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Egy új Európa felé

z Európai Unió Bizottságának stratégiai célkitűzéseit tartalmazó, 2000 februárjá
ban kelt dokumentum,1 amely Az új Európa megformálása (Shaping the New Europe)
alcímet viseli, a tapasztalható geopolitikai átrendeződésből, a globalizáció nega

tív hatásaiból, valamint a nemzetközi rendszer gyengeségeiből fakadó kihívásokra a nem
zetközi politikai viszonyok szempontjából is figyelemre méltó válaszokat fogalmaz meg: 
„A globális méretű kérdések globális méretű válaszokat követelnek meg. Mindezen kihí
vás túl nagy és túlzottan összetett ahhoz, hogy bármelyik ország egymaga megbirkózzon 
vele, és ezért egy minden eddiginél komolyabb, kollektív európai válaszadásra van szük
ség. A világ azt várja Európától, hogy elsőszámú vezetőije) legyen... A z  az Európa, melyet aka
runk, olyan Európa, mely valódi vezetőként tud megnyilvánulni a világ színpadán."

Másutt egy olyan új, politikai értelemben vett Európa létrehozásának terve tárul 
elénk, mely a dokumentum szerzői szerint a gazdasági integráció kiteljesítésénél is fon
tosabb. Célunk a kontinens stabilizálása és alapvető értékeink megosztása. Törekednünk 
kell stabilitásunk és jólétünk exportjára. Tovább kell folytatnunk bővítési stratégiánkat, 
mely egyedülálló lehetőséget kínál számunkra, hogy kiterjesszük a szabadság, a stabili
tás, a jólét és a béke áldásos gyümölcseit. Nemcsak egy kereskedelmi övezet kibővítésén 
munkálkodunk, hanem egy olyan példátlan regionális entitás kiépítésén is, melynek te
rületén élők ugyanazon értékek és célkitűzések mellett sorakoznak fel... Törekednünk 
kell arra, hogy Európát gazdasági erőnkkel megegyező mértékű, politikai súllyal bíró 
globális szereplővé tegyük; egy (nemzetközi) szereplő rendelkezik a határozott véle
ménynyilvánítás képességével és képes eligazodni a világméretű ügyek irányításában." 
Európa politikai értelemben vett globális szereplővé tétele -  mint az egyik fő stratégiai 
célkitűzés -  érdekében, többek között egy valóban közös külpolitika, valamint a közös 
védelmi- és biztonságpolitika keretében a polgári és katonai egységek kialakítását tűzi ki 
célul. „Ebben a folyamatban pedig, a technikai feltételek biztosításán túlmenően, a bi
zottság teljes körű politikai szerepet kíván vállalni."
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„A Prodi-bizottság elkövetkezendő öt éve a nagy változások időszaka lesz. Az euró
pai integráció elmélyül és ezzel párhuzamosan az unió nekilát a bővítés folyamatának, 
haladva ezzel kontinensünk újraegyesítése felé." E bizakodó hangvételű záró sorokkal, 
de magával az egész dokumentummal kapcsolatban is számos kérdés fogalmazódik 
meg. A Prodi-bizottság mandátuma idején ugyanis, a bizakodó hangvételre rácáfolva, 
a stratégiai célkitűzések gyakorlati megvalósulása -  különösen azok (CFSP, saját haderő 
és a biztonságpolitikai identitás vitatott kérdésköre), amelyek a nemzetközi szerepvál
laláshoz oly fontosak lennének -  szinte alig haladt valamit előre. Amennyiben pedig 
hosszabb intervallumban gondolkodunk -  kiindulva a múlt tapasztalataiból és a jelen 
helyzet kihívásaiból -  a kérdéseket még mindig adekvátnak tartom. Tehát: Valóban ké
pes lesz-e Európa politikai értelemben kollektíván válaszolni a fent említett globális mé
retű kihívásokra? Képes lesz-e az unió a gazdasági integráción túlmenően az új, politi
kai értelemben vett Európát egységes, valódi regionális entitássá formálni, mely a gya
korlatban is komoly stabilizáló erő lesz? -  fogalmazódik meg, amikor még arról sincs 
egységes vélemény az unió határain belül, hogy meddig tart Európa, és az földrajzilag, 
kulturálisan, vagy valamely más szempontrendszer szerint értendő-e. Úrrá tud-e lenni 
Európa egymaga a közvetlen szomszédságában, a közelmúltban lezajlott -  de ki tudja, 
hogy még milyen meglepetéseket tartogató -  geopolitikai átrendeződéseken, látva a kö
zös kül- és biztonságpolitikai együttműködés súlyos kérdőjeleit. Lehet-e stabilizáló erő, 
politikai súllyal bíró globális szereplő egy olyan Európai Unió, amelynek biztonságát az 
Egyesült Államok dominanciája alatt álló katonai szervezet, a NATO hivatott garantál
ni. Lehetősége lesz-e valaha az EU-nak politikai és katonai szempontból kikerülni az 
Egyesült Államok gyámsága alól, és képes-e ellensúllyá válni az USA hegemóniájával 
szemben.

Nyilvánvalóan a jövő alakulása válaszolni fog az itt feltett, és még számos -  szű- 
kebb, illetve tágabb értelemben -  ehhez a témakörhöz kapcsolódó kérdésekre. Mivel 
azonban nincs arra mód, hogy az Európai Unió politikai jövőjének minden aspektusát 
és kérdőjelét körbejárjuk, így e tanulmány keretei között az unió nemzetközi politikai 
szerepvállalását közvetlenül érintő és sok esetben hátráltató közös kül- és biztonság- 
politika eddigi fejleményeit és kilátásait -  belső tényezőként, valamint külső ténye
zőként (ha lehet egyáltalán ilyenről beszélni a globális interdependencia világában) 
-  a nemzetközi politikai színtér nyújtotta szerepvállalás lehetőségeit kísérlem meg át
tekinteni. Ez utóbbi vonatkozásában különös figyelmet szentelnék az Amerikai Egye
sült Államoknak a kétpólusú világrend utáni, die elsősorban a 2001. szeptember 11-ei 
terrortámadást követően egyre nyíltabbá váló hegemóniájára és annak EU-ra gyako
rolt hatására. További kérdésként merül fel, ha nem a legfőbbként, az unió nemzetkö
zi szerepvállalását illetően, hogy e tényezők milyen viszonyban állnak egymással. Va
gyis az itt külső és belsőként megnevezett tényezők egymást erősítő, centripetális jel
lege vagy gyengítő, centrifugális jellege válik-e meghatározóvá a belátható jövőben.
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Külső tényezők

A z  Egx/esiilt Á llam ok  helyzete  a ké tpó lusú  világrendet követőén  
„Az Egyesült Államok világuralomra tör. A második világháború óta ez a célja. A nyu
gati országokban senki nem törődött ezzel, elvégre a hidegháború idején közös front
ba tömörültek a Szovjetunióval szemben. Az amerikaiak hozzászoktak a mindenre ki
terjedő uralom gondolatához a nyugati féltekén szerzett tapasztalataik alapján. Azt re
mélik, hogy e hegemóniát a világ többi részére is ki tudják terjeszteni, de szerintem a 
Föld túl nagy és túl összetett ehhez." Eric Hobsbawm brit történész mondta ezeket 
2001. szeptember 11-e után.2 „Amerika domináns helyzete a történelemben semmihez 
nem hasonlítható világbirodalomé, amely természeténél fogva gyakorolja uralmát, mi
ként a Római Birodalom" -  írta Robert Bussiére francia katonai elemző.3 Hobsbawm és 
Bussiére véleményéhez hasonlókat egyre többet hallani és olvasni. De mire alapozzák 
véleményüket ezek az elemzők? Mivel témánk szempontjából most elsősorban a hi
degháborút követő időszak a lényeges, így a második világháború utáni ilyen irányú 
elképzeléseket és törekvéseket nem tárgyalom.1

Tény, hogy a kilencvenes évekre a kétpólusú világrend széthullásával új helyzet állt 
elő. A Szovjetunió megszűntével ugyanis az amerikai politikai entitás maradt egyedül 
és kizárólagosan képes arra, hogy a globális méretű folyamatokra rányomja bélyegét. 
Ez a többoldalú folyamat kihat mind a jogi, financiális és technikai racionalitásokat 
hordozó világintézményekre, mind a tömegfogyasztásra, mind pedig a politikai, kul
turális és gazdasági elitek diskurzusmódjára és ezáltal e területek működésére is. Ezen 
túlmenően a formális határain túl fönntartott saját katonai támaszpontok hálózata, 
illetve a kilencvenes évek egyetlen, ütőképes nemzetközi katonai szervezete, a NATO 
vezetésében tartalmilag gyakorolt, kizárólagos vezető szerep tovább erősítették az 
USA hegemóniáját a világban. Nem beszélve arról, hogy a gazdasági világszervezetek
ben (OECD, GATT, IMF, Világbank, WTO stb.) az Egyesült Államok olyan privilegizált 
helyzetbe került, amely ugyan -  látszólag -  gazdasági potenciáljából következett, de 
politikai és katonai pozíciója nélkül önmagában érvényesíthetetlen lett volna.

