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„We look forward to Europe, united and 
strong – speaking with a common voice – 

acting with a common will – a world power 
capable of meeting world problems as a full 

and equal partner.”  
(John F. Kennedy) 

ELŐZMÉNYEK 

Mielőtt hozzáfognék a konkrét történeti események és a tények vizsgálatához, 
röviden meg kell válaszolnom egy alapvető kérdést. Miért merült fel az európai 
államokban saját biztonsági szervezetük létrehozása, ahelyett, hogy a NATO 
„európai szárnyát”1 erősítették volna, és az Egyesült Államokkal szemben pró-
báltak volna az Észak-atlanti Szövetség keretein belül nagyobb autonómiát ki-
harcolni? A válasz erre mindenképpen többrétű. 

A hidegháború megszűntével komolyan felmerült annak a lehetősége, hogy 
az Egyesült Államok kivonja csapatait Európából., illetve hogy olyan szintre 
csökkenti jelenlétét, hogy az már semmifajta relevanciával nem bír Európa jövő-
jére nézve.2 Erre utalt egyfelől a törvényhozásban időről-időre felbukkanó 
izolacionista hang,3 másfelől a jelentős amerikai csapatkivonások Nyugat-
Európából.4 Ez könnyen olyan érzéshez vezethetett az európai vezetők köré-
ben, hogy Amerika „magára hagyja” Európát a „Gonosz Birodalmának”5 meg-
szűntével. Csakhogy korántsem volt biztos, hogy a veszély elmúlt. A Balkánon 
és a volt Szovjetunió területén számtalan olyan potenciális válsággóc létezett, 
amelyek veszélyt jelenthettek Európára, és az is világos volt, hogy (különösen a 
kisebb EU tagállamok) képtelenek lennének ezekkel önállóan megbirkózni. 

Volt (és van is) továbbá egyfajta „kisebbrendűségi érzés” Európa államaiban 
„nagy kisöccsükkel,” az Egyesült Államokkal szemben.6 Különösen igaz ez ka-
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tonai téren, ahol a XX. század három nagy európai konfliktusát (világháborúk, 
hidegháború) mindig csak Amerika segítségével voltak képesek eldönteni. Úgy 
vélem, Európa politikusai egyszerűen el sem tudják képzelni, hogy egy katonai 
szövetségben akár egységes fellépéssel is ellensúlyozhatnák Amerika befolyását. 
(Tegyük még hozzá, ennek az érzésnek a kialakításában az elmúlt tíz év történé-
sei is jelentős szerepet játszottak, mint az majd látható lesz.) A fenti felfogás 
nyilvánvaló következménye, hogy ezek az államok úgy érzik, csak akkor lehet 
igazi befolyásuk a biztonságpolitika (legalább egyes) kérdéseire, ha az azokat 
megoldani hivatott szervezetből kihagyják az Egyesült Államokat. 

A másik magyarázat a három európai nagyhatalom viszonyában keresendő. 
Bár különböző indokkal, de mind Franciaországnak, mind Németországnak 
nemzeti érdeke a szorosabb európai integráció, a biztonság- és védelempolitika 
területén is. Természetes tehát, hogy ők az ESDI fő mozgatói. Annál is inkább, 
mert mindketten úgy érezhetik, a NATO-ban a britek tényleges súlyuknál job-
ban vannak képviselve, és ezzel az európai szövetségesek között háttérbe szorít-
ják őket.7 Ebből a helyzetből az egyik kiút valóban egy új szervezet létrehozása.  

Nagy-Britannia számára pedig mindezek után a kérdés így vetődik fel: „Az 
ESDI meg fog valósulni (bárhogyan is próbáljuk lassítani a folyamatot); csak az 
a kérdés, velünk, vagy nélkülünk?”8 Mivel a brit politikának ősidőktől fogva fő 
félelme, hogy valaki a kontinensen hegemóniát szerez, majd ezt a szigetországra 
is ráerőlteti, így egyetlen logikus megoldás kínálkozik – Nagy-Britanniának kell a 
kezdeményezés élére állnia, ezzel őrizve meg pozícióit. Tehát Nagy-Britannia is 
támogatja az ESDI-t, bár megint csak más okokból, mint kontinentális partne-
rei. 

Az ESDI fejlődése mind a mai napig nem fejeződött be, sőt, a 2001. szep-
tember 11-i terrortámadások után mintha hangsúlytalanabbá vált volna. Ezért 
nem vizsgálható csak a jelenben, mindenképpen szükséges, hogy legalább a 90-
es évek történéseit áttekintsük. Csak így érthető meg mind a mai, gyakran ambi-
valens struktúra. A történeti megközelítés betekintést nyújt az események dina-
mikájába is, hiszen nem szabad elfelejtenünk, hogy az ESDI az EU tagállamok 
akaratának „eredőjeként” öltött mindenkor testet (az elmúlt másfél-két évet 
leszámítva, komolyabb intézményi háttér nélkül még a más, kiforrottabb nem-
zetközi rezsimekre jellemző „önmozgás” sem jellemezte),9 és mindmáig a tagál-
lamok biztonságpolitikájának függvényében alakul. 

Már ezekben a kezdeti az időkben láthatóvá vált, hogy ellentétben más közös 
európai tervekkel, a védelempolitika területén mindössze négy szereplő mozgá-
sát kell nyomon követnünk, ha meg akarjuk érteni a folyamatokat: A „hagyo-
mányos” három európai nagyhatalmat, Nagy-Britanniát, Franciaországot és 
Németországot, valamint a negyedik, Európán kívüli „európai” hatalmat, az 
Egyesült Államokat – az elmúlt évtizedben e négy hatalom konstellációja hatá-
rozta meg Európa biztonságpolitika képét. Bár a kisebb államoknak is van némi 

 



befolyása, ezt általában csak valamelyik nagyhatalomhoz csatlakozva tudják ki-
fejteni, és ők maguk javarészt csak „alkalmazkodnak,” ahelyett, hogy alakítanák 
a történéseket. Kivételt jelenthet, ha valamely ország éppen a soros elnök tisztét 
tölti be, ilyenkor nyilván némileg nagyobb befolyással bír az események alakulá-
sára.10

További sajátossága ennek a vizsgálódásnak, hogy bár igyekszik az EU-ra, és 
annak külpolitikai/biztonságpolitikai intézményeire koncentrálni, mégsem kor-
látozhatom körét csak ezek bemutatásának. Európa biztonságpolitikai arculatát 
ugyanis nem csak az EU (sőt, nem is elsősorban az EU!) intézményrendszere 
adja, hanem mind a mai napig a NATO tekintendő az európai biztonság sarok-
kövének.11 Egy harmadik intézmény, a Nyugat-Európai Unió (WEU) is fontos 
szerepet játszott a 90-es évek nagy részében. Tehát, ahogy egyik szemünket 
állandóan a három (négy) legjelentősebb országon kell tartanunk, úgy nem árt, 
ha másik szemünket hozzászoktatjuk ahhoz, hogy egyszerre három, egymást 
részben átfedő, és egymásra gyakran ható intézmény mozgását kövesse nyo-
mon. Ha ez a bűvészmutatvány sikerült, csak akkor kezdhetünk hozzá az elmúlt 
bő egy évtized folyamatainak elemzéséhez. 

A HIDEGHÁBORÚ VÉGÉTŐL MAASTRICHTIG 

A hidegháború végeztével Nyugat-Európa biztonság- és védelempolitikai képe 
meglehetősen zavaros volt; a szovjet fenyegetés elmúltával az addigi legfonto-
sabb összetartó erő megszűnt, ugyanakkor számos új fenyegetéssel12 is szembe 
kellett néznie Nyugat-Európa államainak. Ennek következtében az államok 
biztonságpolitikájának számos, addig megkérdőjelezhetetlennek tekintett alap-
igazsága vált bizonytalanná. 

A biztonságpolitikai térkép, ami az intézményeket illeti, röviden felvázolva a 
következőképpen festett: A NATO továbbra is megmaradt vezető szervezet-
nek, lévén hogy egyedül ez a szövetség volt képes mindenre kiterjedő garanciát 
biztosítani a kontinensnek a fenyegetések teljes skálája ellen. A WEU 1984-es 
újraélesztése után igaz, csak kisebb műveletekben (Operation Cleansweep, 1987) 
vett részt, 13 és ténylegesen hiányzott a kapacitása akárcsak egy alacsony intenzi-
tású regionális konfliktus kezeléséhez is, mindenesetre sok európai ország eb-
ben a szervezetben látta a hidegháború utáni önálló európai biztonságpolitika 
lehetséges keretét.14 Rövid ideig az EBÉE is szóba került mint lehetséges keret-
szervezet,15 ez azonban már a kezdetektől nem csak több nagyhatalom támoga-
tásának hiányában, hanem annak a ténynek is köszönhetően, hogy Oroszország 
is tagja a szervezetnek, irreálisnak bizonyult. Létezett továbbá az EK külpoliti-
kai egyeztető szerve, az európai politikai kooperáció (EPC), amely 1983 óta 



elméletileg kisebb súlyú biztonságpolitikai kérdések kezelésére is fel volt hatal-
mazva,16 ezzel a lehetőséggel a gyakorlatban azonban nagyon kevéssé élt.17

A Bush-kormányzat sietett megnyugtatni európai partnereit,18 hogy nem 
hagyja őket magára a közvetlen fenyegetés elmúltával, és hogy a NATO tovább-
ra is biztosítani fogja Európa védelmét. Ezt különösen azok az európai orszá-
gok üdvözölték, amelyek nem rendelkeztek saját atomütőerővel, vagy pedig 
méretüknél (haderejüknél) fogva érdekeltek voltak valamiféle közös biztonsági 
rendszer fenntartásában. Közülük is a leginkább Németország volt, amely elé-
gedett volt a továbbra is fenntartandó amerikai jelenléttel a kontinensen. Amel-
lett, hogy a szövetség további fenntartása biztosította az ország védelempoliti-
kájának egyébként hiányzó nukleáris dimenzióját, Németország magának a 
szervezeten belül tartásával eloszlatta a különösen Franciaország részéről az 
újraegyesítést követően feltámadt félelmeket a német külpolitika esetlegesen újra 
„nagyhatalmivá” válásártól.19

A Bush-adminisztráció másrészről növekvő gyanakvással figyelte Franciaor-
szág kísérletét az ESDI megerősítésére. Azután ugyanis, hogy Mitterand kísérle-
tei20 1990-91-ben kudarcot vallottak a NATO radikális stratégiai felülvizsgálat-
ára (ez 1991 végén vált nyilvánvalóvá, az új stratégiai koncepció elfogadásával),21 
és az Európai Konföderáció terve is kudarcot vallott,22 a francia politika hozzá-
látott egy, a NATO-val párhuzamos, ám attól különálló európai biztonsági 
rendszer megteremtéséhez, az EK-ra és a WEU-ra alapozva. 

