

Megvan rá az esély, de nem szabad mindig ugyanazokba a csapdákba esni. 
Az 2002. decemberi koppenhágai EiT-n egyértelművé kell tenni, hogy Európa 
változatlanul a NATO mellett áll, azt támogatja törekvéseiben. Az Egyesült 
Államok egyértelműen azt várja, hogy az EU elismerje az USA szerepét az 
EU/ESDP kialakításakor is, hogy a 15-ök mellett ő legyen a szellemformában 
mindig jelen lévő tizenhatodik a tárgyalóasztaloknál. 

A svéd EU elnökség meghívta az USA-t a 2001. júniusi göteborgi csúcs ele-
jére. Ez volt az első lépés egy privilegizált USA státusz kialakítására.69 Az Egye-
sült Államok nyilván jó néven venné, ha a jövőben rendszeresen sor kerülne 
ilyen gesztusokra. Amíg az USA vezető szerepe ilyen markáns, amíg az 
EU/ESDP csak NATO eszközökkel működőképes, nem szabad nyíltan konf-
rontálódni Amerikával. 

A NATO 

Természetesen már nem beszélhetünk ugyanarról a NATO-ról, mint a hideghá-
ború idején. Nyilvánvaló mindenki számára, hogy a Szövetség sürgős reformjára 
van szükség. Legszembetűnőbb a méretprobléma: a bővítések során 2004. janu-
ár elsejével előreláthatólag 26 tagúra bővül a szervezet. Sokak szerint a kon-
szenzus elve így már nem lesz tartható, és az is egyre nehezebb lesz hogy kvázi 
az USA hozzon döntést a többiek helyett. 

Meg kell jegyezni, hogy a frissen felvett és felvételre váró államok kicsik és 
fejletlenek katonai téren, így az európai államok katonai képességei között hú-
zódó szakadék radikálisan mélyülni fog a bővítés következményeképpen. A 
különbség Litvánia és Franciaország között körülbelül akkora, mint az USA és 
Franciaország között, vagy mint az USA és Európa között.70 És nem csak az a 
kérdés, hogy melyik ország milyen képességekkel rendelkezik, hanem az is, hogy 
egy esetleges konfliktus esetén hogyan, milyen eszközeivel kíván rész venni a 
közös műveletben. 

Afganisztánban a NATO képességeit bevallottan kevéssé használták ki, de 
nem kell, hogy ez a jövőben is így maradjon. Ma egyértelmű az USA dominan-



ciája a NATO- n belül, a rendszer egyelőre kézi kapcsolással működik és a gép-
nél Amerika ül. 

Fogadjuk el azt a tézist, hogy a NATO és EU közös értékrendet képvisel, 
amely elválasztja őket a nem EU és nem NATO országoktól, vagy Oroszor-
szágtól, vagy a terrorista szervezetektől. Nem az a cél, hogy mindent együtt 
csináljon a két szervezet, hanem, hogy együtt mindent megtegyen a transzatlanti 
biztonság megteremtése érdekében. Nehéz a feladat, hiszen a nemzetközi kör-
nyezet diffúzzá vált, a háborúkat már más „fegyverekkel” vívják és az ellenség is 
sokszor nehezen meghatározható. Legyen bár egyedül az USA, vagy 20-an 
együtt Oroszországgal, vagy 26-an a prágai bővítés után, a NATO önmagában 
nem tud teljes, mindenre kiterjedő szolgáltatást nyújtani, hiszen soha nem is 
volt és nem is lesz erre berendezkedve. 

AZ ÚJ KÖRNYEZET 

A 2001. szeptember 11-i események nem csupán a NATO korlátait mutatták 
meg, hanem rádöbbentették az egész világot arra, hogy megjelentek az új típusú, 
posztmodern konfliktusok. Tény, hogy az óceán két partja közötti nézetkülönb-
ség most jelentkezik legélesebben, mert már nem a hagyományos helyzetekben 
kell állást foglalni. Logikus, hogy az, hogy anno, a transzatlanti kapcsolat során a 
legtöbb hagyományos fegyveres konfliktust illetően nem volt jelentős vita Ame-
rika és Európa között, nem jelenti azt, hogy az új konfliktusokban is egyezni fog 
a véleményük. 

Tény, hogy az elmúlt ötven évben szeptember 11-e volt az egyetlen kimon-
dottan az amerikaiak ellen irányuló támadás. Ezért az Egyesült Államok katonai 
és politikai vezetése felhatalmazva érzi magát, hogy a saját módján, saját elkép-
zelései szerint vívja meg ezt a háborút. Ez a hozzáállás azonban konfliktushely-
zeteket indukál. 

