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Az Európai Unió és a Nyugat-Balkán kapcsolatai 
és az unió bővítési stratégiájának változásai
Vincze Dalma

Minden ország külpolitikájának alakításakor igyekszik felmérni azokat a po-
tenciális konfliktusokat és veszélyforrásokat, melyek elhárítása országa ér-
dekei szempontjából elengedhetetlen. Az Európai Unió, habár nem állam, 

hanem egyedülálló entitás, ebben a kérdésben a nemzetállamokhoz hasonlóan viselke-
dik; igyekszik elhárítani azokat a konfliktusokat, amelyek az európai unió polgáraira
és az uniót alkotó nemzetállamokra veszély jelentenek.

A Balkán a 20. század története során végig Európa lőporos hordója volt, a térség sajá-
tos etnikai, kulturális, történeti, vallási, gazdasági és geopolitikai sajátosságai szinte pre-
desztinálták erre a szerepre. Az európai integráció kiteljesedésének, politikai, sőt külpo-
litikai kérdésekre való á�erjedésének folyamatában, a balkáni háborúk során mutato�
tehetetlenség, eszköztelenség arra készte�e az Európai Uniót, hogy újragondolja mind 
a világpolitikai színtéren, mind a térségben betöltö� szerepét. E szomszédos régió kö-
zeli konfliktusai és a térség instabilitása olyan kihívások elé állíto�ák az Európai Uniót, 
melynek leküzdése sok területen változást hozo� az unió kül-, biztonság, és most már 
védelempolitikájában is. Azonban a Balkán konfliktusai nemcsak az Európai Unióban 
indíto�ak el változásokat, hanem az unió maga is hatást gyakorolt a térségre. A Balkán 
országainak csoportjáról az évek során „levált” Görögország, Szlovénia, majd Románia 
és Bulgária, így jelenleg egy öt országból (Szerbia, Montenegró, Albánia, Macedónia, 
Horvátország) álló országcsoport alkotja a mára már Nyugat-Balkánná keresztelt régiót. 
A földrajzi értelemben használt Délkelet-Európa és Balkán térségének országai közö� az
integrációs folyamatban betöltö� státus (EU-tag vagy nem) alapján tehetünk különbsé-
get. Részben az unióhoz való kapcsolat milyensége alapján, részben pedig azon szándék 
által vezérelve, hogy a térséget az uniós polgárok számára is vonzóbbá tegye, keresztelte 
el az EU az említe� országokból álló régiót Nyugat-Balkánnak. 

Az 1999-es koszovói konfliktus után az Európai Unió egy újfajta szerződéses kap-
csolatot alakíto� kis a térség országaival. A stabilizációs és társulási folyamat keretében sta-
bilizációs és társulási megállapodásokat köt az érinte� országokkal, gazdasági segítséget, 
kereskedelmi könnyítéseket biztosít, amelyek célja a térség országainak demokratizá-
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lása, az instabilitás leküzdése, valamint az újjáépítés. Ezen túlmutatva azonban az unió 
a koppenhágai, feirai Európai Tanács-ülések során megerősíte�e, hogy európai pers-
pektívát ajánl szomszédainak. A 2003. június 21-i thesszaloniki EU–Nyugat-Balkán-
csúcs á�örést jelente� a két régió kapcsolatában, hiszen az EU az európai perspektíva 
megerősítéseként „Európai Partnerséget” kínált a Nyugat-Balkán azon országainak, 
amelyek képesek és hajlandóak teljesíteni a lefektete� kritériumokat. Így egy ke�ős 
folyamat eredményeként az Európai Unió és a Nyugat-Balkán közeledése folytatódik: 
az érinte� államok kifejezésre juta�ák azon szándékukat, hogy az Európai integráció 
részesei legyenek, az unió egyre inkább közvetlen felelősséget vállal az érinte� orszá-
gok gazdasági, politikai és társadalmi felzárkózásában, így a Nyugat-Balkán európai 
felzárkózása ma már vitathatatlan.

E tanulmány célja annak bemutatása, hogyan változo� az Európai Unió stratégiája a 
Nyugat-Balkán országai felé. Az unió több szempontból is ke�ős dilemma elé került a 
térséggel kapcsolatos viselkedési mód megtalálásakor. Egyrészt a stabilizáció és társu-
lás ke�ős célját kell megvalósítania, hiszen a balkáni háborúkat követően az elsődleges 
cél az újjáépítés, az országok politikai és gazdasági fejlődésének stabil mederbe terelé-
se, majd ezzel párhuzamosan, mintegy ösztönzőként az országok európai közeledésé-
nek támogatása volt a feladat. A dilemma másik oldala az, hogyan lehetséges az unió 
által olyannyira kedvelt regionális szemlélet és az országok sajátosságainak együ�es
figyelembe vétele. Az EU stratégiáját ezek a szempontok határozzák meg. A 2004-es 
ötödik és a 2007-es hatodik bővítési kör tapasztalatai újabb tényezőt jelentenek a EU 
Nyugat-Balkán-stratégiájának elemzésében. 

A tanulmány felépítése követi a fent vázolt logikát. Az EU Nyugat-Balkán-kapcsola-
tainak elemzését időben két szakaszra bontom, az 1990 és 2000 közö�i, illetve a 2000 utá-
ni időszakra. Ezekben a periódusokban a stabilizációs és társulás, regionális megközelí-
tés-egyéni sajátosságok dilemmái mentén elemzem a kapcsolatok fejlődését. Ez követően 
egy rövid elemzésben egy csokorba gyűjtöm az unió a kelet- közép-európai és a nyugat-
balkáni országokkal kapcsolatos bővítési stratégiájában bekövetkező változásokat. 

Az EU és a Nyugat-Balkán kapcsolatai az 1990-es években

Az Európai Unió és a balkáni országcsoport kapcsolatainak elemzését akár az európai 
integráció kezdeteitől is megtehetnénk. A Balkán és a történelem során változó európai 
nagyhatalmak kapcsolata sok tanulsággal szolgálhatna az mindenkori nagyhatalmak 
külpolitikai stratégiájáról és a Balkán szerepéről a világpolitikában.

A volt Jugoszlávia a hatvanas évektől kezdve különlegesen kedvező elbánást vívo�
ki magának az akkori Európai Közösségtől. Sikerült megszabadulni a „keleti blokk” 
erősen diszkriminatív tartalmú, állami kereskedelmű ország skatulyájától, majd az 
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1970-es években kereskedelmi kapcsolatok tekintetében sikerült engedményeket kap-
nia. Bizonyos korlátok közö� lehetősége nyílo� az ipari termékek szabad kereskede-
lemére, a jugoszláv munkaerő EK-piacra jutására és az államszövetség gazdaságának 
Közösség általi támogatására.1 Az Európai Unió számára azonban a Balkán az 1990-es 
évektől kezdődően értékelődö� fel és vívta ki magának az unió külpolitikai szempontú 
figyelmét is.

