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A nemzetközi kapcsolatok diszciplínájának keretén belül az európai politikai in
tegrációt elemzó' diskurzusok középpontjába gyakran kerül annak az ellent
mondásos helyzetnek az elemzése, amelyek a hatalmas gazdasági potenciállal 

rendelkező Európai Unió nemzetközi rendben elfoglalt -  óvatosan fogalmazva is -  
„háttérbe szoruló" hatalmi helyzetéről szólnak (Peterson, 1998; Paul, 1999; Menőn, 
1999; Grémion, 1999). Az integrációelméletek a politikai integráció kérdésével a nyolc
vanas évek második felétől újult erővel kezdenek foglalkozni (Pinder, 1986; Moravcsik, 
1991; Hill, 1991), keresve azt az elméleti keretet, amely a hatékonyabb nemzetközi és 
nemzeti érdekérvényesítés kiépítését jelentené a tagállamok számára. A integrációs fo
lyamatot elemző kutatók álláspontja szerint az integráció belső dinamikája olyan fejlő
dési pályát határozott meg, amely elsősorban a közös külpolitikai és biztonságpolitikai 
mechanizmusok kiépülése mentén halad a politikai integráció irányába (lásd Smith, 
2002). Az integráció története folyamán számos alkalommal merült fel a nyugat-euró
pai államok többségét tömörítő önálló közös kül- és biztonságpolitika létrehozásának 
gondolata, de a próbálkozások többnyire kudarcba fulladtak, és a szándékok nem való
sultak meg. Jogosan merül fel a kérdés, hogy a tagállamok számára jogi kötelezettségek
kel bíró, uniós szintre emelkedett „közös" külpolitika lendületet adhat-e az integráció
nak és megalapozhatja-e a jövőbeli közösségi együttműködést. A tanulmány célja, hogy 
betekintést adjon azokba a tudományos diskurzusokba, amelyek a közelmúltban, illet
ve napjainkban a közös európai külpolitika vonatkozásában a nemzetközi kapcsolatok 
elméletében, illetve az integrációelmélet területén zajlanak.

Miközben a hidegháború lezárulása után a nemzetközi politikaelmélet maga is a meg
felelő kereteket kereste az erősen megváltozott nemzetközi kapcsolati rendszer politikai 
folyamatainak minél teljesebb értelmezéséhez, az integrációelméletek is új utakat kutat
tak: a mainstreambe tartozó neofunkcionalista elmélet, amely megfelelő modellbe ágyaz
ta az integráció fejlődését a hatvanas évek végéig, a hetvenes évek elejének megtorpaná
sa után a háttérbe szorult. Az integrációval foglalkozó tudományos iskolák nem találtak 
megfelelő keretet a politikai integráció lehetséges értelmezéséhez. Az integrációs viták el
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sősorban gazdasági szinten folytak, és csak részben érintették a közös külpolitika kialakí
tásának kérdését (többszintű kormányzási rendszer elmélete -  Stuart. A. Scheingold, Leon 
Lindberg). A nyolcvanas évek közepétől érzékelhető változásokra, a változások dinami
kájára és minőségére a nemzetközi kapcsolatok elmélet új elméleti rendszerek kidolgozá
sával válaszolt (kooperatív stratégiai elmélet -  Grieco, Powel, Snidal, rezsimelmélet -  
Keohane, Young, Ruggie). A neoföderalista, liberális kormányköziség, többszintű kor
mányzab modell elméletek többnyire a nyolcvanas évek második felében bekövetkezett 
változásokra kínálnak elméleti alapokat. A hosszú megtorpanás után ismét dinamikus fej
lődésbe kezdett integrációs folyamatokban az egységes külpolitikai és biztonságpolibkai 
intézményrendszer és döntési mechanizmus kialakítása döntő jelentőséget kapott. Az 
alapkutatások területén a neoföderalista elmélet hozott újdonságokat, amelynek alapjait 
az 1980-as években John Pinder, a londoni Policy Studies Institute kutatója az unió szerző
désének aláírása előtt fogalmazott meg (Pinder, 1986). A föderalizmus, liberális kormány
köziség, a többszintű kormányzab modellek vetekedése messze túlmutat az európai in
tegrációs folyamatokon: a nemzetközi együttműködések intézményi kereteinek kialakítá
sa során állandó dilemma a megfelelő modell kiválasztása.

Az Európai Unió nem rendelkezik önálló jogi személyiséggel, a második pillérben he
lyet kapott közös kül- és biztonságpolibka szándékosan erősen korlátozott kompeten
ciákkal rendelkezik. A megvalósult kormányzab modell sajátos mechanizmusát a nem
zetközi polihkai elméleb széles skálája elemzi (Christopher Hill és William Wallace, 1996; 
Christopher Hill, 1993; Regelsberger, 1992), viszont hiányzik az olyan mulhdiszciplináris 
megközelítés, amely átfogó történelmi, politikai és jogi szempontból alkotná meg a közös 
külpolirikai és biztonságpolibkai együttműködésre épülő politikai integrációs modellt.

