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Esther Brimmer: Az Európai Unió szomszédsága: 
biztonsági zóna, kapcsolatrendszer vagy érdekházasság?

(Le voisinage de l'Union européenne: sphère de sécurité,, réseau de connections 
ou mariage de convenance?, Politique étrangère, 2008. 1. sz. 25–37. o.) 

A transzatlanti kapcsolatokkal foglalkozó amerikai szerző az EU szomszédságpoliti-
kájának lényegi kérdéseit és problémáit az Egyesült Államok perspektívájából tekinti 
át. Fő kérdésfelvetése a következő: az Európai Unió vajon az érinte� államok felvétele 
nélkül is képes lesz-e garantálni a stabilitást, és mindezt az Egyesült Államok érdekei-
vel komplementer módon teszi-e? Ennek elemzése nem csupán a technikai kérdésekre 
szorítkozhat, hanem annak az európai koncepciónak a vizsgálatára is ki kell terjednie, 
hogy Európa milyen szerepet kíván betölteni a világban. Vajon szolidaritási zónaként 
akar-e működni, amely egyfajta stabilitási körgyűrűvel vonja körbe magát. Vagy még 
több tenger (Atlanti-óceán, Földközi-tenger, Fekete-tenger és a Balti-tenger) kereszte-
ződésében kíván elhelyezkedni? A szomszédság vajon  ütközőzóna a transznacionális 
fenyegetésekkel szemben, vagy összekötő kapocs Európa és más régiók közö� egy egy-
re inkább kölcsönös függőségre épülő világban.

A szomszédságpolitika szükségessége a 2004-es bővítési hullám előestéjén fogalma-
zódo� meg. A bővítéssel az EU határai kitolódtak délre és keletre: Lengyelország, Szlo-
vákia és Magyarország felvétele után az unió közvetlen szomszédságba került Ukrajná-
val és Fehéroroszországgal; Ciprussal és Máltával a Földközi-tenger szigeteihez került 
közel. Az európai vezetők tisztában voltak azzal is, hogy Bulgária és Románia terveze�
felvétele egészen a Fekete-tengerig tolná ki az EU határait, és ez a zóna magában foglal-
ja a kevésbé stabil posztszovjet tagállamokat, a maguk „befagyaszto�” konfliktusaival.
Transzatlanti szemszögből kezdetben a szomszédságpolitika a két különböző régióval 
foglalkozó politikák összevegyítését jelente�e, amely azonban egyik régió szükséglete-
inek sem felelt meg.  Ez egyfajta érdekházassághoz hasonlíto� különböző történelmek, 
kultúrák, vallások és az EU-hoz fűződő különböző kapcsolatrendszerek közö�. Ezen
kívül a kelet-európai országok reménykedhe�ek a csatlakozásban, míg a Földközi-ten-
gertől délre eső országok esetében ez földrajzi okokból szóba sem jöhete�.
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Az Európai Tanács és a Parlament a 2004-es bővítés után kiemelten foglalkozo� az
Unióval határos országokkal kiépítendő kapcsolatokkal. Azzal a céllal dolgozták ki a 
szomszédságpolitikát, hogy az Európai Unióval szomszédos országok részesüljenek az 
Európai Unió által biztosíto� stabilitásból és biztonságból, a tényleges csatlakozásuktól 
függetlenül. Az új törésvonalak kialakulását azzal akarták elkerülni, hogy politikai, gaz-
dasági, biztonsági és kulturális együ�működést kínálnak az érinte� országoknak. Az a 
célkitűzés, hogy főként Kelet-Európában megszüntessék a hidegháborúból fennmaradt 
politikai, társadalmi és gazdasági feszültségeket, egybeese� az Egyesült Államok érde-
keivel, hiszen mind Clinton, mind Bush elnök erőteljesen támoga�a a „teljes és szabad” 
Európa gondolatát. A kapcsolatok különböző dimenzióiban a politikai és biztonsági 
kapcsolatok különleges jelentőséggel bírnak, tekinte�el arra, hogy az olyan fenyegeté-
sek, mint például a szerveze� bűnözés, a járványok és az illegális bevándorlás határokon 
átívelő és nemzetközi együ�működést igénylő problémák. Ezek megoldását néhány in-
tézmény célzo�an segíti; ilyen az Európai Biztonsági és Együ�működési Szervezet és 
az Európa Tanács, az emberi jogok és a jogállamiság védelmezője. Az Európai Bizo�ság 
pedig 2003 márciusában kĳelente�e, hogy az EU nem képes megteremteni új tagállamai 
biztonságát anélkül, hogy a határain túli térség stabilitásával ne foglalkozna.

