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Az Európai Uniót a leggyakrabban a „gazdasági óriás és politikai törpe” kritikával 
szokták illetni. A kül- és biztonságpolitika terén a tagállamok kormányközi alapon, 
teljes szuverenitással döntenek a mai napig, annak ellenére, hogy az Unió közös 
kül- és biztonságpolitikája a lisszaboni szerződéssel intézményesült szerepkört is 
kapott. Az elemzés a 2003-ban született európai biztonsági stratégiát és a 2016 
nyarán közzétett globális stratégiát hasonlítja össze, négy szempont szerint. Ezek: a 
stratégiák megszületésének politikai környezete, a két stratégia alapkoncepciója, fő 
célkitűzései, illetve eszköztára.

A strAtégiák születése

Az Amerikai Egyesült Államok 2003-ban, a „Global War on Terror” koncepció 
értelmében háborút indított Irak ellen. Az Európai Unió külpolitikai prioritásai 
között mindig ott szerepelt a transzatlanti kapcsolatok fontossága, így az EU-

tagállamoknak a NATO műveleteiben történő részvétele is. Az iraki háborúban való 
szerepvállalással kapcsolatban azonban a tagállamok nem képviseltek egységet: 
többek között Németország és Franciaország nem vett részt a támadásban, miköz-
ben az Egyesült Királyság az USA fő szövetségeseként volt jelen.

Ebben a fragmentált politikai környezetben született meg az európai biztonsági 
stratégia, illetve fogadta el azt az Európai Unió Tanácsa (a továbbiakban: Tanács), 
Javier Solana, az EU közös kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének a mandátu-
ma alatt.

A külpolitikai megosztottság mellett azonban 2003-ban az Unió az úgynevezett 
keleti bővítés előtt is állt, és gazdasági prosperitás jellemezte. A stratégia felütése 
is a pozitív jövőbe tekintést támasztja alá: „Európa sosem élt ekkora jólétben, biz-
tonságban és szabadságban. A XX. század első felében dúló erőszakot az európai 
történelemben példa nélkül álló békés és stabil időszak váltotta fel.”

Ekkor még a lisszaboni szerződés előtti keretrendszer volt érvényben, a közös 
kül- és biztonságpolitika a második pillérhez tartozott, a döntések a Tanács egy-
hangú döntése alapján születtek.

A 2016-os globális kül- és biztonságpolitikai stratégia a 2003-as biztonsági 
stratégiánál sokkal átgondoltabb és kidolgozottabb dokumentum, amelynek alap-
koncepciója is más, így nem csupán biztonság- és védelempolitikai szempontból 
közelíti meg a kérdéseket.

2016-ban, az EU globális kül- és biztonságpolitikai stratégiája megalkotásának 
évében az Uniót szintén a fragmentáltság jellemzi. A megosztottság elsődlegesen 
a tagállamoknak az EU kormányzásával kapcsolatos eltérő elképzeléseit jelenti. 
A 2008-ban kezdődött pénzügyi és a 2015-ben kicsúcsosodott migrációs válság 
rendezése során a tagországok között komoly érdekellentétek feszültek, illetve 
feszülnek még ma is. A pénzügyi válság akkut veszélyei egyelőre elmúltak, a vál-
ságkezelés föderatív mechanizmussal, központi irányítással történt. Ennek ellenére 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIHU.pdf
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a spanyol, portugál és görög gazdaság továbbra is komoly problémákkal küszködik. 
Görögország 2015 júliusában már a harmadik mentőcsomagját kapta, Spanyolor-
szágot és Portugáliát pedig a stabilitási és növekedési paktumban meghatározott 
államháztartási hiány és költségvetési deficit be nem tartása miatt marasztalja el 
folyamatosan az Európai Bizottság.

A gazdasági nehézségek mellett a migráció is komoly kihívások elé állítja az 
Európai Uniót. A tagállamok eltérő módon érintettek a kérdésben – attól függően, 
hogy tranzitországról, célországról vagy csupán közvetlenül nem érintett tagál-
lamról van-e szó –, és különbözőképpen képzelik el a válság kezelését is. Az idei 
stratégia első mondata negatív hangvétellel hívja fel a figyelmet a cselekvés és az 
egység szükségességére. „Az Uniónk célja, sőt még a létezése is megkérdőjele-
ződött. Pedig polgárainknak és a világnak oly mértékben szüksége van egy erős 
Európára, mint eddig soha” – értékeli a helyzetet a 2016-os dokumentum.