A második világháború lezárulása óta számtalan elmélet született az európai politi
kai integráció modellezésére: normatív elemzések csakúgy megtalálhatók köztük, mint 
a nemzetközi rend fogalmának változásához kapcsolódó nemzetközi politikaelméleti 
értelmezések (Ehrhart, 2002). Az „Európai Egyesült Államok" föderatív alapú létreho
zásának gondolata az Európa Tanács megalakulása után után elveszítette lendületét. 
A versengő elméletek között a domináns föderális és konföderális értelmezések széles 
tárházát találhatjuk, amelyek nagyban hatással voltak az ötvenes és a hatvanas évek 
elején Franciaország által kezdeményezett biztonságpolitikai és külpolitikai integrá
ciós kezdeményezésekre (Európai Védelmi Közösség/Európai Politikai Közösség 
1953, illetve a Fouchet-tervek 1961-62). A hetvenes és a kilencvenes évek között az eu
rópai integráció nemzetközi szerepvállalásának elemzése három domináns diskur
zusban zajlott: a civil hatalom elmélet, a katonai hatalom elmélet és a normatív hatal
mi modell kialakítása. Az európai integrációban a kilencvenes években bekövetkezett 
külpolitikai és biztonságpolitikai folyamatok széles értelemben vett elméleb keretének 
megalapozásaként James N. Rosenau munkásságát tekinthetjük kiindulópontnak, 
(turbulence in world politics), amely a nemzetközi rendben bekövetkezett változásokat
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kétoszlopos struktúraként értelmezi, amelyben a globalizáció és a lokalizáció jelensé
ge egyszerre van jelen (Rosenau, 1990). A modell szerint az egyik oszlop a hagyomá
nyos, nemzetállam-központú világ, míg a másik a többpólusú nemzetközi rend 
(fragmegráció), amelyben a nemzetközi normák az állami iránti lojalitást kiegészítve -  
bizonyos esetben annak ellenében -  kényszerítik a szereplőket egy bizonyos magatar
tásforma követésére. A nemzetközi kapcsolatok elméletében és az európai integráció- 
elméletben a hidegháború lezárulását követően több olyan alapvető változás követke
zett be, amely az integráció keretein belül zajló külpolitikai és biztonságpolitikai folya
matok újraértelmezését követelik meg (a külpolitika változó természete, Christopher 
Hill, 1993; az új biztonsági dilemma, Cerny, 2000). v

A neoföderalista elmélet (Pinder, 1986) a második világháború után a európai integ
rációelmélet mainstream áramlatának közelébe került, de végül oda el nem jutott föde- 
ralista elmélet alapjaihoz tér vissza, retorikájában azonban kritizálja annak idealista 
megközelítését és túlzott ideológiai befolyásoltságát. Az elmélet kísérletet tesz arra, 
hogy a föderalista elmélet megújításával az integráció fejlődésének föderalista alapon 
szerveződő, életképes irányt határozzon meg. A neoföderalista elmélet az integráció 
fejlődésében az inkrementalizmus elvét hangsúlyozza, azaz robbanásszerű változások 
helyett a fokozatosságot tartja kiemelten fontosnak (kis lépések = petits pás tana).1 A kis 
lépések célja egyértelműen a föderalista integrációs forma elmélyítése, az elmélet pedig 
a neofunkcionalista elméletet igyekszik meghaladni, amikor arra törekszik, hogy egy
értelmű válaszokat adjon arra, hogy ezek a lépések mikor következnek be.

A integrációelmélet mainstream irányzatba tartozó neofunkcionalista elmélet egyik 
legfontosabb kritikájaként az állam és döntéshozói percepciók tudatos háttérbe szorí
tását fogalmazza meg. A föderalizmus mindent vagy semmit álláspontjával szemben 
hangsúlyozza, hogy a tisztán államközi modell és a tisztán (föderalista) államon belü
li modell között több átmeneti állapotnak kell léteznie. Nemzetközi jogi szempontból 
az integráció dinamikája kis lépések sorozataként hosszan tartó fejlődésen alapul, ame
lyet az integrációban részt vevő szereplők és az integrációt kívülről befolyásoló nem
zetközi jogi aktusok szabályoznak. Az elmélet szerint tehát sokkal fontosabb a folya
matnak mint tendenciák és egymásra épülő cselekedetek sorozatának vizsgálata, mint 
az integráció nagy csomópontjainak keresése. Az elmélet pontos válaszokat ad arra a 
kérdésre, hogy az integráció előrehaladtával az intézmények pontosan mikor, miért és 
hogyan kerülnek a döntéshozatal közelébe. A föderalista elmélethez képest a neo
föderalista elmélet kidolgozói kevésbé tarják fontosnak a pontos alkotmányos/intéz- 
ményi keretek kidolgozását, elegendőnek vélik a politikai vezetők akaratának kinyil
vánítását egyes kulcsfontosságú döntéshozatali helyzetekben. A neoföderalista elmélet 
igazolására számos kutató használta fel a kilencvenes évek változásait a közös külpo
litikai és biztonságpolitikai folyamatokra vetítve (lásd Larsen).