A 2003-as európai biztonsági stratégia Európa biztonságának zálogát szintén a szomszé-
dos országokkal való kapcsolatok megjavításában lá�a: „A földrajz még a globalizáció 
korában is megőrzi fontosságát. Európa érdeke, hogy a határain elhelyezkedő orszá-
gok irányítása jó legyen.”

Ehhez hasonlóan az Egyesült Államok számára is döntő fontosságú a régió stabili-
tása. A szomszédságpolitika keretein belül kiépíte� gyakorlati együ�működés Európa 
stabilitásán kívül a Földközi-tenger partján fekvő muzulmán országok egyensúlyát is 
javítja, ami szintén egybeesik Amerika érdekeivel. Bár az amerikai megfigyelők elisme-
rik az EU fontos szerepét az őt körülvevő országok számára, ez utóbbiakat különböző 
régiókba sorolják, ahelye� hogy globális szomszédságról beszélnének. A külügyminisz-
tériumon belül két különálló osztály foglalkozik a szomszédságpolitika körébe tartozó 
országokkal. Az Ukrajnával és a Moldáviával fennálló kapcsolatok például az európai 
és az eurázsiai ügyek osztályának hatáskörébe tartoznak, míg Izraellel és Marokkóval a 
közel-keleti ügyek osztálya foglalkozik. George W. Bush kormányzata ezen belül külö-
nös figyelmet fordít a Közép-Keletre és Észak-Afrikára, a Közel-Keletre és a régión belül 
főleg Irakra. A New York-i merényletek óta a Közel-Keletet és a Magreb-országokat el-
sősorban az iszlám világba és nem annyira a Földközi-tenger régiójába sorolja.

Törökország tagságának kilátásai jelentős hatást gyakoroltak az EU szomszédságpoli-
tikájának alakulására valamint az Egyesült Államokkal való együ�működésre. Törökor-
szág felvételével az EU szárazföldi határai kitolódnának egészen Szíriáig, Irakig és Iránig, 
ami biztonsági problémákat vetne fel. A schengeni határokon belül a szabad közlekedés 
és a javak szabad áramlása egyfelől nagy előrelépést jelent, másfelől viszont a bűnözők 
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és csempészek szabad mozgását is lehetővé teszi. Ennek megakadályozására az EU 2004 
októberében létrehozta a varsói székhelyű Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való 
Operatív Együ�működési Ügynökséget (FRONTEX), amely a tagállamok közö�i opera-
tív szintű együ�működést koordinálja a külső határok ellenőrzésének területén. Időköz-
ben a tanács felállíto�a a Romániával közös határokkal bíró Moldáviát és Ukrajnát érintő 
Határügyi Támogató Missziót (EUBAM), amely határrendészeti és vámrendszer a két 
ország közö�. A szeptember 11-i terrortámadás után rendkívül fontossá vált a határok és 
a vámnormák ellenőrzésének javítása, és a terrorizmus elleni harc jegyében erősödö� e
téren az együ�működés az Egyesült Államok és az Európai Unió közö�.

Bár a transzatlanti megközelítések kiegészítik az európaiakat, a régióról alkoto�
teljesen eltérő koncepcióra épülnek. Míg az Egyesült Államok Észak-Afrikát, Közép-
Keletet és Kelet-Európát külön kezeli, az EU ezekben az országokban a „szomszédsá-
gát” látja. Ebben a multilaterális keretben kétoldalú cselekvési tervekkel szabályozza 
kapcsolatait, de a multilaterális politika és a kétoldalú kapcsolatok céljai közö� időn-
ként feszültségek alakulnak ki. Az egyik legsürgetőbb kérdés annak megoldása, hogy 
a szomszédságpolitika programjában szereplő országok később felvételt nyerhetnek-e 
az EU-ba. Ezt leginkább Ukrajna esete példázza, ahol a 2004-es narancsos forradalom 
után az amerikai vezetők abban reménykedtek, hogy Ukrajna hamarosan csatlakozhat 
az euroatlanti intézményekhez. Márpedig a szomszédságpolitika eredeti feltevése sze-
rint a benne szereplő országok nem kérhetik felvételüket. E feszültség feloldására az 
Európai Parlament azt javasolta, hogy a felvétel perspektíváját ne zárják ki a szomszéd-
ságpolitikában részt vevő egyes országok esetében. 

Az Egyesült Államok Grúzia közeledését is jó szemmel nézte az euroatlanti szö-
vetséghez, különösen a rózsás forradalom után. Oroszország egyre követelőzőbb po-
litikája arra ösztönözte a szomszédait, hogy Európa támogatását keressék, ez pedig 
jelentősen növelheti a szomszédságpolitika vonzerejét.  Sőt a közelmúltban létrejö�
regionális szervezetek is növelhetik, amelyek közül említésre méltó a FÁK ellenlába-
saként megalakult GUAM, Grúzia, Ukrajna, Azerbajdzsán és Moldávia részvételével; 
a szervezetet megalapító dokumentum értelmében a négy ország a jövőben együ� fog
működni az eurointegrációs törekvések terén. A francia elnök által javasolt Mediterrán 
Unió pedig alternatív megoldást kínálhat Törökország csatlakozásának kérdésében.