Ráadásul míg 2003-ban az EU a bővítés küszöbén állt, addig 2016-ban – bár 
már az új stratégia megszületése után – egy tagállam a népszavazása révén az EU-
ból való kilépés mellett tett hitet. A Brexit sok kérdést vet fel a jövőre vonatkozóan, 
azok azonban nem tartoznak az elemzésem témájához.

Habár mindkét stratégia születési körülményére a fragmentáltság volt jellemző, 
fontos különbség, hogy míg a biztonsági stratégia esetében a jövővel kapcsolatban 
pozitív hangulat uralkodott, addig 2016-ban negatív jövőkép rajzolódik ki a politikai 
közbeszéd alapján.

AlApkoncepció

Mindkét stratégia a nagyobb szerepvállalás szükségességére hívja fel a fi-
gyelmet. A biztonsági stratégia ezt a következőképpen hangsúlyozza: 
„Mivel az Európai Unió 25 állam több mint 450 millió lakost számláló és a 

világ bruttó nemzeti termékének negyedét előállító uniójaként vitathatatlanul globá-
lis szereplő … készen kell állnia arra, hogy részt vállaljon a globális biztonság iránti 
felelősségben és egy jobb világ építésében.”

A globális stratégia kiemeli, hogy az EU összességében többet fektet be fej-
lesztési céllal, mint a világ többi része együttvéve. Azt is megjegyzi viszont, hogy 
a lehetőségek kiaknázásán még lehetne javítani. Továbbá megemlíti, hogy mind 
az uniós polgárok, mind pedig az EU partnerei nagyobb globális felelősségvállalást 
várnának el a gazdaságilag meghatározó Uniótól.

Így elmondható, hogy a stratégiák egyfajta szerep pótlására is hivatottak, és a 
felmerülő igények hangsúlyozásával támasztják alá a szerepvállalás növelésének 
szükségességét.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2761_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2761_en.htm
https://eeas.europa.eu/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIHU.pdf
https://eeas.europa.eu/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
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Fő célkitűzések

A két stratégia eltérően közelíti meg és jelöli ki a célokat. Míg a biztonsági stra-
tégia elsődlegesen az eredményekre fókuszál (geopolitikai és külpolitikai 
értelemben), addig a globális stratégia a geopolitikai célok mellett a probléma 

kezelésének módjait is részletezi.
A biztonsági stratégia fő céljai: a meghatározott fenyegetésekre (terrorizmus, 

tömegpusztító fegyverek, regionális konfliktusok, működésképtelen államok, szer-
vezett bűnözés) adandó megfelelő válasz, illetve az EU szomszédságában történő 
biztonságépítés. Ezek mellett külön kiemeli a hatékony multilateralizmuson ala-
puló nemzetközi rend fontosságát, ami magában foglalja az ENSZ és a regionális 
nemzetközi szervezetek növekvő szerepének és azok segítésének, illetve a kereske-
delemnek és a fejlesztésnek a hangsúlyozását.

A globális biztonsági stratégia öt célt jelöl ki. Elsőként magát az Unión belüli 
biztonság elérését és garantálását tartja fontosnak. Ebben a célkitűzésben jelennek 
meg az azokra a globális kihívásokra adandó válaszok – mint az energiabizton-
ság, a kiberbiztonság, a terrorizmus elleni védelem –, amelyek az Unió polgárait 
érintik, illetve érinthetik, továbbá a stratégiai kommunikáció is. A második cél az 
EU keleti és déli szomszédságában lévő államok stabilitásához való hozzájárulás. 
Ennek egyik eszköze az európai szomszédságpolitika és az Unió bővítéspolitikája 
is. A harmadik célkitűzés a konfliktusok integrált megközelítését foglalja magában, 
ami azt jelenti, hogy a határokon kívüli konfliktusokat helyi, nemzeti, regionális és 
globális szinten is kezelni kell. A negyedik cél a regionális rendszerek és kormányza-
tok erősítése világszerte – a stratégia ebben a részben egyesével kitér a világ egyes 
régióival való együttműködés hangsúlyaira. Ötödikként fő törekvésként pedig a glo-
bális kormányzás fenntartását és kiterjesztését említi, amely alatt elsődlegesen a 
nemzetközijog-alapú világrend megőrzését kell érteni.

Amellett, hogy a globális stratégia sokkal komplexebb megoldandó problémakört 
és kihívásokat foglal össze, mint a biztonsági stratégia, külön kiemeli Oroszország, 
Ázsia és a Sarkvidék jelentőségét, amelyekre a korábbi dokumentum nem tért ki. 
Ennek egyik oka az volt, hogy annak megalkotásakor a kelet-közép-európai álla-
mok még nem tartoztak az Unió tagjai közé. A megváltozott körülmények miatt 
az Oroszországgal való kapcsolat csak a második dokumentumban kapott kiemelt 
szerepet.