MAASTRICHT 

1991 júniusára, amikor a Kormányközi Konferencia a Politikai Unióról (Inter-
Governmental Conference – IGC) döntő szakaszához érkezett, a részt vevő EK 
tagországok többsége már elfogadta az eredetileg német-francia kezdeménye-
zésként 1990 végén Rómában született indítványt, miszerint a létrehozandó 
Európai Unió (EU) tartalmazzon közös kül- és biztonságpolitikát is.23

Az idáig vezető út azonban nem volt zökkenőmentes: Franciaország és Né-
metország, bár mindkét ország támogatta a tervezetet, véleménye mégsem 
egyezett teljesen. Franciaország továbbra is vezető szerepre törekedett, és tehet-
te ezt annál könnyebben, hiszen Németországtól eltérően csak igen lazán kap-
csolódott a NATO struktúrájához,24 és számára jelentős amerikai csapatoknak a 
kontinensen maradása sem feltétlenül volt létfontosságú. Franciaország az 
1960-as évektől kezdve, a közös európai kül- és védelempolitika 
„europanizálására” törekedett.25 Németország ezzel szemben sokkal inkább 
féltette transzatlanti kapcsolatait, ennek megfelelően kevésbé volt hajlandó 
szembehelyezkedni az ekkor még igen erősen megfogalmazódó – egy önálló 
európai védelmi identitással kapcsolatos – amerikai félelmekkel.26 Végül is 

 



mindkét ország egyetértett abban, hogy a WEU-t kell megbízni a közös véde-
lempolitika irányításával, egészen addig, amíg lehetségessé nem válik a Római 
Szerződés és a Brüsszeli Szerződés összeolvasztása. 

A Jacques Delors által vezetett EK Bizottság az Öböl-háború tapasztalatai 
alapján amellett érvelt, hogy a WEU helyett az EU-n belül valósítsák meg a ter-
vet, ez az elképzelés Nagy-Britannia ellenállásán azonban megbukott.27 A britek 
nyilvánvalóan kényelmetlenül érezték volna magukat, ha védelmi és biztonsági 
kérdésekben bármiféle szupranacionális szerv befolyása érvényesül, és sokkal 
nyugodtabbak voltak így, hogy a WEU alapvetően kormányköziségre épülő 
struktúráján belül sikerült tartaniuk a kérdést. 

A kialakult, meglehetősen ellentmondó elképzelések közepette végül is két 
lehetséges megoldás kristályosodott ki28: Az egyik az 1991 októberében megfo-
galmazott közös olasz-brit levélben látott napvilágot, lényege pedig az volt, 
hogy bár elfogadja a kapcsolatot az EU és a WEU között, ez azonban semmi-
képpen sem gyengítheti a NATO-ban való szerepvállalást. A másik elképzelést a 
német-francia-spanyol levél tükrözte, amely szerint erős közös kül- és védelem-
politikára van szükség, amely a Tanács hatáskörébe lenne utalva, valamint mi-
nősített többséggel is működne. Továbbra is ragaszkodtak a WEU szoros integ-
rációjához, valamint későbbi EU-ba való beolvasztásához. 

Olaszország és Spanyolország csatlakozása a két (az „atlanticista” és az 
„europanista”) elképzeléshez jórészt annak köszönhető, hogy mindketten a 
„döntőbíró” szerepét akarták eljátszani a konfliktusban. Mint a végkifejletből 
látható lesz, ez nem igazán sikerült egyiknek sem, ugyanis végül kompromisz-
szum született. 

E kompromisszum végkifejletét jól ismerjük: Maastricht eredményeként lét-
rejött az EU a „három pilléres” szerkezettel, ezen belül pedig a második pillér 
lett a közös kül- és biztonságpolitika (CFSP), amely az EPC-t váltotta fel. A 
CFSP-nek két eszköz állt rendelkezésére, a közös állásfoglalások, (Common 
Positions) és a közös cselekvés (Joint Actions), amelyeket a Tanács alkalmazhatott 
minősített többségi szavazással (QMV). A WEU viszont nem olvadt be, az V. 
Cím J.4.2. szakasza29 szerint a Tanács csak „kérhette” a WEU-t, nem „utasíthat-
ta.” A kompromisszum, végső soron, figyelembe véve a fentebb vázolt célokat 
és erőviszonyokat, reálisnak nevezhető30 az adott időszakban, ráadásul nyitva 
hagyta a lehetőséget a továbblépésre. 

Némileg talán meglepő módon, francia nyomásra a szerződés fent említett 
V. cím tartalmazta a „kollektív védelem” addig exkluzívan NATO-nak fenntar-
tott lehetőségét is, igaz, csak feltételes módban, és távlati célként.31 Mint az óva-
tos megfogalmazásból is kitűnik, a tagállamok igyekeztek elkerülni még a látsza-
tát is annak, hogy valódi közös védelmi képességek kifejlesztésére törekednének. 
Ezzel nem csak az amerikai gyanakvást igyekeztek elaltatni, hanem nyilvánvaló-
an igyekeztek figyelembe venni a témában megmutatkozó brit érzékenységet is. 



MAASTRICHTTÓL AMSZTERDAMIG 

Maastricht hatása többirányú volt: Egyrészt nyitva hagyta a lehetőséget, hogy 
azok az államok, amelyek akarják, elmélyítsék védelmi együttműködésüket, és 
egyelőre a CFSP-n kívül, megteremtsék a majdan reményeik szerint felállítandó 
európai hadsereg (a közös védelempolitika végső záloga) magját, másfelől azzal, 
hogy a WEU-t, ha csak igen kis mértékben is, de a közös biztonságpolitika vég-
rehajtójává tette, beindított egy sor, messzire vivő intézményi reformot. A kö-
vetkezőkben ezeket kísérlem meg vázlatosan áttekinteni. 

KATONAI KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE 

A Maastrichti Szerződéssel szinte egyidőben, 1992 májusában Mitterand és 
Kohl, La Rochelle-i találkozójuk után bejelentették az EuroCorps létrehozását, 
amely egy kb. 5000 fős német-francia katonai egység felállítását jelentette, 
Strasbourg-i állomáshellyel.32 Nem sokkal később Belgium, Spanyolország és 
Luxembourg is csatlakozott a kezdeményezéshez. Azon túl, hogy a résztvevők 
ezt egy jövőbeni „Európa Hadsereg” magjának tekintették, Németországnak 
további érdekei is fűződtek létrejöttéhez. Egyfelől ezzel kívánta biztosítani a 
további francia katonai jelentétet német területen33 (1990-ben Mitterand a teljes 
2. Francia Hadsereg kivonásával fenyegetőzött),34 másrészt ezzel szándékozott 
Franciaországot újra bevonni az integrált európai/transzatlanti katonai struktú-
rába, amelyből de Gaulle 1966-ban kilépett. 

Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia ezzel szemben mindezt úgy tekintet-
te, hogy Franciaország készül egy, a NATO-val rivalizáló rendszerbe bevonni a 
résztvevő országokat. A feszültség egyre növekedett, míg végül az Egyesült 
Államok 1993 januárjában elérte, hogy vészhelyzet esetén az EuroCorps a NA-
TO Európai Főparancsnokának (SACEUR) irányítása alá kerüljön. Ezzel tulaj-
donképpen a német álláspont győzedelmeskedett, hiszen ha közvetve is, de 
Franciaország elkezdte a visszatérést a NATO keretei közé.35 Intő jel is volt ez a 
francia diplomáciának, hiszen fel kellett ismerniük, nem tudnak a NATO-nak 
igazi alternatívát ajánlani, és egyre kevésbé folytatható az addigi különállást hir-
dető politika. 

A NATO déli szárnyának országai is hozzákezdtek saját kooperációjukhoz, 
szintén Franciaország vezetésével (ezért is tűnt valószínűnek, hogy Franciaor-
szág egy, a NATO-val konkuráló szervezet létrehozására törekszik). Az 
EUROFOR és ennek tengeri kiegészítője. az EUROMARFOR 1995 májusában 
alakult meg, Franciaország, Spanyolország, Portugália és Olaszország részvéte-
lével.36

 



POLITIKAI ESEMÉNYEK AZ EU-N KÍVÜL 

A Maastricht-tól Amszterdamig terjedő időszak egyik legfontosabb politikai 
fejleménye a WEU 1992-es petersbergi csúcstalálkozóján elfogadott dokumen-
tum, amely meghatározta a CFSP és a WEU által felölelendő feladatok körét, 
abban az esetben ha a NATO (vagyis az Egyesült Államok) nem kíván részt 
venni a konfliktusban. Az úgynevezett „petersbergi feladatok” három nagy terü-
letet fognak át:37 humanitárius akciók, békefenntartás, illetve krízis-
management, amelynek része lehet akár a béketeremtés is. 