A közös európai külpolitika elemzésének elméleti kereteit gyakran magyarázzák -
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alapvetően tévesen -  a liberális kormányköziség elméletével. Mivel a közös kül- és biz
tonságpolitika az unió második pilléreként, kormányközi alapon jött létre, kézenfekvő
nek látszik a nevében hasonló elmélet társítása. Andrew Moravcsik liberális kor
mányköziség elmélete eredetileg a kulcsfontosságú államok alkupozíciójának alakulá
sát elemezte az egységes európai akta létrehozásához vezető úton, de az elmélet a kilenc
venes években általános európai integrációelméletté nőtte ki magát. A liberális kor
mányköziség elmélete tulajdonképpen három tényezőből építkezik: a nemzeti preferen
ciák meghatározása, az államok közötti alkupozíciók alakulása és az intézményi kere
tek kialakításának elmélete. Moravcsik érvelése szerint az integráció modellezését a leg
befolyásosabb államok nemzeti preferenciáinak meghatározásán keresztül kezdhetjük 
megalkotni, amelyet alapvetően a második tényező, az ezen államok közötti alkupozí
ciók befolyásolnak. A harmadik tényező, az intézményi keretek kialakítása csak lazán 
kapcsolódik az első kettőhöz, hiszen az államok nem érdekeltek abban, hogy túl sok ha
talmat ruházzanak át az intézményekre, sokkal inkább az intézményesített kormánykö
zi megállapodásokra és párbeszédekre helyezik a hangsúlyt. A domináns államok egy
mással koalíciókat hozhatnak létre, amelyek önállóan, akár a többiek ellensúlyozása 
nélkül is befolyásolhatják az integráció nemzetközi kapcsolatait (tárgyalásokat indíthat
nak, szerződéskötését mozdíthatnak elő). A közös külpolitika kialakítása ebben az érte
lemben kizárólag a nemzeti preferenciák megváltozásával magyarázható. Az elmélet az 
államokat racionális, haszonmaximalizálásra törekvő szereplőknek tételezi fel, amelyek 
egyik fő célja a belpolitikában érvényesül: a maximális szavazatszám megszerzése és a 
választások megnyerése. Az általános külpolitikai elemzés helyett az elméletet 
Moravcsik a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok vonatkozásában dolgozta ki, ahol a 
nemzetközi alkufolyamatok változása sokkal gyorsabban és közvetlenebb módon befo
lyásolhatja egy állam belső viszonyait. Az elmélet részletesen foglalkozik a kormányzat 
és a társadalom költség/haszon viszonyával, a társadalmi és a kormányzati preferen
ciák rendszerével. Mivel az európai közös kül- és biztonságpolitika legtöbb döntése alig 
van közvetlen hatással a választói preferenciákra, az elmélet egyik alapvető tézisét, a 
nemzetállami preferenciák kialakulását nem befolyásolja. Moravcsik saját elméletét 
nem európai integrációelméletként határozza meg, hanem a nemzetközi kapcsolatok el
méletének neoliberális iskolájához való hozzájárulásként. Ahogy Pilegaard megjegyzi 
(2003), Moravcsik a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok területén sikeresen kísérelte 
meg felnyitni a nemzetközi kapcsolatok elméletében az államok „feketedobozát", vi
szont amikor nem gazdasági területen végez elemzéseket, akkor többnyire visszatér a 
realizmus klasszikus logikájához, ahol az államok cselekedetei nemzeti érdekeikből ma
gyarázhatók (Pilegaard 2003.7. o.). Az elmélet egyik legkevésbé kidolgozott része az in
tézményi keretek kialakítása. A nemzetállami preferenciák kialakulása és az államok 
között alkufolyamatok lezárulása után az elmélet egyáltalán nem zárja ki, sőt természe
tesnek tartja, hogy a létrehozandó intézmények szupranacionális jellegűek lehetnek.
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A liberális kormányköziség kritikái leggyakrabban azt vetik az elmélet szemére, hogy 
nem dolgozza ki kellőképpen a létrehozott intézmények működésének kereteit, amely
ben az alapvetően kormányközi alkufolyamat eredményeként létrejött szupranacionális 
intézmény és a nemzetállami érdekérvényesítés akarata egyszerre jelentkezik.