Ha tehát geopolitikai értelemben vizsgáljuk a dokumentumokat, akkor elmond-
ható, hogy a globális stratégia inkább egyfajta öndefiníció, amely az EU megítélésére 
és a nemzetközi rendben játszott szerepére összpontosít; ezzel szemben a bizton-
sági stratégia elsődlegesen a külpolitikai koncepciót tartalmazza.
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eszköztár

A biztonsági stratégia kiemeli azokat a területeket, amelyek még fejlesztésre 
szorulnak. Először is azt hangsúlyozza, hogy aktívabb szerepvállalásra len-
ne szükség a kereskedelem, a fejlesztés és a diplomácia terén, továbbá a 

katonai/védelmi költségvetést is növelni kellene. Másodikként azt említi, hogy ka-
tonai téren sokkal jobb képességekre, nagyobb rugalmasságra szükség lenne, de a 
diplomáciai képességeket is javítani kellene. A harmadik cél a nagyobb koherencia 
elérése, azaz a diplomáciának, a kereskedelmi, fejlesztési és környezetvédelmi poli-
tikának ugyanarra kellene törekednie. Végül, de egyáltalán nem utolsósorban pedig 
nagy szükség van a partnerekkel való együttműködésre, amelyben kiemelt szerepet 
kapnak a transzatlanti kapcsolatok – említés szintjén azonban már megjelennek a 
világ többi régiói is.

A globális stratégia összeszedettebb koncepciót tartalmaz ugyan, a tartalmi 
elemek fő meghatározásai azonban hasonlóak. Ez a dokumentum három olyan 
komplex fogalmat emel ki az eszköztárat illetően, amelyek meghatározásában 
részletesebben és körülhatároltabban jelenik meg az EU belső politikáinak az egysé-
gessége. Ezzel pedig a hiteles (credible), válaszképes (responsive) és „egységesült” 
(joined-up) Unió ismérveit fogalmazza meg.

A hiteles fellépés kapcsán a globális stratégia kiemeli, hogy nem elég csupán 
puha hatalommal rendelkezni, a kapacitásokat is növelni kell. Ehhez pedig a meglévő 
eszközök hatékonyabb felhasználása mellett a védelmi költségvetés 20 százalékát 
új eszközök beszerzésére és kutatás-fejlesztésre kell fordítani.

A hitelesség fenntartásához a lehetséges külső és belső veszélyek pontos fel-
mérésére is szükség van. Éppen ezért fontos a megfelelő monitoring-rendszerek 
fenntartása is, azaz a hírszerzés, a felderítés és a megfigyelés rendszereibe való 
befektetés. De az ilyen jellegű képességek növelése mellett fontos a digitális infra-
struktúra és a katonai eszközök fejlesztése is. Mindezen képességek és eszközök 
beszerzéséhez viszont szükség van arra, hogy a tagállamok ténylegesen elkötele-
zettek legyenek a közös védelmi együttműködés iránt, s ne csupán az elvek szintjére 
korlátozódjon a közös fellépés.

A válaszképes Unió a diplomácia, a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP), il-
letve a fejlesztési politika hatékonyságára helyezi a hangsúlyt. A globális stratégia 
kiemeli, hogy a diplomáciai erőfeszítéseknek egységesen a lisszaboni szerződésen 
kell alapulniuk. Emellett a KKBP hatékonyságának a növelésére is felhívja a figyel-
met: azt az eljárási, a politikai és a pénzügyi korlátok felszámolásával lehetne a 
leggyorsabban elérni. A sikeresség érdekében a fejlesztési politika hatékonyabb 
végrehajtására is szükség van. Ezen a téren a rugalmasság mellett fontos, hogy a 
közös vállalás a tagállamok részéről a bruttó nemzeti jövedelmükhöz viszonyított 
hivatalos fejlesztési segély (ODA/GNI) aránya legalább 0,7 százalék legyen. E célok 
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eléréséhez viszont rendkívül fontos, hogy az EU-s szervezetek a szakmailag alátá-
masztott információkat az eddiginél sokkal jobban megosszák egymás között.

