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Márton Balázs                                  A magyar EU-elnökség és az ESDP/CSDP

Magyarország 2011 első félévében veszi át az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisz-
tét. E pozícióban elsősorban nem kezdeményező szerepet szán önmagának, hanem – többek 
közt „kisállamiságának” és ebből következő, korlátozottabb adminisztrációs és diplo-
máciai kapacitásának, az elnökség utolsó harmadára eső feladatoknak és a lisszaboni 
szerződés gyakorlati megvalósítása, implementálása miatt bizonyosan megnövekedő ter-
helésnek megfelelően – inkább a megkezdett ügyeket szeretné továbbvinni.

Az egyik terület, amelyen komoly előrelépések történtek és még történnek is majd, 
az európai (illetve a lisszaboni szerződés életbe lépését követően: közös) biztonság- és 
védelempolitika (European/Common Security and Defence Policy, ESDP/CSDP). E ta-
nulmány célja, hogy az e téren a közelmúltban (a jelenlegi francia–cseh–svéd elnökség 
alatt) és a közeljövőben (azaz a lisszaboni szerződés életbe lépése után és trióbeli part-
nereink közül kiemelten a spanyol elnökség idején) történt/történő kezdeményezéseket és 
változásokat bemutassa.1

A „Legfőbb céL 2010” és A „Legfőbb poLgári céL 2010”

M ielőtt azonban a jelenlegi elnökségi trió tevékenységét áttekintenénk, érin-
teni kell a Legfőbb cél 2010 (Headline Goal 2010) és a Legfőbb polgári cél 
2010 (Civilian Headline Goal 2010) nevet viselő előirányzatokat. Egyrészt, 

mivel határidejük közeledte miatt – mint az látható lesz – a franciák, a csehek és a 
svédek elnökségi programja explicit vagy implicit módon, de segíteni igyekszik teljesíté-
süket, másrészt a határidő épp a magyar elnökség kezdete előtt jár le, így hazánknak is 
lesz feladata velük.

A Legfőbb cél 2010-et2 a Helsinki legfőbb cél utódaként, 2004-ben fogadták el. Feladata, 
hogy a 2003-as európai biztonsági stratégia (European Security Strategy, ESS) teljesítésé-
hez megfelelő katonai eszközöket adjon az Unió kezébe. Ehhez a Legfőbb cél 2010 hatékony, 
gyorsan bevethető válságkezelő és -megelőző erővé igyekezett átalakítani az elődje által 
szervezni kezdett harccsoportokat. Ezeknek – a tagállamok önkéntes felajánlásaiból szüle-
tett – alakulatoknak készen kell állniuk arra, hogy legkésőbb a döntéstől számított tizedik 
napon bevethessék őket; működésükhöz szükség van a kapcsolódó parancsnoki, szállítási, 
vízi és légi képességek, illetve pl. a műholdas kommunikációs eszközök kiépítésére is.
A felszerelési hiányosságokat a 2004-ben felállított Európai Védelmi Ügynökség (European 
Defence Agency, EDA) hivatott orvosolni, az EU Tanácsa által adott irányelvek alapján. 
A 2010-ig végrehajtandó terv igen ambiciózus célokat tűzött ki: pl. párhuzamosan két, 
tízezer fős misszió fenntartása két esztendőn keresztül és egy tucat civil küldetésé több 
évig. A harccsoportok elvben 2007. január 1-jétől működőképesek, de bizonyos hiányossá-
gok – mint majd az elnökségek tevékenységének áttekintése során látni lehet –, akárcsak 
az egységek egymással és más egységekkel való együttműködési képességének alacsony 
szintje, folyamatos kihívást jelentenek a Tanács aktuális vezetője számára.

1 A szerző egyetemi hallgató az ELTE-BTK történelem MA szakán, „Az európai integráció története 
és jelene” szakirányon.

2 „Headline Goal 2010”, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/2010%20Headline%20Goal.
pdf. Letöltés ideje: 2009. október 11.
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A Legfőbb polgári cél 20103 a Legfőbb polgári cél 2008 utóda (2007-ben fogadták 
el). E „civil ESDP-nek” az alábbi célokat kell szolgálnia: rendőri feladatok, a jogrend 
biztosítása, a polgári adminisztráció és a polgárok védelme, valamint a monitoring (meg-
figyelő-elemző) missziók és az EU-megbízottak segítése. Közülük főként az első két 
területen igyekezett előrelépni: rendőri egységek felállításáról és egységes képzéséről, a 
Legfőbb polgári cél 2008 által létrehozott „polgári reagálóegységek”4 (Civilian Response 
Team) működésének értékeléséről és a megfelelő szakemberek összegyűjtéséről, az em-
beri jogok és a nemek közti egyenlőség érvényesítéséről, a „katonai ESDP-vel” történő 
információcsere segítéséről, valamint a polgári képességek kezelési eszközének (Civilian 
Capability Management Tool) létrehozásáról rendelkezett. Emellett felhívta a figyelmet 
a „katonai ESDP-vel”, a harmadik pillérrel és más szervezetekkel folytatandó együtt-
működésre, a küldetésekben részt vevők személyi védelmének javítására, a nem EU-tag 
európai NATO-országok és EU-tagjelöltek bevonására, valamint kilátásba helyezett egy, 
még a lejárta előtt megrendezendő felajánlási konferenciát is. Egy képességtervezői folya-
matot (Civilian ESDP Capability Planning Process) is javasolt, amely évenként két, egy 
októberi és egy novemberi dokumentumot5 tesz közzé. (Ezeknek viszont nem sikerült 
nyomára bukkannom.)