Csak egy katonai-stratégiai szempontú szemléletes példát szeretnék említeni. Max 
Boot4 A  hadviselés új, amerikai módja című munkájában kifejti, hogy amikor a Donald 
Rumsfeld, Stephen Cambone és Dov Zakheim nevével fémjelzett, a nyolcvanas évek 
védelmi reformját megindító úgynevezett „transformers" csoportja az átalakítás szük
ségességéről beszélt, nem egyszerűen a fegyverzeti rendszer cseréjére utalt, hanem egy 
olyan szemléletváltásra, mely az amerikai hadseregnek lehetővé teszi azt, hogy a tech
nológiai ismeretek legújabb fejleményeit felhasználva minőségi fölényre tegyen szert 
valamennyi potenciális ellenségével szemben. Mint ahogy az a gyakorlatias amerikai 
szemlélettől várható volt, a szavakat tettek követték, vagyis az utóbbi évtized techno
lógiai ismereteinek óriási iramú fejlesztése révén -  igazodva persze a reformerek célki
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tűzéseihez, valamint gondolva a fejlesztések anyagi vonzataira is11 -  megvalósulhatott 
az a minőségi fölény, amelyen a hadviselés új, amerikai módozata napjainkban nyug
szik. Ennek alkalmazására először a legutóbbi iraki invázió kapcsán került sor. Ezt a 
módszert a gyorsaság, a taktika, a rugalmasság, a meglepetés keltése, a precíziós tűz
erő (precision firepower), a különleges egységek és a pszichológiai hadviselés jellemzi. 
Továbbá az Egyesült Államok fegyveres erőinek olyan specializációjáról van szó, ame
lyet a Pentagon „hálózatközpontú hadviselésnek" (network-centric warfare) nevez. Ez 
a típusú hadviselés -  a technológia vívmányainak felhasználásával -  radikális mérték
ben növelni kívánja az irányítás (command), az ellenőrzés (control), a kommunikáció 
(communication) és a számítástechnika (computers) -  az amerikai katonai szakzsargon 
„c4isr"-nek hívja ezeket -  gyakorlati hatékonyságát. Nem is beszélve a hírszerzésről, a 
felderítésről és a különböző műholdas megfigyelő rendszerekről. Mit is jelent ez konk
rétan? Műholdak segítségével vezérelt globális helymeghatározó rendszert (Global 
Positionig System -  GPS), robotvezérlésű légi járműveket (Unmanned Aerial Vehicles 
-  UAVS), amelyek különböző magasságból kaleidoszkópszerű látképpel szolgálnak az 
amerikai hadvezetésnek a harci cselekmények alakulásáról; ezek közül néhány 
(úgynevezett RQ-1B Predatorok) tankelhárító rakétával van felszerelve. Boot megjegy
zi, hogy az 1991-es iraki háborúban ilyennel (UAVS) még nem rendelkezett a hadsereg. 
Ugyanakkor más, a tájékozódást elősegítő számítógépes berendezést már akkor is és 
később Boszniában is alkalmaztak, mint például a PoiuerScene nevű, a Pentagon által 
kifejlesztett „csodafegyvert". A PowerScene a korábbi években elkészített tömérdek lé
gi felvétel és térképészeti számítás alapján képes arra, hogy egyméteres felbontású, há
romdimenziós képet adjon az adott terület minden egyes részletéről. Egy joystick moz
gatásával pedig tetszés szerinti sebességgel bármelyik település bármelyik utcája fölött 
el lehet „repülni" vagy meg lehet állni és bármilyen irányban körülnézni. De említhet
nénk a világméretű műholdas megfigyelőrendszert (Echelon) is, mely egyedülálló ha
tékonysággal képes mindenfajta elektronikus kommunikációt „lehallgatni", és mely 
nemcsak háborús cselekmények idején, hanem „békeidőben" is folyamatosan figye
lemmel kíséri az Amerika-ellenes szervezkedést.

Nem véletlen hát, hogy a következőképp vélekedik Amerika egyedülálló helyzetéről 
a George W. Bush kézjegyével 2002. szeptember 17-én ellátott, új Nemzetbiztonsági Straté
gia bevezetője is: „Manapság az Egyesült Államok páratlan katonai hatalommal, vala
mint nagy gazdasági és politikai befolyással rendelkezik."3

Ezek tükrében a számunkra legfőbb kérdések úgy fogalmazhatók meg, hogy miként 
él, illetve miként fog élni a jövőben egyedülálló helyzetével Amerika? Mi szab, illetve 
mi képes határt szabni Washingtonnak elképzelései megvalósításában? Létezik-e kül
ső kényszer Amerika számára? És belső? Talán az önmérséklet és a felelősségérzet? 
Elegendő garanciát jelent-e az USA demokratikus rendje a hegemón szerepen túlme
nően a világuralomra való törekvésekkel szemben? Különösen égetővé válnak ezek a
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kérdések a szeptember 11-ei merényleteket követően, illetve George W. Bush elnök ko
rábbiaktól igen eltérő retorikáját és az ebből származó fejleményeket látva. Bár min
denkor természetes törekvés volt a hegemón hatalom részéről, hogy környezetét a sa
ját képmására alakítsa, de a jelenlegi Bush-kormányzat ezt -  úgy tűnik -  egészen nyíl
tan vállalja is. Nem kérdéses, hogy a kilencvenes években a Clinton-kormányzat ide
jén is éreztette hegemón pozícióját Amerika a világgal, és igyekezett azt a demokrácia 
és a határok nélküli kereskedelem programjával, minden lehetséges eszközzel az ame
rikai modellhez hasonlóvá tenni. Gondoljunk csak egy katonai vonatkozású példára, 
Jugoszlávia bombázására -  mely köztudottan ENSZ-felhatalmazás nélkül történt -  és 
az azt követő demokratizációs hullámra. De a jelenlegi Bush-kormányzat nyíltan kije
lentett nézeteihez és törekvéseihez képest ezek eltörpülnek. Nem is elsősorban a kiotói 
környezetvédelmi egyezmény negligálására, a Nemzetközi Büntetőtörvényszék (ICC) 
elutasítására és ezzel párhuzamosan az Egyesült Államokban bevezetett széles körű, a 
szabadságjogokat korlátozó terrorizmusellenes jogi szabályozásokra, valamint az elfo
gott terroristagyanús személyek különleges amerikai törvényszékek elé állítására gon
dolok -  noha ezek is elgondolkodtatok. Hanem egy olyan -  Bush beszédeiben és a már 
említett 2002 szeptemberében nyilvánosságra hozott új, amerikai Nemzetbiztonsági 
Stratégiában (a továbbiakban NSS) megfogalmazódó -  katonai doktrínára, mely telje
sen átalakíthatja a nemzetközi viszonyok jövőbeni gyakorlatát.

A z  új am erikai ka tonai doktrína és következm ényei
A 2001. szeptember 11-ei merényleteket követő Bush-beszédek, illetve az NSS egyik 
első fontos jellegzetessége, hogy a nemzetközi politikai viszonyokat leegyszerűsíti 
a feloldhatatlan konfliktusban álló barát-ellenség, a jó és a gonosz terminusaira. Ma
ga Bush is konkrétan utal a problematikára: „Néhányan aggódnak, udvariatlannak 
és tapintatlannak vélik a jó és a rossz terminusaiban megfogalmazott retorikát. Én 
másként látom. (...) Nem helyezkedhetünk semleges álláspontra... a bűnös és az ártat
lan viszonyában. Ez a konfliktus a jóról és a gonoszról szól, és Amerika nevén fogja szólítani 
a gonoszt."6

De ki a jó és ki a gonosz ebben a kontextusban, és hogyan vezetett el az út ehhez a 
hidegháborús időkre emlékeztető retorikához? A már hivatkozott NSS bevezető 
fejezetében kifejti, hogy a XX. század nagy küzdelme, amely a szabadság és a totalita
rizmus között zajlott, az előbbi magabiztos győzelmével ért véget. Ennek eredménye
képp egyetlen életképes modell maradt a XXI. század hajnalára, mely nem más, mint 
a demokrácia. Vagyis a jó oldalán mindenekelőtt Amerika mint a demokrácia és a sza
badság szimbóluma áll, továbbá mindazok (barátok-szövetségesek), akik osztják a sza
badság értékeit, vagyis akik az amerikai értékrend alapjain és az amerikai érdekeknek 
megfelelően működnek közre -  aktívan -  a nemzetközi politikai térben, hiszen a go
nosszal szembeni harcban a semlegesség kizárt.7
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A  gonosz, az ellenség pedig? Míg a hidegháború idején ezt a szerepet a Szovjetunió 
és az általa képviselt kommunizmus töltötte be, most a szeptember 11-ei merényleteket 
követően sokkal bonyolultabb a képlet, hiszen több mint hatvan országban rejtőzködő 
terroristahálózatok szövevényéről, őket támogató diktátorokról, zsarnokokról (tyrants) 
és úgynevezett lator államokról (rouge state) van szó, Észak- és Dél-Amerikán át, Európán 
és Afrikán keresztül, a Közel-Keleten és egész Ázsia területén.

A doktrína értelmében tehát a XXI. század legfőbb veszélyforrásává a radikalizmust 
és a fejlett technológiát ötvöző terrorizmus és szövetségesei váltak, mely eltérően a ko
rábbi ellenségtől -  amelynek Bush szerint nagy haderőre és ipari háttérre volt szüksé
ge -  néhány százezer dollárnyi összegből óriási pusztításra képes. Amikor ugyanis ké
miai, biológiai és nukleáris fegyvereket ballisztikus rakétatechnológiával párosítva al
kalmaznak, akkor kis csoportok és gyenge államok is katasztrofális csapást képesek 
mérni még egy olyan hatalomra is, mint az Egyesült Államok. Ennek elkerülése érde
kében cselekedni kell. Méghozzá „egyedül ha szükséges, gyakorolva ezáltal önrendel
kezési jogunkat".8 Ez azonban nem a hidegháborúban bevált feltartóztatás és elretten
tés politikáját jelenti, még ha egyes esetekben az akkori eszközök alkalmazhatónak bi
zonyulnak is. Amikor ugyanis a radikalizmus, a modern technológiával keveredve, 
különböző tömegpusztító fegyverekkel kíván Amerikára, barátaira és szövetségeseire 
támadni, vagy annak akár csak a gyanúja is felmerül, nincs más megoldás, mint a megelő
z ő  csapás (preemtive action), a meglepetésszerű támadás.9 Azonban az, hogy az Egyesült 
Államok -  bár nem minden esetben, de kizárólagosan a saját belátása szerint -  a meg
előző csapás eszközével él, senkit sem jogosít fel arra, hogy hasonló eszközökkel 
éljen.10 Vagyis a megelőző csapás eszközének használata az Egyesült Államok kizáró
lagos prerogatívája, és ebbe külső erő, doktrína semmilyen körülmények között nem 
szólhat bele, ugyanis az Egyesült Államoknak megvannak a megfelelő politikai, gaz
dasági és katonai eszközei, hogy globális céljait elérje.11 Az említett dokumentumokból 
kirajzolódó új katonai doktrína lényege tehát nem más, mint az Egyesült Államok ki
zárólagos előjogaként értelmezett megelőző csapás, amely tulajdonképpen a doktrína 
maga.12 Ez pedig a gyakorlatba átültetve -  ahogyan Bush elnök a szeptember 11-ei me
rényleteket követően megtette -  katasztrofális következménnyel zárulhat a világra 
nézve, a nemzetközi politikai viszonyok jövőbeni alakulásáról nem is beszélve. Hiszen 
ha egy politikai és gazdasági szempontból nagy befolyással bíró, katonailag unipolá
ris hatalom kizárólag a saját mérlegelése alapján támadhat meg lényegében bárkit, és 
ehhez ráadásul nem tartja szükségesnek konkrét bizonyítékok meglétét, a csapás
méréshez elegendő csupán annak a gyanúja is, hogy a „demokratikus értékek mellett 
felsorakozott civilizált világ" ellen akar szegülni, akkor megfontolandó azok vélekedé
se, akik egy új világrend kialakulásáról beszélnek.