2006 végén a bizo�ság több olyan kezdeményezést nyújto� be, amelyek tovább nö-
velhetik a szomszédságpolitika súlyát. Ezek közé tartoznak a kormányzást és a beru-
házást segítő alapok. A kormányzati alap például ötvenmillió eurós támogatást irányoz 
elő a 2007–2010-es időszakra, és elsőként részesülnek belőle olyan országok, mint pél-
dául Marokkó és Ukrajna. 

Az Egyesült Államok pozitívan értékel minden kiegészítő mechanizmust, amely a 
transznacionális biztonság fokozását célozza. A legális és illegális bevándorlók a jobb 
gazdasági lehetőségek reményében  áramlanak Európába, és kelnek át a Földközi-ten-
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geren. A bizo�ság javaslata szerint az EU felhasználhatná a szomszédságpolitikát arra, 
hogy megkönnyítse a rövid távú utazásokat és a hosszú távú „irányíto� bevándorlást”.  
Az Egyesült Államok elemi érdeke, hogy Európa szabályozni tudja ezt az összete� és 
kényes kérdést, ugyanis szeptember 11. után számos terrorista használta fel az európai 
térséget arra, hogy i� készítse elő Amerika-ellenes merényleteit.

Az Egyesült Államok abban is érdekelt, hogy az EU elősegítse a „befagyaszto� konflik-
tusok” megoldását, a demokrácia és a jogállamiság fenntartását, mivel az amerikai vezető-
ket nyugtalanítják a kaukázusi térség konfliktusai, amelyek „befagyaszto�” állapotukból 
ismét aktív szakaszukba léphetnek. Napjaink másik fontos kérdése az energetikai bizton-
ság megteremtése. A szomszédságpolitika olyan gyártó, fogyasztó és tranzitországokat 
tömörít, amelyek sokat nyerhetnének egy szorosabb együ�működés és integráció létre-
jö�ével. Az EU ezért energetikai szolidaritást próbál meg kiépíteni tagállamai közö�, és 
2008 elejétől globális energetikai politikát hirdete� meg, amelynek keretében átértelmezi 
az Oroszországhoz és a Közel-Kelethez fűződő ez irányú kapcsolatát.

A szomszédságpolitika nem az egyetlen kerete a régió országaival való kapcso-
la�artásnak. Az EU már korábban is létrehozo� egy közös stratégiát Ukrajnával és 
Oroszországgal, ami pedig a mediterrán térséget illeti, 1995-ben megvalósíto�a az
euromediterrán partnerséget (barcelonai folyamat). Ez utóbbi azonban multilaterális 
mechanizmus, míg a szomszédságpolitika kétoldalú cselekvési terveket irányoz elő, 
bár végső soron a két folyamat kölcsönösen erősíti egymást. 

Transzatlanti szemszögből az Európai Unió regionális politikáinak valódi haszna 
abban rejlik, hogy Európát egy olyan térség központjává teszi, ahol különböző régiók 
kereszteződnek. Így olyan új Európa-modell rajzolódik ki, amely biztos saját identitá-
sában, ám egyaránt nyito� a Földközi-tengerre, a Fekete-tengerre, a Balti-tengerre és 
a transzatlanti térségre. Ez a vízió pedig túllép a hegyek, tengerek, a történelem és a 
vallás által elválaszto� civilizációk párbeszédén.

Füsti Molnár Zsuzsa

Barbara Lippert: Az európai szomszédságpolitika.  
Belső és külső kilátások

(La politique européenne de voisinage. Perspectives internes et externes, 
Politique étrangère, 2008. 1. sz. 39–50. o.)

A berlini Európai Politika Intézet munkatársa tanulmányában á�ekintést ad az 
EU szomszédságpolitikájának belső fejlődéstörténetéről, az irányvonalak módosítását 
kiváltó problémákról, majd a külső kapcsolatrendszert vázolja fel két meghatározó sze-
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replő, Oroszország és az Egyesült Államok vonatkozásában. A szomszédságpolitika 
gyengeségei már 2004-ben is megmutatkoztak: a kül- és a biztonságpolitika közö�i,
valamint az EU elmélyítése és kiszélesítése közö�i egyensúly hiánya, az önkényes föld-
rajzi behatárolás, az ösztönző rendszerek átláthatatlansága, egyszóval e politika stra-
tégiai bizonytalansága arra ösztönözte az EU tagállamait, hogy szilárdabb alapokra 
helyezzék a szomszédságpolitikát. 2007-ben a német elnökség az Európai Bizo�sággal 
szorosan együ�működve valósíto�a meg e változtatásokat.

