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Több mint egy évtizeddel a kelet-nyugati konfliktus befejeződését követően még 
semmilyen közelítőleg végleges megállapítást sem lehetett tenni a nemzetközi 
kapcsolatok kialakulóban lévő rendszeréről. Ennek legékesebb bizonyítéka az 

volt, hogy az elemzők továbbra is a hidegháború utáni korszakról beszéltek, ami megle
hetősen tartalmatlan meghatározás. Csak annyit tudtunk, hogy visszafordíthatatlanul 
véget ért a kétpólusú rend, és mind egyértelműbben hegemón egypólusú rendnek ad he
lyet. 2001. szeptember 11-e választóvonalat jelentett a nemzetközi rend fejlődésében. 
Mindenekelőtt annyiban, amennyiben tudomásunkra hozta, hogy a fejlett ipari államok 
ellen irányuló aktuális fenyegetés aszimmetrikus. Megértette velünk azt is, hogy a gaz
dasági, politikai és katonai hatalom történetileg példátlan összpontosítása az ellentétes 
érdekű erőknek csábító célpontot kínál. Tekintettel arra, hogy a támadás az Egyesült Ál
lamokat érte, az amerikai reakció volt a legerőteljesebb. Más országok ugyan fontos gesz
tusokat tettek a terrorizmus elleni küzdelemben, de reakciójukat a racionalitás uralta, s 
az korlátozott maradt. Ami e tanulmány tárgya szempontjából mindennél fontosabb, az 
az, hogy az Egyesült Államokban -  bár bizonyos mértékig hagyatkozott szövetségeseire 
-, megerősödött az a meggyőződés, hogy ezt a harcot, különösen annak katonai részét 
egymagának kell megvívnia. A nemegyszer lanyha európai reakció a terrorizmus elleni 
harcban és egyben az önerőre hagyatkozás amerikai tendenciája arra az eredményre ve
zetett, hogy a politikai értékrend tekintetében egymáshoz rendkívül közel álló partnerek 
nem közeledtek egymáshoz. Az értékrend azonossága megmaradt, de tovább nőtt azok
nak a világpolitikai ügyeknek a száma, amelyeket a felek eltérően ítélnek meg.

A kelet-nyugati konfliktus lezáródása óta szárnyait bontogató nemzetközi rendszer
ben a demokráciák játsszák a meghatározó szerepet. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
a nemzetközi rend demokratikus lenne, hiszen abban -  nem meglepő módon -  a ma
teriális erőviszonyok (gazdasági teljesítőképesség, erőforrások, katonai erő) határoz
zák meg a szereplők befolyását. E tanulmány tárgya szempontjából ennek azért van je
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lentősége, mert az Európai Unió tagságáért folyamodó és erről tárgyalásokat folytató 
államok kivétel nélkül kis vagy közepes méretűek, a nagyhatalmak jelenlétének hiánya 
Kelet-Közép-Európát hosszabb ideje -  a többnemzetiségű birodalmak felbomlása óta -  
jellemzi. Következésképpen a nemzetközi kapcsolatok merev kétpólusú struktúrájá
nak megszűnése nem jelentette sem azt, hogy ezek az államok a korábbinál nagyobb 
befolyásra tettek volna szert, sem pedig azt, hogy akár csak viszonylag független sze
replőivé váltak volna a nemzetközi kapcsolatoknak. A nemzetközi kapcsolatok rend
szerében bekövetkezett változás csak azt jelentette, hogy kikerülhettek a Szovjetunió 
befolyásának árnyékából, de azt nem, hogy túlléphettek volna a méretükből, adottsá
gaikból, képességeikből eredő korlátokon.

A tanulmány, miután rövid áttekintést ad a kelet-közép-európai államok kapcsoló
dásáról az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájához, elemzi e politika, vala
mint a közös európai biztonság- és védelempolitika utóbbi években bekövetkezett fej
lődésének hatását a térség tagságra törekvő államaira és azokra a dilemmákra, ame
lyekkel ezek az országok szembenéznek mind a 2001. szeptemberi terrortámadást 
megelőzően, mind azt követően.

Kelet-Közép-Európa identitása

Amennyiben arra kívánunk választ kapni, miként befolyásolja Kelet-Közép-Európát az 
Európai Unió második pülérének fejlődése, fontos, hogy előzetesen feleljünk arra a kér
désre, beszélhetünk-e a térség egységes identitásáról, s az mely államokra terjed ki. Négy 
tényezőt kell figyelembe venni: 1. A térség kivétel nélkül kis és közepes méretű államok
ból áll. 2. Kivétel nélkül az egykori Szovjetunió -  mások szerint Oroszország -  nyugati 
és Németország keleti határai között helyezkednek el. Ennek következtében mind
annyian „Zwischeneuropa" identitással rendelkeznek, miként azt Masaryk elnök oly talá
lóan megfogalmazta. 3. A kelet-nyugati konfliktus időszakában ezek az államok a szocia
lista országok táborába tartoztak, ami tükröződött a termelésben használt eszközök ma
gántulajdonának hiányában (néhány országban a mezőgazdaság kivételével), a demok
rácia elvetésében és a de facto uagy de jure egypártrendszerben. 4. A térség államainak 
nagy többsége hasonló nemzetközi kötelezettségekkel, illetve ambíciókkal rendelkezik.

Ahelyett hogy részletekre kiterjedően áttekinteném a kétségkívül meglévő történel
mi különbségeket, elegendő kinyilvánítani, hogy a térség mint egység mesterséges kép
ződmény, különösen akkor, ha elfogadjuk, hogy Oroszország -  nem pedig a Szovjetunió 
-  nyugati határaitól terjed Németországig a régió. A külvüág ennek ellenére hajlott ar
ra, hogy legalább időlegesen egységként kezelje Kelet-Közép-Európát. Ezt nem hosszú 
távú kulturális vagy civilizációs különbségek alapozzák meg, hanem bizonyos történel
mi tényekre alapuló aktuálpolitikai igények. Mögötte a „kettős identitás" ténye rejlik,
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ami meghatározza a bel- és külpolitikai célokat és a nemzeti érdekek kifejeződését. 
„A kettős identitás a kelet-közép-európai államok nemzeti azonosságának két önálló, el
különült elemére hagyatkozik. Ezek határozzák meg a nemzetek önérzékelését, és erő
teljesen befolyásolják a kormányzatok külpolitikáját. Az egyik a hagyományos identitás, 
ami a második világháborút megelőző időre nyúlik vissza, amikor ezek az államok va
lamennyien részei voltak egy törékeny hatalmi egyensúlyrendszemek a Párizs környé
ki békék megkötését követően. A másik a posztkommunista identitás, ami a szükséges 
politikai és gazdasági újjáépítés sürgető voltára összpontosult, az elbukott kommunis
ta kísérlet nyomán."1 A régió jelentős része elkerülte konfliktusainak katonai eszkalá
cióját, az állami politikát nem védelmi vagy szélesebb értelemben vett biztonsági kérdé
sek uralják, és kivétel nélkül integrálódni kívánnak a nyugati biztonsági intézmények
be. Mindezek okot adnak arra, hogy a csoportot egységként kezeljük. Az utóbbi évek
ben nem annyira az 1990-es évek kezdetén a demokrácia és a piacgazdaság útjára lépett 
országok csoportjának együtt tartása merült föl kérdésként, hanem inkább az, hogy to
vábbi országok stabilizálódása nem teszi-e viszonylagossá a különbséget és eredménye
zi azt, hogy a csoport szinte parttalanná válik. Ennek a kérdésnek a felvetésében a volt 
Jugoszlávia területén zajlott háborúk lezárultát követően rejlik némi igazság, és már lát
ható, hogy olyan államok, mint Horvátország, s hamarosan mások is okkal kémek he
lyet a sikeres átalakuláson túljutott államok között. Jóval nagyobb kérdés az, vajon el- 
juthatunk-e ahhoz, hogy valaha is meghatározzuk azoknak az országoknak a körét, 
amelyekkel nem számolhatunk tagként az európai intézményrendszer keleti irányú bő
vítésében. Lehet, hogy segít ebben a kettős identitás fent említett gondolatának figye
lembe vétele, ám az is lehet, hogy nem. Nevezetesen a Szovjetunió európai utódállamai
nak (a balti államokat természetesen nem lehet ebbe a csoportba sorolni) eltérő a „ha
gyományos identitása", mint a kelet-közép-európai államoknak, ami kétségessé teszi el
helyezésüket a rendszerben. Mindezt azonban a „posztkommunista identitás" hosszú 
távú alakulása még jelentősen befolyásolhatja.