A liberális kormányköziség elmélete élesen szemben áll a neoföderalista elmélettel, 
hiszen premisszái között szerepel a nemzeti érdekek (szuverenitás) primátusa, a köve
tendő közös politika csak a nemzeti érdekek közvetítése, kiemelkedően fontosak a 
nagy szerződések körüli alkufolyamatok. Az integrációs intézmények származtatott 
jogi képességeik birtokában a nemzethez lesznek lojálisak, ezért semmiféle független 
identitás és érdek nem alakulhat ki. Mivel az integrációban minden nemzetállam vétó
joggal rendelkezik, ezért a leginkább integrációellenes szereplő aktusaitól függ az in
tegráció. A kritika fő támadási pontjai az intézményi keretek értelmezése (az unió 
kulcsfontosságú intézményei autonómiájának hiánya, illetve passzív szerepe), a politi
kai döntéshozatali mechanizmusok működése (a kilencvenes években széles teret 
nyert diskurzusanalízis segítségével), valamint az integráció fejlődésében egyre meg
határozóbb szerepet játszó kapcsolt politika (linkage policy)2 mellőzésének ténye. A kriti
kai elemzések többnyire mindvégig figyelembe veszik a többszintű kormányzati rend
szer elméletének egyik tézisét, amely szerint a nemzetek feletti, a nemzeti és a nemze
teken belüli összetett politikai, társadalmi, gazdasági folyamatok együttesen határoz
zák meg az integráció folyamatát, a nemzetek szuverenitása azonban legnagyobb igye
kezetük ellenére is az integráció előrehaladásával egyre erőteljesebben sérül.

A többszintű kormányzási modell elméletében az Európai Unió lazán összefonódó 
szektoriálisan tagolt kormányzati rendszerek összessége, ami állami és nem állami kor
mányzati szereplőkből áll. Egyes rendszerek bizonyos szintjein pontosan meghatároz
ható a szereplők közötti kapcsolati rendszer és a felelősségi szint (például az egyes tag
államok kormányai), míg más területek sokkal lazábban kapcsolódnak egymáshoz, és a 
tagállami befolyás is jóval alacsonyabb. A liberális kormányköziség elméletével szem
ben a szupranacionális, a transznacionális és a nemzetállamokon belüli szereplők önál
ló döntéshozatali képességgel és preferenciákkal rendelkeznek. A többszintű kormány
zati modell keretein belül egy hatékony és életképes politikát az adott politikaterületen 
belül létrehozandó központi hatalommal lehet csak megvalósítani. Amennyiben a kö
zös kül- és biztonságpolitika keretén sikerül létrehozni ilyet (például Mr. CFSP vagy a 
külügyminiszteri poszt, a kialakítandó közös külügyminisztérium), akkor az elmélet lo
gikája szerint a kormányzati rendszer ezen ágán belül sikerül a koherencia elérése.

Az integrációelmélet 1950-es és 1960-as években domináns neofunkcionalista elmé
lete szerint a közös külpolitika a lineárisan fejlődő európai integráció utolsó lépcsőfoka
ként a low politicsból a high politicsba fordulással (politikai spill-over) valósulna meg. 
A klasszikus neofunkcionalista elmélet kritikái már a nem politikai jellegű spill-over 
kapcsán is jogosan bírálták a neofunkcionalista elméletet, hogy nem tudja pontosan
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megnevezni a fordulatok helyét, idejét és résztvevőit, nem tud konkrétan használható 
receptet adni a puszta modellen túl. A kritikák szerint politikai spill-over mindmáig nem 
következett be, hiszen a tagállamok kényes helyzetben még gazdasági kérdésekben is 
nemzetállami hatáskörben vagy kormányközi alapon döntöttek.

Az európai külpolitikai integráció modelljének megalkotása az elmúlt fél évszázad so
rán számos alkalommal került a tudományos diskurzusok központjába. A sokáig do
mináns neofunkcionalista elmélettel szemben azonban ezek az elképzelések nem vala
mi lineáris fejlődés egyik végsó' állomásaként értelmezték a külpolitikai integrációt. Az 
Európai Védelmi Közösség 38. cikke alapján kidolgozott Európai Politikai Közösség 
(1953), a Fouchet-tervek (1961,1962), a Tindemans-jelentés (1975) a gazdasági integrá
ciótól élesen megkülönböztették a létrehozandó politikai integrációs intézményeket és 
a szereplők kompetenciáit. A gazdasági és a politikai intézményrendszer közötti rövid 
távú konvergenciát pedig lehetséges, de nem kötelező tényezőként vették számba.