A frAnciA eLnökség és Az esDp

Nicolas Sarkozy dinamikus személyisége már önmagában garanciát jelentett 
arra, hogy a 2008 második felére eső francia elnökség ambiciózus elképze-
lésekkel áll majd elő. A program nem is fukarkodott a tervekkel: Sarkozy 

szerette volna visszaszerezni azt a hagyományos kezdeményező szerepet, amely 
Franciaországot az európai integráció megkezdése óta jellemezte, de amely elődje, 
Jacques Chirac elnöksége idején – különösen az alkotmányszerződésről tartott, eluta-
sító népszavazás miatt – meggyengülni látszott.

Az elnökség eredetileg négy prioritást6 jelölt ki: az Európai bevándorlási és menekült-
ügyi paktum (European Pact on Immigration and Asylum), a közös agrárpolitika reformja 
és a „20–20–20-as” klímacsomag implementálása mellett helyet kapott az EU nemzet-
közi szerepének erősítése (reinforcing Europe’s role on the international stage)7, illetve 

3 „Civilian Headline Goal 2010”, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/Civilian_
Headline_Goal_2010.pdf. Letöltés ideje: 2009. október 11.

4 Ezek rugalmas összetételű, civilekből álló „gyorsreagálású alakulatok”, melynek tagjait a tagál-
lamok ajánlják fel, de a külügyi koherencia megtartásának ellenőrzésére bizottsági szakértőket is 
tartalmazhatnak.

5 Az októberi a Jelentés a polgári felkészültségről (Report on Civilian Preparedness), a novemberi 
pedig a Polgári képességi célkitűzések (Civilian Capability Targets). A miniszterek szintén évenként 
megrendezett ülései felügyelik a folyamatot és szabnak irányt a folytatáshoz, 2010-ben pedig irány-
mutatásokat (Ministerial Guidelines) csatolnak majd a novemberi dokumentumhoz.

6 Később ezekhez csatlakozott ötödikként a Mediterrán Unió terve.
7 „French Presidency of the Council of the European Union. Work Programme”, http://www.eu2008.fr/

webdav/site/PFUE/shared/ProgrammePFUE/Programme_EN.pdf, 23. o. Letöltés ideje: 2009. október 12.
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annak részeként az ESDP fejlesztése is. Az időzítés remeknek tűnt: Victoria Nulandnak, 
az Egyesült Államok NATO-nagykövetének február 22-i párizsi8 és 25-i londoni9 beszéde 
is azt jelezte, hogy az USA teljes mértékben támogatja a fokozottabb európai biztonság- és 
védelempolitikai együttműködést. Ehhez nyilvánvalóan hozzájárult Franciaország dönté-
se arról, hogy visszatér az észak-atlanti szövetség katonai szervezetébe. Az ESDP-t útjára 
indító saint-malôi konferencia tizedik évfordulója is a francia elnökség idejére esett. Egy 
komolyabb előrelépés nagyban emelte volna az esemény fényét.

Ennek érdekében az elnökségi program10 több konkrét elképzelést is tartalmazott. 
A 2003-as ESS esedékes megújításáról szóló részben az újfajta kihívásokra adandó, je-
lentős politikai következményekkel járó válaszok szerepeltek; másrészt új elemeket (pl. 
a katonai képességek természetének fejlesztése, szorosabb EU–NATO együttműködés) 
is hordozott. A franciák szándéka az volt, hogy olyan ütemben haladjanak a tárgyalások, 
hogy 2008 decemberére már elfogadhassa az Európai Tanács a dokumentumot, melynek 
frissítésére ötéves ciklusokban kerül majd sor. Segíteni igyekeztek a Legfőbb cél 2010 
teljesítését, valamint a civil képességek (rendőr- és vámtisztek, bírók fokozott mobilitása) 
fejlesztését is. Továbbá – „néhány tagállam”11 részvételével – egy jelentős képességnövelő 
csomag elfogadását is tervezték, melynek révén orvosolni lehetne az olyan hiányossá-
gokat, mint a stratégiai légi szállítás, a repülés közbeni üzemanyag-utántöltés vagy a 
műholdas megfigyelés lehetősége. Egyfajta „katonai Erasmus-program” megvalósítását 
is célul tűzték ki: közös tréningekkel és a résztvevő országok katonai képzésben részesülő 
diákjainak intenzívebb cseréjével.