A saját átmenetüket rendkívül sikeresnek tekintő országok részéről megfogalmazó
dik az igény, hogy a kelet-közép-európai régión belül az eredmények fényében tegye
nek különbséget. Az igény hangoztatása annyiban már eddig is tükröződött a bővítési 
folyamatban, amennyiben a nyugati intézmények, lett légyen szó akár az Európa Ta
nácsról, a Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezetéről (OECD) vagy a NA- 
TO-ról, bővítése fokozatosan történt. Létfontosságú politikai okok szólnak azonban 
amellett, hogy a különbségtétel ne eredményezzen éles határokat az olyan államok kö
zött, amelyek felvétele már megtörtént, illetve amelyek belátható időn belül elnyerik a 
tagságot. A legfontosabb ilyen érdek megítélésem szerint annak elkerülése, hogy olyan 
államok legyenek Európa keleti felében, amelyek erőfeszítéseik sikertelensége láttán 
elfordulnak a nyugati intézményektől, s amelyek magatartására ezt követően azok már 
nem gyakorolnak számottevő hatást.
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Kelet-Közép-Európa külpolitikai orientációja

A kelet-nyugati konfliktus befejeződése utáni időszakban a térség államai külpolitikai 
irányzata elemzésének legfőbb módszertani fogyatékossága az, hogy nemzetközi érde
keikből indultak ki, ahelyett hogy azt az általános politikai orientációjukból vezették 
volna le. Ha abból az egyszerű tényből indulunk ki, miszerint a térség országai 1989 
őszének forradalmait követően mindenekelőtt demokráciára és gazdasági prosperitás
ra vágytak, nyilvánvaló, hogy a nyugat- és integrációorientált külpolitikának nem volt 
alternatívája. A nemzetközi kapcsolatoknak nem voltak más olyan szereplői, amelyek 
ezek esélyét nyújthatták volna. Következésképpen azt lehet állítani, hogy a rendszer- 
változást követően az átalakuló országok objektív okból nem voltak olyan helyzetben, 
hogy -  elfogadhatatlan kedvezőtlen következmények nélkül -  választhattak volna kül
politikájuk általános irányát illetően.

Kelet-Közép-Európa nyugati integrációja maga is elemekre bontható, nem differenciá
latlan folyamat. 1. A térség államai mindig azon a véleményen voltak, hogy az európai 
civilizációhoz tartoznak, tekintet nélkül arra, milyen rövid életű is volt demokratikus fej
lődésük. A régióban a legtöbb államnak nincs más gyökere, mint az európaiság és a (nyu
gati) kereszténység. Sok kelet-közép-európai értelmiségi van azon a véleményen, hogy 
ezeket az országokat akaratuk ellenére szakították el gyökereiktől a második világhábo
rút követően. 2. Tekintettel arra, hogy a Kelet-Közép-Európától nyugatra elhelyezkedő 
térség gazdaságilag fejlettebb, a „visszatérés Európába", miként azt Václav Havel még a 
küencvenes évek elején megfogalmazta, egyben előmozdítja a térség államainak gazda
sági fejlődését. Ez a folyamat az 1990-es évek kezdetétől zajlik, s alapvetően alakította át 
Kelet-Közép-Európa tulajdonviszonyait éppúgy, mint kereskedelmi kapcsolatait és tőke
beruházási viszonyait. 3. A Nyugatot nemzetközi intézmények sűrű hálója köti össze, s 
ez vélhetőleg hozzájárult ahhoz, hogy évtizedek óta a stabilitás jellemzi. 4. A Nyugatot 
olyan biztonsági rendszer kapcsolja össze, ami ugyancsak magába foglalja a vüág legerő
sebb katonai hatalmát, az Egyesült Államokat. Ez a négy tényező egyaránt szerepet ját
szott abban, hogy Kelet-Közép-Európa a Nyugathoz történő csatlakozást választotta. 
A folyamat nem érthető meg valamelyik tényező mesterséges kiemelésével vagy annak 
leegyszerűsítésével az egyes intézményekbe való belépés szándékára.

A nyugati integráció igénye olyan helyzetet eredményezett, amelyben a kelet-kö
zép-európai államok megkülönböztetés nélkül csatlakozni kívántak minden olyan 
szervezethez és programhoz, ami erre nyitva állt. Ebben az értelemben semmilyen kü
lönbséget nem tettek, legfeljebb annyiban, amennyiben burkolt formában kinyilvání
tották, melyek azok az intézmények, amelyek igazán fontos részei ennek a stratégiá
nak. Ugyanakkor azonban a folyamatban megjelent bizonyos funkcionális különbség- 
tétel. Mindegyik szervezetnek megvan az a feladata, amivel hozzá tud járulni az átala
kuló államok stabilitásához és fejlődéséhez. Annak ellenére, hogy a kelet-nyugati konf

22 Külügyi Szemle



A z EU közös biztonság- és védelempolitikájának céltalansága

liktus vége óta a különbségtétel a biztonság, a stabilitás és a prosperitás között megle
hetősen viszonylagos, az az álláspont vált uralkodóvá, miszerint ezek a tényezők po
zitív és negatív értelemben egyaránt kölcsönösen hatnak egymásra. A NATO elsősor
ban biztonságot adó szervezetként, az EU mindenekelőtt a gazdasági modernizálás és 
a prosperitás garanciájaként, az Európa Tanács pedig a demokratikus átalakulás bizto
sítékaként szerepelt az integráció folyamatában. Azok az átfedések, amelyek az Euró
pa Tanács-i taggá válás feltételei, az EU 1993-ban megfogalmazott úgynevezett kop
penhágai kritériumai és a NATO 1995. szeptemberi bővítési tanulmánya között fellel
hetők, kevéssé befolyásolták az átalakulóban lévő államok megítélését. Ezért tartom 
helytállónak azt a megjegyzést, miszerint Kelet-Közép-Európa nyugati integrációjára 
elkülönült „dobozokban" kerül sor. Az Európai Unió „doboza" a gazdaság, aiínak el
lenére, hogy jó egy évtizede, a maastrichti szerződés megkötése óta az unió három pil
lérből áll, s csak az első a gazdasági. Vélhetően ez az egyik oka annak, hogy a jelölt ál
lamok nemegyszer megdöbbennek, amikor az unió éves országjelentéseiben a demok
rácia valamelyik elemét, az emberi jogok tiszteletben tartását, illetve a roma lakosság
gal való megfelelő bánásmódot kéri számon rajtuk, s különösen a gazdaságilag sikeres 
jelöltek esetében már jóval kevésbé a kvantifikálható teljesítményt. Az 1989 óta hata
lomra került politikai elit legitimitása szempontjából kivétel nélkül minden tagjelölt 
országban nagy fontosságot tulajdonított annak, hogy az adott állam idejekorán bejus
son a nyugati integrációs intézményekbe, csatlakozási tárgyalásokat folytasson, illetve 
ezek híján részt vegyen olyan programokban, amelyek megnyíltak a térség országai 
előtt. Ennek következménye az, hogy ezek a hagyományos értelemben vett külpoliti
kai kérdések tovább erodálják a kül- és belpolitika hagyományos megkülönböztetését.

A kelet-közép-európai államok kapcsolódása 
a közös európai kül- és biztonságpolitikához

A  kelet-közép-európai államok kormányai már az első társulási szerződések aláírását 
megelőzően 1990-től kezdődően ad hoc jelleggel összehangolták külpolitikájukat a nyu
gat-európai államokkal. Ezt könnyű volt megtenni a világ távoli részein kirobbant vál
ságokat illetően, figyelemmel arra, hogy ezeknek a kis és közepes méretű államoknak 
a többsége nem aggódott igazán azok miatt, s csatlakozásuk az EU politikájához ezek
ben az esetekben, ugyancsak nem érintette közvetlenül gazdasági érdekeiket. Az EU 
politikájához való csatlakozás esetében jóval inkább arról van szó, hogy a kelet-közép- 
európai országok politikai filozófiájukból következően ki kívánták nyilvánítani szoli
daritásukat a Nyugattal.