Bár a fentiekből kiderül, hogy az Egyesült Államok képes és kész is önállóan cseleked
ni, ennek ellenére komoly jelentőséget tulajdonít a különböző bi- és multilaterális, vala
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mint a regionális és globális szintű politikai, gazdasági és katonai együttműködéseknek 
szerte a világon, barátok és szövetségesek után kutatva, valamint a régi ellenségekkel va
ló új, partneri viszony kialakítása végett. Bush elnök szerint a nagyhatalmak belátták, 
illetve a még vonakodók be fogják látni, hogy a XXI. századra maradt egyetlen életképes, 
a békét előmozdító, a politikai és gazdasági szabadságot biztosító modellé a demokrácia 
vált. Kedvező folyamatokról beszél Oroszországban, Kínában és Indiában is. Továbbá 
a 2001. szeptember 11-ei események alapjaiban változtatták meg az Egyesült Államok és 
a többi globális hatóerővel rendelkező nagyhatalom kapcsolatát.

Ugyanaz a Kína például, amelyik kezdettől fogva éles ellenzője volt az amerikai he- 
gemonizmusnak, szeptember 11-e után hozzájárult ahhoz, hogy az Egyesült Államok 
kiterjessze befolyását Közép-Ázsiában. Persze ez sem történt érdek nélkül. A legerő
sebb indíték, amely Kínát az amerikai állásponttal való azonosulásra késztette, az az 
érdeke, hogy semmi se zavarja meg a gazdasági teljesítményének növekedéséhez ked
vező nemzetközi feltételeket -  márpedig a globális méretű terrorizmus ilyen.

Oroszország és az Egyesült Államok viszonyában a kínaihoz hasonló folyamatok 
zajlottak le, miután Putyin jelentkezett a terrorellenes koalícióba. Mivel a korábban éle
sen oroszellenes Bush élt a lehetőséggel, az Afganisztán elleni gyors amerikai fellépés
nek nem maradt komoly ellenzéke. Ráadásul az orosz lépés viszonzásaként az USA el
ismerte Oroszország „hard power" szerepét a csecsenekkel szemben -  amelyet szep
tember 11-e előtt keményen bírált az amerikai kormány,111 valamint „soft power" sze
repét a volt Szovjetuniót illetően.13

Az Egyesült Államok, Kína és Oroszország mellett bár papíron az Európai Unióval 
és a NATO-val tárgyal (nem elfeledkezve Ausztráliáról, Uj-Zélandról, Japánról és Dél- 
Koreáról, mely államok az USA közeli szövetségesei), de a gyakorlatban -  a közös eu
rópai külpolitika hiányában és persze az amerikai érdekektől vezérelve -  Európa há
rom nagyhatalmával: Németországgal, Franciaországgal, valamint Nagy-Britanniával 
-  mely utóbbi Amerika leghűségesebb barátja.14

De mi rejlik ezek mögött Amerika oldaláról nézve? Mi rejlik a jó és a gonosz kibékíthe
tetlen harcaként feltüntetett problematika, a demokrácia mint az egyedül életképesnek 
tartott modell, az igazságos békéért (pax americana) folytatott harc, a szabadság értékei 
mellett való harcias kiállás és a szabadság exportjának hangsúlyozása mögött. Pusztán a 
morális elkötelezettség állna? Nem tartom valószínűnek. Ez a doktrína -  álláspontom sze
rint -  azon túlmenően, hogy a terrorizmus elleni amerikai háború legfőbb irányelvét (a ki
zárólagos előjogként felfogott megelőző csapásról van szó) fogalmazza meg, és ezáltal ul
timátumszerű -  hiszen a semlegesség kizárt -  viszonyulási pontot jelent a világ többi ál
lami és nem állami szereplője számára, egyben az amerikai demokratikus modell világ
méretű kiterjesztésére irányuló szándék legtisztább megnyilvánulása korunkban.

Az nem lehet már kétséges, hogy Amerikának megvannak az eszközei és van akkora 
befolyása a világban, hogy elérhesse céljait. A képesség és a lehetőség tehát adott. Úgy tű
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nik, a határozott szándék is megvan hozzá. Ez ugyanakkor még nem jelenti azt, hogy vég
hez is fogja, tudja vinni. Ahhoz ugyanis, hogy Amerika egy a történelemben elsőként va
lóban világméretű (értsd ez alatt a Földet), demokratikus alapokon nyugvó pax america- 
nát hozzon létre, új rendet kellene teremtenie, méghozzá globális értelemben. Álláspon
tom szerint azonban mégsem lesz képes ezt megvalósítani. Mi az érv? A történelmi ta
pasztalat. Igazat adok Gombár Csabának: „A birodalmak többnyire lassan épülnek, de a 
végén mindig megbuknak. Talán ez az egyetlen közös vonásuk."11’ Ez -  függetlenül a bi
rodalomproblematikától -  Amerikára is igaz, illetve az lesz, ahogyan bármelyik hegemó
niára törő aspiránsra is az lesz. Vagy ahogyan a már idézett Hobsbawm fogalmazott 
„a Föld tül nagy és tül összetett" ahhoz, hogy az Amerika által elképzelt igazságos béke 
megvalósulhasson. Csak két példa a morális alapú pax americana megvalósításának ne
hézségeire. Az egyiket Henry Kissinger már a vietnami háborúval kapcsolatban megfo
galmazta: „Figyelmen kívül hagytuk a gerillaharc egyik vezérlőelvét: a gerillák akkor is 
nyernek, ha nem veszítenek. A hagyományos hadsereg akkor veszít, ha nem nyer."16 
Ez ma sincs másképp a terroristák vonatkozásában, s úgy látszik, Amerika ismét figyel
men kívül hagyta és hagyja ezt, még akkor is, ha hadserege egyre kevésbé hasonlít a ha
gyományoshoz. A másik: míg az Egyesült Államok papíron együttműködésre ösztönzi 
a „nemzetközi közösséget", ugyanakkor a gyakorlatban -  hegemóniájára támaszkodva -  
a cselekvés idejének, módjának és jellegének meghatározásában kizárólagosságra törek
szik („a folyamatot nem siettethetikvagy késleltethetik mások kívánságai"), addig feloldhatatlan 
paradoxonnal áll szemben. Jelen helyzetben ugyanis úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok 
csak olyan mértékben kívánja a nemzetközi kapcsolatok demokratikus rendszerét, ameny- 
nyiben a többi -  természetesen az USA szempontjából -  fontos szereplő véleménye egybe
esik az övével. Végeredményben ezzel elérkezettnek látszik a demokráciák által meghatá
rozott új világrend, anélkül hogy a demokratikus nemzetközi rendhez elérkeztünk volna. 
Bár ez most hihetetlenül hangozhat, de álláspontom szerint a pax americana vagy más ki
fejezéssel a pax democratica terve -  feltéve, ha egyáltalán képes a kiteljesedésre -  el fog 
bukni, ugyanúgy, mint annak idején a pax romana vagy a pax britannica. A történelemben 
az idő és az erő relatív tényező. A történelemben csak egy biztos: a változás. Egyszer fent, 
egyszer lent. Erős és gyenge. Amerika most erős, de Európa miért nem? És később?

Belső tényezők

Európa jövőképe(i)
Hiába tekintünk most el Alain Crémieux 2000-ben megjelent tudományos-fantasztikus 
politikai naplójától17 -  mely bár egy elképzelt és a gyakorlatban nem megtörtént 
európai jövő képét, valamint az EU és az USA kapcsolatának alakulását igencsak 
elgondolkodtató módon vázolja fel -  és igyekszünk a mértékadó politikai aktorok és
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véleményformálók meglátásaiból, valamint a tényként kezelt történésekből kiindulni, 
az elemző feladata nem válik sokkal egyszerűbbé. Ha ugyanis közelebbről szemügyre 
vesszük az Európai Unió fejlődését, két fontos sajátosságra tekintettel kell lennünk:

1. Az unió (és előzményei: az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Közössé
gek) egyenetlen ütemben fejlődik. Egyes területeken a szervezet váratlanul előre 
szalad, majd a fejlődés megtorpan s hosszabb, az eredményeket konszolidáló idő
szak következik.

2. Egy-egy gondolatnak a szervezet napirendjén történő feltűnése és valóra váltása 
között gyakran telik el hosszú idő, nem egyszer több évtized. Tekintettel arra, 
hogy nem lehet beszámolni olyan esetről, amikor az Európai Unió valamilyen té
mát napirendre vett, majd azt siker híján végleg feladta, a jelenleg vitatott tárgy
körök nagyjából-egészében jó alapot adnak annak megállapítására, hogy milyen 
ügyek fogják uralni a szervezet életét a következő években, évtizedekben.

Amikor a feladatok ennyire összetettek és nehezen megoldhatók, különösen fontos 
helyesen meghatározni, hogy melyik élvezzen elsőbbséget. Ez pedig elkerülhetetlenül 
vitához vezet az európai integráció végső céljáról, ami láthatólag ugyanazt a struktú
rát követi, mint az 1990-es évek elején a maastrichti szerződés elfogadásának idősza
kában. A témával foglalkozók rituálisan az alapító atyák gondolataira hivatkoznak, az 
aktuális problémákra és megoldásukra, valamint az unió jövőjére vonatkozó gondo
latokat Jean Monnet-tól és Robert Schumantól származó idézetek támogatják, majd 
a távlatokra vonatkozó fejtegetések zárják.