A katonai eszközök terén az Európai Bizottság 2007 decemberében kidolgozott 
„védelmi csomagja” alapján megvalósuló, „valódi” közös fegyverpiacot szerettek volna 
látni, valamint a nemzeti katonai kutatási-fejlesztési politikák szorosabb összehangolását 
és közös stratégiai programokat.12 A francia elnökség az ESDP-missziók tervezési és 
vezetési képességeit is javítani kívánta. Végül pedig – bár a hivatalos programban 
ez nem szerepel – a lisszaboni szerződéssel lehetségessé váló, s a közös biztonság- és 

  8 „U.S. Ambassador to NATO. Victoria Nuland’s Speech in Paris. Ambassador Discusses Strengthening 
Global Security for Europe”. America.gov, http://www.america.gov/st/texttrans-english/2008/February/
20080222183349eaifas0.5647394.html, 2008. február 22. Letöltés ideje: 2009. október 21.

  9 Victoria Nuland: „Bringing Transatlantic Security into the 21st Century. Speech at the London School 
of Economics”, www2.lse.ac.uk/PublicEvents/pdf/20080225_Nuland.pdf. Letöltés ideje: 2009. októ-
ber 21.

10 „French Presidency…”, i. m.
11 Uo. 23. o.
12 2009. május 6-án a bizottsági „védelmi csomag” alapján irányelv született a védelmi eszközöknek a 

Közösségen belüli adásvétele megkönnyítéséről. („Directive 2009/43/EC of the European Parliament 
and of the Council of 6 May 2009 Simplifying Terms and Conditions of Transfers of Defence-related 
Products within the Community”. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:
146:0001:0036:EN:PDF. Letöltés ideje: 2009. október 24.) Július 13-án pedig, szintén a „csomag” 
keretein belül, a védelmi és biztonsági eszközök és szolgáltatások beszerzéséről született irány-
elv. („Directive 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the 
Coordination of Procedures for the Award of Certain Works Contracts, Supply Contracts and Service 
Contracts by Contracting Authorities or Entities in the Fields of Defence and Security, and Amending 
Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC”. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:L:2009:216:0076:0136:EN:PDF. Letöltés ideje: 2009. október 24.)
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védelempolitika terén szűkebb körű továbblépést engedélyező, „állandó strukturált 
együttműködés” (Permanent Structured Cooperation)13 részvételi kritériumainak 
megállapítására, s ezzel egy „kemény mag” kialakítására is törekedett.14

Ambiciózus elképzeléseiket azonban hirtelen felmerülő és sürgősen megoldandó 
problémák sora korlátozta. Számos probléma – többek közt a lisszaboni szerződést június-
ban elutasító ír népszavazás utáni helyzet, az augusztusi grúz–orosz háború, a gazdasági 
válság kitörése – kötötte le az elnökség figyelmét. Azt viszont, hogy a több helyen is 
egyenesen „hiperaktívnak” titulált Sarkozy és a mögötte álló stáb mennyi energiával ren-
delkezett, jól jelzi, hogy mindezek ellenére, viszonylag sikeresen valósították meg eredeti 
elképzeléseiket. Mindössze egyetlen terület volt, ahol ez nem sikerült – éppen az ESDP.

E tervekből sok minden nem valósult meg. Az európai biztonsági stratégia megújítása 
végül a közös kül- és biztonságpolitikai főmegbízott jelentésében merült ki.15 A jelentés 
nem változtatott az eredeti ESS-en, de felhívta a figyelmet alkalmazásának megváltozott 
környezetére, a hagyományos kihívások (nukleáris fegyverek terjedése, terrorizmus) mel-
lett új típusúak (pl. számítógépes bűnözés, energiabiztonság, klímaváltozás, kalózkodás, 
„bukott államok”) megjelenésére is.16 Ezzel tulajdonképpen teljesítette a francia elképze-
lések egy részét, ám a stratégia súlya és presztízse nélkül. Az Európai Tanács a jelentést 
a 2008. december 11–12-iki ülésén jóvá is hagyta.17

Nem sikerült az állandó strukturált együttműködés feltételeinek kialakítása sem, il-
letve egy tervezői és parancsnoki egység felállítása sem. Érdemes viszont megemlíteni, 
hogy az elnökségi program csak ez utóbbi képességek javítását említi. Fabio Libertivel és 
– a rá hivatkozó – Nász Adriennel18 szemben Maxime Lefebvre szerint Sarkozyék nem tö-
rekedtek egy önállóan tervező európai főhadiszállás kialakítására. Ezt látszik egyébként 
alátámasztani az a tény is, hogy azzal az összes atlantista országot elidegenítették volna, 
köztük az Egyesült Királyságot is, amellyel pedig – még Liberti szerint is19 – komolyan 
számoltak.

13 Erről bővebben az A lisszaboni szerződés és a CSDP című fejezetben lesz szó.
14 Fabio Liberti szerint Sarkozy elképzeléseiben egy többrétegű európai rendszer jelenik meg: a külső 

kört egy európai biztonsági rendszer alkotná Oroszországgal, Ukrajnával, Törökországgal és esetleg 
Izraellel. Utána következne a huszonhetek és a balkáni országok közös piaca, gaulle-ista szellemben, 
erősen kormányközi jelleggel. Végül pedig a magot nagyjából az eurózóna és – kissé talán irreális 
módon – az Egyesült Királyság alkotná, amit fokozott gazdasági és politikai együttműködés és egy, 
a NATO-t kiegészítő közös védelmi rendszer jellemezne. (Fabio Liberti: „A General Evaluation of 
the French EU Presidency”. http://www.affaires-strategiques.info/spip.php?article465. Letöltés ideje: 
2009. október 9.)