Ezek egyike a részt vevő államok differenciáltabb kezelése. Abból a célból, hogy a 
27 tagállam belső kiegyensúlyozó hatást fejtsen ki a keleten és délen fekvő 16 szom-
szédos országra, a szomszédságpolitikát homogén, koherens és integrációt elősegítő 
politikai keretként hozták létre. Mivel azonban ez nem valósult meg, a hangsúly ké-
sőbb a rugalmasságra és a szomszédos országok differenciált kezelésére tevődö� át. 
Ez leginkább a kétoldalú cselekvési tervekben mutatkozik meg, amelyek lehetővé te-
szik, hogy az EU egyedi ajánlatokkal fordulhasson az egyes országok felé. A másik 
változás a bővítési folyamat átértelmezése. A szomszédságpolitika politikai céljának 
megítélésében különbségek mutatkoztak a tagállamok közö�, amelyek közül sokan 
azt összeegyeztethetetlennek tekinte�ék a bővítéssel. A tanács ezt a feszültséget annak 
megállapításával oldo�a fel, hogy a szomszédságpolitika semmi esetben sem szoríthat-
ja merev keretek közé az EU és a szomszédos országok közö�i kapcsolatok jövőbeli ala-
kulását. Vagyis nem zárta ki a csatlakozás lehetőségét. Ez a kérdés különösen Ukrajna 
és Moldávia vonatkozásában okozo� feszültségeket. Ám 2007 óta az EU tárgyalásokat 
folytat Ukrajnával, amelynek fő pontja egy szabadkereskedelmi zóna létrehozása, és 
hosszabb távon csatlakozásra is lehet kilátás. Ezenkívül az Európa Parlament kétségbe 
vonja a szomszédságpolitika földrajzi orientációjának megalapozo�ságát, irreálisnak 
tartva a déli és keleti szomszédságpolitikára való felosztást. 

A harmadik változás a gazdasági kapcsolatok súlyának növelése. Ennek konkrét 
megjelenési formái a kétoldalú szabadkereskedelmi zónák, amelyek túlterjednek a 
javak és szolgáltatások vámmentességén, céljuk a szabályozás terén történő konver-
gencia megvalósítása. A nem tarifa jellegű kereskedelmi akadályok felszámolása jelen-
tősen növelheti a szomszéd országok piaci lehetőségeit. Ezeknek az erőfeszítéseknek 
különösen azok a cselekvési tervek adnak lendületet, amelyek a pénzügyi eszközöket 
technikai segítséggel kombinálják. Az EU tervei szerint segíteni fogja partnereit azon 
termékek kereskedelmében, amelyek terén komparatív előnyük van: mezőgazdasági 
cikkek, textiltermékek, acél stb. Az európai közösségi joganyag egyes elemeinek be-
vétele a szomszéd országokkal történő kapcsolatokba segítséget nyújthat az esetleges 
felvételhez történő előkészületekhez.  Az EU ezenkívül multilaterális szerződések 
megkötésére is javaslatot tesz olyan nemzetközi kérdésekben, mint a közlekedés, az 
energiaellátás és a környezetvédelem. A regionális együ�működés erősítése nem jelen-
ti azonban egy újabb régió létrehozását: nincs szó újabb intézmények megteremtésé-
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ről, sem átfogó szerződések megkötéséről, hanem a kezdeményezéseket csupán a már 
meglévő formákba illesztik be.

E kérdések egyik köre a személyek mozgását szabályozza: ebbe tartoznak a vízumok 
kiadására, az egyetemisták, üzletemberek és a civilszervezetek képviselőinek utazá-
saira vonatkozó rendelkezések. Ennek értelmében nagyobb számú bevándorló léphet 
be az EU területére, ám csak korlátozo� időtartamra és meghatározo� foglalkozások 
körében. Ehhez hasonlóan a külpolitikai együ�működés is elsősorban a biztonság fo-
kozását célozza. A párbeszédek témája általában a terrorizmus és a szerveze� bűnözés 
elleni harc, a bevándorlás szabályozása, a jogállamiság helyzetének javítása (korrupció 
elleni harc stb.) és a regionális konfliktusok. Az EU képviselőket neveze� ki a Dél-
Kaukázus vidékére és Moldáviába, valamint Moldávia és Ukrajna vonatkozásában az 
EUBAM felállításával próbálja megfékezni a határ menti kábítószer- és embercsem-
pészetet. Az UE részt vesz az 5+2-es megbeszéléseken, amelyek célja a transznisztriai 
konfliktus megoldása, valamint megfigyelőként működik a dél-oszétiai konfliktus ren-
dezésére felállíto� vegyes bizo�ságban.