A politikai dialógus még a társulási szerződések hatályba lépését megelőzően, 1992 
áprilisában megkezdődött a külügyminisztériumok politikai igazgatóinak szintjén.2
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Ebben az időben az unió elsődleges célja az volt, hogy tájékozódjék a kelet-közép-eu- 
rópai országok külpolitikai érdekeiről, együttműködési készségükről. A kapcsolat to
vább bővült az 1993. júniusi koppenhágai tanácsülést követően, amikor az unió először 
vélekedett pozitívan egy esetleges keleti bővítés esélyeiről. A kapcsolat alapjait továb
bi találkozókon és egy 1994-ben elfogadott, majd 1995-ben módosított irányelvben rög
zítették. A társult államok négy külpolitikai eszközhöz férhettek hozzá. Csatlakozhat
tak az unió nyilatkozataihoz, démarche-okhoz, politikai és külön nyilatkozattal az EU 
közös álláspontjaihoz,3 valamint közös akcióihoz.4 A feltételeket minden esetben az 
unió határozta meg, és az irányelv rendkívül óvatos megfogalmazása tág teret adott ah
hoz, hogy az EU a csatlakozást ne tegye lehetővé. A kibővített politikai dialógusra vo
natkozó módosított irányelv kimondta: „tekintettel az időre... nem mindig lehetséges 
az, hogy abban a társult államok részt vegyenek". „Az EU fenntartja továbbá a jogot ar
ra, hogy eltérjen a fenti irányelvtől, amikor az ügy sürgőssége vagy bármilyen más meg
határozó aggodalom azt indokolja."5 Az irányelv még egy további korlátozást is tartal
maz, amikor kimondja: „az irányelvek különösen nem alkalmazhatók olyankor, amikor 
a nyilatkozat vagy a démarche valamelyik társult országra vonatkozik."

Ami a közös akciókat illeti, az unió csak néhány alkalommal hívta meg a társult or
szágokat részvételre. Következésképpen a két fél közötti külpolitikai együttműködés 
elsődleges keretét azok az eszközök -  nyilatkozatok és démarche-ok -  képezték, ame
lyeket már az európai politikai együttműködésben is alkalmaztak, és amelyek a közös 
kül- és biztonságpolitikát a maastrichti szerződés elfogadását követően is uralták. Kez
detben az EU olyan nyilatkozatokhoz való csatlakozásra hívta meg a társult államokat, 
amelyek utóbbiakat közvetlenül kevéssé érintették. Ezek általában a harmadik világ 
különféle konfliktusaival illetve a demokrácia érvényesülésével voltak kapcsolatosak. 
Megállapítható, hogy az együttműködés kezdeti szakaszában a kelet-közép-európai 
országokat ritkábban kérték csatlakozásra, mint később, s általában a nyilatkozatok 
mintegy harmadához-feléhez volt arra lehetőség.6 Minden alap megvan arra a követ
keztetésre, hogy olyan ügyekben, amelyek létfontosságúak voltak a kelet-közép-euró
pai országok számára, általában nem kérték ki a véleményüket. Ez olyan esetekben, 
amikor az ügy valamelyik másik tagságra törekvő országgal volt kapcsolatos, érthető. 
Ugyancsak megfigyelhető volt az, hogy amikor a bővítés iránt erősebb érdeklődést 
mutató állam volt a tanács elnöke, a társult országokat gyakrabban hívták meg csatla
kozásra. Mindez azt eredményezte, hogy annyira korlátozott együttműködést vártak a 
társult országoktól, ami azokat nem tette különösebben érdekeltté. Ráadásul a csatla
kozási tárgyalások kezdetétől a jelöltek érthetően erre összpontosították erejüket, s így 
nem tulajdonítottak különösebb jelentőséget annak, hogy a kül- és biztonságpolitikai 
együttműködés bővüljön. Tekintettel arra, hogy ebben a tekintetben a csatlakozáshoz 
közeledvén sem figyelhető meg érdemleges változás, úgy tűnik, a közös kül- és bizton
ságpolitikához történő közeledés java része későbbre marad.
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A  közös kül- és biztonságpolitikával kapcsolatban a kelet-közép-európai jelölt or
szágok semmilyen lényeges nehézséggel nem néztek szembe, s az országjelentések 
sem adtak hírt arról. Esetenként felemlegették a külügyi struktúra nem teljes kompati
bilitását az unió tagállamaiban megszokottal, az EU-országok polgárainak nyújtható 
konzuli védelem ügyét valamint az elektronikus kapcsolattartás továbbfejlesztésének 
szükségességét. A jelölteknek a kül- és biztonságpolitikai fejezetre vonatkozó tárgyalá
si álláspontja rendkívül rövid, egyetlen esetben sem hosszabb három oldalnál. A „csú
csot" vélhetőleg Észtország tartja, amelynek a fejezetre vonatkozó pozíciója -  angol 
nyelven -  63 (!) szóból áll. A tárgyalások során sem kértek átmeneti mentesítést az eb
be a fejezetbe tartozó szabályok alkalmazása alól.

Mivel a helyzet ennyire idillinek tűnik, felmerül, lesznek-e nehézségek a jelenlegi ta
gok és a szervezet, illetve a jelöltek között ez utóbbiak csatlakozását követően. Tekintet
tel arra, hogy a közös kül- és biztonságpolitika továbbra is elsősorban deklaratív jelle
gű, a kérdés úgy is megfogalmazható, vannak-e, illetve lesznek-e eltérések a két csoport 
nemzetközi politikai orientációja között. Ismét fontos hangsúlyozni azt, hogy egyik ke
let-közép-európai állam sem nagyhatalom, s külpolitikájuk kivétel nélkül az euroatlan- 
ti térségre korlátozódik. Következésképpen kizárt, hogy bármelyik államnak gondot 
okozna az unió politikája a harmadik világban. Az afganisztáni kulturális örökségre vo
natkozó nyilatkozatot vagy hogy az EU üdvözli azt, Andorra ratifikálta a Nemzetközi 
Büntetőbíróságra vonatkozó szerződést, illetve az emberi jogok afrikai tiszteletben tar
tására vonatkozó nyilatkozatot éppoly könnyű lesz elfogadni a keleti bővítés után, mint 
azt megelőzően. Van viszont három olyan terület, ahol megítélésem szerint gondok me
rülhetnek föl: 1. egy esetleges törés az Egyesült Államok és Európa kapcsolataiban; 2. 
az Orosz Föderáció illetve általában a Független Államok Közössége irányában folyta
tott politika; 3. az emberi jogok, ezen belül a kisebbségi jogok tiszteletben tartása.