15 „Report on the Implementation of the European Security Strategy. Providing Security in a Changing 
World”. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/reports/104630.pdf. 
Letöltés ideje: 2009. október 22.

16 Maxime Lefebvre: „An Evaluation of the French EU Presidency”. http://www.realinstitutoelcano.
org/wps/portal/rielcano_eng/Content?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_in/zonas_in/
europe/ari43-2009. Letöltés ideje: 2009. október 13.

17 „Az Európai Tanács brüsszeli ülése 2008. december 11–12. – Elnökségi következtetések”. http://www.
consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/HU/ec/104711.pdf, 15–18. o. (2. melléklet: Az 
Európai Tanács nyilatkozata az Európai Biztonság- és Védelempolitika (EBVP) megerősítéséről) 
Letöltés ideje: 2009. október 22.

18 Nász Adrienn: „A francia soros elnökség értékelése”. Európai Tükör, Vol. 14. No. 2. (2009). 46. o.
19 Liberti: i. m.
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A kezdeményezések bukásához azonban a külső válságok mellett éppen a brit ellen-
állás járult hozzá a legjelentősebb mértékben. London ugyanis – hagyományosan – félti a 
NATO-t egy kizárólag európai biztonság- és védelempolitika kifejlődésétől, s az általános-
ságban euroszkeptikusnak mondható brit közvélemény előtt a népszerűségi versenyben 
alaposan lemaradt Gordon Brown sem akart még több választót magára haragítani.

Az elnökség azonban eredményeket is fel tudott mutatni.20 Augusztusban bejelentet-
ték az ESDP-műveletek nyomon követését szolgáló, huszonnégy órás ügyeleti szolgálat 
felállítását. Teljesítették a még 2007 májusában, a wiesbadeni informális miniszteri talál-
kozón kért – és főként az EU katonai törzsével (European Union Military Staff, EUMS) 
kapcsolatos – változtatásokat. A légi képességek fejlesztése terén is történtek előrelépések: 
tizenkét tagállam részvételével szándéknyilatkozat született egy európai légiszállító-flot-
ta kialakításáról, négyen írták alá egy multinacionális A400M-egység létrehozásának 
tervét,21 valamint megállapodtak egy európai légi szállítási parancsnokság felállításáról. 
Kezdetét vette az EDA indítványozására 2010-ben induló, közös helikopterpilóta-képző 
program előkészítése is, továbbá létrehoztak egy helikopter-fejlesztés és pilótakiképzés 
finanszírozására szolgáló alapot. A műholdas megfigyelés terén öt, a tengerin hét ország 
közreműködésével indítottak programot. Kilenc állam szándéknyilatkozatával elindult az 
európai légi–tengeri együttműködési kezdeményezés megvalósítása, amely a repülőgép-
hordozók és az általuk szállított kötelékek közös munkáját hivatott javítani.

Októberben harccsoport összehangolási konferenciát rendeztek. November 10-én a 
Tanács elfogadta a biztonságpolitikai reform (Security Sector Reform, SSR)22 terén egy 
szakértői bázis létrehozását, valamint a „katonai Erasmus-programot”,23 melynek imp-
lementálásához kijelölték a szükséges feladatokat: az akadályok felmérése, a nemzeti 
programok összehasonlíthatóvá tétele, közös képzési modulok kidolgozása (egy ESDP-
modul már rendelkezésre is állt) és az átjárhatóság megteremtése a felsőoktatásban 
használatos kreditrendszer segítségével. A program mind a képzési programok kidol-
gozásánál, mind a tisztek cseréjénél komoly szerepet szánt az internetnek is. Emellett 
az Európai Biztonsági és Védelmi Főiskola (European Security and Defence College, 
ESDC) kidolgozása alatt lévő távoktatási rendszerhez is meg kívántak teremteni a hozzá-
férést.24 A témáról december 13–14-én szemináriumot is rendeztek Párizsban,25 amelyre 
az SSR-ről tartott szeptember 12-iki, valamint a konfliktus-megelőzésről szóló október 
16–17-i hasonló rendezvény után került sor.

20 „Az elnökség jelentése az EBVP-ről”. http://register.consilium.europa.eu/pdf/hu/08/st16/st16686.
hu08.pdf. Letöltés ideje: 2009. október 26.

21 Az Airbus katonai szállítógépét azonban jelenleg is technikai problémák és csúszás hátráltatja a had-
rendbe lépéstől.

22 A koncepció célja egy állam biztonsági ágazatának újjáépítése holisztikus megközelítéssel, azaz a 
rendőrség mellett pl. jogi szervek bevonásával is.

23 Több helyen is megemlítik, hogy sokaknak nem tetszett az EU berkein belül a civil ERASMUS-program 
nevének használata egy katonai jellegű projektben, és a későbbi hivatalos dokumentumok mintha 
tényleg következetesen kerülnék ezt az elnevezést, helyette inkább körbeírásokat használnak.