A szomszédságpolitika fontos témája az energiaellátás és a környezetvédelem, ame-
lyek kül- és biztonságpolitikai dimenziója megkérdőjelezhetetlen. Az EU szomszédsá-
gát alkotó kelet-európai országok közö� találhatók energiafogyasztó, tranzit (Ukrajna) 
és energiatermelő országok (Azerbajdzsán). Az EU jelenleg egy kelet-európai regionális 
energetikai szerződés lehetőségeit mérlegeli, és támogatja a Nabucco gázvezeték megépí-
tését, amelyhez 2007-ben koordinátort is kineveze�. Ugyanígy Délkelet-Európában Mol-
dávia, Ukrajna és Grúzia bevonásával megpróbál olyan energetikai közösséget kiépíteni, 
amelynek célja a földgáz és a villamos energia integrált belső piacának megteremtése.

A szomszédságpolitika külső kapcsolatrendszerének egyik leglényegesebb elemét az 
Oroszországhoz fűződő viszony alkotja. Oroszország idejekorán tudatosíto�a Európá-
val, hogy autonóm politikai térnek tekinti önmagát, és nem kíván a szomszédságpoliti-
ka kereteibe beilleszkedni, sőt geopolitikai riválisának tekinti az EU-t. Ez annál inkább 
zavaró, mivel az EU-nak mint posztvesztfáliai tényezőnek nincs tulajdonképpeni geo-
politikája, Oroszország pedig továbbra is geopolitikai terminusokban gondolkodik, és a 
szomszédságpolitikát olyan stratégiának tekinti, amely hegemóniájának megnyirbálásá-
ra törekszik a volt szovjet térségben. Moszkva szisztematikusan a régi és az új tagállamok 
megosztásán dolgozik, különösen élesen támadva Lengyelországot és a balti államokat, 
több együ�működést tanúsítva Németország, Franciaország és Olaszország iránt.

Oroszország nem elégszik meg azonban a szomszédságpolitika határain kívül 
maradó megfigyelő szerepével, a körülményektől függően hol a döntőbíráskodás  
(a „befagyo�” konfliktusoknál), hol a vétójog gyakorlásának (EU- és NATO-csatlakozás 
kérdésében) szerepét követeli magának.  A szomszédságpolitika eddigi szerény ered-
ményei nem teremte�ek jelentős kihívást Oroszország számára, ám három területen 
(biztonság, jólét, politikai szerveződés) nyilvánvalóan megmutatkoztak a nézetkülönb-
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ségek, amelyek kihatnak a szomszéd országok belső fejlődésére is. Főként a „befagyo�” 
konfliktusok esetében Moszkva azt kívánja, hogy az EU ne avatkozzon bele ezekbe, 
vagy pedig támogassa az orosz álláspontot; e konfliktusok multilaterális szinten való 
megtárgyalása szemben áll az orosz érdekekkel. Éppúgy az orosz érdekek ellen hat 
egyes országok nyugati szervezetekhez való csatlakozási törekvése is (ilyen Ukrajna 
vagy Grúzia NATO-tagságának kérdése). Hosszabb távon azonban ha a Nyugat által 
javasolt dinamikus kezdeményezések elérik céljukat, pl. a szabadkereskedelem és a 
szabályozási konvergencia terén, a közös szomszédok el fogják vetni az Oroszország 
által rájuk erőltete� gazdasági modelleket. Viktor Juscsenko Nyugat-barát törekvései 
már most is aláásták az egységes posztszovjet gazdasági tér kilátásait, és arra ösztönöz-
ték Oroszországot, hogy felújítsa az Eurázsiai Gazdasági Közösséget Belorussziával, 
Kazahsztánnal, Kirgizisztánnal és Tádzsikisztánnal.  Moszkva negatív szerepéről azon-
ban megoszlanak a vélemények. A szomszédságpolitika újabb szereplői, akik hosszú 
időn át elszenvedték az orosz befolyást, nem hiszik, hogy Oroszországnak a hegemóni-
án kívül más célja is lehet a posztszovjet térségben, míg a nagyobb tagállamok inkább 
hajlanak a Moszkvával való együ�működésre és az érdekek egyeztetésére. 