Az 1990-es évek elején zajló délszláv háború volt az első olyan esemény, amely az 
1992. február 7-i maastrichti szerződéssel indult közös európai uniós kül- és biztonságpo-
litikát kihívás elé állíto�a. Amikor 1991 júniusában az EU soros elnökeként az akkori 
luxemburgi külügyminiszter, Jacques Poos irányíto�a az Általános Ügyek és Külkap-
csolatok Tanácsát, a jugoszláv konfliktus kitörésekor azóta legendássá váló mondatával 
– „eljö� Európa ideje”2 – kommentálta az eseményeket. Az Európai Unió a háború 
kitörésekor lehetőséget láto� arra, hogy bizonyítsa a formálódó közös kül- és bizton-
ságpolitikájának sikerességét. Az EU célja az volt, hogy megállítsa az erőszakot, tár-
gyalóasztal mellé kényszerítse a vérontásban felelős feleket és valamilyen formában 
megőrizze a szövetségi államot.3

A kezdeti optimizmus azonban a konfliktus tovagyűrűzésével szertefoszlo�. Az unió 
tagállamainak, főként Németországnak a különutas politikája, 1991 végén Horvátor-
szág és Szlovénia gyors elismerése megmuta�a az EU közös külpolitikájának korlátait. 
Ebben az időszakban az EU nem tudo� vezető szerepet betölteni a térségben. A konflik-
tus megállítására te� kísérletekben az Egyesült Államok és a NATO tudo� sikeres len-
ni. A boszniai háborúnak csak az Egyesült Államok és a NATO bevonása vete� véget. 
Főként az Egyesült Királyság és Franciaország által sokáig hevesen ellenze� katonai
beavatkozás végső soron jó eszköznek bizonyult Bosznia pacifikálására. Az Európai 
Unió 1994 elő� elsősorban a felek közö�i közvetítésre, a konfliktus „puha” eszközök-
kel való megoldására törekede�. Ez a politika azonban megbuko�.

Az Egyesült Államok a délszláv válság okairól és következményeiről már a kezde-
tektől fogva sokkal realisztikusabb képpel rendelkeze� mint az Európai Unió tanácsta-
lan tagállamai. Hiába volt papíron az EU-nak közös kül- és biztonságpolitikája, azon-
ban ez a valóságban nem léteze�. Ez a tény bosszulta meg magát a jugoszláv válság 
megoldására te� minden kísérletben. A közös kísérletek ellenére minden egyes uniós 
tagállam a térség országaival való tradicionális kapcsolataiból indult ki és nem tudo�
átlépni saját országa külpolitikájának keretein.4

Az amerikaiak által kierőszakolt 1995-ös daytoni megállapodás legalább felfüggeszte�e
a háborút. Habár a megállapodás katonai rendelkezéseit Párizsban írták alá a felek, ez 
nem sokat javíto� az EU gyenge szereplésén. A NATO IFOR és SFOR csapatai, vala-
mint a kontaktcsoport által kineveze� főképviselő által megteremte� nemzetközi jelenlét 
Boszniában lehetőséget ado� az Európai Uniónak, hogy legalább rövid távon érvénye-
sítse akaratát és demonstrálja sikerességét.5
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Az Európai Unió szerepvállalása és politikája a Balkán más, etnikumok közö�i
konfliktusoktól mentes területein volt sikeres. Bár összehangolt külpolitikai akcióra 
képtelen volt, azonban a gazdasági segélyezés, a térség gazdasági eszközökkel való 
stabilizálásában az EU kezdetektől fogva élen járt. A délszláv válság kibontakozásával 
egy időben kezdte meg az EU a humanitárius segélyek folyósítását. Számos támogatási 
programot dolgozo� ki és meglévő eszközeit kibővíte� a Balkánra. A sok segélyprog-
ram közöl kiemelkedik az infrastrukturális, fejlesztési, újjáépítési célú OBNOVA6, a 
térség országaira is kiterjeszte� PHARE (Poland Hungary Aid for the Reconstruction 
of the Economy) és a humanitárius célú ECHO (European Commission Humanitarian 
Aid Office).7

Az unió 1993-ban megkötö�e az európai megállapodásokat Romániával és Bulgáriával, 
az országok két évvel később kérték felvételüket. Jugoszlávia felbomlásából kimara-
dó másik két balkáni ország, Macedónia és Albánia esetében a tagfelvételi kérelem és 
az unióval való szerződéses kapcsolatok más irányban fejlődtek. A két ország ebben 
az időben részesült az unió anyagi segélyprogramjaiból, a PHARE-ból, kereskedelmi 
engedményeket és további forrásokat kapo� az OBNOVA programból és végül lehe-
tőséget arra, hogy kereskedelmi és együ�működési megállapodást (úgyneveze� első 
generációs megállapodást)8 kössön az EU-val. Ezeket a kedvezményeket megtagadta 
viszont az EU a megmaradt Jugoszláviától és a nacionalista vezetés ala� álló Horvát-
országtól. A daytoni magállapodás utáni időszakban Bosznia és Hercegovina valahol a 
két országcsoport közö� állt; részesült a PHARE programból és kereskedelmi kedvez-
ményekből, kereskedelmi és együ�működési megállapodást azonban nem köthete� az
EU-val.9

A következő években, 1995 és 1999 közö� a Nyugat-Balkán országait több szem-
pontból nem tarto�ák alkalmasnak arra, hogy beálljanak az unió tagjai közé igyekvők 
sorába. Az autoriter rezsimek, a nacionalista törekvések, a politikai instabilitás az orszá-
gok lassú gazdasági reformfolyamatai mia� a térség az unió „segélyezendő” területei 
közé tartozo�. Ez a megközelítés egyértelműen kitűnik az 1997-ben elfogado� tanácsi 
következtetésből,10 amely az úgyneveze� „regionális megközelítés” előtérbe kerülését 
jelzi. Ez a regionális megközelítés szigorú politikai feltételeket szabo� az unióval való 
kapcsolatok fejlődéséhez. A menekültek visszafogadása, az etnikumok közö�i megbé-
kélés elősegítése, a regionális együ�működés kialakítása és a demokratikus átalakulás 
mind ilyen feltételek voltak. A megváltozo� uniós politikát jelzi, hogy ezek a feltételek 
nem a taggá válás feltételei voltak, mint a közép-európai államok és az eléjük állíto�
1993-as koppenhágai kritériumok esetében, így a taggá válás perspektívája nem ösztö-
nözte a feltételek teljesítését. Az unió a legfőbb vonzerő, a tagsági perspektíva helye�
inkább kereskedelmi kedvezményekkel és pénzügyi segítséggel próbálta ösztönözni 
az országokat arra, hogy magukévá tegyék a Nyugat-Európa által vágyo� stabilizációs 
menetrendet.
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Albániának és Macedóniának az első generációs megállapodások és a PHARE-tá-
mogatások nemcsak a kapo� kereskedelmi és pénzügyi elemek mia� voltak értékesek, 
hanem az országok úgy lá�ák, hogy ezek a programok a csatlakozás felé vezető ösvény 
első lépéseit jelentik. A regionális megközelítés kétségtelenül törekvés volt arra, hogy 
az EU közös kül- és biztonságpolitikája visszerezze az 1990-es évek elején a délszláv 
válság során megtépázo� tekintélyét. Ez volt az unió hozzájárulása a háború sújto�a
szomszédos régió a stabilizációjához és demokratikus átalakulásához.11

Az EU egy újabb lehetőséget szalaszto� el, hogy vezető politikai és biztonságpo-
litikai szereplő legyen a Balkánon 1997-ben, az albán központi szervek összeomlása-
kor, ugyanis az Európai Unió Tanácsában meghiúsult egy WEU stabilizációs csapat 
felállításának terve.12 Később az 1999-es koszovói krízis során újra megismétlődö� a
korábbi minta. Habár az unió kohéziója már nem hiányzo�, eszközei annál inkább, így 
a konfliktusban az erő alkalmazása, annak használata, majd a krízis befejezése most is 
az Egyesült Államok döntésén múlo�.