A vitaindító megnyilatkozás Joschka Fischer német külügyminisztertől származik, 
melyet a berlini Humboldt Egyetemen mondott el 2000. május 12-én.18 Fischer már be
széde elején hangsúlyozza, hogy amikor Európa jövőbeli formájáról néhány alapvető és 
koncepcionális gondolatot fogalmaz meg, azt mint „ meggyőződ éses európai" és nem a 
szövetségi kormány tagjaként teszi. Mindazonáltal -  úgy tűnik -  leszögezhető, hogy 
olyan álláspontot fejtett ki, amely közel áll a szövetségi köztársaság kormányáéhoz.

Fischer egyértelműen az integráció „nagypolitikai" megközelítését vallja, melyet így 
fogalmaz meg: „helyére kell illesztenünk az európai integráció épületének utolsó kö
vét, a politikai integrációt. (...) Az Európai Unió felépítésének ebben az utolsó szaka
szában, azaz a keleti bővítés és a politikai integráció kiteljesítése közben is döntő sze
repe lesz Németországnak és Franciaországnak." A német külügyminiszter gondolko
dásában a keleti bővítés és a politikai integráció szorosan összefügg. De miért is? A bő
vítés azon túlmenően, hogy -  Fischer szerint -  „Németországnak elsőrendű nemzeti 
érdeke", Európa megosztottságára az egyedüli orvosság, amely nélkül az európai in
tegráció eszméje -  mint azt az „alapító atyák" is hangsúlyozták -  sohasem valósulhat 
meg teljesen. Ugyanis -  érvel Fischer -: „Egy Nyugat-Európára korlátozódó EU-nak 
tartósan azzal kellene számolnia, hogy az európai államok rendszere megosztott ma
rad: Nyugat-Európában teret hódít az integráció, míg Kelet-Európábán tovább él a ré
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gi egyensúlyrendszer -  változatlan nemzeti irányultságával, koalíciós kényszereivel, 
klasszikus érdekpolitikájával s a nacionalista ideológiák és konfrontációk folyamatos 
veszélyével együtt. Átfogó rend híján az államok kettéosztott rendszere hosszú távon 
a bizonytalanság földjévé tenné Európát, középtávon pedig e hagyományos kelet
európai konfliktusokat újra kiterjesztené az EU-ra is. Ennek legnagyobb vesztese ép
pen Németország lenne." így tehát -  Fischer álláspontja szerint -  az EU elháríthatatlan 
bővítéséből fakadó következmény úgy hangzik: „erózió vagy integráció." Természete
sen integráció -  méghozzá politikai -  teszi le voksát Fischer.

A megoldás pedig az, hogy „át kell térni az unió államszövetségi formájáról egy 
európai föderáción belüli teljes parlamentarizációra, ahogyan azt Robert Schuman már 
ötven évvel ezelőtt követelte. Ez nem kevesebbet jelent, mint európai parlamentet és 
európai kormányt, amely tényleges törvényhozói és végrehajtói hatalmat gyakorol a 
föderáció keretei között. Ennek a föderációnak pedig alkotmányos szerződésen kell 
alapulnia." A európai föderáció itt vázolt struktúrája ugyanakkor nem jelenti a nemzet
államoktól való megszabadulást Fischer értelmezésében, sőt épp ellenkezőleg: „Az eu
rópai integráció kiteljesítése csak azon az alapon lehet sikeres, hogy a szuverenitást 
megosztjuk Európa és a nemzetállamok között."

Konkrétan a tagállamok egy kisebb csoportjának előőrsként való fellépését tartja kívá
natosnak, mely úgynevezett „gravitációs központ"-ként működne néhány olyan állam 
részvételével, „amely mély európai meggyőződésből hajlandó és képes is előrelépni a 
politikai integráció terén". Ugyanakkor nem ad egyértelmű választ arra, hogy ez a „gra
vitációs központ" az EU alapító tagjait, a tizenegy euróországot vagy egy másik csopor
tot is magába foglalná-e, azonban egyvalami mindenképpen biztos: „a lehető legszoro
sabb német-francia együttműködés nélkül a jövőben sem sikerülhet semmiféle európai 
vállalkozás." Ez a még bizonytalan összetételű gravitációs centrum aztán, a politikai in
tegráció kiteljesítésének folyamán előőrssé, mozdonnyá válna, tartalmazva természete
sen a későbbi föderáció minden elemét. Fischer „élcsapatának" azonban fontos jellemző
je a Lamers-Scháube-féle „központi Európa" koncepciójával szemben, hogy annak „so
hasem szabad exkluzív jellegűnek lennie" és „nyitva kell állnia az EU minden tagállama 
és tagjelöltje előtt, ha azok egy bizonyos időpontban részt kívánnak venni benne".

Végeredményben az út, melyet Joschka Fischer kínál és melyet személyes jövőképé
nek tart: „megerősített együttműködés, majd egy európai alkotmányos szerződés és 
Robert Schuman nagy eszméjének, az Európai Föderációnak kiteljesítése."

Az első válaszok egyike Fischer gondolataira a Francia Köztársaság elnökétől érke
zett 2000. június 27-én. Jacques Chirac, aki kétségtelenül hivatalos minőségben beszélt 
a berlini Bundestagban, másként jelölte meg a hangsúlyokat. Elkerülendő azt, hogy 
közvetlenül szembehelyezkedjen Fischer látomásával, azt emelte ki, hogy: „Egyelőre 
nem lehet megmondani, miként fog festeni ez a jövőbeli Európa."19 Ennek ellenére vi
lágos volt, hogy álláspontja több vonatkozásban különbözik Fischerétől:
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1. A hangsúlyt Chirac jóval kevésbé helyezte a gazdasági és biztonsági integráció össz
hangba hozatalára. Elsőbbséget rövid távon nála az intézményfejlődés jelent: „Min
denekelőtt értem ez alatt közösségi intézményeink teljes körű reformját, melyet -  tá
mogatásukról meggyőződve -  német partnereinkkel együtt kell irányítanunk."

2. Az együttműködésnek mindhárom pillér területén el kell mélyülnie, nem pedig 
az első és a második pillér integráltságát kell összhangba hozni. Szükség van 
ugyanis arra, hogy „javuljon a gazdaságpolitikák összehangoltsága, erősödjék a 
biztonság- és védelmi politika, s nagyobb hatékonyságot biztosítsanak a szerve
zett bűnözés elleni harcban".

3. Azon túlmenően, hogy Fischerrel ellentétben Chirac megválaszolatlanul hagyja 
Európa jövőbeni politikai formájának kérdését, német partneréhez hasonlóan leszö
gezi, hogy: „Se önök, se mi nem tűztük ki célul egy szuper európai állam létrehozá
sát, mely helyettesíthetné nemzetállamainkat, jelezve ezzel a nemzetközi életben be
töltött szerepük végét." Ugyanakkor a Chirac által „great transition" folyamataként 
leírt periódus azon szakaszában, mely az integráció elmélyítését és a szorosabb 
együttműködés lehetőségét foglalja magába, már vannak véleménykülönbségek. 
Chirac „élcsapatát", melyet ő „pioneer group"-nak nevez, Franciaország és Német
ország vezetné és egyfajta jelzőfénnyé válnának a többiek számára. Ebben a vonat
kozásban Fischer „gravitációs központ" elképzeléséhez viszonyítva az a jelentős el
térés fedezhető fel, hogy Chirac látható módon semmilyen jelentőséget nem tulaj
donít az euróövezetnek, és Fisherrel ellentétben fel sem teszi azt a kérdést, hogy 
Franciaország és Németország szinte kötelező részvétele mellett kik is lehetnének 
a „pioneer group" tagjai, megalkotva ezzel az unió magvát. Annak ellenére tehát, 
hogy mindketten az „élcsapatot" a csatlakozni kívánók előtt nyitottnak mutatják be, 
sőt a nyitottságot fontos jellegzetességének tüntetik fel, a chiraci koncepció -  úgy tű
nik -  sokkal sarkalatosabbnak véli a francia-német együttműködést, melyből kifo
lyólag -  álláspontom szerint -  zártabbá válik a francia elnök elképzelése. Ezt az ál
láspontot csak megerősíti az a tény, hogy a beszédben végig kiemelt szerep jut 
a francia-német szolidaritásnak, mely nemcsak a francia elnök politikai gesztusá
nak tudható be a német képviselők irányába, hanem komoly francia félelmeknek is 
az újraegyesült Németországnak az EU-ban való túlsúlyba kerülését illetően.

4. A két koncepció jogi alapjaiban szintén eltérések fedezhetők fel. Míg ugyanis Fischer 
elképzelésében a gravitációs centrum néven nevezett -  még bizonytalan összetételű 
-  államcsoport új európai alapszerződést kötne, amely a leendő föderáció jövőbeni 
alkotmányának magvát képezné, addig Chirac egyértelműen elveti az új alapszer
ződés és a mesterségesen létrehozott intézményrendszer gondolatát, azzal érvelve, 
hogy ezáltal még egy szinttel megtoldanák az amúgy is többszintű és ennek révén 
még bonyolultabbá váló európai intézményrendszert. A francia elnök e helyett „egy 
rugalmas együttműködési mechanizmus" kidolgozását javasolja, mely konzisztens
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a „pioneer group" tagjainak pozícióival. A tényleges jogi alapot pedig nem a köz
pontot alkotó államok közötti alapszerzó'dés adná, hanem egy „európai alkotmány" 
az egész unió számára.

Összegezve a francia elnök jövőképét Európáról, azt mondhatjuk, hogy a Fischer- 
féle nagypolitikai koncepciótól eltérő, az integráció úgynevezett alkotmányos- 
institucionalista megközelítését vallja, s szeme előtt nem a végcél, hanem egy rövidebb 
távon bejárhatónak vélt út lebeg. Chirac egy olyan Európát akar, mely a nemzetközi 
színtéren erős szereplőként van jelen, erős, biztos intézményekkel büszkélkedhet, va
lamint egy hatékony, legitim és a többségi döntéshozatali mechanizmus alapjain áll. 
Nem megfeledkezve ugyanakkor a nemzetállami struktúra és a tagállamok relatív sú
lyának jelentőségéről s azok érvényesüléséről az európai intézményrendszeren belül. 
Mindez pedig alkotmányos keretek közé ágyazva, egy írott európai alkotmányba rög
zítetten jelenik meg Chirac koncepciójában.