Ami az Egyesült Állam ok és az EU  kapcsolatait illeti, meglehetősen nehéz megítélni 
azok jövőbeli fejlődését. A nemzetközi kapcsolatok e két szereplőjének az alapvető ér
dekei és az általuk vallott értékek azonosak. Ennek ellenére, amióta Washington egyre 
erőteljesebben azonosul azzal a szereppel, miszerint ő az egypólusú nemzetközi rend 
központja, s amióta az EU számára meghatározó térségben, Európában a szembenál
lást felváltotta az együttműködésen alapuló nemzetközi kapcsolatok rendszere, a két 
partner egymásra utaltsága láthatólag csökkent. Ugyancsak jelentősen eltérnek azok 
az eszközök, amelyeket az Egyesült Államok és az EU az esetleges konfliktusok keze
lésében használni kíván. Míg előbbi a katonai erőt az eszközök tárháza integráns részé
nek tekinti, addig az unió, mint alapvetően civil hatalom, idegenkedik alkalmazásától. 
Az EU-hoz csatlakozni kívánó kelet-közép-európai országok, annak ellenére, hogy ha
marosan kivétel nélkül a NATO tagjai s így az Egyesült Államok szövetségesei is lesz
nek, egyértelműen a világpolitikai folyamatok nem katonai eszközökkel történő befo
lyásolásának a hívei. Ha azt próbáljuk megérteni, miért lenne jó az Egyesült Államok
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nak egy önállósuló, közös kül- és biztonságpolitikát megvalósító EU, a következőre 
juthatunk. Mindenekelőtt azért, mert Európa, amely osztja az USA alapvető értékeit, 
hozzájárulhatna ahhoz, hogy utóbbinak reális vagy legalábbis reálisabb képe legyen a 
nemzetközi rendszerről. Olyan kritikus partnerre tehetne szert, amely egyben nem je
lent kihívást fontos érdekeivel szemben.7 Azt lehet mondani, hogy Európa az amerikai 
nemzetközi szerepvállalás „realitásának ellenőrzésére" szolgálhat. Európa egyben 
olyan szereplője lehet a nemzetközi rendnek, amely a hatalomnak egy új koncepcióját 
testesíti meg, egyesíti annak különféle kifejeződéseit, katonai és nem katonai dimen
zióját -  az utóbbi dominanciája mellett. Ennek különösen akkor lehet jelentősége, ami
kor az Egyesült Államok hajlik arra, hogy a katonai erőt helyezze előtérbe az igénybe 
vehető eszközök közül.8 Meglehet azonban, hogy a két fél kapcsolatát bizonyos fokú 
megosztottság fogja uralni. Ebben a helyzetben Washington abban lehet érdekelt, hogy 
minél több államot tudhasson „a maga oldalán". A kelet-közép-európai államok vi
szont éppen hogy nem érdekeltek abban, hogy azok az államok, amelyeknek a politi
kájához alkalmazkodni igyekeznek, különböző irányokba húzzák, illetve taszítsák 
őket. Az EU-tagjelölt országokat ugyanis nem csupán az jellemzi, hogy nemzetközi 
kapcsolataik az euroatlanti övezetre korlátozódnak, hanem az is, hogy nem önálló al
kotói a nemzetközi politikának, hanem jobbára csak követik a mások által kialakított 
irányvonalat. Vannak olyan államok, amelyek igen élénken reagálnak arra, ha az Egye
sült Államok és bizonyos fontos európai országok érdekei összeütköznek, és abban a 
tagjelöltek, úgy tűnik, állást foglalnak. Franciaország példának okáért Lengyelországot 
nevezte „Amerika trójai falovának az önálló védelmi képességét építő Európában".9 
Jól megjósolható, mi történik abban az esetben, amennyiben a jelölt országok az EU és 
az Egyesült Államok közötti választásra kényszerülnek. Ha lehet, elkerülik az állásfog
lalást, inkább megpróbálnak lavírozni a két fontos szereplő között. Amennyiben pedig 
a választás elkerülhetetlen, akkor attól függően döntenek, mennyire erős nyomással 
néznek szembe. Ez tulajdonképpen már abban az időszakban is így van, amikor a tér
ség számos országa még csak az egyik szervezetnek tagja vagy éppen egyiknek sem.

Az Orosz Föderáció és a Független Államok Közössége az a térség, amellyel kapcsolatban 
sok EU-tagjelölt országnak határozott a véleménye. A Szovjetunióhoz, illetve annak 
létrejöttét megelőzően a cári Oroszországhoz fűződő sok keserű emlék, s Borisz Jelcin 
elnöki időszaka végének frissebb beavatkozási kísérletei Kelet-Közép-Európa ügyeibe, 
azt eredményezték, hogy a jelölt országok közül soknak az a véleménye, Oroszország 
képtelen ellenállni a kísértésnek, hogy nagyhatalmi játékokat játsszon a térség érdekei
vel ellentétesen. Az orosz attitűd sokszor eredményezte azt, hogy Kelet-Közép-Európa 
érzékenyen reagál Moszkva lépéseire. Az EU együttműködésen alapuló kapcsolatot 
épített ki Moszkvával, s megpróbálta befolyásolni magatartását. Ez az erőfeszítés elté
rő mértékben volt sikeres. A fenti okokból Lengyelország és Magyarország, valamint a 
jelentős orosz kisebbségnek otthont adó Észtország és Lettország s vélhetőleg a tagság
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ra törekvő más államok álláspontja is különbözik az Európai Unióétól Oroszországot 
illetően. Elegendő ebben az összefüggésben két olyan nyilatkozatot idézni, amelyek il
lusztrálják, milyen megfontolások befolyásolják Kelet-Közép-Európa politikusait: „Mi 
Lengyelországban jószomszédi kapcsolatokat kívánunk építeni Oroszországgal. Ezt 
mondjuk abban az új politikai helyzetben, amikor Lengyelország euroatlanti és euró
pai szolidaritási struktúrákban vesz részt, amelyek ugyan nem oroszellenesek, de ame
lyeknek Oroszország nem tagja. Lengyelországnak a nyugati szövetségekben betöltött 
tagsága s a szovjet birodalom romjain keletkezett államok függetlenségéhez és nyuga
ti orientációjához nyújtott támogatása nem kellene hogy a gazdasági és kulturális kap
csolatok fejlődésének útjában álljon Oroszország és Lengyelország között.''10 Ma
gyarország akkori miniszterelnökének egy évvel később elhangzott szavai hasonló 
gondolkodásra világítanak rá: „Magyarország úgy foglalta el a helyét a nyugati világ
ban, hogy közben földrajzi helyzete nem változott meg... Magyarország nem tekinti 
ellenségének a tőlünk keletre fekvő területek országait, sőt együttműködésre törek
szünk velük... Szeretném... világossá tenni, hogy a két dolog, miszerint Magyarország 
a nyugati biztonsági rendszer elkötelezett híve és része, valamint hogy jó gazdasági 
kapcsolatokra törekszünk Oroszországgal, nem mond egymásnak ellent... Jó kapcso
latokra törekszünk, erősíteni akarjuk a gazdasági kapcsolatainkat, szívesen veszünk 
részt kulturális természetű együttműködésekben, de világos választóvonal húzódik 
köztünk katonapolitikai és biztonsági értelemben. Sőt, úgy is mondhatnám, hogy mi
nél erősebben működünk együtt gazdaságilag, annál világosabb és élesebb választóvo
nal kell hogy húzódjon katonapolitikai és biztonságpolitikai szempontból közöttünk 
mint a NATO legkeletibb tagországa és a tőlünk még keletebbre fekvő területek kö
zött."11 Orbán Viktor nyilatkozatából kiviláglik, hogy legfontosabb aggodalma a Ma
gyarországtól keletre fekvő terület instabilitása volt. Ebből fakadóan az együttműkö
dés területei között a fő helyet a gazdaság és a kultúra kapta, míg azon kívül rekedtek 
a biztonság és a védelem kérdései. Ebben a megközelítésben csak akkor következett be 
változás, amikor a NATO és a Nyugat általában új, együttműködésre épülő viszonyt 
létesített Moszkvával a 2001. szeptember 11-i terrorista támadást követően. Ennek fé
nyében -  kétkedve és megkésve -  már Magyarország is a partneri együttműködésre 
helyezte a hangsúlyt.12

A fenti, Oroszországgal kapcsolatos, a legkönnyebben talán fenntartásokkal terhelt
nek mondható viszony hosszabb múltra tekint vissza. így 1999-ben a magyar kor
mányfő egy' kanadai napilapnak adott interjúban kifejtette, hogy válság esetén a ma
gyar kormány -  bár a lakosság ennek nem örülne -  készen állna arra, hogy megfontol
ja nukleáris fegyverek magyarországi telepítését.13 NATO-körökben némi megdöbbe
néssel fogadták a kijelentést, míg az orosz konzervatív katonai körök azt úgy értelmez
ték, mint „pszichikai felkészülést" a nukleáris fegyverek telepítésére a NATO három új 
tagállamának területén.14
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Annak ellenére, hogy a Varsói Szerződés számos volt tagországában a lakosság ke
véssé érez emóciókat Oroszországgal kapcsolatban több mint egy évtizeddel a szerve
zet megszűnését és a szovjet csapatok kivonulását követően, a tagjelölt országok politi
kai elitjének egy része gondokkal néz szembe, amikor ellenségkép nélküli biztonsági és 
stratégiai koncepcióval kellene azonosulnia. Az Oroszországtól távolabb eső nyugati 
országoknak pedig ugyancsak vannak -  napjainkban be nem vallott -  fenntartásaik. Az 
is a tények közé tartozik, hogy Oroszország sem tette még meg az út java részét abban 
a tekintetben, hogy mindössze regionális hatalomként határozza meg szerepét. Azt le
het tehát állítani, hogy a külső elvárás és az önértékelés között továbbra is jelentős az el
térés. Következésképpen csak idő kérdése, mikor ütközik össze a kettő. Ezért tartom va
lószínűnek, hogy a kapcsolatok 2001 őszén kialakult s azóta is fennálló pozitív légköre 
Oroszország és a Nyugat között nem marad mentes a zavaroktól. Márpedig, ha ez a fel
tevés helytálló, akkor ismét könnyen előállhat egy olyan helyzet, amelyben valamely 
tagságra váró ország az EU jelenlegi tagjaitól eltérően ítéli meg ismét Oroszország sze
repét és a hozzá kapcsolódó stabilitásban rejlő biztonsági aggodalmakat.