Az 1999-es NATO veze�e koszovói beavatkozás minőségi változásokat hozo� az
unió nyugat-balkáni országok felé tanúsíto� stratégiájában. Az unió tagállamainak ve-
zetői belá�ák, hogy a korábbi fejlesztés-politikai megközelítés már nem elég az unió 
határához karnyújtásnyira fekvő régió országainak stabilizálásához. A német elnökség 
által 1999-ben útjára indíto� stabilitási paktum már jelzi a változást. A kezdeményezés 
célkitűzései a délkelet-európai térségben a tartós béke kialakulásának támogatása, a 
gazdasági fejlődés előmozdítása, a térség államai közö�i együ�működés ösztönzése - 
szem elő� tartva a későbbi EU-csatlakozás lehetőségét. A stabilitási paktum célországai: 
Albánia, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Jugoszlávia (jelenleg Szerbia 
és Montenegró), Macedónia, Moldva és Románia. A stabilitási paktumot alapító doku-
mentumokban a tagsági perspektívát már árnyaltan megfogalmazták.13 Ez Románia és 
Bulgária számára természetesen nem jelente� újat, azonban a nyugat-balkáni államok-
nak  egy új elemet, egy elköteleze�ség egy újabb fokát jelezte az unió részéről.

A stabilitási paktum kezdete melle� a stabilizációs és társulási folyamat (Stabilisation 
and Association Process, SAP) 1999-es elindítása14 is jelzi a változást. A folyamat ke-
retében az Európai Unió egy új szerződéses kapcsolatot épít ki a térség államaival; 
stabilizációs és társulási megállapodásokat (Stabilisation and Association Agreement, SAA) 
köt kétoldalú alapon az országokkal. A stabilizációs és társulási folyamat elindítása 
te�e lehetővé, hogy a stabilitási paktumban még együ� lévő, azonban az integrációs 
perspektíva szempontjából más-más lépcsőfokon álló két országcsoport; Románia és 
Bulgária, illetve Albánia, Macedónia, Horvátország, Jugoszláv Köztársaság, Bosznia és 
Hercegovina végképp elkülönüljön egymástól. Az 1999 decemberi helsinki Európai Ta-
nács-ülésen Románia és Bulgária zöld utat kapo� az uniótól, így az EU-ban a Nyugat-
Balkán országainak kezelése végérvényesen más vágányra terelődö�.
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A kapcsolat átalakulásának okai

Az Európai Unió és a Nyugat-Balkán kapcsolataiban az igazi fordulópontot a 2000-es 
év jelente�e. E�ől az időpon�ól kezdve az unió politikája koherensebbé, proaktívabbá 
vált, valamint az USA és az EU térségben betöltö� szerepe is sokkal kiegyensúlyozo�ab-
bá alakult. Az unió külpolitikájának ilyen irányú elmozdulásnak négy fő oka volt:15

Egyrészt megváltozo� a probléma természete. 2000 után a Nyugat-Balkán minden 
országában már demokratikus kormány regnált. Tudjman elnök 1999 novemberi halá-
lát követően Horvátországban, és a Milošević-rezsim bukását lehetővé tevő szerb de-
mokratikus erők 2000 szeptemberi győzelmét követően mindkét országban megnyílo�
a lehetőség a demokratikus átalakításra és reformok elindítására. Így az Európai Unió 
minden országban európai orientációjú partnerekkel tárgyalhato�, a konfliktusok ki-
éleződésének esély lecsökkent. Ez lehetővé te�e, hogy az unió koherensebb politikát 
dolgozzon ki a térség országai számára.

Másrészt a Balkán-politika egy új konszenzuson alapult. Az európai államok tanultak 
a kilencvenes évek tapasztalataiból és az EU fellépésének kudarcából. Az egyes országok-
ban megnő� a Balkánnal kapcsolatos szakértelem, a korábban „nemzeti szemüvegen” 
keresztül vizsgált kapcsolatok elemzése immár kibővült és komplexebbé vált. A délszláv 
válság tapasztalatai alapján kialakult a helyzetnek egyfajta közös elemzése, amely jó ala-
pot ado� a közös fellépésekhez és az unión belüli konszenzus további erősítéséhez.

Harmadrészt a nemzetközi problémák kezelésének képessége is erősödö�.Az Európai 
Unión belül megnő� a közös kül- és biztonságpolitika eszközrendszere. A közös kül- és 
biztonságpolitika főképviselői posztjának létrehozásával az unió külpolitikája nemcsak 
egy megjegyezhető arcot és nevet kapo�, hanem lehetővé vált, hogy a kialakuló intéz-
ményi struktúrákon keresztül hatékonyan lépjen fel a fellobbanó helyi konfliktusok és 
a nagyobb nemzetközi problémák kitörésekor. Az Európai Unió, a főképviselő aktív 
közreműködésének köszönhetően, sikeresen lépe� fel a Szerbia és Montenegró közö�i
alkotmányos vita megoldásában, és a macedón válság kezelésében. Az EU polgári és 
katonai képességei is jelentős fejlődésen mentek keresztül, amelyek első próbái16 éppen 
a Balkánon zajlo�ak.

Végül, a korábbi bővítések tapasztalatai is hozzájárultak az unió Balkán-politikájá-
nak módosulásához. A horvát és szerb demokratikus korányok megalakulását követő-
en a térség államai egységesek voltak európai orientációjukban és abban, hogy hosz-
szú távon az unió tagjaivá szeretnének válni. Annak ellenére, hogy ezek az országok 
a délszláv háború mia� súlyos gazdasági, politikai és társadalmi problémákkal néztek 
szembe, a kelet-közép-európai és balti országokkal muta�ak hasonlóságot. Ekkorra a 
tizek csoportjának uniós csatlakozása egyre közelebb került; így a csatlakozási tárgya-
lások és az egész országcsoport kezelésének tapasztalatai minden bizonnyal hato�ak
az unió délkeleti irányú külpolitikai stratégiájára.
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A stabilizációtól a társulásig

Az Európai Unió stratégiája
A stabilizációs és társulási folyamat létrehozása után az Európai Unió Tanácsa egy-
re nyíltabban jelezte, hogy a térség államainak jövőjét az európai integrációban látja. 
2000 júniusában, a feirai Európai Tanács-ülésén a tagállamok kimondták, hogy céljuk 
a régió tagállamainak minél teljesebb körű integrációja. Az ülés elnökségi következ-
tetésében szerepel, hogy a térség minden országát potenciális tagjelöltnek (potential 
candidates) tekintenek.17 Ezt az irányvonalat az unió azóta többször is megerősíte�e,
mind az EU–Nyugat-Balkán országainak közös találkozóin (2000. november, Zágráb; 
2003. június, Thesszaloniki; 2006. március, Salzburg), mind a soros tagállami csúcstalál-
kozókon (a luxemburgi elnökséget lezáró EiT, 2005. június, Brüsszel).