A francia után -  némi idő elteltével -  Tony Blair interpretálásában az angol reflexió 
is megérkezett Fischer elképzeléseire. A brit miniszterelnök 2000. október 6-án mon
dott beszédet Lengyelországban a varsói értéktőzsdén, melyben a keleti bővítés ki
emelkedő jelentőségének hangsúlyozásán, valamint -  Blair szerint -  Anglia megválto
zott európai szerepvállalásán és ezzel a múlt lezárásán túlmenően fontos, Európa jövő
jével kapcsolatos megállapításokat tesz -  képet adva ezáltal a szigetország hivatalos 
„Európa-víziójáról".20 Ahhoz azonban, hogy megértsük az angolok, pontosabban Blair 
elképzeléseit Európa politikai jövőjével kapcsolatosan, szükségesnek látom röviden ki
térni Anglia vélt vagy valós európai szerepvállalásának megváltozására.

Aki valaha foglalkozott már az Európai Unió politikatörténetével, annak szinte tör
vényszerűen találkoznia kellett Nagy-Britannia ambivalens európai kötődéseivel is. Ez 
egészen -  most eltekintek a második világháború előtti gyökerektől -  a brit birodalmi 
illúziók végérvényes elvesztéséig, az 1956-os szuezi válságig, valamint az alig egy év
re rá aláírt romai szerződésekig nyúlik vissza. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a birodal
mi illúziók elvesztése maradéktalanul egybeesett az európai integrációs vállalkozás el
indulásával. Az ezt követő négy évtizedben Nagy-Britannia bizonytalanul és követke
zetlenül viselkedett Európával kapcsolatban. Álláspontom szerint Tony Blair ezt a már 
angol történeti hagyományként tekinthető ambivalens európai kötődést, elődeinek 
ugyan változó formájú, de mégis „kettős identitású" politikáját folytatja: ott vagyunk 
„Európa szívében", de ugyanakkor az Egyesült Államok mellett állunk -  mint leghű
ségesebb és legfontosabb szövetséges, mindezt ráadásul úgy tesszük, hogy a (Brit) 
Nemzetközösség vezetői is vagyunk. Európa irányába történő valódi lépésnek tűnhet, 
hogy az 1997-es brit kormányváltás után London aláírta a szociális chartát, majd ezután 
Nagy-Britannia a többi tagállamhoz hasonlóan részt vett az uniós szociálpolitikai 
együttműködésben. Szintén Blair Európa iránti elkötelezettsége bizonyító erejű jelének 
tűnhet a Saint Malóban megrendezett angol-francia csúcstalálkozón kötött megállapo
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dás, amely válságok esetére, valamint az unión belüli katonai szerep erősítésére szol
gáló közös védelmi képességek kifejlesztését és a kontinensnek az Egyesült Államok
tól való katonai függőségének csökkentését tűzte ki célul. De mindezt Blair Washing
tonnal mély egyetértésben tette, hiszen az amerikai szövetséges többször hangsúlyoz
ta már korábban, hogy az európaiaknak nagyobb részt kellene vállalnuk a nyugati vé
delmi kiadásokból. Blair a „kettős identitást" így fogalmazta meg Saint Malóban: „Az 
európai védelmi képességek egy valóságos erőn alapuló európai kül- és védelmi poli
tika fontos alkotórészei és első építőkockái, anélkül azonban, hogy a NATO-t fel akar
nák váltani." Nem véletlen hát -  s ez is mutatja Amerika iránti feltétlen elkötelezettsé
gét hogy számos uniós tagállammal szemben erőteljesen fellépett a koszovói válság 
amerikai megoldása mellett. De utalhatunk a közelmúltban „lezajlott", az iraki hábo
rú kapcsán az uniós tagállamok közötti enyhén szólva is parázsló hangulatra, melyben 
Blair mindvégig és következetesen kiállt Bush mellett, és ezzel kivívta az amerikai el
nök komoly elismerését, másrészt számos európai ellenszenvét.

Ennek tükrében már jobban érthető, hogy miért kívánja Blair Nagy-Britanniát híd- 
dá, közvetítővé tenni -  minden nehézsége ellenére -  az EU és az USA között, s így ért
hető meg az integráció nagypolitikai, illetve alkotmányos megközelítésétől való tartóz
kodása is. Bár többen bírálják Blair kettős -  európai és angolszász -  „identitású" poli
tikáját, ugyanakkor reálpolitikai nézőpontból szemlélve bármelyik negligálása és hát
térbe szorítása, vagy épp ellenkezőleg (abszolút) túlsúlyba kerülése, sok nehézséget je
lentene Nagy-Britannia számára. El lehet ítélni Blair „kecske is, káposzta is" politiká
ját, de Nagy-Britannia jelenlegi helyzetében nem nagyon marad más működőképes al
ternatíva. Mindenekelőtt azért nem, mert Washingtonnak is az az érdeke, hogy Nagy- 
Britannia mint leghűségesebb szövetségese -  ha nem is trójai falóként -  de a „helyes" 
politikai irányvonalat képviselje Európában. Talán a történelem fintora, hogy az a 
Nagy-Britannia, mely évszázadokon át őrködött a „kényes egyensúly" megtartásán 
a világban, most arra szorul, hogy saját magával szemben alkalmazza azt, s ezzel meg
bilincselje saját nagyra törő céljait. Ezek fényében vizsgáljuk meg Blair koncepcióját.

Blair álláspontja szerint az Európa politikai jövőjéről szóló vita egyik legnagyobb hi
bája, hogy az intézményrendszer megváltoztatása körül forog. Ehelyett azzal a kérdés
sel kellene foglalkozni, hogy mit tegyen Európa. Miért? Mert -  mondja Blair -  „az intéz
ményi változtatás szükségessége nem vezethető le sem abból a félelemből, hogy Euró
pa mozdulatlan, sem abból, hogy itt az ideje a bizottság és a nemzeti kormányok között 
kialakult kényes egyensúly felrúgására; az alapvető kérdés más forrásból származik". 
Ennek fényében Blair két egymással konkuráló -  mint lehetséges -  modellre hivatkozik 
Európa vonatkozásában. Az egyik az észak-amerikai NAFTA-hoz hasonló szabadkeres
kedelmi övezet képét mutatja, a másik pedig a klasszikus föderalista modellt takarja, 
melyben Európa bizottsági elnököt választ, és az Európai Parlament, valódi törvényho
zó testületté válva, Európa legfőbb demokratikus fékét alkotná. Az elsővel az a gond -
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fogalmazza meg Blair, hogy nem ad semmilyen választ azokra a kérdésekre, amelyeket 
az állampolgárok elvárnak Európától. Ezek pedig: jólét, biztonság, eró'.

Mindemellett a szabadkereskedelmi övezet koncepciója teljes mértékben nélkülözi a 
politikai realitásokat. A brit miniszterelnök azt hangsúlyozza, hogy egy közös piacú, kö
zös fizetőeszközzel rendelkező Európának szorosabb gazdasági együttműködésre van 
szüksége. A világkereskedelemmel és a globális pénzügyekkel foglalkozó multilaterális 
tárgyalásokon Európa erősebbé tud válni, ha egy nyelvet beszél. Hasonlóan vonatkozik 
ez a környezetvédelemre és a szervezett bűnözés elleni fellépésre is, sőt Blair azt is elő
re bocsátja, hogy eljön majd az idő, mikor a közös kül- és biztonságpolitikát illetően 
egész Európa belátja az egységes cselekvés és beszéd nyilvánvaló előnyeit az önös nem
zeti érdekek által vezérelt politikával szemben. Ezen követelményeknek, valamint az ál
lampolgárok igényeinek tehát egy a NAFTA mintájára felépülő Európa nem felel meg, 
s így Blair számára elfogadhatatlan a szabadkereskedelmi övezet koncepciója. Már csak 
azért is, mert -  amint Blair leszögezi -  „ebben a világban, ismerve az USA hatalmát, új 
szövetségesekre van szükség: Európával határos országokkal, például Oroszországgal; 
nagy lakossággal rendelkező fejlődő országokkal, mint India és Kína; Japánnal, amely 
nemcsak gazdasági hatalom, de a jövőben növelni fogja politikai befolyását is; ahogy 
a világon egyre nő a regionális szövetségek száma -  ASEAN, Mercosur; Európa polgá
rainak szükségük van egy erős és egyesült Európára. Szükségük van rá, hogy Európa 
világhatalommá váljon. Ma Európa nemcsak a békéről szól, hanem az egyesült hatalom 
megteremtéséről is. (...) Egy ilyen Európa, gazdasági és politikai erejénél fogva, lehet 
szuperhatalom; szuperhatalom, de nem szuperállam."IV

Méghozzá azért nem -  érvel Blair, mert a szuperállamként felfogott Európa egy 
szupranacionális intézmények által vezérelt politika keretei közé szorítaná a nemzeti 
kormányokat -  s ez nem fér össze a brit nemzeti érdekekkel. Blair minden körítés nél
kül kijelenti, hogy „ez egy gazdasági unió. Idő előtt politikai csatlakozásról beszélni, a 
gazdasági tényezők rendbetétele nélkül, hiba volna. (...) Nem kockáztathatjuk és nem 
is fogjuk kockáztatni a brit gazdaság erejét."

Blair „más" utat ajánl: „Az igazság az, hogy a demokrácia elsődleges forrásai Euró
pában a közvetlenül választott és képviseleten alapuló nemzeti intézmények -  a nem
zeti parlamentekés kormányok. ...Európa a szabad, független és szuverén népek Euró
pája, melyek arra vállalkoztak, hogy szuverenitásukat a saját és a közösségi érdekek ös
szeegyeztetésével gyakorolják, többet elérve ezáltal közösen, mint egyedül. Az Európai 
Unió tehát továbbra is a kormányköziség és a szupranacionalizmus eddig példátlan 
kombinációja marad." Ezzel pedig minden kétséget kizáróan leszögezhetjük, hogy Blair 
számára a klasszikus föderális Európa modellje is -  a szabadkereskedelmi övezet kon
cepciójához hasonlóan -  elfogadhatatlan.