Létrehozták továbbá a Tervezőcsoportot,38 amelynek feladata az (ekkor még 
nem létező!) katonai erők felhasználásának koordinálása, és opciók előterjeszté-
se volt a WEU Miniszterek Tanácsának számára. Sajnos itt is tetten érhető volt 
az a (főleg az Atlanti-óceán túlpartjáról) sokat kritizált európai gyakorlat, amely 
szerint „a szekeret fogják a ló elé,”39 vagyis sokkal buzgóbbak az intézmény-
kreálás területén, mint a tényleges képességek megteremtésén. 

A találkozó eredménye azért is nagyon fontos, mert pontot tett egy, évek óta 
húzódó vita végére, nevezetesen, hogy az egyértelműen a NATO-nak fenntar-
tott kollektív védelmen kívül eső feladatok40 (amelyek nagy része ráadásul a szö-
vetség határain kívül kerül végrehajtásra) ellátása kit illet abban az esetben, ha a 
NATO mint szervezet nem kíván beavatkozni. (A gyakorlatban ez azt jelenti, 
hogy az Egyesült Államok nem kíván beavatkozni.)41 Ezzel egyben meghúzta a 
határvonalat a két szervezet működési területét illetően. Fontos volt ez a csúcs 
abból a szempontból is, hogy a későbbiekben állandó hivatkozási ponttá vált 
mind a WEU, mind az EU dokumentumokban. 

Ahhoz, hogy az ESDI a gyakorlatban is működőképes legyen, az előző alfe-
jezetben leírt fejlesztések nem lettek volna elégségesek. Jól látszott, hogy a szük-
séges beszerzések még Franciaországnak is (amely pedig, a többi európai or-
szággal ellentétben nemhogy csökkentette volna, de még növelte is védelmi 
kiadásait42) túl nagy terhet jelentenének. A megoldás végül is a Clinton-
adminisztrációtól jött, amely gyökeresen más külpolitikai elképzeléseket képvi-
selt, mint elődje a Fehér Házban. A NATO 1994-es brüsszeli csúcstalálkozóján 
Clinton elnök „szabad kezet adott” az ESDI felfejlesztéséhez, sőt, felajánlotta, 
hogy a WEU feladatai végrehajtása során használhatja a NATO erőforrásait,43 a 
feltétel mindössze a „3D” betartása: „no decoupling, no duplication, no 
discrimination,”44 vagyis a WEU tevékenysége nem vonhatja el a szövetségese-
ket a NATO-ban teljesítendő feladataiktól, nem kettőzhetik meg szükségtelenül 
a már meglévő erőforrásokat, valamint nem sérthetik a nem EU-tag NATO-
tagok érdekeit. Látható, hogy a dolgok jelenlegi állása szerint a fenti kritériumok 
egyike sem szabad, hogy gondot okozzon a CFSP résztvevőinek. 

1996-ban, a NATO berlini45 csúcstalálkozóján az együttműködés tovább mé-
lyült, az itt elfogadott koncepció szerint a WEU „kölcsönvehet” a NATO-tól 



erőforrásokat.46 Magának a koncepciónak az Alkalmi Harci Kötelék (CJTF) 
nevet adták. Bár Franciaország tiltakozott a megoldás ellen,47 a NATO főbb 
parancsnokságain belül hoztak létre CJTF-magokat, amelyek konfliktus esetén 
leválaszthatóak és önállóan is képesek a szükséges koordinációra.48 Természete-
sen a kölcsönvétel (és az esetleges, utólag jelentkező NATO-akció esetén – a 
„NATO first” doktrínának megfelelően – a visszavétel!) pontos módozatait ki 
kell dolgozni – erre szolgálna az 1999-es washingtoni NATO-csúcs után Berlin-
plusznak49 átkeresztelt megállapodáscsomag, amely azonban mind a mai napig 
nem került aláírásra, később ismertetendő okok miatt. 

A fenti két esemény jelentősége nem csak abban áll, hogy végre biztosították 
a WEU-nak (és rajta keresztül a CFSP-nek) a lehetőséget, hogy ténylegesen 
végrehajthasson feladatokat. Sokkal jelentősebb az, hogy egyértelműen jelezték: 
Az Egyesült Államok és a NATO elfogadja az ESDI létét, nem csak mint a 
NATO „európai pillérjét”, de mint önállóan létező és cselekvő identitásét is. Ez 
elsősorban nyilván a Clinton-kormányzat világpolitikai felfogásával magyarázha-
tó, amely sokáig hitt abban, hogy annak ellenére, hogy a hidegháború végével 
Amerika maradt az egyetlen „szuperhatalom,” van létjogosultsága a multipoláris 
világrendnek, tehát szükség van regionális hatalmakra. Az EU és az ESDI nyil-
vánvalóan remekül beleillett ebbe a szerepkörbe, hiszen „optimális működés” 
estén képesnek kellett volna lennie a kontinens békéjének és stabilitásának ame-
rikai beavatkozás nélküli biztosítására is. Nyilván ez volt az egyik oka, hogy a 
Clinton-kormányzat ennyire „engedékenynek” bizonyult az európai terveket 
illetően, és ténylegesen csak a vitális amerikai érdekek tiszteletben tartását köve-
telte meg a résztvevő országoktól. 

Felfoghatjuk másrészt a folyamatot úgy is, mint a NATO fokozatos 
„europaizációját50” Azzal, hogy a hidegháború véget ért, az Egyesült Államok 
érdeklődése, bár nem csökkent Európa iránt, sőt két háborút is megvívott a 
kontinensen (1995. Bosznia; 1999. Koszovó) mégis egyre határozottabban fo-
galmazta meg azt az igényét, hogy Európa vegye végre kézbe saját ügyeit, és ne 
támaszkodjon szinte kizárólagosan az amerikai katonai erőre.  

KONFLIKTUSKEZELÉS 

Az elmúlt évtized leghosszabb és legvéresebb háborúja51 Európában a volt Ju-
goszlávia területén zajlott: 1991-től 1995-ig a mai Szlovénia, Horvátország és 
Bosznia területén, végül 1999-ben a koszovói háború.52 Sok tekintetben ponto-
san olyan konfliktus volt, amilyet a petersbergi nyilatkozat leírt, tehát kitűnő 
terep lett volna a ESDI képességének és létjogosultságának igazolására. 

A CFSP résztvevői először gazdasági szankciókkal próbálkoztak, majd, látva 
ezek sikertelenségét, nem folyamodtak katonai eszközökhöz, éppen ellenkező-
leg, továbbra is diplomáciai úton próbálták meg a polgárháborút rendezni. 

 



Technikailag tulajdonképpen már a CFSP létrejötte előtt hozzáfogtak a külön-
böző eszközök alkalmazásához,53 miközben a WEU-ban több javaslat is fölme-
rült egy békefenntartó erő telepítésére. A terv végül Nagy-Britannia ellenállásán 
bukott meg, mégpedig azért, mert a politikai vezetés félt belemenni egy olyan 
konfliktusba, amelyből nem tudhatták, hogyan lesznek képesek kikeveredni. 

A vita gyakorlatilag a daytoni megállapodásig folytatódott, nem sok sikerrel. 
Rögtön látszott a CFSP legfőbb gyengéje: annak ellenére, hogy közös döntése-
ket kellett hozniuk, a résztvevő országok képtelenek voltak önmagukat egy kö-
zösségként szemlélni, nem tudtak saját nemzeti érdekeik fölé emelkedni. De 
még ha ez sikerült is volna, akkor is eltértek az általuk felfogott „európai érde-
kek.” A három nagyhatalom, ahogyan más-más Európai Uniót álmodott meg, 
úgy másként is látta egy-egy adott konfliktusban „Európa” érdekeit. Így az am-
biciózus tervezetek rendre elbuktak egyik vagy másik ország ellenállásán. Főleg 
Franciaország és Nagy-Britannia félt attól, hogy a beavatkozással olyan helyzet-
be kerülne, amiből nincs biztos kiút.  

Utólagosan visszatekintve, valószínűnek látszik, hogy addig nem is igazán le-
hetett volna eredményt elérni (figyelembe véve az európai országok katonai 
kapacitását), amíg a harcoló felek ennek ellenálltak. 

Egyetlen alkalom volt, ahol a WEU sikert tudott felmutatni: A Biztonsági 
Tanács 713. és 757. határozata értelmében Jugoszlávia ellen embargót rendeltek 
el. Az Adriai-tengeren és a Dunán ennek biztosítását a WEU vállalta magára, 
„Operation Sharp Fence” néven. Csakhogy a tengeren ez egy ugyanilyen célú 
NATO-művelettel zajlott párhuzamosan. Hogy a helyzet abszurditását meg-
szüntessék, 1993 nyarán a WEU kontingenst is NATO-parancsnokság alá he-
lyezték, az akció nevét pedig „Operation Sharp Guard”-ra változtatták. A WEU 
szereplése az Adriai-tengeren ezzel gyakorlatilag véget ért (bár formálisan to-
vábbra is irányította egységeit, de most már a NATO felügyelete alatt), a háború 
után is csak Mostar rendőrségét biztosította a WEU néhány száz fővel.54

Nem sokkal a boszniai háború befejezése után, 1997 tavaszán újabb alkalom 
kínálkozott az ESDI létjogosultságának demonstrálására, amikor Albániában a 
pilótajátékok összeomlása után megbukott a kormány, majd pedig a fegyverrak-
tárak kifosztása után teljes anarchiába süllyedt az ország. 

Az Egyesült Államok hamar jelezte, hogy nem kíván részt venni a konfliktus 
megoldásában,55 tehát az EU számára nyitva állt a lehetőség, hogy a CFSP al-
kalmazásával szerepet vállaljon a megoldásban. Sokak nagy csalódására, az EU-
tagállamok képtelenek voltak egységes álláspontra jutni, főleg Németország 
(történelmi és alkotmányos kifogásokra hivatkozva) és Nagy-Britannia (ahol 
nem sokkal voltak a választások előtt) tartózkodása miatt. Végül aztán egy ad 
hoc koalíció jött létre, olasz vezetéssel, és mind az EU-tól, mind a WEU-tól 
(amely az EU felkérésére várt) függetlenül hajtotta végre feladatát. (Egyébként 
meglehetős sikerrel, tekintve a kiindulóhelyzetet.) 