A 2003-as thesszaloniki találkozó jelentősége nemcsak abban rejle�, hogy retorika-
ilag megerősíte�e az unió elköteleze�ségét az érinte� államok európai integrációja 
iránt, hanem abban is, hogy a csúcstalálkozó thesszaloniki agenda18 néven úgyneveze� 
„európai perspektívát” ado� a Nyugat-Balkán országainak, számos olyan eszközzel, 
amely elősegíti a stabilizációs és társulási folyamat felgyorsítását. 

A stabilizációs és társulási megállapodások tartalmát két részre oszthatjuk. Egy-
részt az EU aszimmetrikus kereskedelmi liberalizáció eszközével gyorsabban nyito�a
meg piacát a Nyugat-Balkán államai elő�, mint azok, másrészt a koppenhágai krité-
riumokhoz hasonló politikai feltételek teljesítését várta el az államoktól. Így az SAP 
keretében olyan feltételek megvalósítását várták el annak részes államaitól, mint a 
menekültek visszatérésének segítését, a volt Jugoszlávia területén elkövete� háborús 
bűnökre felállíto� hágai ad hoc Nemzetközi Büntetőtörvényszékkel való együ�műkö-
dés. Ezek melle� megjelenik a regionális dimenzió; a térség országai közö�i regionális 
kooperációs erősítésének feltétele. A thesszaloniki agenda egyik leglényegesebb eleme, 
hogy a korábbi bővítés tapasztalatai alapulva kiszélesíte�e a stabilizációs és társulási 
folyamat eszközeit, számos a társultakra jellemző elemmel.19 Az eredeti elképzelések 
szerint ugyanis a stabilizációs és társulási megállapodások megelőzték volna a kelet-
közép-európai országok esetében kötö� társulási megállapodásokat, az úgyneveze�
európai megállapodásokat. A thesszaloniki agendával azonban nyilvánvalóvá vált, hogy 
a SAA jelenti az első és egyetlen szerződéses megállapodást a társulás és a csatlakozás 
közö�.20

A nyugat-balkáni országok számára további támogatás a kétéves európai part-
nerségi program elindítása, amely rövid és középtávon prioritási területeket határoz 
meg az ország számára és ezekre a területekre fókuszálja az uniós támogatásokat is. 
A thesszaloniki agenda még megvalósításra váró pontja a vízumliberalizáció kérdése. 
A schengeni megállapodás részes államainak eltérő álláspontja mia�, jelenleg csak a
vízumkönnyítések rendszerének kiépítése van napirenden. Az EU és az egyes nyugat-
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balkáni országok közö� kétoldalú egyezmények megkötése párhuzamosan halad az 
úgyneveze� visszafogadási egyezmények megkötésével. 

Az Európai Unió – az általa elvárt feltételek teljesítésén, valamint gazdasági és po-
litikai jelenlétén, az ESDP keretében folytato� polgári és katonai akción keresztül – a 
nyugat-balkáni országok belső működésének szinte minden területén jelen van. Ezek-
kel az eszközökkel sikerül komoly befolyást gyakorolni az államok demokratikus fejlő-
désére és – ma már a stabilizáció melle� – az integrációs folyamat erősödésére. Az unió 
politikájában ma érvényesül az a szándék, hogy külkapcsolatainak hagyományosan 
regionális szemléletét oldja az egyes országok egyéni sajátosságaival. A SAP már ezt 
az elmozdulást jelzi, mivel a stabilizációs és társulási megállapodás megkötése minden 
térségbeli állammal egyénileg, az egyedi igények és helyzetek figyelembe vételével tör-
ténik.

Az EU-nak a stabilizációs és társulás ke�ős céljának megvalósítása érdekében kifej-
te� tevékenységének a stabilizációs és társulási megállapodások kidolgozásán kívüli 
főbb eszközei a térségben vállalt polgári és katonai missziói, valamint a térség országa-
inak felzárkózását segítő programok finanszírozása.

A stabilizáció eszközei: Az Európai Unió polgári és katonai jelenléte 
Az Európai Unió számára a 2000. és 2001. év a Balkánon újabb biztonsági kihívást jelen-
tő eseményekben bővelkede�. Először Szerbia déli részén, majd Macedóniában az etni-
kai albánok felkelése igényelte a nemzetközi közösség beavatkozását. Az Európai Unió 
– a NATO-val és az Egyesült Államokkal együ�működve – fontos szerepet játszo� a
konfliktus utáni stabilizációban. 1991 óta a következő két év volt az első, amikor a Bal-
kán mentes volt erőszakos cselekedetektől. Ennek köszönhetően a térségben csökkent 
a nemzetközi jelenlét: 2000 nyarán még 65 ezer fős haderő állomásozo� a Balkánon, ez 
a szám 2004 májusára 29 ezerre zsugorodo�. A helyzet paradoxona, hogy a konfliktus
lehetőségének csökkenésével párhozamosan egyre erősödö� az EU biztonságpolitikai 
eszköztára és jelenléte a Balkánon.21 Ezt természetesen annak köszönhető, hogy az EU 
közös kül- és biztonságpolitikájának eszközrendszere, biztonság- és védelempolitikája 
jelentős fejlődésen ment keresztül a délszláv válság kitörése óta.

A nyugat-balkáni térségben az Egyesült Államok és az EU közö�i felelősség-
megosztásban további elmozdulás történt az unió javára. Történt ez részben azért, mert 
Románia és Bulgária egyre közelgő uniós tagságával a Nyugat-Balkán egyre inkább az 
EU szomszédjává vált. Ráadásul 2001. szeptember 11. után az Egyesült Államok figyel-
mét más térségek és más problémák kötö�ék le. Az EU növekvő felelősségvállalását 
jelzik a térségben vállalt rendőri és katonai missziói.

Az Európai Unió válságkezelési műveletei a Balkánon 2003 januárjában kezdődtek 
a bosznia-hercegovinai ENSZ rendőri misszió feladatainak átvételével. Ezt követően 
2003 márciusában indult az EU első katonai művelete Macedóniában Concordia néven. 
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Az akció sikere és a macedón kormány kérése mia� az EU 2003 decemberében folytat-
ta a missziót, immár rendőri misszióként, Proxima néven. Az unió legnagyobb kato-
nai vállalkozásaként 2004 decemberében indíto�a meg Althea néven katonai akcióját, 
amelynek keretében átve�e a NATO-tól a bosznia-hercegovinai békefenntartó művelet 
folytatását.22

Az Európai Unió ezen válságkezelő műveletei a közös biztonság- és védelempoli-
tika (ESDP) keretében részben az EU saját, részben a NATO és az EU közö�i, 2002
decemberében megkötö� Berlin Plusz megállapodás alapján a NATO képességeire 
épít. A katonai és polgári (rendőri) műveletek közül jelenleg a bosznia-hercegovinai 
Althea és a rendőri misszió működik, a macedón Proxima művelet 2005. december 31-
én befejeződö�. Az EU válságkezelő eszközeihez sorolható a különleges megbízo�ak
kinevezése is. Jelenleg a nyugat-balkáni országok közül Bosznia és Hercegovinában 
van ilyen főképviselő.23