Az angol jogi szemléletnek megfelelően Blair elutasít az írott európai alkotmány irá
nyába tett minden lépést, s helyette a jövőre vonatkozóan az eddigi gyakorlatot része-
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siti előnyben, vagyis a számtalan szerződésben, uniós jogszabályban és precedensben 
testet öltő joganyagot látná szívesen. Egy formális, írott alkotmány ugyanis -  Blair ér
velése szerint -  automatikusan maga után vonná az európai alkotmánybíróság eljárá
sa keretében a „judicial review" intézményét, amely valójában egy demokratikusan 
megválasztott politikusokból toborzott testület általi „political review" lenne. E vonat
kozásban új elem, hogy Blair egy az alapelvekről szóló nyilatkozat, állásfoglalás 
(Statement of Principles) létrehozását tartja célszerűnek, mely nem jogi, hanem politi
kai dokumentum lenne. Ez az állásfoglalás a három szint, az európai, a nemzeti és a re
gionális szintek közötti kompetenciák elosztását tisztázná, „rögzítené".

Ami pedig a szorosabb együttműködést (enhanced cooperation) illeti, Blair nem 
utasítja el, hogy azon államok, amelyek hajlandók és képesek is rá, erre az útra lépje
nek. Azt azonban már igen, hogy ezen államok egyfajta „kemény magot" alkossanak -  
közös intézményeket kialakítva -  kizárva ezzel másokat.

Blair „Európa-víziója" tehát nem más, mint a fennálló struktúra konzerválása, „a 
kormányköziség és a szupranacionalizmus eddig példátlan kombinációja". Gazdasági 
unió (annak elemeire is a szelektív adaptáció az irányadó), politikai unió nélkül.

Látható tehát, hogy az Európa jövőjéről szóló vita résztvevői -  mindenekelőtt az unió 
vezető nagyhatalmai -  közel sincsenek azonos állásponton sem a célokat, sem a meg
valósítás mikéntjét illetően. Nem is beszélve az egyes koncepciókon belüli homályosan 
kifejtett és sok tekintetben megkérdőjelezhető területekről (például gravitációs központ, 
a többsebességes Európa). Bár közös vonásként a nemzetállam mint alap és az uniót vi
lághatalommá tenni akaró elképzelés megfigyelhető valamennyi koncepcióban, azon
ban úgy tűnik, erre a területre kiemelten igaz az a korábbi általánosító megjegyzés az 
EU-val kapcsolatban, miszerint egy-egy témakörnek a szervezet napirendjén történő 
feltűnése és valóra váltása között gyakran telik el hosszú idő, nem egyszer több évtized. 
Hiszen itt már -  a politikai integráció nézőpontjából megközelítve -  a nemzeti szuvere
nitás esetleges feladásának húsba vágó kérdéseiről van szó. Amikor ugyanis politikai 
integrációról, közös kül- és biztonságpolitikáról beszélünk, ezek a kérdések nem meg
kerülhetők. Talán nem túlzás azt mondani, hogy az unió e tekintetben, ha ideiglenesen 
is, de zátonyra futott, s a kormányközi vagy nemzetállami logika erősebbnek tűnik a 
közösnek nevezett érdekeknél. Melyik európai állam lenne ugyanis hajlandó -  a politi
kai integráció következtében -  saját érdekeinek csorbítása árán lemondani szuverenitá
sának sarkos elemeiről például egy valóban közös európai külügyminisztérium javára, 
ahol az egész unióra vonatkozóan alakítják ki a külügyi stratégiát, nyilvánvalóan sért
ve ezzel egyes nemzetállami érdekeket. Hajlandó lenne-e Nagy-Britannia és/vagy 
Franciaország lemondani BT-tagságáról, hogy helyüket egy egységes uniós képviselet 
vegye át? Lemondanának-e nukleáris fegyvereikről a közös hadsereg javára? Ki(k) 
vezetné(k) a közös hadsereget, s ebben milyen szerepet tölthet be a NATO? Ha azonban 
nem tűzünk ki célul ilyen mélyreható politikai integrációt, és a fennálló kormányközi
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struktúrát némi szupranacionális vonással megbolondítva megerősítjük, és annak kere
tei közt haladunk továbbra is előre, mi lesz akkor a hatékonysággal? Ezen struktúra ke
retében feloldhatók-e egyáltalán a nemzetállami logikán alapuló torzsalkodások, nézet- 
különbségek, s konvertálható-e mindez egységes cselekvéssé?

Figyelemmel kísérve az európai integráció menetét, úgy tűnik, az mindeddig a nem
zetállami logika mentén -  vagy legalábbis azzal nem ellentétesen -  zajlott. Ezt támaszt
ja alá az a tény, hogy az integráció továbbfejlesztését szorgalmazó lépéseknek a legtöbb 
esetben kettős szűrőn kell átesniük: a kormányközi logikát követő stratégiai döntésho
zatali fórumokon túl a ratifikáció érdekében még az egyes országok belpolitikájában is 
meg kell tudni védeni azokat. Továbbá az európai uniós tagság következtében a tagál
lamok politikai rendszereire nehezedő adaptációs kényszerre adott válaszok is nemze
ti keretek között, az adott ország sajátosságaira figyelemmel fogalmazódnak meg. Vé
gül -  talán legújabb példaként -  a nemzeti érdekek kizárólagos képviseletén alapuló 
döntéshozatalt meghaladni akaró döntés-előkészítő testület -  a konvent -  hasonulása 
a közösségi döntéshozatal „klasszikus" mintáihoz szintén a nemzetállami berendezke
dés fennmaradását mutatja.

Ez azonban -  álláspontom szerint -  nagymértékben gyengíti a politikai integrációs 
elképzeléseket, sőt azok egyik legnagyobb akadályát jelenti. Nem értek tehát egyet 
azon nézettel, miszerint „a nyugat-európai integráció története azt bizonyítja, hogy az 
integráció és a nemzetállam egymásnak nem ellentétei, hanem inkább ugyanannak 
a politikai és történelmi kontinuumnak az ellentétes végpontjai".21 Bár valóban igaz, 
hogy az integrációs folyamat -  egyelőre -  nem szüntette meg a nemzetállamot, sőt az 
integráció kereteiben kibontakozott jólét és stabilitás inkább hozzájárult a nemzetállam 
legitimációjához, úgy tűnik azonban, hogy a nemzetállami logika a hidegháborút és 
különösen a 2001. szeptember 11 -ei eseményeket követően inkább akadályozó, mint
sem segítő tényezőként van jelen az EU közös kül- és biztonságpolitikájának gyakorla
ti működését, jövőbeni politikai integrációját és ezáltal a nemzetközi színtéren való 
szerepvállalását illetően. A következőkben ennek bizonyítására teszek kísérletet.

N e m ze ti érdek és integráció
Mint ahogy láttuk, a szuverenitás folytonosságában érintetlen Franciaország és Nagy- 
Britannia számára a föderális egy központú integráció modellje éppúgy nem lehet(ett) 
követendő példa, mint az állami hatalom oszthatatlanságával szemben az állami hata
lom megosztását jelentő német szövetségi állam gyakorlata. Párizs számára a hetvenes 
évek elején, a nemzeti külpolitikák koordinációjának céljával kialakított Európai Politi
kai Együttműködés (EPC) is sokkal inkább a szerződéses keleti politika következtében 
megnövelt német mozgástér ellenőrzésére és nem a saját szuverenitás bárminemű kor
látozására irányult. A brit integrációs politikában pedig az integráció kezdeteitől hatá
rozott vonalként a szupranacionális piac vagy az európai belpiac támogatása, ugyan
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akkor az elmélyítés helyett a nemzeti politikák jobb összehangolásának igénye jelent
kezett. Sőt a britek bővítéspártisága is bizonyos fajta eszköznek tűn(t)ik -  a nemkívá
natos szupranacionalizmussal szemben -  a nemzeti érdekek védelmében (az amíg bő
vül, nem mélyül az integráció logika alapján). Vagyis a brit politika az európai tagság 
mellett foglal állást, de határozottan visszautasítja, hogy szuverenitásának bármely 
eleméről lemondva, Nagy-Britanniát Európa kormányozza.

Másrészt pedig már a kezdetektől tapasztalhattuk, hogy az egymástól sokszor jelen
tős mértékben eltérő nemzeti problémák, veszélyérzetek, politikai szándékok az integ
ráció fokozatos térbeli kiszélesedésével csak egyre erősödtek. Ez egyben az unió belső 
politikai diverzifikáltságát is növelte, mely természetesen további akadályokat gördí
tett a külpolitikai együttműködés amúgy is korlátozott volta elé a hidegháborús kor
szakban, majd sokkal nyíltabban a kilencvenes évek folyamán. Vagyis csakúgy, mint az 
alapító tagok, a később csatlakozók is, sőt a 2004. május elején csatlakozott tíz állam is 
„behozta" magával (valamint az őket követők is, feltéve ha lesznek ilyenek) az unióba 
tradicionális érdekeit és azokból származó ellentéteiket, amelyek tehát jelentős mérték
ben befolyásolták, befolyásolják és a jövőben is befolyásolni fogják hajlandóságukat 
a közös álláspontok kialakítására és az együttes akciók végrehajtására.

A hetvenes évek elején kibontakozó EPC-ben részt vevő kormányoknak nem kellett 
többet vállalniuk, mint hogy minden fontos külpolitikai kérdés előtt konzultálnak. 
A létrehozott mechanizmus is rendkívül egyszerű volt. A külügyminisztereknek éven
te kétszer, a külügyminisztériumok politikai igazgatóinak -  politikai bizottság néven -  
pedig évi négy alkalommal kellett találkozniuk. Az EPC lényegében tehát nem volt 
más, mint a nyugat-európai integráció kül- és biztonságpolitika terén „megvalósuló" 
olyan kormányközi, diplomáciai együttműködési keretrendszer, amelyben a közös ál
láspontok elérésére való törekvés a kölcsönös bizalmon, a magas szintű kommuniká
ciós rendszeren, a résztvevők közötti elmélyült szocializációs mechanizmuson és jóhi
szeműségen alapult. Nem véletlen hát, hogy az együttműködés ilyen „puha" formája 
sok esetben kevésnek bizonyult. Bár békeidőben az EPC mérlege pozitív irányba mu
tat -  gondoljunk csak arra, amikor 1975. augusztus 1-jén az olasz külügyminiszter a kö
zösség nevében aláírta a helsinki záróokmányt -, közel sem az a nemzetközi válságok, 
vagy annak minősíthető jelenségek esetében.