A fenti példák azt hiszem, egyértelműen bizonyítják, hogy a CFSP Maastricht 
utáni formájában nem volt képes ellátni legfőbb feladatát, Európa biztonságá-
nak garantálását. Még olyan viszonylag egyszerűnek tűnő kérdésekben, mint az 
adriai blokád vagy az albániai „rendcsinálás” is, hamar kiderült, hogy a tagor-
szágok képtelenek saját nemzeti érdekeiken egy kicsit is felülemelkedni, vala-
mint hogy az általuk a közös érdekről vallott nézetek túl messze esnek egymás-
tól ahhoz, hogy sikeres közös cselekvésre ösztönözhetnének. 

Gondot okozott az is, hogy mindhárom európai nagyhatalom el volt foglalva 
saját belső problémáival, így nagyon nehezen vállalkoztak arra, hogy részt ve-
gyenek egy esetleg áldozatokkal járó, bizonytalan kimenetelű konfliktus rende-
zésében.  

AMSZTERDAM 

Mivel a tagországok csak lassan ratifikálták a Maastrichti Szerződést, így az 
1996-97-es IGC sok tekintetben korai volt.56 A szerződés J.4.6. cikkelye szerint 
az IGC feladata volt, hogy felülvizsgálja a CFSP működését, valamint javaslato-
kat kellett, hogy tegyen annak kiegészítésére. Maastricht sok kérdést nyitva ha-
gyott, így, amint az már a Westendorp-jelentésből, illetve a WEU madridi jelen-
téséből57 is nyilvánvalóvá vált, heves vitákra lehetett számítani ezen a területen 
is. 

Mint már korábban is, most is a német-francia integrációs törekvés volt a fo-
lyamat „motorja.” A német diplomácia helyesen látta, hogy integrációs törekvé-
seit csak francia támogatással viheti végbe, a franciák számára pedig elsősorban 
a monetáris unió területén volt fontos a német részvétel. A két ország elképze-
lései mégis eltértek: Németország kifejezetten szupranacionális keretekben gon-
dolkodott (valamint nyitni akart kelet felé), míg a franciák, annak ellenére, hogy 
Chirac sokkal inkább „európai” politikát folytatott, mint elődei, továbbra is 
fenn akarta tartani a szervezet kormányközi jellegét. A két ország mindezek 
ellenére egyetértett Kohl és Chirac badeni találkozóján, hogy közösen fognak 
fellépni. és közös álláspontot képviselnek.58

Nagy-Britannia John Mayor konzervatív kormányzata alatt továbbra is tar-
totta magát az addigi, erősen integráció-ellenes álláspontjához, és bár sokan 
reménykedtek kormányváltásban az IGC alatt, egyértelműen látszott, hogy egy 
munkáspárti kormányzat sem hozna jelentős változást a hátralévő rövid időben 
a kül- és biztonságpolitika kényes területén. 

A CFSP jövőjét illetően Németország elképzelése világos volt: egy olyan 
szervet szerettek volna látni, amely képes nemzetek fölötti módon gondolkodni, 
és ezt csak úgy tudták elképzelni, ha megszabadítják az egyhangúság „kényszer-

 



zubbonyától.”59 Javasolták a „konstruktív tartózkodás” intézményének beveze-
tését. 

Franciaország az 1996 februári freiburgi találkozó után támogatta a német 
javaslatot, mindössze a minősített többségű szavazás működésének megváltoz-
tatását kérte.60 A francia javaslat része volt a CFSP képviselő (High 
Representative) kinevezése. Németországgal együtt támogatták egy tervezőcso-
port létrehozását is. 

Anglia 1996 márciusában jelentette meg Fehér Könyvét61 az IGC-ről, amely-
nek fő gondolata az volt, hogy a hatékonyságot kell szem előtt tartani a CFSP 
megalkotásánál; elvetette ugyanakkor a többségi szavazás elvét, és inkább a 
nemzetállami gondolkodásmód megváltoztatását sürgette. 

Több olyan elképzelés is napvilágot látott, hogy a WEU-t olvasszák be az 
EU struktúrájába – ezt egy háromlépcsős folyamatként képzelték el.62 Ez több 
okból is ellenállásba ütközött, elsősorban a britek részéről: Nem tartották sze-
rencsésnek, ha a WEU képtelenné válik önálló cselekvésre, függetlenül az EU-
tól, másrészt pedig (és ezt az Egyesült Államok is megfogalmazta) nem volt 
megengedhető, hogy nem NATO-tag EU tagok a WEU révén automatikusan 
NATO garanciákat kapjanak.63

Mivel nem sikerült a különböző nézőpontok között kompromisszumot elér-
ni, így nem lehetett volna mást tenni, mint a legminimalistább elképzelést alapul 
venni, ha a tagok megegyezést akartak elérni. A másik lehetséges megoldásnak a 
„flexibilitás” látszott.64 A Schengeni Egyezmény vagy a monetáris unió (EMU) 
jó példát nyújtott erre. Nagy-Britannia, Dánia és Svédország ellenállása miatt 
végül is a külpolitikai kérdéseket szinte teljesen kihagyták az Amszterdami Szer-
ződés tárgyalásából, hogy más területeken az EU előre tudjon lépni.65 Ennek 
köszönhető többek között, hogy a témával foglalkozók az Amszterdami Szer-
ződést kudarcnak tekintik. 

Volt azonban három olyan terület a CFSP-n belül, ahol valamelyest haladást 
sikerült elérni: 

1. A Tanács főtitkára egyben a CFSP képviselője lett, ugyanakkor nem vált 
egyértelművé, hogy ebben a minőségében mi is a pontos feladata – arról nem is 
beszélve, hogy a főtitkár e nélkül az új feladat nélkül is túl volt terhelve.66

2. Egy „politikai tervező és korai előrejelző egység” (Policy Planning and 
Early Warning Unit – PPEWU) került felállításra, hogy a főtitkár CFSP-vel kap-
csolatos munkáját segítse. Ennek hatékonysága nagyban függ a főtitkár befolyá-
sától, mivel önállóan nem, csak a főtitkáron keresztül cselekedhet. 

3. A Szerződés felhatalmazza a Tanácsot, hogy „védelmi jellegű ügyekben” 
döntést hozzon a „közös stratégiákról.” 

Minimális továbblépésnek lehettünk tanúi a Maastrichtban megfogalmazott 
„kollektív védelem” területén is. A szerződés 17. cikke67 szerint az előzőleg 
használt fokozatos („gradual”) helyett a progresszív („progressive”) szót hasz-



nálták, valamint eltűnt a jövőre utaló kifejezés („in time”). Bár mindez az öt 
évvel azelőttinél nagyobb eltökéltséget bizonyított, még mindig kellőképpen 
homályos maradt ahhoz, hogy ne tekinthessük többnek puszta szépségtapasz-
nál, amely az ezen a területen uralkodó jelentős nézetkülönbségeket volt hiva-
tott leplezni. 

Érdekes, és azóta is sok vitára ad okot az Amszterdami Szerződés 24. cikke: 
Ez felruházza a CFSP mechanizmusát az államokkal és nemzetközi szerveze-
tekkel való, külpolitikai jellegű egyezmények kötésének jogával (illetve a III. 
pillér mechanizmusait a maguk területén). Ezzel, indirekt módon, nemzetközi 
jogi személyiséget ad az EU-nak.68 (Eddig ugyanis csak az EK rendelkezett 
ilyennel.69) 

Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy a várakozások ellenére Amszter-
dam nem hozott gyökeres változást a CFSP működésében. Továbbra is fenn-
maradt a közös kül- és biztonságpolitika kormányközi jellege, a WEU is fenn-
maradt mint független szervezet, és magának az EU-nak a döntéshozatali mód-
ját sem sikerült jelentősen egyszerűsíteni. Ekkorra vált nyilvánvalóvá az is, hogy 
a biztonsági kérdésekben a NATO marad domináns, és az (W)EU legjobb eset-
ben is csak kiegészítő szerepet játszhat. Amszterdam is jól mutatta, hogy az 
európai hatalmak a biztonságpolitika kérdéseit még mindig csak nemzeti keretek 
között tudják elképzelni, és az államok szuverenitásának olyan elengedhetetlen 
részének tartják, amelyről semmiképpen nem mondanak le. Ahhoz, hogy ez a 
felfogás kicsit is változzék, valami gyökeresen újnak kellett történnie: ez volt a 
koszovói háború. 

KOSZOVÓ ÉS KÖVETKEZMÉNYEI 

Miután a Rambouillet-i tárgyalások kudarcot vallottak, egyre valószínűbbnek 
látszott, hogy a koszovói válság nem lesz megoldható békés úton. A NATO 
egyre határozottabb ígéreteket tett a koszovói beavatkozásra, de úgy tűnt, Szer-
bia nem hátrál meg. Végül 1999. március 24-én a Javier Solana NATO-főtitkár 
bejelentette, hogy kiadta a parancsot légicsapások végrehajtására, hogy Szerbiát 
ezzel bírja a szövetség jobb belátásra. A háború politikai körülményeit és ered-
ményeit e helyütt nem taglalnám, inkább csak az európai országok által levonha-
tó katonai tanulságokra térnék ki,70 mivel döntően ezek határozták meg az eu-
rópai államok válság utáni reakcióit: Míg az Egyesült Államok a hadművelet 
végére 645 repülőgéppel rendelkezett a térségben, addig a többi szövetséges 
(Törökország kivételével mindannyian EU-tagok is) mindössze 277 gépet vo-
nultatott fel. Az Egyesült Államok gépei repülték a támadó bevetések 52%-át, 
és az egyéb, „kiszolgáló” (felderítő, légi utántöltő, előretolt irányító) bevetések 
70%-át. Ugyanakkor amerikai gépek dobták le a hadianyag 80%-át, ők repülték 

 



a felderítő- és elektronikai ellentevékenység- (ECM) bevetések 90%-át, és ők 
indították a robotrepülőgépek 95%-át! Azt hiszem, nem szükséges tovább tag-
lalni, hogy az Egyesült Államok nélkül még egy ilyen, „mindössze” koszovó-
méretű, korlátozott háború sem vívható meg sikeresen, kizárólag az európai 
szövetségesekre támaszkodva. Hasonló a helyzet a légiszállítási kapacitásnál is, a 
szárazföldi bevonuláshoz szükséges hadianyag és katonák nagy részét is ameri-
kai gépek szállították a helyszínre. 