A nemzetközi kapcsolatok elméletében az Európai Unió mind a mai napig nem szíve
sen látott tényező, ami nem csoda, hiszen az unió (az Európai Közösség) olyan jegyeket 
hordoz magán (és olyanokat nem), amelyek miatt a klasszikus nemzetközi kapcsolatok 
elméletében nehezen elemezhető. Az egyik alapvető probléma, hogy a nemzetközi kap
csolatokban a külpolitikai döntéseket alapvetően államok hozzák, az Európai Unió (az 
Európai Közösség) pedig nem állam. Ahogy Tonra rámutat, „amennyiben az elemzés 
szintjét »lealacsonyítanák« az EU szintjére, úgy miért ne lehetne ebben az esetben az 
ENSZ-re, az »OECD«-re, az »ASEAN«-ra vagy akár a »Coca-Cola«-ra is alkalmazni?" 
(Tonra, 2003). Az unió egyszerre alakít ki közös külgazdasági kapcsolatokat, és egyszer
re tárgya az államok közötti külpolitikai/külgazdasági együttműködéseknek. A nemzet
közi kapcsolatok racionalista elméletei közül a neorealista és neoliberális az Európai 
Unió kialakulását az államok közötti együttműködésből kiindulva magyarázza. A neo- 
realisták álláspontja szerint az államok közötti együttműködés korlátozott mértékű, mi
vel bármely együttműködési lehetőségből a realizálható abszolút nyereség maximalizá
lására törekednek3, míg a liberálisok szerint az államok közötti együttműködés a relatív 
nyereség megszerzése esetén is megvalósul, azonban mindkét elmélet alapvetően egyet
ért abban, hogy a hatalom megszerzése és megtartása a politika központi eleme.

A konstruktivista elméletek a közös külpolitika elemzésének kifinomultabb megala
pozását teszik lehetővé, hiszen olyan fogalmi kategóriákon keresztül végzik az elemzést 
(lásd indentitásképződés, normarendszer, kormányzati rendszerek), amelyek segítségé
vel a racionalista megközelítésnél teljesebb modell vázolható fel az európai külpolitikai 
integrációra. A közös külpolitikai intézményrendszer és a kialakult egyeztető mecha
nizmusok normakövetésre és bizonyos magatartásminták felvételére késztetik az unió 
tagállamait. így a közös külpolitika nem csupán a nemzetállamok irányából egy közös 
politikaterület kialakítására irányuló folyamatként értelmezhető, hanem a nemzetálla
mi külpolitikát kölcsönösen átható és formáló tényezőként is (Nuttal, 1992).
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Az európai külpolitika elméleti megközelítései az utóbbi időben egyre nagyobb teret 
szánnak az Európai Unió globális szerepvállalása elemzésének. Annak ellenére, hogy a 
nemzetközi kapcsolatok elmélete a korábban vázolt nehézségek miatt nem tudja az uni
ót maradéktalanul beilleszteni az elemzések sorába, vitathatatlan, hogy a nemzetközi 
kapcsolatok alakulásában az Európai Uniónak (az Európai Közösségnek) meghatározó 
szerepe van. Christopher Hill 1993-ban fogalmazta meg a képesség-elvárás szakadék elmé
letét, amely a nemzetközi közösség irányából az unió nemzetközi szerepvállalásának el
várása és a valódi képességek megléte között fennálló különbséget modellezi. Az elvá
rások tényezőinek meghatározása összekapcsolódik az EU nagyhatalmiságának kérdé
sével. Kenneth Waltz 1979-ben a nagyhatalmiságot öt tényező vizsgálatával határozta 
meg: népesség és terület, természeti adottságok, gazdasági erő, politikai stabilitás és 
kompetencia, katonai erő. Erre az elméletre alapozva tett kísérletet Gibbs az európai in
tegráció külpolitikai szerepvállalásának elemzésére (Gibbs, 2002). Értékelése szerint an
nak ellenére, hogy az EU az öt kritériumból a katonai erő kivételével mind a négy má
sik tényezőben az első helyen áll a világon, és a katonai kapacitások kialakítása -  ha rö
vid távon nem is, de középtávon mindenképpen -  megvalósulhat, egy hatodik tényező 
nélkül nem veheti fel a versenyt a nemzetközi életben. Hatodik tényezőként pedig a kö
zös, koherens külpolitika meglétét feltételezi, amely közös, egységes álláspont megjele
nését jelenti a nemzetközi közösség irányába, és amelyet a közös külpolitika meghatal
mazott tisztségviselője képvisel a nemzetközi színtéren. A közös külpolitika azonban 
továbbra is kormányközi mechanizmusokon alapulhat.

A külpolitika-elemzés (Foreign Policy Analysis) elmélete az 1950-es években alakult ki. 
Alapvető tézisei egyrészt a klasszikus realista iskolának az államok külső viselkedésről 
vallott nézeteire építettek, másrészt az erősen államközpontü elméletet kiegészítette a 
(külpolitikai) döntéshozatal elméletével, amely az emberi viselkedést mint döntésformá
ló tényezőt is meghatározó módon vette számításba. Annak ellenére, hogy az elmélet szá
mos változáson ment keresztül az elmúlt fél évszázad során,4 ahogy White rámutat, egy
séges külpolitika-elemzés elméletről a mai napig nem beszélhetünk (White, 2003.3. o.).