24 „Military Erasmus Initiative Gets Majority Approval”. http://en.schumansquare.eu/screens/blogPage/
viewBlog/sw_viewBlog.php?idTheme=6&idContribution=322. Letöltés ideje: 2009. október 22.

25 „»Military Erasmus« on the Move”. http://www.eu2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/1113_
erasmus_militaire/Military%20Erasmus%20seminar%20report_EN.pdf. Letöltés ideje: 2009. 
október 22.
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A cseh, A svéD eLnökség és Az esDp

A cseh és svéd elnökség ESDP-vel kapcsolatos tevékenységét önálló kezdeménye-
zések már nem jellemezték. Nem is állt akkora apparátus a rendelkezésükre, mint 
a franciáknak, a biztonság- és védelempolitika fejlesztése pedig egyikük számára 

sem volt olyan prioritás, mint pl. a gazdasági válság hatásainak kezelése.
Tevékenységük áttekintése mégis tanulságokkal szolgálhat. Különösen Csehországé, 

amely szintén nemrég csatlakozott, kisebb közép-európai ország, így hazánkhoz igen 
hasonló helyzetben van – bár természetesen rontja az összehasonlítás jogosságát az elnök-
ségük közepén kezdődött, bénító erejű kormányválság, amely Magyarországot vélhetően 
nem fenyegeti majd. A cseh elnökség munkáját már a belső válságot megelőzően két, 
szinte rögtön a kezdés után megjelenő külső probléma is nehezítette: a gázkrízis és az iz-
raeli katonai akció a Gázai-övezetben, hogy a gazdasági válság kezelését ne is említsük.

Csehország elnökségi programjában26 az ESDP-vel kapcsolatban a korábbi ügyek 
„görgetése” dominál. Ilyen a Legfőbb cél 2010 és a Legfőbb polgári cél 2010 megvalósítá-
sának segítése: az EDA által kidolgozott képességfejlesztési terv (Capability Development 
Plan, CDP) értékelése és implementálása, valamint speciális programok (pl. helikopterek, 
légiszállító-flotta) valóra váltása. Emellett támogatni kívánták az EDA-nak a kis- és kö-
zépvállalkozásokat a védelmi beszerzések terén segítő tevékenységét is.

Terítéken maradt az ESS megújítása és a „katonai Erasmus-program” kidolgozásá-
nak folytatása is. Az eredmények27 közül éppen ezzel kapcsolatosan történt a legnagyobb 
előrelépés. Februártól már az implementációs munkacsoport (Implementation Working 
Group, IWG) foglalkozott vele, április 21–22-én pedig a kérdésre összpontosító szemi-
náriumot28 szerveztek a csehek, melyen egy alcsoport szervezését is bejelentették. Ennek 
feladata a hasonló, már futó civil programok (Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig) 
elemzése és felhasználási lehetőségeik feltárása volt. Kijelentették, hogy a program során 
az ENSZ-szel (kiemelten a fegyverkereskedelmi szabályok terén) és a NATO-val (vala-
milyen közös, az információáramlást segítő platform révén) folytatott együttműködést 
is fejleszteni kell. Az atlantista csehek azt is hangsúlyozták, hogy az EU–NATO pár-
beszédet egyébként is javítani kell, főként az EU–NATO csoport rendszeres találkozói 
segítségével.

26 „Work Programme of the Czech Presidency. Europe without Barriers”. http://www.eu2009.cz/scripts/
file.php?id=6226&down=yes. Letöltés ideje: 2009. október 21.

27 „Achievements of the Czech Presidency. Europe without Barriers”. http://www.eu2009.cz/scripts/
file.php?id=61211&down=yes. Letöltés ideje: 2009. október 21.; Az elnökség jelentése az EBVP-ről: 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/hu/09/st10/st10748.hu09.pdf. Letöltés ideje: 2009. október 26.

28 „International Seminar on the Military Education Programme Modelled on ERASMUS”. http://www.
eu2009.cz/en/news-and-documents/press-releases/international-seminar-on-the-military-education-
programme-modelled-on-erasmus--17995/. Letöltés ideje: 2009. október 22.
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A civil képességek fejlesztésének májusban, a Hluboká nad Vltavouban megren-
dezett külügyminiszteri találkozón két dokumentummal próbáltak lendületet adni,29 a 
katonai képességek fellendítése terén pedig főként a helikopterekre koncentráltak. Az 
EDA-val közösen egy összehangolt légialkalmasságot eredményező eljárási rendszert, a 
közös fegyverprogramokban részt vevők számára pedig egy európai oktatási és képzé-
si rendszert igyekeztek kidolgozni. Az ESDP polgári személyi állományának telepítését 
elősegítő nemzetközi stratégiák összehangolását szorgalmazták, ennek érdekében 2009 
júliusában szemináriumot is szerveztek.