Nyugat-Európa nem volt képes egyértelmű választ adni az 1973-as arab-izraeli há
borúra és az ennek nyomán kialakult energiaválságra. Ugyanakkor az is igaz, hogy az 
EPC ekkor kezdte el kidolgozni az euro-arab párbeszéd kereteit. Hasonló gondok vol
tak az 1974-es ciprusi görög katonai puccsal, majd az ezt követő török beavatkozással, 
és egy évvel később az 1975-ös portugál szegfűs forradalommal. Az EPC nem tudott 
egyértelműen reagálni az 1979-es afganisztáni szovjet beavatkozásra sem, mint ahogy 
a belső viták meggátolták a közös álláspont kialakítását az 1980-as teheráni amerikai 
túszügyben is. Ez utóbbi esetben a szankciós határozat következményeitől a nyugat
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európai államok az amerikaiakénál nagyságrendileg nagyobb energiaellátási érzé
kenységük miatt tartottak. Az 1982-es falklandi háborúban azonban néhány tagállam 
(Írország, Olaszország, Franciaország) közvetlen ellenérdekeltségét félretéve sikerült 
komoly közös embargós intézkedéseket bevezetni. Tripoli 1986-os bombázása súlyos 
belső' válsághoz vezetett az Európai Politikai Együttműködésben, hiszen Sir Geoffrey 
Howe angol külügyminiszter úgy ülte végig a líbiai terrorizmussal kapcsolatos ülést, 
hogy tudta, csak kollégáival nem közölte, hogy az amerikai bombázók már felszálltak 
dél-angliai támaszpontjaikról Kadhafi bázisai felé. A Tienamnen téren 1989-ben történ
tek után a tagállamok korlátozott gazdasági, de kiterjedt politikai szankciókat léptet
tek életbe Kínával szemben.

A Kuvait elleni 1990. augusztus 2-i iraki agresszió után az integrációban részt vevő 
országoknak mindenekelőtt az agresszió közös jogi és politikai minősítését kellett 
megválaszolniuk. Az olasz elnökség alatt viszonylag könnyen ment az eljárás, mert 
egyrészről nyilvánvaló volt, hogy az iraki akció közvetlenül sérti Nyugat-Európa érde
keit, másrészről pedig elemi szinten volt látható, hogy Bagdad lépései szöges ellentét
ben állnak a nemzetközi jog számos tételével. Ahol a probléma jelentkezett, az az ön
álló nyugat-európai külpolitika megfogalmazásának mikéntje volt.

A németek, az angolok és a franciák egyaránt próbálkoztak közvetítő kísérletekkel, 
de ezek nemcsak kudarcba fulladtak, hanem azt is eredményezték, hogy a felbőszült 
amerikaiakkal és az ismét csak a másik fél mellé felsorakozott szovjetekkel szemben 
Európát a bizonytalanság és döntésképtelenség jelzőivel illették. Mindenesetre 
augusztus 3-án született egy közös állásfoglalás, amelyben elítélték Szaddám Húszéin 
agresszióját, s megállapodtak abban is, hogy az ekkor az ENSZ BT-ben helyet foglaló 
tagállamok milyen álláspontot foglaljanak el. A Biztonsági Tanácsban való koordinált 
fellépés rendben is ment mindaddig, míg a franciák 1991 elején -  annak dacára, hogy 
a tizenkettek külügyminiszterei azt előzetesen elutasították -  elő nem álltak egy hét
pontos rendezési tervvel, amelyet azonnal az ENSZ BT elé is vittek. Párizs javaslatára 
Irak részéről egyébként még válasz sem érkezett.

Bár a tizenkettek széles körű segítséget ígértek a térség leginkább érintett országai
nak, hogy kárpótolják őket az Irak elleni embargó betartásáért, ezekből az ígéretekből 
azonban nagyon kevés teljesült. Az Európai Unió tagállamai ugyanakkor jelentős ka
tonai erőkkel vettek részt Kuvait felszabadításában, de utólag szinte mindegyikük (kü
lönösen a franciák) kudarcként értékelték a történteket a közös külpolitika kiépíté
sének oldaláról. Különösen súlyos kifogások fogalmazódtak meg a politikai koordiná
ciós mechanizmus gyengeségeivel kapcsolatban.

A hidegháborús korszak lezárultával a maastrichti szerződést követő gyakorlat sem ho
zott olyan releváns áttörést a közös kül- és biztonságpolitikában, melyet sokan reméltek. 
A kilencvenes évek kihívásaira (a volt Szovjetunió területéről érkező kihívások, a jugo
szláv polgárháború rendezésével kapcsolatban felmerült problémák, az európai országok
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energia- és nyersanyagellátásának stratégiai kérdései, a közel-keleti békefolyamat, a fejlő
dő világ generálta problémák Afrikától Latin-Amerikáig stb.) az unió részéről adott vála
szok sokszor voltak ellentmondásoktól tarkítottak, és „külső" amerikai segítség hiá
nyában Európa komoly hatékonysági problémákkal nézett volna szembe. A belső erővi
szonyokat vizsgálva mindezért újra csak a kormányközi logikán alapuló -  és ebből követ
kezően a nemzeti érdeket előbbre tartó és szinte mindenáron védeni akaró -  külpolitikai 
együttműködés puha formája tehető elsősorban, de nem kizárólagosan felelőssé és az a 
hidegháborús megszokásból következő magatartás, miszerint majd Amerika és a NATO 
rendet teremt -  még egyesek -  Franciaország -  folyamatos kifogásai és tiltakozásai elle
nére is. Hiába a 1992-es petersbergi nyilatkozat, ha a tagállamok nehézkesen hajlandók 
anyagi és emberi erőforrásaikat -  sok esetben érthető okokból -  a kitűzött célok szolgála
tába állítani.

A maastrichti szerződésnek nem sikerült egy szerkezetbe foglalnia a CFSP-t és az 
unió egyéb külpolitikai feladatait. A három pillér eltérő mélysége, eljárása stb. megne
hezíti a gyors döntéshozatalt és a hatékony cselekvést, végül is azt kell mondanunk, 
hogy az unió külső tevékenységében továbbra sem lett koherens. Csak mérsékelten le
het a tisztán külpolitikai kérdéseket elválasztani a külkapcsolatokban jelentkező gaz
dasági vagy kereskedelmi kérdésektől. Míg az unió képességei gazdasági-technikai ér
telemben hatalmasak, addig a válságkezelés szempontjából -  akár Jugoszláviát, akár 
a Közel-Keletet vagy Közép-Afrikát nézzük -  enyhén szólva is szerények maradtak.

Nem beszélhetünk igazán pontosan meghatározott célkitűzésekről sem, és még ke
vésbé hatékony eszközökről. Utóbbiak felettébb korlátozottak, míg a feladat meghatá
rozása -  legalábbis papíron -  szinte korlátlan: a második pillér az unió feladatává teszi 
a „demokrácia és a béke elősegítését". De hol? Ha ez a feladat globálisan értendő, ak
kor rendkívül nehéz bármi konkrétumot mondani. Ha az unió tagállamainak területé
ről és az unió közvetlen környezetéről van szó, úgy már pontosabban meghatározott 
régiókra kell gondolnunk: Mediterráneum, Kelet-Európa, Baltikum. És máris a bőví
téssel kapcsolatos vitáknál, valamint az uniónak az európai biztonsági struktúrában 
betöltendő szerepénél vagyunk.

Végül, de nem utolsósorban a szerződés homályban hagyta a CFSP mellé rendelen
dő eszközök ügyét, ahogy hiányzik egy megfelelő szervezet is. A helyzet paradox vol
tát jól érzékelteti J. Delors hasonlata, miszerint a CFSP egy olyan Ferrari versenyautó, 
amelybe mindössze egy fűnyíró motorját építették be.

A kilencvenes évek folyamán a Jugoszláviában és utódállamaiban zajló véres konflik
tussorozat mutatott rá arra, hogy a CFSP neve ellenére mennyire nem egy közös külpo
litika, hanem csak „megerősített" külpolitikai koordinációs mechanizmus, amely nem 
a közösségi modell, hanem a kormányközi mechanizmus alapján működik, ezáltal ko
moly gátját képezte a gyors és hatékony rendezésnek (amellett, hogy ami a Balkánon tör
tént, az az egész „nemzetközi közösség" kudarca). Vizsgáljuk meg ezt az érvelést!
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1991 őszéig Nyugat-Európa és az Egyesült Államok egyaránt arra törekedett, hogy 
megőrizze a status quót, és meggátolja Jugoszlávia szétesését. 1991 májusában Jacques 
Delors, a bizottság akkori elnöke Jugoszláviába utazott, hogy Ante Markovié miniszter- 
elnöknek egy „jugoszláv Maastrichtról" szóló, valuta- és vámunión alapuló tervét támo
gatásáról biztosítsa. A javaslat azonban már túl későn érkezett ahhoz, hogy bármi konk
rét eredményt érjen el a nacionalista logika bűvöletébe került jugoszláv politikai elit kö
reiben. Ugyancsak Jugoszlávia egyben tartása érdekében nyilatkozott Poos luxemburgi 
külügyminiszter (ekkor az EK soros elnöke) és Bush amerikai elnök is. Bush a WEU1992. 
júliusi konferenciáján úgy foglalt állást, hogy az Egyesült Államok bár támogatni fogja 
a humanitárius akciókat a régióban, de amerikai szárazföldi csapatok nem vesznek részt 
e műveletekben, tekintettel arra, hogy ez inkább európai ügy.

A luxemburgi külügyminiszter pedig épp Ljubljanában fejtegette, hogy egy önálló 
Szlovénia túl kicsi és életképtelen képződmény lenne. (Kicsit abszurd, hogy a négyszáz- 
ezres lakosú Luxemburg egyik vezetője tartotta a kétmilliós Szlovéniát túl kicsinek a 
függetlenségre.) Nem véletlen hát, hogy a nyilatkozatokat a jugoszláv (szerb) vezetés 
egyenesen biztatásnak értelmezte ahhoz, hogy a szövetségi haderőt bevesse mind 
Szlovéniában, mind pedig Horvátországban. Nem segítette a tagállamok egységes ál
láspontjának kialakulását a Badinter-bizottság sem, hiszen a németek bejelentették, 
hogy el fogják ismerni Horvátország függetlenségét. Ezt viszont különösen Franciaor
szág nehezményezte, s azzal vádolta Bonnt, hogy újból egyoldalúan közép-európai be
folyásának növelésére törekszik. Ezek után ismerték el 1992 januárjában az EK-álla- 
mok Szlovénia és Horvátország önállóságát, a független Bosznia elismerését pedig 
a Badinter-bizottság ajánlására egy népszavazás eredményességéhez kötötték. Az EU 
„egyenlő távolság tartása" a konfliktusban álló felektől gyakorlatilag az egyetlen ko
moly haderővel rendelkező félnek, Szerbiának kedvezett, s 1992-ig kellett várni arra, 
hogy Brüsszel megnevezze felelősnek Milosevic Szerbiáját. Olyan intézkedések megté
telére viszont nem volt hajlandó, amelyeknek konkrét eredményei lettek volna: a hu
manitárius segítségnyújtás a tényleges politikai lépések helyettesítésére szolgált.