Az elmélet kidolgozásának módszertani nehézsége a tágabb nemzetközi kapcsola
tok elméletének elemzésekor említett módszertani nehézségekhez nagyon hasonló: 
egyrészt az unió (közösség) sajátos, szerteágazó külgazdasági/külpolitikai kapcsolat- 
rendszerének értelmezése ütközik problémákba, másrészt a az elemzés tárgyának 
meghatározása is nehézséget okoz. Annak ellenére, hogy a római szerződés hatályba 
lépése óta az EGK/EK tudatosan igyekszik elkerülni a közös külpolitika kifejezés 
használatát, és a külső országokkal fenntartott kapcsolatait külgazdasági kapcso
lataként állítja be, a teoretikusok többnyire úgy veszik, hogy már a kezdetektől fogva 
a közös külpolitika egy szektoriális terültéről van szó. Az elmezés tárgyának meghatá
rozásakor az alapvető kérdés, hogy az Európai Közösséget/Európai Uniót mint homo
gén egységet vizsálják-e, vagy figyelembe véve a reflexivitás tételét (Tonra 2003) a kö
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zös külpolitikát a nemzetállami külpolitikák és a közös európai külpolitika egymásra 
ható többtényezős egységeként elemezzék. Az információk megosztott kezelése, a kö
zös politikai napirend a nemzeti külpolitikák döntéshozatali folyamatainak és kultú
rájának átalakulásához vezetett. Erre az elméletre épít Roy Ginsberg, akinek a megha
tározása szerint a közös európai külpolitika magába foglalja az Európai Közösségnek 
(uniónak) a nemzetközi politikai életet befolyásoló és tulajdonképpen annak minden 
szegmensét kitöltő elkötelezettségeit, álláspontjait, politikáit, kapcsolatait, választásait 
és tevékenységeit (Ginsberg 2001).

Az európai közös külpolitika modelljeinek tanulmányozásakor a kutások alapvető 
figyelmet szentelnek a nemzetközi kapcsolatok elméleteiben központi szerepet játszó, de 
az egyes elméletekben különböző jelentéssel bíró fogalmak értelmezésének. A külpoliti
ka integrációs elemzése során nem szabad megfeledkezni arról a tényről, hogy a hideg
háború lezárulása után a nemzeti és hatalmi érdek, a szuverenitás, a hatalmi legitimitás 
értelmezése, illetve a biztonságelméletekben használt fogalmak (így maga a biztonság 
fogalma is) átalakuláson ment át a nemzetközi kapcsolatok elméletben (Morgenthau, 
Kegley, Baldwin, Keohane) csakúgy, mint a szűkebben értelmezett integrációelméletek 
területén (lásd neoföderalista integrációelmélet). A minél átláthatóbb és működőképes 
modell megalkotása szempontjából meghatározó tényező, hogy a normatív elemzések 
középpontjába tartozó közös külpolitikai és biztonságpolitikai folyamatok egyes ténye
zőit élesen különböztessük meg egymástól. A tanulmány kereteit meghaladná a bizton
ságpolitikai iskolák által megalkott elméletek a kilencvenes években egyébként is rend
kívül gazdag tárházának megismertetése, az ebben az irányban érdeklődőknek kiindu
lópontot jelenthet a biztonság fogalmának átérkélődését, az új típusú biztonsági kihívá
sokat elemző művek feldolgozása, a külpolitika, a biztonságpolitika, a védelempolitika és a ka
tonapolitika egymásra hatásának értelmezése az integrációs folyamatban.

Az európai közös külpolitika kutatásának egy másik, a tágabb politikatudomány
ban is egyre nagyobb teret nyerő vállfája a diskurzusanalízis. A Henrik Larsen által ki
dolgozott módszer az európai integráció nyolcvanas éveken történt külpolitikai és biz
tonságpolitikai együttműködéseit tanulmányozza (Larsen, 1997).5 Az elmélet alapve
tően a közösségi külpolitikai cselekedetek fő mozgatóira Nagy-Britanniára, Franciaor
szágra és Németországra koncentrál. Amennyiben ezen országok nem vesznek részt a 
mechanizmus működésében, akkor maga a mechanizmus sem életképes. A nyolcvanas 
évek európai politikai együttműködése keretében született eredmények és kudarcok az el
mélet szerint legfőképpen a politikai döntéshozók között zajló politikai diskurzusok
tól függenek. Az elmélet a külső környezet leírására a neorealista értelmezést választ
ja, amelyben a struktúra normakövető magatartásra kényszeríti az államokat. A mód
szer kiválóan alkalmazható a kilencvenes években a közös külpolitika területén bekö
vetkezett változások modellezésére (a kutatás kizárólag a kilencvenes évek diskurzu
sait elemzi). Az elmélet fő tézise, hogy a közös külpolitika és biztonságpolitika kodifi
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kálása nem hozott létre hatásos döntéshozatali mechanizmusokat: ezen a területen ki
emelkedően fontos szerep jutott Nagy-Britannia, Franciaország és az egyesült Német
ország hatalmi érdekérvényesítési törekvéseinek. Az integrációnak a klasszikus, inkre- 
mentalizmust követő folyamata számos külső folyamat hatására formálódik (ilyen ha
tás például az európai védelmi identitás és az európai védelmi politika strukturális áthatása 
vagy a Nyugat-európai Unió, a NATO és az Európai Unió viszonyának alakulása). 
A komparatív elemzés a nemzeti érdekek szempontjából vizsgálja a „direktorátus" 
externáliákra adott válaszait. Larsenhez hasonlóan a politikai integráción belül a közös 
kül- és biztonságpolitikának a kritikusai a legfőbb vádként azt a hangoztatják, hogy 
közös, európai stratégiai kép megfogalmazása nélkül nem lehetet hatékony integrációt 
létrehozni, a laza külpolitikai jogi keret pedig nem is teszi lehetővé, hogy ilyen irány
ban erősödhessen a közösség. Ortega kutatásai során rámutat, hogy ez az érvelés ön
magában téves, mivel az integráció szerződései más nemzetközi intézményhez hason
lóan már születésüktől kezdve alkalmasak a stratégiai keret megteremtésére (Ortega, 
2001), hiszen a lazának tűnő jogi keretek az inkrementalizmus elvét alkalmazva vi
szonylag gyorsan átalakíthatok hatékony folyamatokká.