Javítottak a haderő-generálás terén, májusban pedig a Tanács tudomásul vette az új 
haderő-katalógust. Az EU katonai törzse 2009 nyarára a főbb katonai hiányosságokról, 
novemberre pedig az együttműködésről szóló jelentés összeállításába kezdett. Januárban 
felülvizsgálta a katonai gyorsreagálású koncepciót: a „gyorsreagálásnak” 5–30 napon belüli 
bevethetőséget kell jelentenie. Áprilisban ezt a Politikai és Biztonsági Bizottság (Political 
and Security Committee, PSC) elfogadta. Ugyanebben a hónapban egy harccsoport össze-
hangolási konferenciát is szerveztek, ahol a tagállami felajánlások eredményeként egészen 
2011-ig sikerült betölteni a készenléti időszakokat.

Johann Herz szerint az elnökség összesített eredményei az ESDP tekintetében se pozi-
tívumot, se negatívumot nem jelentenek.30 Szerinte a legtöbb lépés a Legfőbb polgári cél 
2010 teljesítése felé történt, de e sikereket még a december 11–12-iki Tanács-nyilatkozat 
„farvizén” érték el. Egy fontos tanulságra is rámutat: a csehek egyszerűen nem éltek az-
zal a tehermentesítési lehetőséggel, amit a Tanács Titkársága nyújt.31 Márpedig ez olyan 
segítség – különösen a korlátozott teljesítőképességű kisállamok számára –, amelyet a 
lehető legteljesebb mértékben ki kell használni, ahogy azt pl. Szlovénia meg is tette. Úgy 
véli, ennek ellenére dicséret illeti a cseh diplomatákat, amiért az otthoni politikai viharok 
ellenére sem omlott össze teljesen a Tanács-elnökség, és sikerült továbbadniuk az ügyeket 
a svédeknek.

29 Az egyik címe „A polgári EBVP-képességek operatív vonatkozásai – a Gymnichet követő hlubokai 
találkozó” (Operational Aspects of Civilian ESDP Capabilities – Follow up to Gymnich in Hluboka), 
ezt a PSC 2009. május 13-án vitatta meg.

30 Johann Herz: „The Czech Presidency, ESDP and Missed Opportunities”. European Security Review, 
No. 45. (July 2009). 4–5. o. http://www.isis-europe.org/pdf/2009_esr_75_esr45-july09.pdf. Letöltés 
ideje: 2009. október 15.

31 Jelenleg a kül- és politikai-katonai ügyekkel megbízott E 8-as Főigazgatóság (Directorate-General/
DG E VIII) felelős a védelmi aspektusokért, az E 9-es a civil válságkezelésért. A tervek szerint 
azonban a két főigazgatóságot a racionalizálás jegyében összevonják egy válságkezelés-tervező igaz-
gatóságba (Crisis Management Planning Directorate). Ez 2009. október 1-ig biztosan nem történt 
meg. Az összevonásról bővebben l. Stephanie Blair: „Towards Integration? Unifying Military and 
Civilian ESDP Operations”. European Security Review, No. 44. (May 2009). 5–7. o. http://www.isis-
europe.org/pdf/2009_esr_75_esr45-july09.pdf. Letöltés ideje: 2009. október 12. A Tanács munkáját 
az ESDP terén segítő egyéb intézményekről bővebben: http://www.consilium.europa.eu/showPage.
aspx?id=279&lang=en. Letöltés ideje: 2009. október 25.
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A svédek ESDP-vel kapcsolatos – a tanulmány befejezésének pillanatában is folyó – 
tevékenységéről még nem adható pontos kép. Elnökségi programjukban32 nincs is külön 
fejezet az európai biztonság- és védelempolitikáról, ahol pedig szóba kerül, csak általá-
nosságok szerepelnek. Természetesen Stockholm is fontosnak tartja az EU válságkezelő 
képességeinek és az európai fegyverzeti együttműködésnek a javítását. Legtöbbször még-
is az emberi jogok érvényesítését, s annak szellemében az ENSZ-nek a nőkről, békéről 
és biztonságról szóló határozatának implementálását határozza meg az egyik célként. A 
dokumentum azt is kiemeli, hogy a világszervezet válságkezelő eszközeivel kell a koor-
dinációt javítani. A „hagyományos” ENSZ- és NATO-kapcsolaton kívül az EBESZ-t, az 
Európa Tanácsot, sőt, az Afrikai Uniót is partnerként említi meg.

A LisszAboni szerzőDés és A csDp

A magyar elnökség számára nemcsak elődei kezdeményezéseinek folytatása jelent 
majd kihívást, hanem (minden valószínűség szerint) a maastrichti szerződés óta a 
legnagyobb változásokat eredményező reformcsomag implementálása is. A lisz-

szaboni szerződés rendelkezései természetesen érintik az ESDP-t is. Komoly jellegüket 
– az „európairól” „közösre” történő átnevezés mellett – az is jelzi, hogy külön szakaszt 
szentelnek neki az EU-szerződésen belül (bár a közös biztonság- és védelempolitika 
marad a közös kül- és biztonságpolitika (Common Foreign and Security Policy, CFSP) 
szerves része).