Az európai politika egyrészt fenntartásokkal viseltetett az amerikai hadviselé-
si mód iránt, amely hajlandó volt magas technikai árat fizetni, csak hogy az em-
berveszteségeket elkerülje.71 Az európai országok hatékonyabbnak gondolták a 
szárazföldi hadviselést, és ez országok közvéleménye az emberveszteségekre is 
kevésbé érzékeny.72

Koszovó másrészt annyira sokkolta Európát, és az európai döntéshozatali 
folyamatokat, hogy ez elgondolkoztatta az európai politikusokat, és konszenzus 
látszott kialakulni arra nézve, hogy nem elég beszélni a CFSP-ről, és nem elég az 
intézményi kereteket felállítani, hanem szükség van tényleges katonai kapacitás 
kiépítésére, amely megfelel az új helyzet támasztotta kihívásoknak, és kisebb 
hangsúlyt helyezve a territoriális védelemre, inkább alkalmas az ország határain 
kívül végrehajtandó, kis intenzitású konfliktusokban való részvételre. Mindez a 
Tanács 1999. júniusában, Kölnben megtartott tanácskozásán öltött testet.73  

Megfogalmazódott valami hasonló az Atlanti-óceán másik partján is, hiszen 
az Egyesült Államok is egyre inkább sürgette partnereit, hogy vállaljanak na-
gyobb részt az ilyen és ehhez hasonló akciók kivitelezésében. Valószínűleg Ko-
szovó (illetve az ezzel kapcsolatos döntésekre való kis befolyás) volt az, ami oda 
vezetett, hogy 1999 végén az EU tagállamok elhatározták nem csak újabb, még 
nagyobb mozgási szabadságot adó intézmények létrehozását, de, először az EU 
története folyamán, egy közös európai haderő felállítását. 

A kölni tanácskozás (és a koszovói háború még friss emléke) az addiginál 
sokkal nagyobb lendületet adott az ESDP fejlődésének. Az elkövetkező három 
évben majd’ minden Európai Tanács-ülés hozzátett valamit a lassan kiépülő 
intézményi kerethez (ezért a következőkben érdemes is elnökségek/Európai 
Tanács-ülések sorrendjében tárgyalni a kérdést). Kritikaként mindössze az je-
gyezhető meg, hogy míg az EU nagyon buzgó volt az újabb és újabb intézmé-
nyek létrehozásában, addig a tényleges képességek terén még mindig nem tör-
tént érdemleges változás... 

HELSINKI 

1999. december 10-11-én a Tanács Helsinkiben tartott értekezlete74 végre meg-
hozta a döntést: Nem elég a CFSP fenntartása mint politikai és diplomáciai esz-



köz, szükség van egy európai haderőre is az EU parancsnoksága alatt, és nyil-
vánvalóan szükség van az ilyen méretű haderőhöz elengedhetetlen döntéshozó 
és parancsnoki szervre.  

Az így létrehozott új intézményi felépítmény a Közös Európai Biztonság- és 
Védelempolitika (CESDP, később ESDP) nevet kapta, és a tanácskozás részt-
vevői a következő intézményeket hozták létre:  
− Politikai- és Katonai Bizottság (Political and Security Committee – PSC), 

amely a tagországok külügy- és védelmi minisztereiből áll, illetve nagykö-
veti szintű albizottsága is van, amely az előző bizottsággal ellentétben fo-
lyamatosan ülésezik; főleg döntés-előkészítő és végrehajtó szerepe van;  

− Katonai Bizottság (Military Committee – MC), a résztvevő országok vezér-
kari főnökei alkotják, feladata a PSC tanácsokkal és való ellátása, tervezé-
si feladatok végrehajtása, krízishelyzet esetén pedig katonai opciók fel-
mutatása;  

− Vezérkar (Military Staff – MS), a tagországok megfelelő szintű delegált 
tisztjeinek részvételével, annak szokásos feladatival. 

A rendszernek 2003. január elsejével kell működőképesnek lennie, addigra kell 
felállítani 15 dandárt 50-60.000 fővel, valamint az ekkora haderő működéséhez 
szükséges légi-, tengeri-, logisztikai stb. kapacitást.75 Az így létrejövő haderőnek 
képesnek kell lennie a tagországok határain kívül ellátni a „Petersberg-i felada-
tokat” úgy, hogy 60 napon belül telepítik a csapatokat a szükséges felszereléssel 
együtt, és biztosítják a logisztikai támogatást legalább egy éven át. Az így végre-
hajtandó műveletekben részt vehetnek majd nem-tagországok hadseregei is, 
ebben az esetben nyilvánvalóan részvételi arányuknak megfelelő helyet kell 
kapniuk a döntéshozatali mechanizmusban.  

A résztvevők ezután hangsúlyozták, hogy mindez nem értelmezhető úgy, 
mint egy új európai haderő létrehozása... 76 Bár elsőre furcsának tűnik ez a kité-
tel, van magyarázata: Egyrészt valóban nem jön létre egy szupranacionális had-
erő, a NATO szisztémájához hasonlóan (mint majd később látni fogjuk) itt is a 
résztvevő országok „felajánlásaiból” áll össze az egy adott műveletben felhasz-
nálható erő, másrészt a kitétel oka lehet az Egyesült Államok (ahol ekkor még a 
3D-jéről „híres” Madelaine Albright a külügyminiszter!) és néhány kevésbé lel-
kes (pl. a semlegességére kínosan ügyelő Svédország)77 ország közvéleményének 
megnyugtatása. 

Azzal, hogy az EU elhatározta valóságos, ténylegesen is bevethető hadsereg 
felállítását, mindenképpen nagyot lépett előre a közös védelem felé. Az ambici-
ózus terv megvalósulásával, új, erős biztonságpolitikai entitás jelenhet meg a 
kontinensen, és ez felülvizsgálatra ösztönözhet több országot eddigi védelmi 
kapcsolatait illetően.  

 



A PORTUGÁL ELNÖKSÉG 

A Helsinkiben elhatározott „headline goal” megvalósításának megkezdése a por-
tugál elnökség idejére esett. A Helsinkiben elfogadott jelentés78 felhívta a portu-
gál elnökséget, hogy az alábbi területeken készítsen jelentést a következő EiT 
ülésig: 
− az ESDP állandó politikai és katonai testületeinek fejlesztéséről 
− harmadik országok az ESDP mechanizmusába való bekapcsolódásának 

lehetőségeiről 
− az EU-NATO konzultációs mechanizmus alapelveiről 
− az EU-alapszerződés esetleges módosításának szükségességéről 

A portugál elnökség első jelentését a lisszaboni Európai Tanács (EiT) ülésén 
tette az asztalra, amely tartalmazta az ideiglenes szervek felállításának megtör-
téntét, valamint azt, hogy ezen szervek megkezdték kidolgozni saját működési 
rendjüket, illetve a harmadik országokkal való kooperáció rendjét. A „headline 
goal” további árnyalása is megtörtént, az EU-tagok védelmi minisztereinek feb-
ruár 28-án Sintrában tartott találkozóján.79 Az itt elhatározottak alapján kezdő-
dött meg az év végére tervezett Felajánlási Konferencia megszervezése. Foglal-
kozott a jelentés az EU-NATO kapcsolatokkal is, megállapította, hogy megálla-
podások rendszerét kell a két szervezet között kidolgozni, amely tartalmazza a 
konzultációs mechanizmusokat. Az együttműködés első lépéseként rendszeres-
sé tették a két szervezet főtitkára közötti informális konzultációt.80 (Ez havi két 
közös reggelit jelentett.)  

 A találkozón hozott döntés harmadik országokkal (nem EU-tag NATO or-
szágok, illetve EU-tagjelöltek) foglalkozó része szerint az együttműködéshez 
létre kell hozni az ESDF-et (European Security and Defence Framework), 
amely a gyakorlatban a politikai és katonai testületek esetenkénti kibővített ülé-
sét jelentené. Létrejönne e mellett egy évente ülésező ESDP Miniszteri Tanács 
(kül- és védelmi miniszterek) is. 

2000. február 28-án a Sintrában találkozó EU védelmi miniszterek elégedet-
ten állapíthatták meg, hogy mind a három, Helsinkiben létrehozott új szerv 
(PSC, MC, MS) ideiglenes formában kész a megalakulásra.81 Erre néhány nappal 
később március elsején került sor Brüsszelben, az EiT Justus Lipsius-
épületében. 

A feirai EiT-en, a portugál elnökség végén is napirendre került az ESDP: a 
jelentés foglalkozott mind a katonai, mint a nem-katonai képességekkel, és fel-
hívta az EU-n kívüli államokat is, hogy vegyenek részt a közös képességek ki-
alakításában, felajánlások útján. Ezt Törökország, Lengyelország, Csehország és 
Norvégia már a Tanács ülése előtt megtette. A Santa Maria de Feirában elfoga-
dott dokumentum hangsúlyozza a harmadik országokkal való konzultáció, ko-



operáció és dialógus folytatásának szükségességét, ugyanakkor megállapítja, 
hogy ez nem csorbíthatja az EU autonóm döntési jogosítványait.  