Az integráció tagállamainak eltérő biztonságpolitikai helyzetmegítélése és az eltérő 
konfliktuskezelés gyakorlata azt bizonyította, hogy a kidolgozott rendszer még erő
sebb intézményi struktúra életre hívását követeli meg. Két nagy kérdés merült fel eb
ben az időszakban: egyrészt van-e esély arra, hogy az uniónak a nemzetközi rendben 
betöltött hatalmi szerepe megerősödik; a másik, hogy várható-e, hogy a közös kül- és 
biztonságpolitika intézményesülve stabilizálni tudja magát? Az amszterdami szerző
dés négy alapvető újdonsága feltétlenül ebbe az irányba hatott (a közös külpolitika 
megszemélyesítése magas rangú képviselő kinevezésével, a stratégiai tervező és előre
jelző egységet létrehozása, a minősített többségi szavazás kiterjesztése „közös straté
giák" bevezetésére, valamint a béke megőrzését és biztosítását szolgáló rendszabályok 
integrálása az Európai Unió szerződésébe, azaz a Nyugat-európai Unió irányelveivel 
kapcsolatos kompetenciákat a Miniszterek Tanácsa kapta). A többségi szavazás beve
zetése előremutató jel, azonban ha a nemzeti érdekek sérülhetnek, az Európai Unió 
cselekvésképtelen marad. A védelempolitikai komponens a közös biztonság- és védelem
politika (CESDP) St. Malo óta tartó fokozatos fejlődése ellenére továbbra is gyenge, ami
ért az eltérő védelempolitikai preferenciák a felelősek. Egy szupranacionális modellre 
épülő biztonságpolitika intézményrendszerének a kialakítására tett kísérletek folya
mán újból előtérbe kerülnek az ötvenes és hatvanas évek érdekkonfliktusai az uniót al
kotó nemzetállamok között (lásd Nagy-Britannia és az Európai Politika Közösség 1953, 
Fouchet-tervek és a kisállamok problémája 1961-62). A francia-német tengely újraér
telmezése alapvető fontosságú a közös kül- és biztonságpolitika kialakulása felé veze
tő úton, ami még az alkotmányos szerződés elfogadása esetén sem jelent közös biztonság- 
politikát, hanem egy megerősített külpolitikai mechanizmusra épülő együttműködést.
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Nem közösségi modellként működik, hanem kormányközi mechanizmus alapján. 
A tagállamok politikai egységének hiánya, a nemzeti érdekek közötti alapvető ellenté
tek hatékonyabb intézményi döntéshozatali struktúra kialakítását teszik szükségessé. 
A jelenlegi döntéshozatali eljárás gyengeségei, a Európai Unió három pillére közötti 
összhang hiánya nagyban hátráltatják az előretörést. A nemzetállami érdekek a közös 
stratégiai védelempolitika gátjává válhatnak (így például a kilencvenes években meg
újult „különleges kapcsolat" Nagy-Britannia és az Egyesült Államok között).