Az ún. petersbergi feladatok köre, amelyeken belül a CSDP az illetékes, jelentősen 
kibővül: a lisszaboni szerződés életbe lépésétől ezek „közös leszerelési műveleteket, 
humanitárius és mentési feladatokat, katonai tanácsadói és segítségnyújtási feladato-
kat, konfliktus-megelőzést és békefenntartást, harcoló erők válságkezelésben kifejtett 
feladatait – beleértve a béketeremtést is – és a konfliktusok lezárását követően a hely-
zet stabilizálására irányuló műveleteket foglalnak magukban”.33 A szerződés az EDA-t 
– mellyel, mint az e tanulmány korábbi részeiben látható volt, az elnökségek eddig is 
együttműködtek – hivatalosan is beilleszti a CSDP jogi keretei közé.

A lisszaboni szerződés fegyveres támadás esetére a közös védelemről szóló, míg 
terrortámadás, ember által okozott vagy természeti katasztrófa esetére egy szolidaritási 
záradékot is tartalmaz. Utóbbi helyzetben a Tanács dolga kidolgozni az alkalmazandó 
részletes szabályokat, amiben a PSC és egy, a „belső biztonságra vonatkozó operatív 
együttműködés Unión belüli előmozdításának és erősítésének biztosítására”34 létreho-
zandó bizottság segíti. A segítség módját tanácsi határozat szabja meg; ha ez védelmi 
kérdéseket is érint, csak egyhangúan fogadható el.

32 „Work Programme for the Swedish Presidency of the EU”. http://www.se2009.eu/polopoly_
fs/1.6255!menu /standard /f i le/Arbetsprogram%20f %C3%B6r%20det%20svenska%20
ordf%C3%B6randeskapet%20i%20EU%201%20juli-31%20dec%202009.pdf. Letöltés ideje: 2009. 
október 22.

33 „Lisszaboni szerződés”. http://bookshop.europa.eu/eubookshop/download.action?fileName=FXAC
07306HUC_002.pdf&eubphfUid=534812&catalogNbr=FX-AC-07-306-HU-C. 28b. cikk, (1) bekez-
dés. Letöltés ideje: 2009. október 10.

34 Uo. 61d. cikk.
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Talán a legfontosabb változtatás, hogy a CSDP nyitottabbá válik a szűkebb körű kez-
deményezések iránt. Egyrészt engedélyezi a tagállamok egy csoportja számára, hogy 
tanácsi megbízással, az EU nevében végezzenek küldetéseket, és eltörli az EU-ról szóló 
szerződés 27b. cikkének – a védelmi ügyekben a „megerősített együttműködésre” vonat-
kozó – tiltását, másrészt létrehozza az „állandó strukturált együttműködést”. Ez a kissé 
félrevezető nevű35 módosítás tulajdonképpen majdnem ugyanaz, mint a „megerősített 
együttműködés”, ám nem limitálja a résztvevők számát. Ráadásul csak azok a „magasabb 
követelményeket kielégítő katonai képességekkel rendelkező tagállamok” csatlakozhat-
nak hozzá, „amelyek a legnagyobb követelményeket támasztó missziókra tekintettel ezen 
a területen szigorúbb kötelezettségeket vállaltak”.36

Mint az a francia elnökség tevékenységénél látható volt, igyekeztek is e kötelezettsé-
geket meghatározni,37 de akkor nem sikerült közös nevezőre jutniuk. A kérdés várhatóan 
újult erővel tör majd a felszínre a lisszaboni szerződés életbe lépése után. Sőt, elfoga-
dásának közvetett következménye lehet akár az is, hogy valakik – legnagyobb eséllyel 
talán a védelmi kérdésekben különösen aktív franciák – a védelempolitika területén a 
„megerősített együttműködés” vagy – ha a kritériumokat már meghatározták – az „ál-
landó strukturált együttműködés” megindítását kezdeményezik. Bár Sarkozynek a 2012 
tavaszán megrendezésre kerülő elnökválasztásig még van ideje, és a lisszaboni szerző-
dés életbe lépése miatti változások jó ideig leköthetik, de mivel az állandó strukturált 
együttműködés feltételeinek kialakítása sem fog könnyen menni, nem zárható ki, hogy 
valamilyen kezdeményezés koordinálásában már hazánknak is részt kell vennie.

A lisszaboni szerződés igyekszik „uniós külkapcsolatok” (Union External Action) né-
ven összefogni a különféle külkapcsolati tevékenységeket (azaz a CFSP-től és a CSDP-től 
kezdve, a közös gazdaságpolitikán át a fejlesztési és segélyezési politikáig lehetőleg min-
dent), s így koherens európai külpolitikát kialakítani. A CFSP-főképviselő és a külügyi 
biztos posztjának összevonásával létrehozza a külügyi és biztonságpolitikai főképviselő 
feladatkört (High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy). Az 
állás betöltője irányítja a CFSP-t és a CSDP-t, valamint „javaslataival hozzájárul e politi-
ka [mind a CFSP, mind a CSDP] alakításához, és azt a Tanácstól kapott felhatalmazásban 
foglaltak szerint végrehajtja”38 (ugyanakkor ezt a jogot a Bizottság formálisan elveszí-
ti). A főképviselő lesz továbbá az Általános Ügyek Tanácsától különválasztott Külügyek 
Tanácsának elnöke, az Európai Bizottság alelnöke (így annak egyetlen olyan tagja, akit a 
Tanács beleegyezése nélkül nem cserélhet le a Bizottság elnöke) és hozzá tartozik majd 
a létrehozandó diplomáciai szolgálat (European External Action Service, EEAS) is. Az 

35 Azon túl ugyanis, hogy maga a kifejezés elég furcsán hangzik, angol nyelvű rövidítése egybeesne a 
Politikai és Biztonsági Tanácséval, így általában PermStrucCoop vagy PSCoop a rövidítése.