A koszovói rendezésben az Európai Unió a jövőben meghatározó szerepet kíván ját-
szani. A Mar�i Ahtisaari ENSZ különleges megbízo� által kidolgozo�, a BT-nek 2007
márciusában átado� rendezési terv szerint a jelenlegi ENSZ közigazgatást felváltó – a 
várható ENSZ BT határozat rendelkezéseinek végrehajtásáért, a polgári válságkezelés 
irányításáért felelős –polgári misszió vezetője az ENSZ BT kinevezésével az EU külön-
leges megbízo�ja lesz.24 

A stabilizáció eszköze: Az Európai Unió gazdasági jelenléte
Az Európai Unió fellépése a délszláv válság során főként anyagi támogatásokra, segé-
lyezésre szorítkozo�, az unió ezen a területen tudo� súlyának megfelelő nemzetközi je-
lenlétre szert tenni. A Nyugat-Balkán stabilitásának és újjáépítésének támogatása a szé-
les értelemben ve� európai biztonság egyik eleme. Az unió 1991 óta számos csatornán, 
segélyprogramon keresztül nyújto� anyagi támogatást a térség országainak, ezeket a 
forrásokat vonta össze 2000-ben és hozta létre a CARDS (Community Assistance for 
Reconstruction, Development and Stabilisation) programot.25 A program célja, hogy 
elősegítse a feirai Európai Tanács-ülésen európai perspektívát kapo� nyugat-balkáni 
országok integrációját az európai gazdasági és politikai struktúrákba és támogassa az 
országok részvételét a stabilizációs és társulási folyamatban.26

A programra 2000 és 2006 közö�i időszakra 4,65 milliárd eurót biztosíto�ak beruhá-
zásokra, intézményépítésre és egyéb intézkedésekre. A program főbb céljai:27

1.  újjáépítés, a demokratikus fejlődés stabilizálása, megbékélés és a menekültek visz-
szatérése;

2.  intézményi és törvényhozási reformok, beleértve az EU-val való jogharmonizációt, 
a jogbiztonság fejlődését, az emberi jogok tiszteletben tartását, a média független-
ségét és a működőképes piacgazdaság megteremtését, a szerveze� bűnözés elleni 
fellépés erősítését;
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3.  fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés biztosítása, strukturális reformokat 
is; beleértve

4.  a részt vevő országok közö�i, az Európai Unióval és a tagjelölt kelet-közép-európai 
államokkal való kétoldalú és regionális együ�működés fejlesztése.

Az országok európai perspektívájának újabb megerősítése jeleként a Barroso-bizo�-
ság megalakulása után a bővítési politikáért felelős Főigazgatóság ve�e át a CARDS 
program és a Nyugat-Balkánnal való politikai kapcsolatok kezelését a külkapcsola�o-
kért felelős Főigazgatóságtól. Ezt a gesztust a térség államai már régóta szorgalmazták. 
A program végrehajtását Albániában, Bosznia és Hercegovinában és Horvátországban 
az Európai Bizo�ság helyi delegációi irányíja. Szerbiában, Montenegróban, Macedó-
niában és Koszovóban az Európai Újjáépítési Ügynökség (European Reconstruction 
Agency, EAR) felelős a támogatások elosztásáért. Az Európai Újjáépítési Ügynökséget 
eredetileg az ENSZ igazgatás ala� lévő Koszovó újjáépítésének támogatására hozták 
létre, majd mandátumát fokozatosan terjeszte�ék ki a környező országokra is. 

A program keretében folyósíto� támogatások összege és szektoriális elosztása orszá-
gonként eltér. A program legnagyobb kedvezményeze�je Szerbia és Montenegró. Ennek 
oka az, hogy az ország a Milošević-rezsim bukása után kezde� el igazán intézményfej-
lesztésre, elzárkózásra fordítható anyagi támogatásokat kapni az uniótól, korábban a 
humanitárius segélyek domináltak. A támogatás magas fokának másik indoka, hogy a 
Szerbiának ado� részbe számítják az ENSZ igazgatás ala� álló Koszovó tartománynak 
nyújto� uniós támogatásokat is.28 A CARDS melle� léteznek kisebb uniós segélyprog-
ramok is, amelyek a Balkánra is irányulnak, azonban ezek mértéke messze elmarad a 
CARDS-éról. A nyugat-balkáni országok számára a kisebb segélyprogramok melle� az
unió által biztosíto� kereskedelmi kedvezmények jelentenek jelentős támogatást. 2000 
decembere óta a térség országai termékeik egy bizonyos körét vámmentesen és meny-
nyiségi korlátozások nélkül exportálhatják az unió területére.29 

A 2007–2012-es költségvetési periódusra a Nyugat-Balkán országainak az Európai 
Unió egy új támogatási eszközt az IPA-t (Instrument for Pre-accession Assistance)30 ve-
zete� be. Az IPA keretében a már tagjelölt státussal bíró országoknak és a stabilizációs 
és társulási folyamat más országainak a támogatása együ�, egy eszközzel valósul meg. 
A kedvezményeze�ek körébe tartozik a nyugat-balkáni országokon kívül a tagjelölt 
státussal rendelkező Törökország is. A 2007. január 1. óta hatályos új eszköz a korábbi 
források (PHARE, ISPA, SAPARD, török előcsatlakozási alap, CARDS) egyesítésével 
mintegy 11,5 milliárd eurós támogatást irányoz elő az elkövetkező öt évre az érinte�
országoknak.31 Az IPA öt komponensből áll, ezek a komponensen fedik le a támogatási 
prioritások körét: 1. átmeneti támogatás és intézményépítés, 2. regionális és határon át-
nyúló együ�működés, 3. humán erőforrások fejlesztése, 4. vidékfejlesztés. Az öt terület 
közül az utolsó három keretében csak a tagjelölt státusúak kaphatnak támogatást.32 
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Az IPA már megvalósítja a stabilizációtól a társulás felé való átmenetet, mivel egy esz-
köz alá rendezi a tagjelöltek és az SAP más államainak támogatását. 

A térség államainak útja a társulás felé

Az unió által biztosíto� lehetőségekkel az országok belső lehetőségeik alapján más-
képpen képesek élni. Albánia a stabilizációs és társulási megállapodással kapcsolatos 
tárgyalásokat 2003 januárjában kezdte meg. Ennek az elhúzódásnak a magyarázata ket-
tős. Egyrészt az Európai Unió el kívánja kerülni, hogy olyan megállapodás szülessen, 
amelyik távol van a realitásoktól. Albánia belső helyzetének elemzése rávilágít arra, 
hogy az ország még mindig távol van a demokrácia megszilárdulásától. A legutóbbi 
választások33 is bizonyítják, hogy a demokrácia alapjainak megteremtése továbbra is 
feladat a kormányzat számára. Másrészt az ország és az EU kapcsolata nem mentes a 
bizonytalanságoktól és visszaesésektől. A stabilizációs és társulási megállapodás meg-
kötését, az arról való tárgyalás megkezdését megelőző megvalósíthatósági tanulmányt 
az Európai Bizo�ság már 1999-ben elkészíte�e. Ezzel kívánta honorálni Albánia fele-
lősségteljes megközelítését az 1999-es koszovói krízis ala�, valamint az ország stabili-
zációs törekvéseit az 1997-es úgyneveze� piramisbotrány után. Azonban a tanulmány 
végkövetkeztetése kedvezőtlen volt az ország számára, a tárgyalások megindítását a 
bizo�ság túl korainak tarto�a.34 A tárgyalások megindítását még többször elhalasztot-
ták, míg végül 2003-ban megkezdődhe�ek. Az unió magatartását a hezitálás majd a 
hirtelen előrelépések jellemzik. Ezt bizonyítja, hogy – annak ellenére, hogy az ország-
ban az elmúlt években nem történt elmozdulás a várt reformok irányába – 2006 nyarán 
a stabilizációs és társulási megállapodást aláírták a felek. Ezt a bizalomerősítő gesztust 
a tagállami ratifikációs folyamat követi. 