A szomszédságpolitika viszonylatában a másik fontos kívülálló szereplő az Egyesült 
Államok.  Szerepét az unióéval összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy az EU a szom-
szédságpolitikával olyan hosszú távú megközelítést dolgozo� ki, amely sokkal globáli-
sabb, mint az Egyesült Államoké. Ez utóbbitól eltérően az EU számos eszközzel rendelke-
zik, amellyel strukturálni képes keleti környezetét (Oroszországot kivéve). Környezetére 
gyakorolt befolyását domináns kereskedelmi helyzetéből, pénzügyi segítségnyújtásából, 
politikai értékei és modelljei terjesztéséből és néha a felvétel perspektívájának ígéreté-
ből meríti. Az Egyesült Államok és az EU szomszédságpolitikai prioritásai határozo�an
eltérők: míg az Egyesült Államok célzo� és szűk körű biztonsági és geopolitikai ered-
ményekre törekszik, az EU a közösségépítés hosszú távú projektjét tűzte ki maga elé. 
A Bush-kormányzat 1989 óta lényegében még mindig a „szabad és egyesíte� Európa” 
fogalomkörében gondolkodik. A kelet-európai bővítés támogatása után az Egyesült Álla-
mok azt kívánja, hogy az EU „az európai országok egyesítésével” teljesítse be történelmi 
hivatását. Így támogatja Törökország EU-hoz való csatlakozását, és ugyanúgy kiáll Grú-
ziának, Ukrajnának és Moldáviának az euroatlanti struktúrákba való beillesztése melle�
is. Washington szerint a bővítés hatékonyabb eszköz, mint a nehezebben körvonalazható 
szomszédságpolitika. Az EU és az Egyesült Államok közö�i véleménykülönbségek leg-
inkább az EU-ban és a NATO-ban való ke�ős részvétel valamint Oroszország kérdésében 
domborodnak ki. A nézőpontok hasonlósága pedig a „befagyo�” konfliktusok kezelésé-
ben mutatkozik meg. Igaz, az EU álláspontja kevésbé radikális, és nem hajlandó katonai-
lag beavatkozni a dél-kaukázusi térségben (Grúzia), és például átvenni az orosz csapatok 
szerepét. Egyetértés mutatkozik továbbá az energiaellátás diverzifikálásának kérdésében 
is: az Egyesült Államok teljes mértékben helyesli az Oroszországot elkerülő gázvezeték 
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megépítését, amellyel csökkenhet az EU-nak az orosz gáztól és kőolajtól való függősége. 
Ezenkívül az Egyesült Államok támogatja az EU fokozo� elköteleze�ségét a fekete-ten-
geri térség iránt, valamint az unió új közép-ázsiai stratégiáját. Végezetül az Egyesült Ál-
lamok és az EU a demokrácia előmozdításának terén is hasonló értékeket követ, bár i� is
megnyilvánul az imént említe� különbség: míg az EU óvatosan tesz kezdeményezéseket, 
Washington i� is a gyors és offenzív demokratizálást sürgeti, amelyben fontos szerepet 
kapnak a szankciók és az erőteljes ösztönzések.

Füsti Molnár Zsuzsa

Denis Bauchard: A Mediterrán Unió: európai kihívás 

(L'Union pour la Méditerranée: un défi européen, Politique étrangère,  
2008. 1. sz. 51–64. o.)

Az Európai Unió francia elnöksége elő� álló egyik legfontosabb feladat 2008-ban a Me-
diterrán Unió megvalósítása lesz. A Nicolas Sarkozy által te� kezdeményezés a földkö-
zi-tengeri országok gazdasági, politikai és kulturális lemaradásának felismerését tükrö-
zi; ezt a lemaradást az EU-val való jelenlegi együ�működési formák nem képesek haté-
konyan csökkenteni, ezért a Mediterrán Unió az együ�működés új mechanizmusainak 
kidolgozását tűzte ki célul, anélkül hogy a teljes integráció kialakítására törekedne.

A szerző tanulmányában sorra veszi e lemaradás különböző aspektusait, felvázolja a  
különböző országoknak a Mediterrán Unióval szembeni fenntartásait, majd körvona-
lazza a sikeres működés feltételeit. 

A mediterrán országok gazdasági leszakadása egyértelműen megmutatja, hogy az 
1995-ben létrehozo�, barcelonai folyamatként ismert Euro-Mediterrán Partnerség nem 
érte el kitűzö� célját. Az ENSZ Fejlesztési Programja és a Világbank által nyilvánosság-
ra hozo� adatok szerint a Földközi-tenger déli partján fekvő országokban 2001 és 2006 
közö� a gazdasági növekedés mértéke alig érte el a négy százalékot, amely aligha elég 
a strukturális aránytalanságok felszámolásához. A Földközi-tenger északi és déli part-
ján fekvő országok közö�i szakadék mélyülését az egy főre eső bru�ó hazai termékben 
mutatkozó egyre nagyobb különbség is jelzi. A déli országokban hét-nyolc százalékos 
növekedésre lenne szükség a felzárkózáshoz. A növekedés alacsony mértékét részben 
a termelő beruházások, főként a külföldről származó közvetlen beruházások alacsony 
szintje magyarázza. Bár 2005-ben ezek értéke elérte az ötvenmilliárd dollárt, ezek a 
beruházások főként az energetika, a telekommunikáció, a turizmus és az ingatlanok 
terén valósultak meg, és kevés hasznot jelente�ek az ipar és a mezőgazdaság számára. 
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E tőkék jórészt az Egyesült Államokból, az öböl menti országokból és egyre kevésbé 
Európából származnak. Új jelenség a Délről Délre irányuló befektetések növekvő ará-
nya, amelyet az öböl menti országok olajbevételeknek köszönhető gyors gazdagodása 
idéz elő, és amely befektetések leginkább Törökországra, Marokkóra, Tunéziára, Al-
gériára és Líbiára koncentrálódnak. A gazdasági visszaesés másik jelentős tényezője a 
munkanélküliség, amely átlagosan 15 százalék körül mozog ezekben az országokban. 
A nők megjelenése a munkaerőpiacon és a mezőgazdaságban foglalkoztato�ak számá-
nak   csökkenése tovább fokozza a feszültségeket.