Néhány, a tagságra készülő állam olyan kisebbségi problémákkal kell hogy szembenéz
zen, amelyeket vélhetőleg magával hoz amikor csatlakozik az unióhoz. Észtország és 
Lettország területén jelentős számban él orosz nemzeti kisebbség, míg több millió magyar 
él olyan szomszédos országokban (Romániában, Szerbiában és Ukrajnában), amelyek nem 
csatlakoznak Magyarországgal együtt az unióhoz. így biztosra vehető, hogy a kisebbsé
gekkel való bánásmód meg fog jelenni az unió közös kül- és biztonságpolitikájában. Ennek 
ellenére nem valószínű, hogy ebből különösebb nehézségek keletkeznének. A kisebbségi 
kérdésben érintett államoknak eddig is megvolt a lehetőségük arra, hogy kifejtsék állás
pontjukat, amennyiben elégedetlenek voltak azzal, ahogyan etnikumuk kisebbségbe szo
rult tagjaival bántak. Amennyiben azt követően, hogy csatlakoznak az unióhoz -  ahelyett 
hogy kétoldalú kapcsolataik részeként kezelnék az ügyet -  úgy döntenek, hogy az unió kö
zös kül- és biztonságpolitikájának csatornáin keresztül, maguk mögött tudva a többi tag
állam együttes erejét törekednek eredmény elérésére, annak kettős hatása lesz. Egyrészt 
valóban felerősítheti a kelet-közép-európai tagállam hangját, amennyiben sikerül a többi 
tagot meggyőznie arról, hogy véleménye helyes. A szervezeten belüli multilaterális egyez
tetési folyamat azonban azzal is járhat, hogy a többi -  az adott etnikummal való bánásmód
ban közvetlenül nem érintett -  tag mérsékli az érintett állam álláspontját, enyhíti annak ér
zelmi színezettségét, esetleges szélsőségességét. Annak csekély a valószínűsége, hogy más 
tagállamokat sikerülne megnyerni szélsőséges vagy akár csak indokolatlan kisebbségpoli
tikai álláspont támogatására. Következésképpen attól nem kell tartani, hogy a kisebbségi 
kérdés különösebb gondot fog okozni az unióhoz történő csatlakozást követően. Inkább 
amiatt kell aggódni, hogy az új tagok csalódottak lesznek, amikor kitűnik, milyen rendkí
vül nehéz partnereket lelni ahhoz, hogy kisebbségi jogi ügyekben indokoltnak vélt nemze
ti pozíciójukat közös álláspontként érvényesítsék.
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Ha bővítjük az elemzés keretét, azt láthatjuk, hogy a kelet-közép-európai rendszervál
tások óta nem annyira az EU-tagságra vágyó országok konkrét külpolitikai lépései, mint 
inkább retorikájuk keltett aggodalmat, illetve idegenítette el ezen országoktól a nyugati 
partnereket. Az, hogy a közös kül- és biztonságpolitika bizonyos ellentmondásos kérdé
seinek megvitatását korábban nem terjesztették ki a jelöltekre, azzal jár, hogy a régi és új 
tagok megkésve kényszerülnek kölcsönös külpolitikai alkalmazkodásra. Tudomásul kell 
azonban azt is venni, hogy az EU és az egyes belépő új tagok viszonya aszimmetrikus. 
Súlyuk a nemzetközi rendszerben eltérő, nem beszélve az unió közös kül- és biztonság- 
politikáját illető tapasztalataikról. A jelenlegi tagok aggodalmait talán mérsékelheti a kö
vetkező három tényező: 1. A régió első három országa, amely 1999-ben csatlakozott a 
NATO-hoz, mindvégig alkalmazkodó külpolitikát folytatott még az érdekeiket közvet
lenül érintő ügyekben is, mint amilyen a koszovói háború volt. 2. A kelet-nyugati konf
liktus vége óta eltelt több, mint egy évtized kölcsönös szocializációs folyamat volt az EU 
és a jelölt országok kapcsolatában. A tagságig még eltelik néhány év, ami tovább erősíti 
az érdekek és a döntéshozatal megértését a jelölt országokban. Következésképpen nincs 
ok annak feltételezésére, hogy a tagság ebben a tekintetben bárminemű sokkot okozna. 
3. Jól megfigyelhető, hogy a jelöltek döntés-előkészítésben részt vevő bürokráciája reális 
elképzeléssel rendelkezik arról, mire alkalmas -  és mire nem -  a közös kül- és biztonság- 
politika. Ez reményt ad arra, hogy tekintet nélkül a politikai elit összetételének változá
saira, az EU nem fog e téren meglepetéssel szembenézni.

A közös biztonság- és védelempolitika: 
ajelölt országok dilemmája

A kelet-közép-európai országok az 1989. őszi forradalmak óta vallották, hogy a térség 
biztonságát kívülről egyedül a NATO, mint a legfontosabb biztonsági szervezet képes 
szavatolni. Ebbéli meggyőződésükben több tényező játszott szerepet. Leginkább a tér
ség államai által érzékelt biztonsági deficit, ami méretükből, katonai képességeikből és 
sok esetben tragikus történelmi tapasztalataikból egyaránt eredeztethető. Mindez az 
első pillanattól kezdve teljesen kizárta azt, hogy érdemben megfontolják az önerőre ha
gyatkozás lehetőségét. E meggyőződésüket csak fokozta az, hogy kizárólag az Egye
sült Államok katonai erejét tekintették olyannak, ami bármilyen felmerülő fenyegetés 
elrettentésére, illetve szükség esetén leküzdésére alkalmas. Márpedig a NATO jelké
pezte a legfontosabb kapcsolatot az Egyesült Államok és Európa között. Az európai 
biztonsági helyzet ugyan folyamatos átalakuláson megy keresztül, ez a nézet Kelet-Kö- 
zép-Európában azonban mit sem változott. A transzatlanti kapcsolatoknak azok a di
lemmái, amelyek az Egyesült Államok és Európa közötti viszony intenzitásának csök
kenésével, bensőséges jellegének gyengülésével, bizonyos fokú megosztottság nyil
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vánvalóvá válásával kapcsolatosak, csak távolról szűrődnek be a térségbe. A kelet-kö- 
zép-európai államok politikai elitje, amely általában tudomásul veszi az országa mére
téből és világpolitikai súlyából fakadó korlátokat, abban reménykedik és azt feltétele
zi, hogy nem kerül olyan választás elé, ami miatt fel kellene adnia az 1990-es évek kez
detétől kialakított dogmarendszerét. Ennek alapját az képezi, hogy érvényesül a nagy, 
eredetileg nyugati nemzetközi intézmények között munkamegosztás. Míg a biztonság, 
mindenekelőtt a katonai biztonság garantálásának elsődleges eszköze a NATO, addig 
az EU a gazdasági integráció terepe, az Európa Tanács pedig a demokrácia és az em
beri jogok előmozdításában játszik szerepet. Ezért lehet azt állítani, hogy kelet-közép- 
európai államok saját integrációjukról „dobozokban" gondolkodnak. Ennek tulajdo
nítható az, hogy egy ideig meglepetéssel fogadták, amikor valamelyik szervezet a má
sik tevékenységi területére tévedt vagy a másik tevékenységi körébe tartozó elvárást 
fogalmazott meg a térség országaival szemben. Az előbbire a legjobb példa a tanul
mány tárgyát képező közös európai biztonság- és védelmi politika, az utóbbira pedig 
a roma lakossággal való bánásmód megváltoztatásának vagy a börtönviszonyok javí
tásának megfogalmazása az EU részéről. Ezek a fejlemények ugyan módosították, 
alapvetően azonban nem változtatták meg a térség országainak eredeti álláspontját.