Az önálló európai biztonságpolitika létrehozásának szándéka a kilencvenes évek 
elejétől erősen körvonalazódik, mégis az európai biztonságpolitika alapja deklaráltan 
a NATO. Az egyik legnagyobb probléma, hogy több tagállam számára sem volt egyér
telmű, milyen architektúra alakuljon ki: a tagállamok nagy része a NATO-ra épülő biz
tonságpolitikát tartotta és tartja szem előtt, mások az EU/WEU-ra épülőt, vannak, akik 
a kétoszlopos megoldás hívei, és továbbra is léteznek a semlegességet hirdetők (Finn
ország, 1998). A NATO szerepvállalásának értékelése, az Amerikai Egyesült Államok 
európai jelenléte napjaink egyik legtöbbet elemzett kérdése. Az Európai Unió és az 
Egyesült Államok eltérő érdekei, alapvetően különböző biztonságpercepciói, és az 
európai biztonsági és védelmi politika evolúciója alapvetően eltérő válaszokat adhat
nak a biztonságpolitikai kihívásokra. Az elmúlt tíz év folyamán az integráció történe
te során ritkán látható dinamizmussal építették fel a tagállamok azokat a mechanizmu
sokat, amelyek egy elkövetkezendő kormányközi konferencián megfelelő alapot bizto
síthatnak ahhoz, hogy az Európai Unió komoly szereplővé váljon a biztonságpolitiká
nak ebben a szegmensében. Gyakran hangoztatott kérdés azonban, hogy a többször 
már jól bevált „fordított logikájú" konstruktív kétértelműséggel megfogalmazott integ
rációs recept ebben az esetben működőképes lesz-e? „Fordított logikájú", hiszen ismét 
azt figyelhetjük meg, hogy az Európai Unió felállítja az intézményeket, de nem rendel 
azonnal feladatokat hozzájuk. Hiányzik a közös, koherens stratégia, hiányoznak a fel
adatok, nem határozzák meg pontosan, mire, milyen körülmények között lehet a (kor
látozott, de feltétlenül fejlődő tendenciát mutató) képességeket felhasználni.

A kormányközi együttműködésen alapuló együttműködési mechanizmus gyakori 
kritikája, hogy stratégiai kép hiányában kísérli meg a közös biztonság- és védelempolitika 
kialakítását, ezzel eleve kudarcra ítélve a nagyszabású vállalkozást. A neoföderalista 
kritika amellett érvel, hogy az unió nem akaratának vagy képességének hiányában 
nem fogalmazza meg stratégiai koncepcióját, sokkal inkább szándékosan mellőzi azt. 
Egy európai stratégia megfogalmazása nem elsősorban a divergens nemzetállami ér
dekek miatt ütközne nehézségekbe, hanem a közös európai érdekek, célok és a felhasz
nálandó eszközök meghatározása miatt (Smith, 2000). A 2003 decemberében elfogadott 
európai biztonsági stratégia kiindulási pontnak megfelelő, a stratégiában megfogalma
zott célok megvalósításához felhasználható eszközök kialakítása az integrációs folya
mat legfontosabb feladatai közé tartozik.
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Jegyzetek
1 Például a szavazási rendszer óvatos változása (a CFSP konstruktív tartózkodás intézménye), a fo

kozatosan kialakuló és egyre konkrétabb formát öltő biztonságpolitikai együttműködés.
2 Az egyik legkomolyabb kritikai észrevételt pontosan a CFSP/CESDP-nek a nizzai szerződéshez ve

zető politikai alkufolyamatban betöltött szerepe kapcsán lehet megfogalmazni.
3 A neorealista iskola sem egységes az integráció megítélésében: az úgynevezett deffenzív irányzat, 

amely a hatalom elé rendeli a biztonság fogalmát (Stephen Walt, Charles Glaser, Robert Jervis), 
sokkal nagyobb teret enged az integrációnak, mint az offenzív neorealisták (Mearsheimer, Waltz), 
így a közös biztonságpolitika kialakulásának elemzése ebben az elméleti keretben értelmezhető
vé válik.

4 Lásd Jo Nye „államközpontú realizmus" fogalma, Graham Allison munkássága, a neoliberális isko
la -  Keohane -  hatása a hetvenes években, K. Waltz hatása a nyolcvanas években.

Résumé

The Theoretical Q uestions o f the Research o f a Common European Foreign Policy

Because of her unique nature European integration has always been a difficult subject 
as far as international theory is concerned. Since the beginning of the last decade the 
revival of the Common European Foreign and Security Policy was accompanied by 
intense discourses of theoretical thinkers. The paper discusses the theoretical 
background of the common European Foreign Policy (EFP) from two perspectives. 
Firstly it analyses the EFP as the political integration discourse of the European 
integration studies, secondly it outlines the role of the EFP within a broader 
international theory/foreign policy analysis framework.
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Résumé

Theoretische Fragen der Forschung der gemeinsamen europäischen Außenpolitik

Die europäische Integration hat wegen ihrer Besonderheiten der Theorie der 
internationalen Beziehungen schon immer viel Kopfzerbrechen verursacht. Auf dem 
Gebiet der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik wurden die seit dem Anfang 
der 90er Jahre in Gang befindlichen Integrationsprozesse von der Erweiterung der 
theoretischen Diskussionen der sich mit der Außenpolitik befassenden internationalen 
Beziehungen begleitet. Der Artikel hat sich das Ziel gesetzt, einen Einblick in die 
Theorien zu vermitteln, die einerseits bestrebt sind, die außenpolitische Entwicklung 
der politischen Integration innerhalb der Intergrationstheorien zu untersuchen, 
andererseits einen Einblick in jene Theorien zu vermitteln, die die Entwicklung der 
gemeinsamen europäischen Außenpolitik innerhalb der Theorie der umfassenderen 
internationalen Beziehungen mit den Mitteln der außenpolitischen Analyse 
interpretieren wollen.
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