Bosznia és Hercegovina integrációs perspektíváját tekintve Albánia mögö� kullog.
A megvalósíthatósági tanulmány 2003-ban készült el. Ebben megjelöltek 16 olyan terü-
letet, amelyen előrelépést várnak a tárgyalások megkezdéséhez. A felsorolt kritériumo-
kat végül sikerült a rendőrségi reform területére leszűkíteni, azonban az országgal kap-
csolatban nagy probléma, hogy a 2005-ben megindult SAA-tárgyalások befejezéséhez 
működőképes állami berendezkedést kell felmutatni, olyat, ahol az entitások képesek a 
közös érdekeiket azonosítani és kompromisszumos módon cselekedni. A daytoni meg-
állapodás 10. évfordulóján az Egyesült Államok kezdeményezésére napirendre került 
a megállapodás, így a bosznia-hercegovinai alkotmány reformja, azonban ennek meg-
valósítása akkor a közelgő választások mia� lehetetlen volt. Az országban a várt átala-
kulások lassan haladnak, főként a oktatás és a hadsereg átalakítása területein, ráadásul 
további problémát jelent a volt Jugoszlávia területén elkövete� háborús bűnökre felál-
líto� hágai ad hoc Nemzetközi Büntetőörvényszékkel való együ�működés. Napiren-
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den van a közös biztonság- és védelempolitika keretében Bosznia és Hercegovinában 
megvalósíto� uniós katonai misszió és az országban működő ENSZ-misszió jellegének 
megváltoztatása, az erről való döntést 2008. nyarára halaszto�ák.

Horvátország a nyugat-balkáni térség zászlóshajója. Vitathatatlan, hogy a régió or-
szágai közül Horvátország áll a legközelebb az uniós csatlakozáshoz, már-már annak 
kapujában van. Az ország és az EU közö�i kapcsolatokat a délszláv válság óta megle-
hetős hullámzás jellemzi. Az ország függetlenségét főként német nyomásra ismerték el 
az unió akkor tagállamai. A horvátok és a muszlinok közö�i háború 1993 és 1994-ben, 
Szlavónia és Krajina egyoldalú elfoglalása azonban elszigetelte az országot Európá-
tól.35 Fordulat 2000 után, a nacionalista Tudjman halálát követő időszakban állt be. E�ől 
az időpon�ól kezdve az unió és Horvátország kapcsolatai soha nem láto� fejlődésen 
mentek keresztül. A stabilizációs és társulási megállapodásról folyó tárgyalások már 
a zágrábi EU–Nyugat-Balkán találkozó ala� megkezdődtek, amelynek köszönhetően 
2001 májusában aláírták a megállapodást. Az ország 2003 februárjában hivatalosan 
benyújto�a csatlakozási kérelmét. A 2004-es kedvező „avis” után minden Európai Ta-
nács-ülésen az állam- és kormányfők megerősíte�ék az ország tagjelölt státusát, majd 
2005 októberében döntö�ek a csatlakozási tárgyalások következő évi megkezdéséről. 
Az ország csatlakozásával kapcsolatban nagy kérdés, hogy az mennyire függ a török 
csatlakozástól. A csatlakozási tárgyalások jó ütemben haladnak, alapvető problémáktól 
mentesek, azonban a horvát vezetés számára még megoldásra várnak olyan kérdések, 
mint a külföldiek ingatlanszerzésére vonatkozó korlátozások megszüntetése, a környe-
zetvédelmi szabályok gyorsabb átvétele, az állami támogatások csökkentése.36

Macedóniát is a stabilizációs és társulási folyamat keretében már szerződéses kap-
csolat fűzi az EU-hoz. Az ország elsőként írta alá a megállapodást 2001 áprilisában, 
egy újabb háború kitörésének peremén. 2001-ben ugyanis a macedón kormányerők és 
a függetlenséget áhító etnikai albánok közö� összetűzés alakult ki. Az Egyesült Álla-
mok bábáskodása ala� végül sikerült tárgyalóasztalhoz ültetni a feleket és a 2001-ben 
megkötö� ohridi keretmegállapodás rendelkezései alapján az ország stabilizálta helyzetét. 
A mélyebb konfliktus elkerülése és az ország európai integrációs pályán tartsa érdeké-
ben került sor a stabilizációs és társulási megállapodás 2001-es aláírására. Macedónia 
2004 tavaszán, a horvát példa nyomán, beadta csatlakozási kérelmét. A bizo�ság 2005 
novemberében javaslatot te� a tagjelölti státus megadására, konkrét időpont megjelölé-
se nélkül. Az ország magatartása, a korai tagsági kérelem, a vízumkönnyítések kezdeti 
elutasítása mia� számos tagállam nem viszonyul kedvezően az ország uniós csatlako-
zásához és az e területen való előrehaladáshoz.

Montenegró integrációs perspektívája 2006 júniusáig a szerb-montenegrói állam-
szövetség keretében fejlődö�. Az államszövetség kialakításában nagy szerepe volt az 
Európai Uniónak, hiszen vigyázó szemei ala� születe� meg az államszövetség alapját 
képező belgrádi megállapodás 2003-ben.37 A megállapodásnak megfelelően a felek há-
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rom év elteltével népszavazást tarthatnak a függetlenségről. Három év elteltével erre 
hivatkozva a montenegrói függetlenség-párti erő vezetője, Djukanović kérte a népsza-
vazás megtartását. Az Európai Unió különleges megbízo�ja, a szlovák Miroslav Lajcak 
közvetítésével olyan megállapodás születe� a felek közö�, hogy a népszavazás akkor 
érvényes és eredményes, ha a választásra jogosultak legalább felének részvétele mel-
le� a függetlenséget legalább 55 százalék támogatja. A 2006. május 21-én tarto� nép-
szavazáson a függetlenség melle� a szavazók 55,5 százaléka voksolt, amelynek követ-
keztében az államszövetség békés módon ke�évált és 2006. június 21-én Montenegró 
kikiálto�a függetlenségét. A Szerbia és Montenegróval megkezde� SAA-tárgyalásokat 
2006 májusában, 2 hé�el a referendum elő� függeszte�e fel az Európai Unió, mivel az 
államszövetség nem működö� együ� a volt Jugoszlávia területén elkövete� háborús 
bűnökre felállíto� hágai ad hoc Nemzetközi Büntetőörvényszékkel. A függetlenség ki-
kiáltása és az állam elismerése után az EU felújíto�a a tárgyalásokat Montenegróval, 
és a stabilizációs és társulási megállapodást 2007. március 15-én Podgoricában a felek 
parafálták. 