Tekintettel a térség biztonsági igényeire, Kelet-Közép-Európában sok nyugat-euró
pai EU-tagországtól eltérően ítélik meg azokat a katonai képességeket, amelyekre 
szükség van. Nevezetesen a kilencvenes években az euroatlanti térségben egyre erősö
dött az a meggyőződés, hogy fegyveres erőre mindenekelőtt válságkezelés céljára van 
szükség, míg az állami terület katonai védelmének jelentősége hanyatlik. Az előbbi 
szükséglet fokozódását ugyan Kelet-Közép-Európában is általánosan elismerték, ez 
azonban nem járt együtt a területvédelem feladásával. A megváltozott biztonsági hely
zet tudomásulvétele egyebek mellett abban is tükröződik, hogy a térség államai, be
leértve azokat is, amelyek a hidegháború idején semmilyen békefenntartó műveletben 
nem vettek részt, a kilencvenes években kivétel nélkül bekapcsolódtak a béketámoga
tásba és a katonai konfliktuskezelésbe. Képességeikhez mérten jelen vannak Boszniá
ban és Koszovóban éppúgy, mint a sok évtizedes múltra visszatekintő békefenntartó 
ENSZ-műveletekben. Következésképpen ezekben az országokban csak olyan biztonsági in
tézm énynek van hitele, amelynek képességei egyaránt kiterjednek az alacsony intenzitású béke- 
fenntartásra és a kollektív védelemre. Ez különleges feladat elé állítja azt a szervezetet, 
amely esetleg ki kívánja váltani a NATO-t. Csak a katonai biztonság teljes spektrumát lefe
d ő  szervezetnek lehet hosszú távon esélye arra, hogy betörjön a Kelet-Közép-Európa biztonsá
gát garantáló „piacra".

Az 1990-es évek végén az EU Maastrichtban, 1992-ben létrehozott második -  közös 
kül- és biztonságpolitikai -  pillérének fejlődése váratlan fordulatot vett. Nevezetesen az 
1998. decemberi brit-francia megegyezést követően egy éven belül az addig alapvetően 
hagyományos külpolitikai eszköztár kiegészült a közös biztonság- és védelempolitika
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megjelenésével. Ez azt jelentette, hogy egy túlnyomóan deklaratív politika a közös ka
tonai képességek megszerzésének távlatával bővült ki. A tagállamok úgy döntöttek, 
hogy 2003 végére, tehát még az újabb tagok csatlakozása előtt, az 1997-es amszterdami 
szerződésbe a Nyugat-európai Unió 1992-ben elfogadott petersbergi nyilatkozatából 
„átültetett" feladatok megvalósítására hoznak létre közös katonai erőt. Az úgynevezett 
petersbergi feladatok magukba foglalnak „humanitárius és evakuációs feladatokat, bé
kefenntartási feladatokat és a harci erők válságkezelési feladatait..., beleértve a békeki
kényszerítési feladatokat is".13 A tanulmány szempontjából a legfontosabb az, hogy a 
tagállamok egy közös katonai erő felállításában egyeztek meg különféle célokra, de 
ezek között nem szerepel a kollektív védelem. Az ugyanis sok EU-tagállamnak elfogad
hatatlan lett volna. Nevezetesen a katonailag el nem kötelezett országoknak, Ausztriá
nak, Finnországnak, Írországnak és Svédországnak, valamint mindazoknak a NATO- 
tag EU-tagállamoknak, amelyek a kollektív védelem feladatát továbbra is a NATO-n be
lül képzelik megvalósítandónak. A politikai kötelezettségvállalást 2000 novemberében 
felajánlási konferencia követte, ahol a tagállamok megjelölték, hadseregükből mekkora 
erőt állítanak majd az unió közös védelempolitikájának szolgálatába. Az 1999-ben meg
határozott, seregtest nagyságú 50-60 ezer fő helyett a tagállamok és a jelölt országok 
majdnem százezer főre vállaltak kötelezettséget. Ez első látásra jó eredménynek tűnik, 
hiszen a kötelezettséget látszólag „túljegyezték". Annak érdekében azonban, hogy reá
lis képet alkothassunk a helyzetről, két megjegyzést kell tenni: 1. Ahhoz, hogy 50-60 
ezer fő rendelkezésre álljon a fentiekben felsorolt feladatok ellátására, legalább három
szor ekkora erőre van szükség. Ugyanis vannak akik felkészülnek, s vannak, akik a 
misszió teljesítését követően nincsenek bevethető állapotban. Sőt a Bundeswehr a nem
zetközi feladatra küldött létszám ötszörösét tartja szükségesnek. Következésképpen a 
politikai kötelezettségvállalást éppen hogy jelentősen „aluljegyezték". 2. A vállalást te
vő államok nem voltak kötelesek arra, hogy megjelöljék, honnan fogják rendelkezésre 
bocsátani a katonákat. Általánosnak mondható az a meggyőződés, miszerint a legtöbb 
ország anélkül jelölte meg azt az erőt, amit rendelkezésre fog bocsátani, hogy tudta vol
na, honnan fogja azt előteremteni szükség esetén. Minden valószínűség szerint vagy 
olyan csapatokról van szó, amelyek egyben a NATO rendelkezésére is állnak, vagy 
olyanokról, amelyek valahol például Bosznia-Hercegovinában vagy Koszovóban nem
zetközi misszióban vesznek részt. Ez a két tényező sokkal lényegesebb fogyatékossága 
a közös védelempolitikának, mint az, ami abból fakad, hogy korai még leszűrni a kö
vetkeztetést, készen áll-e majd az EU a válságkezelésre 2003 végére.

Az EU döntött továbbá nemzetközi rendőri erő felállításáról is. Ezt a tagállamok és a 
jelölt országok 2001 novemberében ajánlották fel. Tekintettel arra, hogy ezen a téren ki
fejezett hiány van képességekben, továbbá arra, hogy ez a tevékenység különleges szak
értelmet -  magas színvonalú nyelv- és helyismeretet -  követel, beleértve a helyi kultú
ra ismeretét is, ez a kezdeményezés széles körben ismert szükségletet fog kielégíteni.
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A kelet-közép-európai államoknak varázsgömbre volna szükségük, hogy megjósolhas
sák a jövőt. A közös biztonság- és védelempolitikáról ugyanis a fentiek fényében csak 
annyit lehet megállapítani, hogy léte és fejlődése az EU tagállamai közötti egyetértéstől 
függ. Márpedig az 1998. decemberi St. Malo-i brit-francia megállapodás óta eltelt négy 
esztendő csak azt bizonyította, hogy a perspektíva tekintetében aligha van konszenzus a 
15 ország között. Vannak tagállamok, amelyek úgy vélik, a petersbergi feladatoknak az 
amszterdami szerződésbe történt átírásával elérték azt a határt, amin túl már nem lehet 
lépni. Mások szerint azonban ha egy évtizedre volt szükség a hárompillérű EU maastrich- 
ti létrehozásától a közös európai biztonság- és védelempolitika kodifikálásáig, akkor 
újabb egy évtizedre lesz majd szükség ahhoz, hogy az unió eljusson a petersbergi felada
toktól a közös védelemig.16 Ebben azonban olyannyira nincs a tagállamok között egyetér
tés, hogy amikor a nizzai csúcstalálkozó e témával foglalkozó dokumentumát vitatták 
meg a felek, és az Egyesült Királyság küldöttsége azt vette észre, hogy a francia elnökség 
által szövegezett tervezet nem a korábbi szóhasználatot tükrözi, ami hagyományszerűen 
„autonóm" védelmi képességekre utalt, hanem „független" védelmi képességekről szól, 
hosszú részeket húzatott ki a szövegből, jelentősen csökkentve annak előre mutató jelle
gét. Következésképpen úgy vélem, hogy az európai biztonsági környezet jelentős válto
zására lesz szükség ahhoz, hogy új alapokon formálódjon konszenzus ebben a kérdésben, 
s a felek túllépjenek a jelenlegi -  petersbergi feladatok által meghatározott -  kereteken.