Az Észak és Dél közö�i antagonizmus a politika terén sem kisebb, sőt ha lehet, a 
2001. szeptember 11-i események csak tágíto�ák a szakadékot. A déli országok lakói 
hajlamosak az áldozat szerepében feltüntetni magukat: a legutóbbi felmérések szerint 
„imperialista hatalmaknak” tekintik a nyugati országokat, amelyek katonai és politikai 
fenyegetést jelentenek számukra. Az Egyesült Államoknak a demokrácia előmozdítá-
sára te� erőfeszítései és az emberi jogok sürgetése Európa részéről egyaránt a két sze-
replő jelenlétének megerősítésére és a beavatkozásra irányuló kísérletként jelenik meg 
szemükben. Sokan úgy vélik, Irakra és a palesztin területekre utalva, hogy a demokra-
tizálási folyamat csupán erőszakot és káoszt eredményeze�, az Izrael és az arab világ 
megítélésének „ke�ős mércéje” pedig az igazságtalanság érzetét kelte�e, sőt elterjedt az 
arab világ elleni „összeesküvés” elmélete is. A múltbeli ragyogó arab civilizáció tükré-
ben sok fiatal számára a jelen nyomorúságos, a jövő pedig aggasztó.  Frusztrációikat és 
ellenérzéseiket gyakran saját kormányaikra zúdítják, illegitimnek, korruptnak és Nyu-
gat-barátnak tartva azokat; mindez magyarázza az iszlám fundamentalizmus erősödé-
sét is. Törökországban pedig egyre inkább megerősödik az a meggyőződés, hogy az EU 
„felhígító” manőverekkel próbálja lerázni egyetlen muzulmán jelöltjét, ezért i� is erősö-
dik a nacionalizmus és az idegengyűlölet, amelynek egyik célpontja a kurd kisebbség. 

Az Észak és a Dél közö�i törésvonal áthidalására és az együ�működésre több kezde-
ményezés is születe�, amelyek fő támogatója Franciaország. Ezek közül a legfontosabb 
az 1995-ben elindíto� barcelonai folyamat, amely különösen ambiciózus célt tűzö� maga
elé: a politikai, a biztonsági, a gazdasági és a szociális partnerségen keresztül megpró-
bálta megvalósítani a békét, a stabilitást és a jólétet a Földközi-tenger medencéjében. 
Ezek a célkitűzések azonban távolról sem valósultak meg. Gazdasági téren például 
azt a tényt, hogy a mezőgazdasági termékeket kizárták a kereskedelmi liberalizáció 
köréből, miközben a fejlődés kezdeti stádiumában lévő iparnak fel kelle� vennie a ver-
senyt a beáramló európai termékekkel, jogosan bírálták a déli országok. Politikai téren 
pedig az EU egyre szigorodó bevándorlási politikája érinte�e egyre hátrányosabban az 
érinte� országokat. Ezért egyes országok a barcelonai folyamatban a gyarmatosítás és a 
belügyeikbe való beavatkozás  újabb formáját vélték felfedezni. Mindazonáltal a folya-
mat a pénzügyi támogatás számos programját valósíto�a meg (MEDA, FEMIP stb.), és 
az európai országok egy részét érzékenyebbé te�e a déli országok problémáira.
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Mivel a mediterrán országok hagyományosan prioritást élveznek a francia külpoliti-
kában, Franciaország újabb kezdeményezéssel, a Mediterrán Unió ötletével állt elő, és 
a 2007. december. 14-én kiado� dokumentum egyértelműen kĳelöli az együ�működés 
három tengelyét: az emberi tőke megerősítését és a tudásalapú társadalom kibontakoz-
tatását; a gazdaság és a társadalom fejlesztését; a demokrácia megszilárdítását és az 
állam modernizálását.