Szerbia és az EU együ�működését szintén a hullámzó kapcsolatrendszer jellemzi. 
Az Európai Unió csak a Milošević-rezsim bukása után kezde� szorosabb együ�mű-
ködésbe az országgal. A stabilizációs és társulási megállapodás megkötésére irányuló 
tárgyalások 2005 októberében megkezdődtek, azonban azokat Ratko Mladić kiadatá-
sának elmaradása, a volt Jugoszlávia területén elkövete� háborús bűnökre felállíto�
hágai ad hoc Nemzetközi Büntetőtörvényszékkel való nem megfelelő együ�működés 
mia� 2006 tavaszán felfüggeszte�ék. A háborús bűnök elkövetésével vádolt Tolimir 
tábornok letartóztatása után a bizo�ság 2007 júniusában újraindíto�a a tárgyalásokat, 
a megállapodás véglegesítéséhez még hátra van pár technikai jellegű kérdés tisztázása. 
Szerbia esetében az SAA megkötésének nincs olyan akadálya, mint egyes térségbeli 
szomszédai esetében; működő államisággal rendelkezik, a politikai és gazdasági rend-
szer viszonylag stabil. Az ország integrációs perspektíváját a feltételeze� háborús bű-
nösök kiadatásán kívül Koszovó rendezetlen státusa is nehezíti, sőt a két kérdés mára 
szorosan összekapcsolódo�. A koszovói rendezés fejleményei és az ezzel kapcsolatos 
szerb magatartás határozza meg középtávon az ország integrációs előrehaladását.

Az unió bővítési politikájának változásai

Az előbbiekben látha�uk, hogy az Európai Unió milyen új eszközöket és elemeket
építe� ki a Nyugat-Balkán országainak integrációs felkészülése és a két térség kap-
csolatainak erősítése jegyében. Ha a Nyugat-Balkán európai perspektívájáról, a térség 
országainak integrációs felkészüléséről beszélünk, akkor felmerül az a kérdés, hogy 
vajon a korábbi, a kelet-közép-európai és balti országok uniós csatlakozásának és Ro-
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mánia, Bulgária 2007. január 1-jei csatlakozásának tapasztalatai mennyiben befolyásol-
ták az unió bővítési politikáját. Az Európai Unió ma csak a Nyugat-Balkán országainak 
és Törökországnak ígér uniós csatlakozást. Annak tudatában, hogy a közösséghez való 
csatlakozás milyen pozitív hatásokkal bír egy ország demokratikus átalakulásában és 
az európai értékeknek tekinte� jogelvek átvételében, az EU keleti szomszédai számára
kidolgozta – a csatlakozási perspektíva helye� – a kapcsolatok új eszközét, az euró-
pai szomszédságpolitikát. A Nyugat-Balkán országai számára nyitva áll az unió kapuja, 
amennyiben a különböző feltételeket teljesítik.

Ha össze karjuk hasonlítani a korábbi bővítések és az unió nyugat-balkáni politikáját, 
akkor az első szembetűnő különbség, hogy a teljesítendő feltételek köre és száma ki-
bővült. A kelet-közép-európai, balti országoknak a koppenhágai kritériumok teljesítése 
volt a feladatuk. A nyugat-balkáni országok esetében a stabilizációs és társulási folya-
matban megfogalmazo� feltételek köre túlmutat a koppenhágai kritériumokon, mivel 
olyan konkrét politikai követelményeket is megfogalmaz, mint a menekültek visszatéré-
sének segítése vagy ad hoc a Nemzetközi Büntetőörvényszékkel való együ�működés.

Újabb elem a regionális együ�működés feltételének bevezetése a folyamatba. A leg-
utóbbi bővítések során az unió kétoldalú alapon szemlélte az államokat, a köztük lévő 
regionális együ�működés kiépítésének kritériuma nem szerepelt az unió által elvárt fel-
tételek közö�. A nyugat-balkáni országok esetében ez a feltétel nagy hangsúlyt kap, mi-
vel az unió úgy gondolta, hogy a háború után az országok közö�i kapcsolatok erősítése 
hozzájárul a térség stabilizációjához. A kelet-közép-európai államok esetében alkalmazo�
bilaterális szemlélet versengést generált a csatlakozni kívánó országok közö� a integrá-
ciós fejlődés és az átmenet gyorsaságában. Ez a fajta versengés egy olyan törékeny régió 
esetében, mint a Nyugat-Balkán, minden bizonnyal számos nehézséget szülne.38 Így az 
országok egyedi megközelítése és teljesítményük egyéni értékelése különösen fontos. 

Újabb változás a kibővült feltételek teljesítésének szigorúbb ellenőrzése.39 Az unió 
bővítési politikájának ilyen irányú elmozdulása már Románia és Bulgária csatlakozásá-
val kapcsolatban is látható volt. A román és a bolgár csatlakozási dokumentumba szá-
nos védőklauzulát építe�ek be, amely egy része a csatlakozás időpontját módosítha�a
volna, másik része a csatlakozás időpontja után a meghatározo� feladatok teljesítését 
ellenőzi. A nyugat-balkáni országok esetében az ez irányú változást az jelzi, hogy a 
stabilizációs és társulási megállapodásokban szabo� feltételek teljesítésének meg kell 
előznie a csatlakozás időpontját. Ráadásul a feltételek teljesítését nemcsak a bizo�ság 
ellenőrzi, hanem az EU más szereplői, főként az Európai Parlament is egyre inkább 
figyelmet fordítanak a kondíciók teljesítésére. A macedón tagjelölti státus körüli vi-
tát követően elvárássá vált a tagjelölti státus vizsgálata elő� a stabilizációs és társulási 
megállapodás rendelkezéseinek teljesítése. Ráadásul a tagjelöltség vizsgálata, annak 
pozitív kimenetel esetén sem jár együ� automatikusan a csatlakozási tárgyalások meg-
kezdésével. A csatlakozási tárgyalások eljárásában is számos finomodás történt.40
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Az uniós bővítési politika egy új jellemzője, hogy a nyugat-balkáni országok eseté-
ben az államépítés feladatának támogatása is az unióra hárul. A kelet-közép-európai 
államok esetében az 1989–90-es rendszerváltozások után a politikai kritériumokat az 
ado� államok viszonylag rövid idő ala� teljesíte�ék. „A kelet-közép-európai országok 
átalakulása mentes volt az államépítés és nemzeti identitás kérdéseitől.”41 A nyugat-
balkáni országoknak az államiság kiépítése és a demokrácia alapjainak megszilárdítása 
máig feladat. Egy olyan régióban, ahol egy ország egy része vagy egésze ENSZ igazga-
tás ala� áll (Koszovó, Bosznia és Hercegovina), ahol a etnikai törésvonalak még min-
dig nagyon erősek (Macedónia), a működő államiság megteremtése az uniónak is új 
kihívást jelent. A demokratikus normák terjesztése az unió által szabo� feltételek elvárt 
teljesítésén keresztül valósul meg. Ezzel is magyarázható, hogy a politikai kritériumok 
köre bővült és ellenőrzésük még hangsúlyosabbá vált. 