Döntés született arról, hogy a NATO-tag nem EU-tagokat, valamint az EU-
tagjelölteket egyetlen struktúrában kell összefogni („single inclusive structure”), 
illetve rendszeressé kell tenni a megfelelő szintű találkozókat ezen országok 
képviselőivel. Más, a fenti kategóriába nem tartozó országok a Tanács döntése 
alapján meghívhatók a politikai és katonai testületekben való eseti részvételre. 

A nem EU-tag NATO-szövetségesek, illetve az EU-tagjelöltek esetében 
konkrét megoldások is kidolgozásra kerültek. 

A velük folytatott dialógus alapvetően két részre oszlik, a rutinszerű, illetve a 
válsághelyzet idején alkalmazottra. Ez utóbbi szintén két fázisra osztható, a 
hadműveleteket megelőző, illetve a (stricto sensu) hadműveletek alatt folytatottra. 

Az átmeneti időszakban (2003-ig) folytatott együttműködés keretében min-
den elnökség alatt legalább két EU+15 formátumú találkozóra kell, hogy sor 
kerüljön. Ezek tulajdonképpen a CFSP ügyeiben egyébként is folytatott dialó-
gust82 egészítik ki. Ezen kívül két EU+6 (NATO-tagok) találkozó is megrende-
zésre kerül minden félévben. A Tanács vagy az Ideiglenes Politikai és Katonai 
Bizottság (Interim Political and Security Committee – IPSC) kérésére további 
ülések is tarthatók a fenti formákban. Miniszteri szinten minden elnökség alatt 
1-1 találkozót kell tartani. A találkozók témáját egyrészt a „headline goal” to-
vábbi (közös) részletezése, másrészt a nem EU-tagok tájékoztatása adja.83

2003-tól, az állandó testületek létrehozásától kezdve érvényesül a fentebb 
említett rutinszerű/válsághelyzeti felosztás. Ennek értelmében: a rutinszerű idő-
szakban megtartásra kerülnek: félévente rendszeres találkozók az EU+15 formá-
ban, a megfelelő szinteken; legalább két külön találkozó félévente az EU+6 
felállásban; a Tanács vagy a PSC döntése alapján további találkozók, ha szüksé-
ges; miniszteri szintű találkozók, ezek számát az átmeneti időszak tapasztalatai 
döntik el. 

Válsághelyzet idején az eljárás két részre oszlik: Az első esetben, vagyis a hadmű-
veletet megelőző időszakban: intenzívebb kapcsolattartás; ha egy EU-vezette 
katonai akció megfontolás tárgyát képezi, akkor a találkozók képezik a vázát a 
kapcsolódó kérdések harmadik (nem-EU) országokkal való megvitatásának; 
illetve abban az esetben, ha szükségesnek látszik NATO-eszközök igénybevéte-
le, külön figyelmet kell szentelni a 6 nem EU-tag NATO tagországnak. 

A második eset, a „stricto sensu” hadműveleti időszak idején: ha az EU úgy 
dönt, hogy katonai erővel lép fel, a helsinki döntés értelmében lehetőséget kell 
biztosítani a nem EU-tag NATO országoknak a részvételre, abban az esetben, 
ha NATO eszközöket vesz igénybe az Unió; egyébként a Tanács felkérheti ezen 
országokat a részvételre; egyéb nem EU-tagok csak a Tanács felkérése alapján 
vehetnek részt a műveletekben; azokat országok, amelyek jelentősebb erőkkel 
vesznek részt a hadműveletekben azonos jogok és kötelezettségek illetik meg az 

 



EU-tagokkal – ezeket egy ad hoc bizottság keretében gyakorolják (amelynek az 
EU részéről is csak a ténylegesen részt vevő országok tagjai); és a hadműveletek 
befejezéséről a Tanács dönt, miután konzultált a résztvevőkkel. 

Volt a feirai tanácskozásnak még egy lényeges döntése: az EU eszközei kö-
zött megjelentek a válságkezelés civil aspektusai. Négy nagy területet határoztak 
meg, amelyek a későbbiekben kifejlesztésre kellett, hogy kerüljenek: 
− válságzónákba küldhető rendőri erők 
− a jogállam erősítése/megteremtése a válságokkal sújtott területeken 
− a polgári közigazgatás, és a 
− polgári védelem megerősítése 

Mindezek persze még csak a tervek szintjén jelentek meg, az EiT a soron kö-
vetkező elnökségek részére szabta feladatul ezen területek a katonai területekkel 
nagyjából párhuzamos fejlesztését.84

Látható tehát, hogy a portugál elnökség a helsinki kritériumok alapján egy 
igen pragmatikus rendszert alakított ki, amely úgy tűnt, mind az EU-tagok au-
tonóm döntési igényét, mind a NATO-tagok (és az őket a „3D-vel” mintegy 
képviselő Egyesült Államok), mind pedig az Európa biztonságpolitikai térképén 
megkapaszkodni igyekvő, tagjelölt (ám ekkor még hosszabb, kb. 2007-ig tartó 
jelöltségre készülő) országok igényeit kielégíti. Mindenképpen észre kell azon-
ban vennünk, két fontos tényt: Az egyik, hogy az EU-ra általában jellemző „in-
tézményi burjánzás” itt is megindult, hiszen a helsinki három fő szerv jópár 
alváltozattal gyarapodott; a másik, hogy a fenti struktúrák még korántsem voltak 
olyan szinten kidolgozva, hogy az tényleges és megmásíthatatlan garanciákat 
jelentett volna a fenti három országcsoport részére (mint tudjuk, az ördög min-
dig a részletekben rejtőzik), valamint éppen e miatt nem lehetett tudni, hogy a 
gyakorlatban milyen tartalommal sikerül megtölteni ezeket a struktúrákat.  

A rendszer további finomhangolása tehát a portugál elnökséget követő fran-
cia elnökségre várt. 

A FRANCIA ELNÖKSÉG 

A 2000. második félévére eső francia elnökség idejére esett több döntő fontos-
ságú részterület kidolgozása. Három ilyen téma volt: 
− a konkrét katonai képességek megteremtését célzó felajánlások előkészí-

tése, majd az elnökség vége felé (2000. november) a Felajánlási Konfe-
rencia megszervezése 

− az ESDP állandó politikai és katonai intézményeinek létrehozása 
− a permanens kapcsolatok rendszerének kialakítása a NATO-val és har-

madik országokkal 



A Feirában eltervezett Felajánlási Konferencia már az elnökséget lezáró nizzai 
csúcs előtt, 2000. november 20-án lezajlott Brüsszelben. A tagállamok kitettek 
magunkért, és végül még túl is lépték az eredetileg kitűzött célt.85 Különösen az 
Egyesült Királyság „teljesített” már-már erőn felül, hiszen gyakorlatilag teljes 
gyorsreagálású haderejét86 felajánlotta, (kb. 12000 fő) a szükséges támogató egy-
ségekkel (repülőgép-hordozó és tengeralattjárók) együtt. Ugyanakkor maradtak 
lényeges hiányosságok az így létrehozott európai haderőben, főleg olyan straté-
giailag fontos területeken, mint a korai előrejelző rendszerek, C3I, légi és tengeri 
szállítási kapacitás.87 Európa államainak ismét rá kellett döbbenniük, hogy bár 
összesített haderejük jóval nagyobb az Egyesült Államokénál, strukturális és 
technikai okok miatt mégsem képesek még csak töredékére sem az amerikai 
„power projection”-nek.88

A konferencia végén kiadott nyilatkozatban szó esett még a felajánló orszá-
gok és a NATO viszonyáról, amelynek az „áttekinthetőségen, egyszerűségen és 
nyitottságon”89 kell alapulnia, valamint elfogadták, elkerülendő a „szükségtelen 
megkettőzést,” hogy az Unió használhatja a NATO hírszerzési és tervezési ka-
pacitását. (Erre már korábban is volt példa, az Operation Alba-t végrehajtó ad 
hoc koalíció is felhasznált NATO képességeket.)90 Harmadik országok viszony-
latában a dokumentum leszögezi, hogy az EU számít ezen országok hozzájáru-
lására is, illetve helyet kíván nekik biztosítani a döntéshozó szervekben. Mint 
láthattuk, ennek a mechanizmusnak a konkrét formába öntésére Nizzában ke-
rült sor. 

A permanens struktúrák esetében jogilag jelentős lépésnek foghatjuk fel, 
hogy a Nizzai Szerződés 25. cikke a PSC feladatairól szól, és ezzel ez az első 
alkalom, hogy az ESDP bármelyik szervezete ilyen magas szinten intézménye-
sült. A 25. cikk a PSC-t a közös külpolitika kulcsszervévé teszi, hiszen a követ-
kező feladatokkal ruházza fel: 
− a nemzetközi események értékelése, és azokkal kapcsolatban a Tanács in-

formálása, valamint lehetséges válaszok kidolgozása 
− összekötő szerep az EU egyéb, külpolitikában érintett szervei között 
− a CFSP-t illető tárgyalások koordinálása és felügyelete 
− dialógus folytatása a NATO-val, a 6 nem EU-tag európai NATO-taggal, 

valamint a 13 tagjelölttel 
− a katonai képességek fejlesztésének felügyelete 
− a válsághelyzetek kezelése, megoldási lehetőségek kidolgozása 
− válsághelyzetben az EU esetleges katonai válaszlépéseinek politikai fel-

ügyelete és stratégiai irányítása. 

Az elnökség fent megnevezett feladatai közül a harmadik pontot illetően a fél-
évet lezáró nizzai EiT91 gyakorlatilag jóváhagyta a portugál elnökség által már 
korábban kidolgozott ideiglenes együttműködési alapelveket, ezek váltak érvé-

 



nyessé a permanens kapcsolatokra is. A részt vevő harmadik országok kijelöl-
hetnek egy személyt brüsszeli EU-missziójukból, aki a PSC előtt szóvivőként 
léphet fel, képviselve országa érdekeit a döntéshozatali procedúrának már eb-
ben a szakaszában. A Vezérkarhoz is kinevezhetnek egy tisztet, aki ott összekö-
tő feladatokat lát el. E tisztek számára elnökségenként minimum két tájékozta-
tót kell tartani. 