36 „Lisszaboni szerződés”, i. m. 28a. cikk, (6) bekezdés.
37 Pierre Lellouche, az UMP (Union pour un Mouvement Populaire) védelmi ügyekért felelős szóvivője 

2008 januárjában kijelentette, hogy a cél a hat legnagyobb EU-tagállam (Franciaország, az Egyesült 
Királyság, Spanyolország, Németország, Lengyelország, Olaszország) részvételével egyfajta „Védelmi 
G-6” kialakítása. Ennek érdekében az alábbi kritériumokat javasolta: a résztvevők GDP-jük két szá-
zalékát költsék védelemre, indítsanak nagy volumenű, közös védelmi projekteket (pl. rakétaelhárítás, 
űrtechnika), és fejlesszék tovább az uniós harccsoportokról szóló koncepciót. (Sophie Dagand: „The 
Impact of the Lisbon Treaty on CFSP and ESDP”. European Security Review, No. 37. (March 2008). 
http://www.isis-europe.org/pdf/2008_esr_51_esr37.pdf. 8. o. Letöltés ideje: 2009. október 12.

38 „Lisszaboni szerződés”, i. m. 9e. cikk (2) bekezdés.
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Európai Tanács állandó elnököt kap, aki a féléves elnökségtől átveszi a külpolitika kép-
viseletének felelősségét. Az viszont, hogy ki, mit tud majd kezdeni a pozíciójával, és e 
posztok hogyan tudnak pontosan együttműködni egymással és pl. a Tanáccsal, az a gya-
korlatban fog eldőlni.

egyéb feLADAtok

Azt sem szabad elfelejteni, hogy nemcsak az előző trió tevékenységét kell folytatnia 
a magyar elnökségnek, hanem – saját csoportjában harmadikként – a spanyolét és 
a belgáét is. Bár voltak olyan tervek, melyek a hivatalosan a lisszaboni szerződés 

életbe lépésétől, de a gyakorlatban már 2007 óta alkalmazott rendszerben nem időben, ha-
nem szektorok szerint osztották volna fel a feladatokat az elnökségi hármas tagjai közt, de 
ezek a fontosabb kérdésekben már szinte biztosan nem fognak megvalósulni. Ha történnek 
is komolyabb kezdeményezések, azokra főként az elsőként sorra kerülő, „nagy” államnak 
tekinthető Spanyolország részéről lehet számítani. A spanyol CIDOB Alapítvány tanulmá-
nya39 szerint elnökségüknek az ESDP-missziók polgári oldalát kellene megerősítenie. Meg 
kellene oldania a küldetések finanszírozási gondjait, s ha szükséges, az egységek beveté-
sével kapcsolatos hezitálást elkerülhetővé tennie. De a katonai és a polgári szintek közti 
koordináció javítására is szükség lenne. Mindemellett növelnie kellene a rendelkezésre álló 
erőforrásokat, s javítania a kapcsolatokat az USA-val és főként Oroszországgal – az utóbbi 
és pl. Törökország bevonásával egy „szélesebb Európát” létrehozva.

Arra is figyelni kell, hogy 2010-ben jár le a Legfőbb cél 2010, valamint az azt kiegé-
szítő Legfőbb polgári cél 2010 is. Emiatt valószínűleg a magyar elnökség idejére hárul 
majd az utólagos értékelés, az esetleges hiányosságok pótlásának és a továbblépés mód-
jának előkészítése.

konkLúzió

Már most lehet tudni, hogy a magyar elnökségnek akad majd bőven feladata: a 
2010-es két célkitűzéssel együtt jár majd le a lisszaboni stratégia, miközben az 
EU és különösen a soros elnökségek még a lisszaboni szerződés rendelkezé-

seinek implementációjával lesznek elfoglalva. Ráadásul, mint az az elnökségi időszakok 
leírásából látható volt, az esetleges válsághelyzetek és különleges események elvonják a 
figyelmet az eredeti elképzelésektől. Ilyenekkel pedig mindig számolni kell: a világ fo-
lyamatosan változik, és soha nem nyújt „steril” körülményeket. Ennek ellenére, a CSDP 
intézményi kereteinek további kiépítése nem maradhat el: ezek a hatékony európai kül-
politikai cselekvés olyan előfeltételét képezik, amelyek nélkül aligha beszélhetünk a 
következő évtized kihívásai által nemcsak lehetőséggé, de szükségszerűvé vált globális 
szereplői részvétel felé tett komoly előrelépésekről.

39 „A Vision for Europe. Spain’s Presidency of the Council of the European Union (January–June 2010)”. http://
www.cidob.org/en/content/download/22651/253550/file/INFORME+GENERAL+PARA+WEB_
ENG.PDF. Letöltés ideje: 2009. november 1.
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