Bár a tagállamok a lisszaboni szerződés érvénybe lépése óta is szuverén dön-
téshozók a külpolitikát illetően, az EU globális szerepvállalásához igenis szükség 
van az egységre ezen a téren is: a stratégia ezért az „egységesült Unió” keretén 
belül integráltabb fellépést sürget. Fokozottabb egység szükséges az intézmények 
– amelyek közül a dokumentum elsősorban a lisszaboni szerződéssel létrehozott, 
kettős szerepű (főképviselő és az Európai Bizottság alelnöke) külügyi és biztonság-
politikai főképviselőt, illetve az Unió diplomáciai testületeként életre hívott Európai 
Külügyi Szolgálatot emeli ki – és az átfogó politikai elképzelések terén is. A kulturális 
és gazdaságpolitika – benne az energiapolitika – egységessége mellett fontos, hogy 
az EU egységes prioritásokat is kialakítson az utóbbinak mind a külpolitikai, mind 
a belpolitikai dimenzióit illetően. Mindezek mellett el kell érni, hogy a humanitárius 
tevékenységek és a fejlesztési politika terén is nagyobb legyen az összehangoltság, 
elsősorban a kockázatelemzés, a finanszírozás és a többéves programok tekin-
tetében. A stratégia további szakpolitikák összehangolását is ösztönzi, köztük a 
hírszerzési intézmények koordináltabb működését.

értékelés

A két stratégia megszületése között tizenhárom év telt el. Közben francia ja-
vaslatra a biztonsági stratégiát 2008-ban felülvizsgálták, de az kardinális 
változást nem eredményezett. Az újonnan csatlakozott tagállamok miatt úgy 

döntöttek, hogy az Oroszországgal kapcsolatos célkitűzéseket újra kell gondolni, 
illetve a biztonságot veszélyeztető tevékenységek kulcsfontosságú öt kategóriáját 
(amelyek közé addig a terrorizmus, a tömegpusztító fegyverek elterjedése, a szer-
vezett bűnözés, a regionális konfliktusok és a működésképtelen államok tartoztak) 
felváltja a tömegpusztító fegyverek terjedése, a terrorizmus és a szervezett bűnö-
zés, valamint az energiabiztonság és az éghajlatváltozás kérdése.

A világpolitikában viszont jelentős változások történtek ez idő alatt. Az Európai 
Unió az alkotmánytervezete felülvizsgálataként tető alá hozta a lisszaboni szerző-
dést, amely intézményesítette az EU kül- és biztonságpolitikájának főképviselőjét, 
és létrehozta az Európai Külügyi Szolgálatot is. Az Amerikai Egyesült Államokban is 
adminisztrációváltás történt: a republikánus George W. Busht a demokrata Barack 
Obama váltotta az elnöki székben. Az iraki háború idején az elsődleges biztonsá-
gi kihívást a terrorizmus jelentette, amely manapság is meghatározó – főként az 
úgynevezett Iszlám Állam tevékenysége. Ami pedig mindkét stratégia születésé-
nek idejében kihívást jelentett, az a tömegpusztító fegyverek terjedése. Az új típusú 
biztonsági kihívások a biztonsági stratégiában még kevesebb súllyal szerepeltek, a 
globális stratégiában viszont már kifejezetten kiemelték azokat. Fontos megemlíteni 
még, hogy 2016-ban a migrációval és az ukrán konfliktussal is bővült a biztonsági 
kihívások köre, így a globális stratégia komplexebb kontextusban született.
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A globális stratégia átgondoltsága és kidolgozottsága mellett azt is ki kell emel-
ni, hogy az alapkoncepciója is más: nem csupán biztonság- és védelempolitikai 
szempontból közelíti meg a kérdéseket, de az Unió globális szerepének fontosságát 
és a tulajdonképpeni erősítését is hangsúlyozza.

A két stratégia közös pontja maradt a kapacitásnövelés szükségességének és a 
tagállamok közötti egységesség növelésének a kiemelése, amely a globális straté-
giában még erőteljesebben, többször is visszatérő témaként jelenik meg.

A biztonsági stratégia az iraki háború okozta tagállami fragmentáltságra is 
választ kívánt adni ugyan, de elsődlegesen a 2002-es amerikai nemzeti bizton-
sági stratégia európai ellenlábasaként jött létre. A globális stratégia azonban már 
sokkal részletesebben kidolgozott, valamint a világ összes részét és kapcsolatát 
igyekszik lefedni annak érdekében, hogy az EU globális szereplőként és globális 
cselekvőként vehessen részt a nemzetközi rendszer irányításában. Ugyanakkor az 
egységesség és a tagállamok közötti kohézió szükségességét is sokkal jobban 
kiemeli. A középtávú jövő kérdése pedig az lesz, hogy a Brexit hogyan fogja befo-
lyásolni és esetlegesen kétségbe vonni az EU globális szerepvállalását.