Válsághelyzet esetén a lehetséges résztvevőket megismertetik a katonai opci-
ókkal, valamint lehetőséget kapnak saját álláspontjaik ismertetésére is. 

Nizza valószínűleg nem az ESDP területén elért eredmények miatt marad az 
EU történetének emlékezetes állomása, hiszen egyéb, létfontosságú területeken, 
mint például a régóta húzódó bővítés, illetve az belső intézményi reformja sok-
kal lényegesebb változásokat hozott. Mégis, fontos fordulópontnak kell tekinte-
nünk, hiszen a további fejlődés olyan lényeges aspektusai dőltek itt el, mint pél-
dául a NATO-val kialakított viszony, vagy az immár állandó bizottságok műkö-
dési rendje. Az első kérdés tekintetében egyébként főleg a NATO tervezési 
kapacitásának felhasználásáról hozott döntés tarthat számot érdeklődésre, egy-
részt, mert a későbbiekben ez sarkalatos pontját képezte az eltérő koncepciók-
nak az EU – NATO viszonyt illetően,92 másrészt, mert a francia álláspont buká-
sát jelentette abban a tekintetben, hogy a NATO-tól operatív értelemben telje-
sen független ESDP jöjjön létre. (Bár az is igaz, hogy a dokumentumok alapján 
az EU elvileg elképzelhetőnek tartja egy, NATO tervezési kapacitásaitól függet-
lenül végrehajtott akció kivitelezését.93) 

Sikerült a franciáknak ugyanakkor megvétózni a NATO-val kiépítendő in-
tézményi kapcsolatokat. Indoklásuk szerint a helyzet még nem érett meg a két 
intézmény ilyen szoros kapcsolatára.94 Bármennyire gyengécskének is tűnik ez 
az érv, nyilvánvaló a szándék mögötte: Franciaország legfőbb félelme, hogy a 
korábbi NATO-WEU megállapodásokhoz hasonlóan költségkímélés és az 
Egyesült Államok megnyugtatása végett az ESDP is végzetesen függő helyzetbe 
kerül a NATO-tól, és ezáltal Amerikától. Így továbbra is be kellett érni az addigi 
ideiglenes, kapcsolattartást szabályozó eszközökkel.95  

Itt kell még megemlékeznünk a WEU 2000. novemberében Marseille-ben 
tartott miniszteri üléséről, amelynek döntései értelmében a WEU petersbergi 
feladatai integrálódnak az EU-ba, a már korábban említett műholdközponttal 
valamint biztonságpolitikai kutatóintézetével. A WEU által addig irányított al-
bániai rendőri misszió (MAPE) is az EU-hoz került át. Az EU Tanács 2001. 
június 20-iki határozatával állította fel az így átvett intézményeket hivatalosan is 
EU keretein belül, EU Műholdközpont, valamint EU Biztonságpolitikai kutató-
intézet néven. Az így kreált régi-új intézmények 2002. január 1-én kezdték meg 
hivatalos működésüket. A WEU-t tulajdonképpen ezzel kiüresítették, már ami 
az ESDP-t illeti, igaz, a soha nem alkalmazott (de mint láthattuk igen erős) kö-
zös védelmi záradék továbbra is a WEU keretein belül maradt fenn, azt nem 



terjesztették ki az EU tagságára. (A deklaráltan semleges tagállamok miatt erre 
nem is lett volna lehetőség.) 

A SVÉD ELNÖKSÉG 

A svéd elnökség zárásaként Göteborgban ülésezett96 az EiT, és a következő 
fontosabb fejleményekről adott számot: 
− Megszülettek a régen várt állandó jellegű megállapodások a NATO és az 

EU biztonságpolitikai szervei között. (NEM a Berlin-pluszról van szó!) 
Általánossá vált a dialógus a két intézmény megfelelő szintű szervei kö-
zött, és a Balkánon való együttműködést (Macedóniában, a fegyverbe-
gyűjtési akcióban) is sikeresnek minősítették. 

− Megkezdődtek a konzultációk Kanadával, Oroszországgal és Ukrajnával 
az együttműködés és információcsere kiépítéséről. 

− Külön alcímek alatt foglalkozik a dokumentum a konfliktus-megelőzés, 
illetve az ENSZ-szel való együttműködés szükségességével.97 

A találkozónak különös eleme volt, hogy George W. Bush amerikai elnököt is 
meghívták, aki Romano Prodival, az EU Bizottság elnökével folytatott tárgyalá-
sokat 14-én: Több biztonságpolitikai kérdésről is szó esett (Közel-Kelet, Bal-
kán, Korea), de a legfontosabbak mégis a Kiotói Egyezmény kapcsán felmerült 
nézetkülönbségek voltak, illetve a kereskedelempolitikai problémák. Minden-
esetre a kiadott közös nyilatkozatban Bush elnök is megerősítette az ESDP 
létjogosultságát, és támogatásáról biztosította azt. 

Láthatólag az elnökség elsősorban a civil konfliktusrendezési képességre he-
lyezte a hangsúlyt, főleg e területen ért el eredményeket. (Ez következik a dekla-
ráltan semleges Svédország által erre a konfliktuskezelési formára mutatott 
mindig is nagy hajlandóságból.)98 A göteborgi, svéd elnökséget lezáró EiT ülé-
sen elfogadott nyilatkozat is ennek szellemében került megfogalmazásra. A do-
kumentum kidolgozta a válságövezetekbe küldendő rendőri erők alkalmazásá-
nak módját, irányításuk mikéntjét.99 Hasonlóan a katonai felajánlásokhoz, az EU 
itt is számít harmadik országok részvételére. A különbség csupán annyi, hogy a 
6 NATO tag nem élvez előjogokat a többi lehetséges résztvevővel szemben, 
hanem az egyeztetések mindig az EU+15 formában folynak. Az együttműködés 
napi részleteit, és az erről való egyeztetés módját a PSC-nek kell kidolgozni az 
EiT felhatalmazása alapján. 

Mindez azt jelenti, hogy a göteborgi csúcstalálkozó új fejezetet nyitott az 
ESDP történetében, azáltal, hogy a civil válságkezelési elemeket, valamint a 
válságmegelőzést is felvette az eszközök sorába. Annál is inkább lényeges ez a 
döntés, hiszen az EU eddig is elsősorban a konfliktusok kezelésének nem kato-
nai területén mutatott fel eredményeket, és az intézmények (valamint a bennük 

 



dolgozók) alapvetően civil jellege is erősíti az EU válságkezelési mechanizmusa-
inak ezt az oldalát. 

A BELGA ELNÖKSÉG 

A 2001. második félévét felölelő időszak nagy jelentőségű volt, nem csak az 
Unióra, de az egész világra nézve is: Szeptember 11-én, az amerikai terrortáma-
dásokkal új időszámítás kezdődött a biztonságpolitikában, nagyon rövid idő 
alatt módosultak az addig megingathatatlannak hitt prioritások, és a hirtelenség, 
amivel ezek az akciók New Yorkban és Washingtonban lejátszódtak, gyors al-
kalmazkodásra késztetett minden nemzetközi aktort, az EU-t is beleértve. 

A reakció nem is váratott magára túl sokáig, a szeptember 21-i brüsszeli EiT 
az ilyenkor szokásos deklarációk mellett számos fontos újítást vezetett be, főleg 
a III. pillér területén. Az ESDP-t a változások nem nagyon érintették, vagyis 
szeptember 11. hatása egyelőre inkább az ESDP-ről való gondolkodás módjá-
ban nyilvánult meg, mintsem tényleges változásokban.100 Mindenesetre megkér-
dőjeleződött mind a petersbergi feladatok korábbi értelmezésének helyessége, 
mind a lehetséges akciók típusa, földrajzi kiterjedése, valamint intenzitása. 

Elhatározták azért a tagállamok a folyamat lehetőség szerinti felgyorsítását, 
és célként tűzték ki, hogy bizonyos válságkezelési feladatok már az elnökség 
végére is lehetővé váljanak. 

Folytatódott az előző évben megkezdett képességfejlesztés is, 2001. novem-
ber 19-én is sor került egy Képességfejlesztési Konferenciára (Capabilities 
Improvement Conference),101 ahol, okulva az előző év óta alig változott minőségi 
problémákból, Akciótervet (ECAP)102 dolgoztak ki, amelyben 58 lényeges hiá-
nyosságot azonosítottak, és a résztvevő országok vállalták, hogy úttörő szerepet 
játszanak egy-egy kulcsterület fejlesztésében. (A munka azóta is 19 szakértői 
panelban zajlik.) A rendszer így sokkal számonkérhetőbbé vált, és várható, hogy 
miután a felelős most már egyértelműen megnevezhető egy-egy területen, a 
résztvevő országok nagyobb nyomást tudnak majd gyakorolni egymásra az ígé-
retek betartása érdekében. 