A kelet-nyugati konfliktus befejeződése óta a nyugati intézmények céljai között sze
repel az is, hogy olyan struktúrákat hozzanak létre, amelyek tevékenységükhöz kap
csolják azokat az európai államokat is, amelyek nem tartoznak tagjaik közé. A példák 
sorának felemlítése helyett itt csak arra utalok, hogy pontosan ugyanez történt a közös 
európai biztonság- és védelempolitika esetében is. Az EU mechanizmusokat hozott lét
re a NATO azon európai tagjaival való együttműködés érdekében, amelyek nem tagjai 
az EU-nak (Csehország, Izland, Lengyelország, Magyarország, Norvégia és Törökor
szág), valamint azzal a 13 állammal, amelyek az unió tagjává kívánnak válni, s ame
lyek közül 12 csatlakozási tárgyalásokat folytat. Az a négy állam (Csehország, Len
gyelország, Magyarország és Törökország), amely mindkettőnek tagja, érthető módon 
általában a kisebb, exkluzív csoportnak adott elsőbbséget.

Az EU-nak az a célkitűzése, hogy biztonsági és védelmi aspektusra tegyen szert, 
kényszerhelyzet elé állította azokat az országokat, amelyek mind az unióhoz, mind pe
dig a NATO-hoz csatlakozni kívánnak, illetve azokat is, amelyek az utóbbinak már tag
jai, az előbbinek azonban még nem. A probléma abból fakadt, hogy el kellett kerülniük, 
hogy választásra kényszerüljenek a két szervezet között. Ez mindaddig nehézségekbe 
ütközött, amíg az Egyesült Államok 1998 decembere és 2000 ősze között inkább főként 
a fenntartásait hangoztatta a közös európai biztonság- és védelempolitikával kapcso
latban. A kelet-közép-európai államok semmiképpen sem szerettek volna olyan benyo
mást kelteni, mintha egy olyan programot támogatnának, ami annak veszélyét rejti
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magában, hogy az Egyesült Államok elszakad Európától. Ebben az értelemben a kelet- 
közép-európai jelölt országok nézetei pontosan ellentétét képezték a Szovjetunió egy
kori véleményének. Moszkva sokáig azt vallotta, hogy Európa az Egyesült Államok je
lenléte nélkül nagyobb mozgásteret ad a szovjet politikának, s ezért erre kell töreked
ni. A kelet-közép-európai államok pedig, éppen ellenkezőleg, azt vallják, hogy Európa 
az Egyesült Államok jelenléte és a kontinens iránti elkötelezettsége mellett nagyobb 
stabilitást és biztonságot ígér. Ezért nemcsak azt kell elkerülni, hogy olyan helyzet áll
jon elő, amelyben az Egyesült Államok úgy dönt, távozik Európából és a világ más, ke
vésbé békés és prosperáló részei felé fordítja figyelmét, hanem azt is, hogy Európa ne 
szolgáltasson ürügyet az amerikai kivonuláshoz.

A tagságra pályázó országok már az EU első terveinek megjelenésekor világosan ki
fejtették véleményüket. Lengyelország a közös európai biztonság- és védelempolitika 
alapelvei között említette, hogy „az olyan megállapodásoknak, amelyeknek az a cél
juk, hogy európai válságreakciós képességet fejlesszenek ki, meg kellene erősíteniük a 
transzatlanti kapcsolatot és az Egyesült Államok európai jelenlétét, s így a stabilitást és 
biztonságot a kontinensen. Fontos, hogy lássuk, ezek biztonsági téren tükrözik az 
atlanti szövetség szerepét, s kiemelkedő jelentőségét az egész észak-atlanti térség vé
delmében."17 Magyarország valamivel óvatosabban fogalmazott: „A szilárd transzat
lanti kapcsolat melletti folytatódó elkötelezettség és a NATO és az Európai Unió közöt
ti stratégiai együttműködés a hatékony európai válságmegelőzés előfeltételei."18 Azt 
követően, hogy az EU az 1999. decemberi helsinki tanácsülésen meghatározta a közös 
európai biztonság- és védelempolitika elérendő céljait, a négy visegrádi ország képvi
selői kifejtették, hogy a petersbergi feladatok „fokozzák az euroatlanti térség biztonsá
gát, aminek az észak-atlanti szövetség a sarokköve".19

Tekintettel arra, hogy 12 nappal az első kelet-közép-európai államok NATO-csatla- 
kozását követően a szövetség hadban állt, ez módot adott arra, hogy a három állam 
megvilágítsa, mi a különbség a szövetség tagjai és a térség de jure el nem kötelezett töb
bi állama között. „Több, mint egy évvel 1999. március 12-e emlékezetes napja után 
megelégedéssel szűrhetjük le a következtetést, hogy sikerült Lengyelországnak a leg
magasabb szintű biztonságot garantálnunk. Enélkül minden törekvésünket és eredmé
nyünket az állandóság hiányának kockázata terhelte volna."20 Az akkori magyar mi
niszterelnök ezt némiképpen eltérően fogalmazta meg a koszovói konfliktussal kap
csolatban: „Gyors NATO-csatlakozásunk miatt a háborús konfliktus kitörését már nem 
kiszolgáltatott módon, magányosan, hanem a létező legerősebb katonai szövetség 
egyenrangú tagjaként értük meg."21 Mindebből azonban világos, hogy a NATO-tagsá- 
got a kelet-közép-európai államok úgy tekintik, mint szimbolikus megérkezést a nyu
gati biztonsági közösségbe.

A térségben általánosnak nevezhető NATO- és amerikai jelenlét iránti erőteljes elkö
telezettség azonban, mint említettem, nem jelenti azt, hogy bármelyik állam nyíltan
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kétségbe vonná a közös európai biztonság- és védelempolitika szükségességét. Nyil
vánvalóan a legelemibb logikának mondana ellent megkérdőjelezni a szervezet politi
káját, miközben az adott állam stratégiai célja a csatlakozás. Amióta pedig az Egyesült 
Államok is pozitív jelzéseket ad, már a távolságtartás sem indokolt. Mindennek hatá
sára a kelet-közép-európai társult országok csatlakoztak a tagállamokhoz és szinte ki
vétel nélkül felajánlást tettek az ezzel foglalkozó EU-konferencián. Utóbb az a két or
szág is csatlakozott a többiekhez, amelyik különböző okokból „lemaradt" a felajánlás
ról 2000 novemberében. A jelöltek felajánlásának mértéke ezer főtől (Lengyelország), 
néhány tucatig terjedt. Magyarország zászlóalj nagyságú erőt ajánlott fel. Amennyiben 
a kelet-közép-európai államok felismerik a szakosodás jelentőségét a katonai együtt
működésben, nyilván ésszerű lesz olyan erőt felajánlani, amivel mások nem rendelkez
nek illetve amiből hiány van. így járt el Csehország, amely vegyvédelmi erőt ajánlott 
fel. A fenntartások tehát immáron nem taktikai okokra vezethetők vissza, hanem arra, 
hogy a közös európai biztonság- és védelempolitika a jelenlegi keretek között magá
ban nem kínál megoldást a térség országai által érzékelt biztonsági deficitre.

A jelölt országok kivétel nélkül nagy jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy részt ve
gyenek az Európai Unió vonatkozó döntéseinek kialakításában. Legtöbbjük ezt együtt
működés alapján kívánta elérni, megértve, hogy a döntés meghozatala a tagság elnyeré
séig nem feladata. Ez alól kivételt képezett Törökország, amely intézményi, jogi és stra
tégiai érvek alapján ragaszkodott ahhoz, hogy a döntéshozatalba is bekapcsolódhassék. 
Pontosabban mindaddig, amíg ezt nem sikerült elérnie, megakadályozta azt, hogy a kö
zös biztonság- és védelempolitika keretében zajló műveletek céljára automatikusan biz
tosítsák a NATO eszközeihez és képességeihez való hozzájutást. Végül 2001 decemberé
ben sikerült egy rendkívül gondosan megfogalmazott dokumentumban, amelyet brit és 
török diplomaták dolgoztak ki, rendezni a problémát. Ennek megfelelően olyan esetben, 
amikor a válság az adott ország földrajzi közelségében zajlik, az EU Tanács párbeszédet 
folytat és konzultál az adott országgal, és az Európai Unióra vonatkozó szerződés 17. 
cikke által megengedett mértékben figyelembe veszi álláspontjukat. Olyan műveletek
ben, amelyekben nem vesznek részt, a NATO-nak azok az európai tagjai, amelyek nem 
EU-tagok, megfigyelőként lehetnek jelen. Olyan esetekben, amikor „meghívják" őket a 
részvételre, a művelet irányításának fő fóruma a hozzájáruló országok bizottsága.22 Ezál
tal Törökország, mint nagy katonai eszköztárral rendelkező és így vélhetőleg „hozzájá
ruló állam" megszüárdította helyzetét. Törökország ebben a diplomáciai csatában mind 
az EU-val, mind pedig a NATO-val szemben erősíteni kívánta helyzetét. Ehhez kihasz
nálta azt, hogy korábban, mint a Nyugat-európai Unió társult tagja helyzete erősebb lett 
volna, továbbá azt, hogy Törökország a legvalószínűbb válságövezetek közelében fek
szik. Ugyanakkor azonban politikai taktikája mind EU-partnereit, mind pedig az Egye
sült Államokat elidegenítette, s a görög ellenkezés megakadályozta a kidolgozott megál
lapodás hatályba lépését. Az Egyesült Államok azért ellenezte a török álláspontot, mert
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garantálni kívánta, hogy az unió hozzájuthasson a NATO eszközeihez és képességeihez, 
nehogy az EU „rákényszerüljön" az észak-atlanti szövetséggel párhuzamos struktúra 
kiépítésére, s így csökkentse a hagyatkozást a NATO-ra.