Megváltozo� az integrációs folyamat szakaszainak sorrendje. A kelet-közép-euró-
pai országok esetében a stabilizáció, az átment és az integráció szakaszai néha fed-
ték egymást, de alapvetően egymást köve�ők. A Nyugat-Balkán esetében az európai 
integráció a stabilizáció feltétele, így az egyes szakaszok egymással párhuzamosan 
folynak.42 

Összegzés

Az Európai Unió nyugat-balkáni országokkal szembeni politikájának legmeghatáro-
zóbb eleme, hogy hogyan képes megvalósítani a stabilizációs és társulás ke�ős célját.
Ahogy a délszláv válság időben egyre távolabb kerül, úgy egyre sürgetőbb az unió 
politikájának elmozdulása a társulás támogatása, az integrációs felkészülés elősegítése 
irányában. Az unió nyugat-balkáni politikájának ilyen irányú változása már megkezdő-
dö�: 1. megváltozo� a régió támogatási rendszere az IPA mint egységes finanszírozási
eszköz bevezetésével; 2. a regionális együ�működés új alapokra helyeződik a stabilitá-
si paktum 2008-a átalakításával (amely feladatainak nagy részét a SEECP (South-East 
Cooperation Process, Délkelet-európai Együ�működési Folyamat) nevű regionális
együ�működésre építő Regional Cooperation Council veszi át); 3. az unió térségbeli
katonai és polgári missziói is átalakuláson mennek keresztül.

A társulás elemeinek erősítése jegyében a kapcsolatrendszer alapjai mára egyértel-
műen az EU bővítési politikájának részét képezik. A korábbi bővítések tapasztalatá-
ból kiindulva, valamint a térség országainak sajátosságaira tekinte�el az unió bővítési 
politikája számos ponton megváltozo�: 1. a feltételek köre bővül, 2. számonkérésük 
erősödik, 3. az átmenet folyamatai átfedik egymást, 4. az unió olyan új feladatokkal is 
szembesül, amelyekkel korábban nem. A Balkán stabilizációja és csatlakozásának segí-
tése jegyében az államiság kiépítésének kihívásaira is választ kell adnia az EU-nak. 
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Látható, hogy nem működö� az uniónak az eredeti elképzelése, hogy a stabilizációs 
és társulási folyamat teljesítése után kerülhet csak sor a csatlakozási kérelem benyújtá-
sára, az integrációs kapcsolatok erősítésében egy újabb előrelépésre.43 Horvátország és 
Macedónia a stabilizációs és társulási megállapodás megkötése után röviddel benyúj-
to�ák tagfelvételi kérelmüket, a horvát csatlakozási tárgyalások már meg is kezdőd-
tek, így a stabilizációs és társulási folyamat nem a tagsági kérelem kapuja, hanem in-
kább előszobája. Ezeket a fejleményeket látva, főként a macedón csatlakozási kérelem 
benyújtásakor kialakult tagállami vita során kikristályosodo�, hogy az unió ma már 
megköveteli a stabilizációs és társulási megállapodásban lefektete� feltételek teljesítését a 
csatlakozási kérelem benyújtása elő�.

A stabilizáció és társulás ke�ős céljának megvalósításában az uniónak Szerbia és 
Bosznia és Hercegovina okozza a legnagyobb kihívást, mivel ezzel a két országgal még 
nincs stabilizációs és társulási megállapodás. Szerbia kapcsán újabb kihívást jelent Ko-
szovó. A tartomány bevonása az integrációs folyamatba kérdéses, a koszovói rendezés 
fejleményeitől és a koszovói adminisztráció sajátosságaitól függ. 

Az unió bővítése kapcsán, főként az alkotmányos szerződéssel kapcsolatos hol-
land és francia népszavazások sikertelensége után kialakult légkörben egy új kifeje-
zés került be az egyébként is sokszínű európai zsargonba; a bővítési fáradság fogalma 
(enlargement fatigue). A tagállamok bővítéssel kapcsolatos álláspontjuk kialakításakor 
már nem hagyhatják figyelmen kívül a közvélemény véleményét. A további bővítést 
nehezíti, hogy annak előfeltétele az unió abszorpciós képessége is. A jelenleg hatályos 
Nizzai Szerződés nem teszi lehetővé újabb tagok felvételét. Az unió működőképessé-
gének megőrzése így megköveteli a szavazási és döntési mechanizmusok átfogó re-
formját, erre a 2007 júniusában aláírt alkotmányszerződés ad lehetőséget. 

A tagállami álláspontok eltérősége és az unió szervezeti reformjának elkerülhetetlen-
sége azonban nem szavad, hogy beszűkítse az unió nyugat-balkáni politikáját. A térség 
stabilitása és az országok kívánt irányba való fejlődése érdekében elsődleges, hogy az 
EU megőrizze hitelességét és teljesítse korábban te� ígéreteit. Habár nyelvezetében az 
unió visszafogo�abban kezelte a Nyugat-Balkán európai uniós tagságát, „integrációs 
közeledésről”, „európai perspektíváról”, „potenciális tagjelöltekről” beszél, a térség in-
tegrációs perspektívája mára már nyilvánvaló.

Ha az unió képes lesz a régióban megőrizni hitelességét és teljesíteni vállalásait, az 
unió közös külpolitikájának kezdeti kudarcát mutató balkáni-politika az unió sikertör-
ténetévé, az európai egység megőrzésének sikerét demonstráló eredménnyé válhat.
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Résumé

The Relationship between the European Union and the Western Balkans and 
the Changing Dynamic of the Enlargement Policy of the EU

 
The specific ethnic, geopolitical, religious, and economic features of the region created
the circumstances which lead to the Balkans being the most challenging region for 
the European Union during the 20th century. The EU has revealed an incapacity and 
inability resolving the issues brought on by the wars in which Yugoslavia has been 
engaged. This paralysis has forced the EU to re-consider both its international and 
regional role as well. The closest to the conflicts of the neighbouring regions have
encouraged the EU to re-think its strategy for the Balkans, a region now referred to as 
the Western Balkans.  

In 2003, at the Thessaloniki European Council, member states of the EU confirmed
that the future of the region lies in the hands of the EU. Today, the EU´s main objective 
for the Western Balkans is to create a situation where military conflict is unthinkable. To
reach this ambitious goal, which would entail establishing peace, stability, prosperity 
and freedom in the region by its gradual integration into Europe, and by maintaining 
the European perspective for the Western Balkans could be a powerful instrument. 

The study examines the changing dynamic of the enlargement policy of the EU. The 
analysis of EU-Western Balkans relationships through its mutual political interests and 
economic ties brings us closer to an understanding of the conflicting goals of the EU in
the region. The stabilisation versus association and the regional approach versus Euro-
pean perspective based on individual merits of the involved countries are challenges 
that guide the formation of EU policy in this region. The EU has accumulated invalu-
able experience during the earlier enlargements. These experiences can aid the EU to 
expeditiously manage both the problem of stabilisation and integration together.