A belga elnökséget lezáró laekeni csúcstalálkozó103 annyiban mindenképpen 
mérföldkő az ESDP történetében, hogy az EU itt nyilvánította az ESDP-t mű-
ködőképesnek, hiszen mind a permanens szervek (PSC, MC, MS) felálltak, 
mind pedig a Helsinkiben meghatározott szükséges haderő (legalábbis számbeli-
leg) együtt volt. Az ESDP-ről szóló jelentés 6. bekezdése bizakodva állapítja 
meg, hogy a petersbergi feladatok teljes skálája megoldhatóvá válik 2003-ra, 
ugyanakkor a 7. bekezdés már azzal kapcsolatban is tartalmaz rendelkezéseket, 
hogy a képességfejlesztésnek 2003. után is folytatódnia kell, ha az igazán bonyo-
lult feladatokat is el kívánja látni az Unió. Örömmel állapítja meg a jelentés, 



hogy a NATO-val való kapcsolat elmélyült, nem csak a PSC és az Észak-Atlanti 
Tanács (North Atlantic Council – NAC), de a két szervezet katonai bizottságai, 
valamint a vezérkarok között is rendszeressé és rutinszerűvé váltak a találkozók. 
Szintén pozitív fejleménykért értékeli az Európai Tanács a Főtitkár/Főképviselő 
(Javier Solana), valamint a NATO főtitkárának (George Robertson) közös ma-
cedóniai és dél-szerbiai (Presevo-völgy) békéltető misszióját. Sajnálkozva állapít-
ja meg viszont, hogy bár történt előrehaladás, és több területen véglegesültek az 
EU/NATO megegyezések az utóbbi szervezet képességeinek igénybe vételéről, 
még mindig nem sikerült egy átfogó megállapodást elérni közöttük. 

A NATO viszonylatában azonban megmaradt egy sarkalatos probléma: Nem 
sikerült tető alá hozni a Berlin-plusz megállapodásokat, annak ellenére, hogy 
Törökország korábbi aggályait az úgynevezett „ankarai dokumentum” (egy brit 
közvetítéssel létrejött megállapodás, amely arra hivatott, hogy megoldja az An-
kara NATO-beli vétója nyomán kialakult patthelyzetet) eloszlatta. Most ugyanis 
Görögország emelt vétót az EU-ban, „nemzeti érdekekre” (valójában a Ciprus 
közelgő EU-felvétele körüli „sakkjátszmáról” van szó, amelynek részleteibe itt 
most hely hiányában nem mehetek bele) való hivatkozással.  

A fent elmondottak alapján talán okkal feltételezhető, hogy a működőképes-
sé nyilvánítás sokkal inkább a politikai, mintsem a valóságos helyzetben gyöke-
rező aktus, és inkább arra szolgál, hogy egyrészt a saját közvélemény, másrészt 
az Egyesült Államok felé haladást mutasson fel a „terror elleni háborúban” 
amúgy is feszült nemzetközi viszonyok közepette. Úgy tűnik, hogy az EU min-
den erőfeszítése ellenére sem sikerült igazán felgyorsítani a folyamatokat, és 
2003 előtt inkább csak jelképes, mintsem valóságos ESDP képességeknek lehe-
tünk tanúi. 

A SPANYOL ELNÖKSÉG 

A spanyol elnökség meghatározó eseménye a „terror elleni háború” fokozódá-
sa, és Európának ebben való szerepvállalása volt.104 Az Egyesült Államok által 
vezetett koalíció többezer fős haderőt telepített Afganisztánba, és ez mind a 
politikai figyelmet, mind a pénzügyi forrásokat javarészt az ESDP-től vonta el. 
Politikailag is szakadások mutatkoztak a CFSP működésében, hiszen azzal pár-
huzamosan, hogy Amerika egy Irak elleni háborút kezdett előkészíteni, Nagy-
Britannia és a többi EU-tag (elsősorban Németország) nézetei között egyre 
nagyobb űr tátongott. 

Amerika újabb (afganisztáni, esetleges iraki) elköteleződéseivel kapcsolatos 
az is, hogy igyekszik jelenlétét csökkenteni a Balkánon, és szívesen ruház át fel-
adatokat európai szövetségeseire. Ennek nyomán került sor arra a február 18-iki 
EU-döntésre, amely szerint az Unió 2003 januárjától átveszi az ENSZ boszniai 

 



rendőri misszióját (IPTF). A döntést a 466 rendőrtisztből és 67 civil szakértőből 
álló EU Police Mission (EUPM) hivatott végrehajtani. 

Mégis, ha intézményi téren nem is, azért más területeken történt előrelé-
pés.105 Vonatkozik ez elsősorban a közös fegyverzetpolitikára, ahol a Spanyolor-
szág szorgalmazta egy Európai Fegyverzeti Ügynökség felállítását. A terv sajnos 
nagy ellenállásba ütközött az EU védelmi minisztereinek március 23-án, 
Zaragozában lezajlott találkozóján, így valószínűleg még várni kell ezen intéz-
mény megszületésére. Elfogadtak viszont egy 10 pontból álló irányelvet, ami 
hasznos kiindulási pontként szolgálhat a későbbi tárgyalásokhoz. 

Bár a már korábban említett EU+6 és EU+15 tanácskozások rendben le-
folytak, egyre gyakoribb a panasz, hogy érdemi kommunikációra ezeken az ülé-
seken nem kerül sor, mivel az EU túlságosan is féltékenyen őrködik saját dönté-
si autonómiája felett. Ez pedig ahhoz vezet, hogy a nem EU-tagok sokszor a 
titokvédelemre hivatkozva még az előkészítő anyagokat sem kapják meg, csak 
az ülés kezdetén. Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy Törökország, mint 
NATO-tag vétót emelt az úgynevezett Berlin-plusz megállapodások (amelyek, 
mint emlékezhetünk rá, a berlini és washingtoni NATO-csúcsok után szabá-
lyozni szándékoznak az EU hozzáférését a Szövetség erőforrásaihoz) aláírása 
ellen.106 Sajnos Törökország történelmi ellenfele, Görögország EU-tagként kez-
dett hasonló manőverbe, önálló EU-s tervezési kapacitást követelve. Pillanatnyi-
lag, ahogy ez a dolgozat íródik, a konfliktus még nincs feloldva, és csak remél-
hetjük, hogy az év végén sorra kerülő koppenhágai csúcstalálkozón sikerül 
megoldást találni a két balkáni „nagyhatalom” problémájára. 

A spanyol elnökség alatt, május 8. és 28. között zajlott le az előző évben mű-
ködőképessé nyilvánított ESDP első válságkezelő gyakorlata, „CME 02” néven. 
Ezt a résztvevők alapvetően sikeressé minősítették. Elsősorban a kompetenciák 
tisztázása szempontjából volt fontos ez a gyakorlat, hiszen a válságkezelési me-
chanizmusok még nagyon frissek, így szükséges, hogy kialakuljon a feladatok 
megosztásának valamiféle pragmatikus alapokon álló rutinja. Ez a gyakorlat (és 
a remélhetőleg elkövetkező hasonló szimulációk) pontosan ezt a célt szolgálják. 
Egyébként a gyakorlaton is megfigyelhető volt a PSC szerepének fokozatos 
növekedése. 

Régóta húzódó problémát oldott meg Sevilla azzal, hogy az EU vezette mű-
veletek finanszírozásában is sikerült megállapodást elérni. Nehezítette a megál-
lapodást, hogy a Franciaország vezette államcsoport a közösen fizetendő költ-
ségeknek kívánt elsőbbséget adni, míg a Nagy-Britannia és Németország által 
képviselt álláspont csak egyes jól körülhatárolt esetekben tette volna ezt lehető-
vé. Végül, mint az lenni szokott, kompromisszum született: egyes, pontosan 
meghatározott műveleteket közösen finanszíroznak, a csapatok ellátása ügyében 
eseti alapon dönt majd a Tanács, a fennmaradó költségeket pedig minden tagál-
lam maga állja. A rendszer, bár működőképesnek tűnik, sajnos nem csökkenti 



kellőképpen az ad hoc döntések számát – ez lassíthatja az EU fellépését konkrét 
válsághelyzetekben. 

Felmerült még a Javier Solana által betöltött főtitkár/főképviselői pozíciónak 
valamiféle, egyre inkább szükségesnek ítélt összevonása (vagy legalábbis koor-
dinációja) a Chris Patten (Hong Kong utolsó brit kormányzója) által betöltött 
EU bizottságbeli külügyekért felelős tag pozíciójával, de döntés az ügyben nem 
született, annak ellenére, hogy a legtöbb tagállam helyénvalónak és időszerűnek 
tartja, hogy ténylegesen „egy telefonszáma” legyen Európának. 

VÉGSZÓ HELYETT 

Befejezésül hangsúlyoznom kell, hogy, az ESDP-t létrehozó folyamatok nem 
zárultak le, sőt, mostanában érkeznek döntő szakaszukhoz: A NATO és az EU 
közötti egyezmények elvileg készek, már csak (a török-görög ellenségeskedés 
miatt kialakult vétók miatt mindeddig meghiúsult) aláírásra várnak, a közelgő 
koppenhágai EU-csúcson megszülethet végre a megegyezés. Nem hallgatható el 
azonban, hogy mind európai, mind amerikai részről súlyos kétségek övezik nem 
csak az ESDP, de általában a két kontinens biztonságpolitikai együttműködésé-
nek kérdését. A nem-NATO keretekben lebonyolított afganisztáni amerikai 
hadjárat gyanakvást ébresztett Európában az Egyesült Államok transzatlanti 
elkötelezettségét illetően, ugyanakkor Amerika sem nézi jó szemmel, ahogy az 
EU (főleg francia vezetéssel) önálló tervezési kapacitás, ezáltal nagy (mondhatni 
„túl nagy”) függetlenség elérésére törekszik. A december 15-én lejáró macedó-
niai NATO-mandátum esetleges meg nem hosszabbítása esetén felmerülő hely-
zet (átveszi-e az EU a misszió teljes körű irányítását) jó indikátora lesz annak, 
hogy merre veszi majd az irányt a későbbi fejlődés. 

Abból a szempontból is lényegesek ezek a kérdések, hogy korai indikátorai 
lehetnek annak, hogy az elmúlt fél évszázadban minden (nem csak biztonsági) 
téren meghatározó Egyesült Államok – „egyesülő Európa” partnerség a továb-
biakban is folytatódik-e, vagy pedig átadja a helyét egy más természetű, ma még 
előre nem látható viszonyrendszernek. Ezért mindenképpen lényeges, hogy 
nyomon kövessük az ESDP sorsának alakulását – könnyen lehet, hogy saját 
jövőnket látjuk meg benne. 
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