Más olyan európai NATO-tagállamok, amelyek nem tagjai az Európai Uniónak, egye
bek mellett Csehország, Lengyelország és Magyarország, ugyan értették Törökország ál
láspontját, de jóval rugalmasabb és kevésbé követelőző pozíciót foglaltak el. Ennek okai 
között bizonyosan szerepelnek a következők: 1. Nem állt érdekükben sem az Egyesült 
Államok, sem az EU elidegenítése, hiszen az, mint friss NATO-tagoknak és EU-tagságra 
törekvő államoknak csak saját helyzetüket ronthatta volna. 2. Törökországtól eltérően 
bízhattak abban, hogy a közeli jövőben csatlakozhatnak az EU-hoz, ami a kérdés jelen
tőségét csökkentette. 3. Valószínűtlen, hogy szomszédságukban legyen szükség katonai 
válságkezelésre, hiszen úgy tűnik, még a volt Jugoszlávia fegyveres konfliktusai is véget 
értek. Ez pedig jelentősen csökkenti az ezzel kapcsolatos aggodalmaikat.

Annak ellenére, hogy a 2001. decemberi la ekeni EU-csúcstalálkozón a soros elnök 
Belgium külügyminisztere bejelentette, hogy az unió készen áll missziók végrehajtásá
ra a közös európai biztonság- és védelempolitika alapján, kitűnt, hogy nem ez a hely
zet. Következésképpen 2002 utolsó hónapjaiban még nem lehet tudni, mikor, hol és mi
lyen kiterjedésű műveletre vállalkozhatna az EU. Az első misszió terve megfontoltsá
got tükröz. Az EU a macedóniai békemegállapodás betartását ellenőrző megfigyelők
nek nyújtana védelmet. A feladatot a NATO-tól vette volna át már 2002 októberében. 
Erre azonban nem került sor, mivel Törökország és az EU nem tudott megegyezni a 
NATO eszközeihez és tervezéséhez történő hozzáférést illetően. így a még az első, 
mindössze nyolcszáz fős művelet megkezdése is későbbre maradt.23 Az elemzők is 
egyre óvatosabban fogalmaznak az unió katonai képességeit illetően és arra a követ
keztetésre jutottak, hogy a petersbergi feladatok közül elsősorban a katonaüag korlá
tozottabbak végrehajtására lenne képes az EU, a kiterjedtebbeket pedig továbbra is 
meghagyná a NATO-nak.24

A közös európai biztonság- és védelempolitika fejlődésére hosszú távú hatást gyako
rolhatott volna az 2001. szeptember 11-én az Egyesült Államok területén elkövetett ter
roristatámadás. Nem sokkal később a NATO -  történetében először -  felhívta a kollek
tív védelemre vonatkozó 5. cikket. Az EU intézményi reakciója megkésett, a nyilatkoza
tokat egy ideig a tagállamok tették. Tekintettel arra, hogy a közös biztonság- és véde
lempolitika hatókörébe nem tartozott a tagállamok közös védelme, az eseménynek nem 
kellett volna hatást gyakorolnia az EU második pillérének fejlődésére. Közvetett hatása 
mégis lehetett volna, például ha az Egyesült Államok egyértelművé tette volna, hogy a 
terrorizmus elleni küzdelem érdekében csökkenti egyéb kötelezettségeit. Erre azonban 
nem került sor, pontosabban csak oly módon, hogy NATO-tagállamok kisegítették az 
Egyesült Államokat. Tették ezt annak érdekében, hogy az USA katonái és eszközei más 
feladatokat tudjanak ellátni. Nem történt tehát semmi, ami lökést adott volna a közös
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európai biztonság- és védelempolitika fejlődésének. Ugyanakkor azonban nem is lassí
totta le. Mindez azért érdekes mert ha egy ilyen súlyú történelmi esemény, mint a szep
tember 11-én történt nem gyakorol hatást az EU születőben lévő védelempolitikájára, 
akkor gyanítható, hogy szorosak a korlátok, s még hosszú az út addig, amíg a Helsin
kiben kitűzött célok elérését követően a szervezet további lépéseken gondolkozhat.

Következtetések

Az EU-hoz történő csatlakozásra váró kelet-közép-európai államok „dobozokban" 
gondolkodnak intézményi integrációjukról. Ebben a keretben az Európai Unióhoz tör
ténő csatlakozás súlypontja az első pillér -  a gazdasági integráció. A közös kül- és biz
tonságpolitika, a második pillér csak árnyalja a képet. Tekintettel arra, hogy a tagság
ra törekvő államok túlnyomó többsége alkalmazkodó külpolitikát folytat, a közös kül
politika jelenlegi terjedelme nem okoz gondot. Sok esetben az EU-tagságra törekvő or
szágok külpolitikája egyeztetés nélkül is egybeesik a tagországokéval. Bizonyos kérdé
sekben arra lehet számítani, hogy a tagság elnyerését követően a kelet-közép-európai 
államok megpróbálják árnyalni az unió jelenlegi álláspontját. Ugyanakkor azonban 
számot kell vetniük azzal, hogy befolyásuk még azokban az ügyekben is mérsékelt 
marad, ahol van eltérő, kialakult álláspontjuk. Figyelemmel arra, hogy tíz állam né
hány éven belül csatlakozik az unióhoz, számolni kell azzal, hogy a külpolitikai össze
hangolás egy része a csatlakozást követő időre marad.

Míg a közös kül- és biztonságpolitikához, mint túlnyomóan deklaratív politikához 
történő alkalmazkodás előre láthatólag nem fog nagyobb nehézséget okozni, az európai 
biztonság- és védelmi politikához történő kapcsolódás nem lesz mentes a nehézségektől. 
Mindenekelőtt azért nem, mert ezeknek az országoknak a katonai biztonsági igényei 
nem merülnek ki a katonai konfliktuskezelés képességének megteremtésében, ide értve 
a béketeremtést is. A közös biztonság- és védelempolitika ugyanis az amszterdami szer
ződésbe inkorporált úgynevezett petersbergi feladatokra korlátozódik, ami kizárja azt, 
hogy az EU kollektív védelemmel foglalkozzék. Márpedig számos EU-tagságra törekvő 
állam van azon a véleményen, hogy a kollektív védelem -  ha nehéz is volna ma konkrét 
kollektív védelemmel elhárítandó fenyegetésről számot adni -  még releváns lehet. Kö
vetkezésképpen az unió nem ajánl olyan politikát, ami gyengíthetné a kelet-közép-euró
pai országok NATO-ra összpontosuló biztonság- és védelempolitikáját. Ehhez járul hoz
zá az a benyomás, mely szerint az EU tagállamai nem teljesen egységesek e politika 
hosszú távú célját ületően, ami ugyancsak megnehezíti az alkalmazkodást. Ezért mond
ható helyesnek az EU-tagságra törekvő államok meglehetősen tartózkodó álláspontja. 
Változást ebben a helyzetben csak a közös biztonság- és védelempolitika erősödése, még 
inkább pedig a NATO -  sokszor megjósolt -  esetleges hanyatlása hozhat.
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