Látjuk, hogy a XX. század történelme során, nyilvánvalóan az amerikai biz-
tonság érdekében is, az USA mindig az „európai ügy” mögé, és hangsúlyozottan 
„mögé” állt. Bár fogalmazhatunk úgy, hogy több esetben az Egyesült Államok 
húzta ki Európát a slamasztikából, a helyzet mégis európai konfliktusokról 
szólt, európai érdekekkel, elképzelésekkel és csupán amerikai segítséggel. 

A mostani helyzet egészen eltérő az eddigiektől, hiszen itt Európa segítségül 
hívása, a támogatás kérése és a hasonló USA törekvések csupán gesztus értékű-
ek, a „közös értékeknek” állított szobrok. Mindannyian érezzük, hogy katonai 
szempontból az USA önállóan is képes megvívni ezt a háborút, és törekszik is 
arra, hogy a nemzetközi szervezetek felhatalmazzák a cselekvésre. 

Kérdés, hogy Európa ebben a helyzetben is képes lesz-e egységesen az Egye-
sült Államok mögé állni. Most Európán van a sor, hogy az USA „mögé” álljon. 
Az EU/ESDP- nek nincsenek eszközei, még tervei se nagyon, egy terrorizmus 

 



elleni háborúhoz. A NATO európai szárnyának sincsenek eszközei egy terro-
rizmus elleni háborúhoz. Ezen tények tudatában a jelen pillanatban beszámol-
hatunk-e másról, mint deklarációkról, politikáról, közös akarásról? 

Az európai közösségben erős a félelem visszhangja: a „terror” elleni háború 
végeredménye egy felfordult iszlám világ lesz, mely még a mostaninál is kevésbé 
kiszámítható. Amerika 2002. végén azt skandálja, hogy a mostaninál csak jobb 
lehet a helyzet. 

Az év végén Prága (NATO) és Koppenhága (EU) eseményeit követhetjük 
figyelemmel, meglátjuk, hogy ebben a megváltozott helyzetben hogyan alakul a 
transzatlanti kapcsolat. A számos bizonytalan tényező mellett az azonban már 
látható, hogy a prágai csúcstalálkozón megvitatandó javaslatok összekuszálhat-
ják az EU katonai képességek kiépítése terén megkezdett munkáját. 

ZÁRSZÓ 

Az, hogy a NATO-nak sikerül-e megújulnia, nagymértékben függ attól, hogy 
Európának sikerül e megfelelő formában megvalósítania a terveit. 

Az Egyesült Államok nem egy európai hatalom, de meghatározó súlya miatt 
mindenképpen európai tényezőként kell kezelnünk. A transzatlanti biztonság- 
és védelempolitika sem a NATO, sem az EU/ESDP nélkül nem tud működni. 
Az egyiknek erősítenie kell a másikat. Európa jobb, ha belenyugszik abba, hogy 
a katonai képességek terén a NATO így is, úgy is sok- sok lépéssel előbbre jár. 
Amerika a mentalitásából és egységességéből fakadóan mindig képes lesz többet 
költeni védelmi célokra, mint az EU sokféle, sokszínű „csapata”. A NATO-nak 
pedig respektálnia kell az EU speciális képességeit a konfliktuskezelés terén. 

Ahhoz, hogy a NATO alkalmazkodni tudjon a megváltozott környezethez, 
szükséges az európai és amerikai szárny összhangjának megteremtése, mert 
enélkül rövid időn belül teljes szakadás állhat elő a NATO- belül is. 

Mindig hasznos a jelenlegi EU-NATO viszonyt megítélésénél, ha húsz, öt-
ven vagy száz évre tekintünk vissza. Nincs ok a panaszra; mostanra egy vízió 
végső pontjaihoz, a kifejlethez értünk. A véres és rövid XX. század háborúi 
kikényszeríttették a béke és biztonság prioritását, az emberek pedig kidolgozták 
a know-how-t, melynek megvalósítása, bár nehézségek árán, de a jó úton halad. 

Ha optimisták vagyunk, azt is mondhatjuk, hogy a szeptemberi esemény tör-
ténelmi lehetőség is egyben a transzatlanti kapcsolat két szereplője számára. A 
kapcsolat végre kibillenhet a holtpontról és az ezernyi kompromisszum után 
talán sikerül létrehozni a hatékony együttműködés alapjait.  

A háborúnak nem csupán katonai dimenziói vannak. A cél nemcsak az „el-
lenség” legyőzése, hanem magának a háborúnak a megakadályozása, és a II. 
világháború óta fennálló viszonylag békés viszonyok megőrzése. 

A cél közös, az eszköz az együttműködés és „fő a bizalom”. 
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