Bár a Mediterrán Unió terve kedvező fogadtatásban részesült, az EU több országa is 
kételyeinek ado� hangot: főként az északi országok kifogásolták a kelet-európai orszá-
gok helye� a déli régió támogatását. A legerősebb kritikák Németország részéről fogal-
mazódtak meg, Berlin főként a�ól tarto�, hogy a Mediterrán Unió az EU konkurensévé 
válhat. Továbbá abban is veszélyt láto�, hogy Franciaország csupán a déli tagállam-
ok bevonásával kívánja megvalósítani a mediterrán térséggel való együ�működést, 
és nyilvánvalóan sérülnének az uniós érdekek, ha a tagállamok egy része különálló 
szövetséget alakítana ki. A barcelonai folyamathoz erősen kötődő Spanyolország pe-
dig a�ól félt, hogy a Mediterrán Unió meggyengítheti a barcelonai folyamatot, ezért 
inkább ez utóbbi megjavítása melle� foglalt állást. A leginkább negatív álláspontot Tö-
rökország képviselte, amely jövőbeli EU-tagságának pótlékát lá�a az új szervezethez 
való csatlakozásában. A tagországok kritikáit figyelembe véve több módosítás történt 
az eredeti tervezetben. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy a Mediterrán Uniót az 
együ�működés, nem pedig az integráció alapjaira kell helyezni (mint ahogy azt kez-
detben tervezték), így nem támaszt konkurenciát az EU-val szemben. Ezenkívül, a Me-
diterrán Unió nem helye�esítheti és nem szoríthatja ki a mediterrán országok közö�
már meglévő együ�működés formáit, így a barcelonai folyamat és a szomszédságpo-
litika megőrzi korábbi fontosságát. Ugyanígy az EU-hoz való csatlakozás folyamatban 
lévő tárgyalásainak eredményein sem változtathat, tehát nem emelhet gátat Horvátor-
szág és Törökország EU-tagsága elé. Az együ�működés pragmatikus jellegét mutatja 
az új unió egyszerű intézményi felépítése: évente összeülő csúcsértekezlet segíti majd 
a politikai együ�működést, ezenkívül egy kis létszámú állandó titkárság foglalkozik a 
szervezet ügyeivel.

A sikeres működés feltételeiről szólva a szerző elsőként a bizalom légkörének meg-
teremtését emeli ki; ennek döntő mozzanata az aggódó partnerek, elsősorban Német-
ország és Spanyolország megnyugtatása. Spanyolország esetében ennek egyik módja 
lehetne egy francia–spanyol munkacsoport felállítása, amely javaslatokat dolgozhatna 
ki a barcelonai folyamat újjáélesztésére.

A bizalom kiépítésének másik fontos mozzanata az érinte� arab országok igénye-
inek és véleményének figyelembevétele, amely szerint a Mediterrán Unió csupán ak-
kor érhet el eredményeket, ha Franciaország aktívabb szerepet vállal a közép-keleti 
békefolyamatban. Így Nicolas Sarkozynek fel kellene használnia Izraelhez fűződő jó 
kapcsolatait a palesztinok ügyének előmozdítására. 
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A déli országok által megfogalmazo� másik követelés szerint a jövőbeli uniónak 
nem csupán a javak, köztük a mezőgazdasági termékek szabad áramlását kell biztosí-
tania, hanem a személyekét is, ahogyan ez az EU-n belül is történik. Minden bizonnyal 
ez egyelőre csak hosszú távú célkitűzésként szerepelhet, ám első gesztusként szóba 
jöhetne az egyetemisták szabad mozgásának biztosítása.

A sikeres működés másik fontos feltétele a magánszektor bevonása, amelyhez az 
üzleti légkör javítására van szükség a déli országokban. A külföldi tőkék fogadásának 
feltételei már eddig is javultak, a pénzügyi ösztönzések és az offshore zónák kialakítása 
is jó irányban halad. Főként Törökország, Marokkó és Egyiptom te� jelentős lépéseket 
ebben az irányban. 

A projektek megvalósításában fontos feladat a helyi közösségek tapasztalataira való 
támaszkodás csakúgy, mint a civil társadalom bevonása; az olyan országokban, mint 
Algéria, Marokkó, Egyiptom és Izrael a civil szervezetek egyre fontosabb tényezői a 
fejlődésnek.

A londoni és a madridi merényletek után, valamint a Mohamed-karikatúrák által 
kelte� viharok nyomán az európai országok egyre inkább a tudatára ébrednek annak, 
hogy biztonságuk egyik kulcsa a mediterrán térség felzárkóztatása, ezért Franciaor-
szágnak minden oka megvan arra, hogy EU-elnökségének központi feladatává tegye a 
Mediterrán Unió felépítését.

Füsti Molnár Zsuzsa