Tovább nehezítette a helyzetet, hogy 1993 decemberéig a görög ellenkezés miatt az 
EK nem ismerhette el Macedóniát, s akkor is csak Athén nélkül tette ezt meg. Ez a po
litika s Macedónia egyoldalú görög blokádja ugyancsak hozzájárult a térség 
destabilizációjához.

Nyugat-Európa vezető hatalmai a jugoszláv konfliktust -  hasonlóan az amerikai dip
lomáciához -  veszélyesnek ítélték ugyan, de nem olyasminek, ami veszélyeztetné lét- 
fontosságú érdekeiket. 1992 júliusában Major angol miniszterelnök azt fejtegette egy 
Lord D. Owenhez, az EU balkáni főmegbízottjához írt levelében, hogy az angol kor
mány ugyan részt vehet a diplomáciai és a békefenntartási erőfeszítésekben, de egy 
közvetlen katonai akciót nem támogatna: „Nem egy hagyományos háborúval, nem 
egyetlen ellenféllel, egy pontos frontvonallal és azonosítható célokkal állunk szemben.
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Nem találok támogatást a parlamentben vagy a közvéleményben olyan műveletekhez, 
amelyek hosszú időre jelentős brit erőket kötnének le egy nehéz és veszélyes terepen."

Sőt mivel az európaiak elsősorban polgárháborúnak tekintették a folyamatot, amely
ben az etnicitás és a versengő nacionalizmusok játszották a főszerepet, ezáltal elmosták 
a támadó (szerb) és a megtámadottak (szlovénok, horvátok, bosnyákok) közötti különb
ségeket, s úgy vélték, hogy olyan politikai rendezést kell találniuk a konfliktusra, amely 
egyaránt elfogadható a szerbek, a horvátok és a muzulmánok számára. E megközelítés
be elvileg belefért Nagy-Szerbia léte és Bosznia felosztásának gondolata egyaránt.

Mivel az UNPROFOR keretében elsősorban brit és francia alakulatok voltak a hely
színen, Párizs és London közvetlenül volt érdekelt abban, hogy megakadályozzon min
den olyan katonai intervenciót, amely egységeiket veszélybe sodorhatta volna. Ráadá
sul minden katonai természetű európai megfontolás mögött -  s ez érvényes az EU- és 
az EBEÉ-tervezetekre is -  az a megfontolás rejtőzött, hogy a tervezők tisztában voltak 
azzal, hogy nem áll rendelkezésükre elégséges infrastruktúra -  légi szállító kapacitás, 
felderítés, gyors reagálású erők stb. -  egy nagyobb katonai művelethez. Az európaiak 
békefenntartást preferáló és az amerikaiak békekikényszerítést javasló vitáinak 1995 
augusztusában, a szarajevói piac elleni aknatámadás vetett véget. Az ENSZ-mandátum 
alapján a NATO légicsapásokkal kényszerítette a szerbeket (1995. szeptember 20.) tár
gyalóasztalhoz. A daytoni béketárgyalásokon azonban tovább folytatódott a marakodás 
nemcsak az európaiak és az amerikaiak között, de az uniós tagállamok között is. 
Richard Holbrooke22 amerikai diplomata -  az európaiak részvételét taglalva -  így em
lékezett vissza: „Ami a legjobban zavart bennünket, az az Európai Unió álságos maga
tartása volt. Az EU igen magas funkcióba kinevezett egy kiváló képességű volt minisz
terelnököt [Carl Bildt svéd diplomatáról van szó], de rögtön alá is ásta tekintélyét és 
szűkre szabta hatáskörét, majd pedig bennünket hibáztatott a tárgyalások során kiala
kult súrlódásokért." Az igazság az, hogy az uniónak nem volt szabályos delegációja 
Daytonban. Carl Bildt ugyan elvben az Európai Unió Jugoszlávia-konferenciájának 
társelnökeként jelent meg az amerikai támaszponton, de valójában nem képviselte az 
integrációs szervezetet, amelynek egyébként sem volt kidolgozott álláspontja a boszniai 
helyzet rendezéséről. Helyette egy „nagyhatalmi koncertet" idéző -  amerikai, orosz, 
brit, francia és német delegációkból álló -  úgynevezett összekötő csoport ragadta magá
hoz a kezdeményezést, melynek európai tagjai közül kettő, Pauline Neville-Jones brit és 
Jacques Blot francia diplomaták négyszemközt közölték Holbrooke-kal, hogy a svéd 
politikus nem képviseli országaikat. Az említettekből úgy tűnik, az európaiak csak arra 
voltak jók, hogy a külvilág számára demonstrálják az Egyesült Államok és Európa egy
ségét, miközben -  Holbrooke visszaemlékezése szerint -  folytonos okvetlenkedésükkel 
és egymás közötti nézeteltéréseikkel jóformán mindig csak bajt okoztak.

Úgy tűnik, hogy a boszniai háború tapasztalataiból és a háborút lezáró daytoni bé
keszerződésből levonható tanulságok is „elkerülték" az amszterdami szerződésről
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(1997. október 2.) tárgyaló felek figyelmét. A közös külpolitika fentebb vázolt gyakor
lati „megvalósulása" ugyanis egyáltalán nem igazolja az amszterdami szerzó'dés J. 2. 
cikkét, mely kimondja, hogy az unió rendelkezik a célok megvalósításához szükséges 
arzenállal: az elvek és a CFSP általános irányainak definiálásával, közös stratégiával, 
közös pozíciókkal és a tagállamok közötti rendszeres együttműködéssel.

A bonyolult és a kívülállók számára alig követhető' szakmai viták hátterében lénye
gében ugyanaz a kérdés áll: az Európai Unió fellépéseinek továbbra is csak kiegészítő 
szerepe lehet-e az önálló nemzeti külpolitikákhoz képest, vagy létrehozható a nemze
ti szuverenitás lényeges elemeit magába foglaló önálló uniós külpolitika? Mint az már 
gyakran megtörtént az unió történetében, a válasz (az önálló nemzeti külpolitikák do
minanciája) elsősorban a nagy tagállamok előzetes megbeszélésein körvonalazódott, 
a francia-német és kisebb mértékben a francia-angol tárgyalásokon.

Az amszterdami szerződés lényegében tehát megismétli a korábbiakban lefektetett 
elveket, vagyis hogy az uniónak közös kül- és biztonságpolitikát kell kialakítania és 
megvalósítania, minden érintett területen a szerződésben rögzített célokkal megegye
zően. Mivel az elvek, az általános irányok és a közös stratégia meghatározása tovább
ra is az Európai Tanács szintjén, egyhangúan történik, így nem történt változás az EPC 
kormányközi szintjéhez képest sem. Hogyan várható el így, hogy az uniós gyakorlat 
bármiféle előremutató és hatékony fejlődési spirálra terelődjék?

A közös kül- és biztonságpolitika fő irányát és alapelveit az amszterdami szerződés ér
telmében továbbra is a kormányközi jelleg és annak intézményi megtestesítője, az Euró
pai Tanács szabta meg. Ezen a struktúrán a nizzai szerződés (2000. december) sem vál
toztatott, sőt joggal mondható, hogy Nizza csak megerősítette: az európai integráció, bár 
„önkéntes társulás", de továbbra is a „hatalmi pozícióikra féltékeny nemzetállamok 
egyesülete" -  akármennyire idejét múltnak tűnnek is a késő XIX. század attitűdjei és po
litikai reflexei a XXI. század elején. Ennek alátámasztására példaként említhetjük a né
met-francia páros korábban nemigen tapasztalható éles vitáit, amelyek erőteljesen rá
nyomták bélyegüket a nizzai alkura és annak „eredményeire".

Nem sikerült a külpolitikai együttműködést erősíteni 2001. szeptember 11-e után 
sem. Sőt a 2003 tavaszán megindult iraki háború kapcsán felerősödő és talán az „üres 
székek politikája" óta soha ilyen mértéket nem öltő belső uniós ellentétek újra iga
zolták azt a nézőpontot, miszerint éles helyzetekben a tagállamok -  mindenekelőtt 
a három „nagy" (Franciaország, Németország és Nagy-Britannia) -  alapvető érdek
és nézetkülönbségei -  melyeket a kormányközi logikára épülő második pillér kíván 
eltakarni -  a hatékony külpolitikai együttműködést megbénítják és cselekvésképtelen
né teszik az uniót.

Nem történt lényegi, előremutató lépés, illetve fogalmazhatunk úgy is, hogy a ko
rábbi CFSP-struktúra és annak gyakorlati következményeinek bebetonozása történt 
meg az Európai Alkotmány tervezetének elkészítésekor is.23 Az Európai Tanács 2003.
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június 20-ai theszaloniki ülésére készült előterjesztés, a maastrichti szerződéshez ha
sonlóan, még mindig magában hordozza a bizonytalanság elemeit. Az alkotmányter
vezet I. része 15. cikkének (1) bekezdése ugyanis a következő: „Az unió közös kiil- és 
biztonságpolitikára vonatkozó hatásköre a külpolitika minden területére és az unió 
biztonságát érintő valamennyi kérdésre kiterjed, ideértve egy közös védelmi politika 
fokozatos kialakítását, amely közös védelemhez vezethet." Hiába szögezi le a tervezet, 
hogy az unió külügyminisztere -  akit egyébként az Európai Tanács minősített többség
gel és a bizottság elnökének egyetértésével nevezne ki -  irányítja az unió közös kül- 
és biztonságpolitikáját, ha a döntések tényleges meghozatalában nincs meghatározó 
szerepe. Hatásköre igen szűk, hisz csak javaslatokkal járulhat hozzá a közös külpoliti
ka alakításához, és a Miniszterek Tanácsától kapott felhatalmazásban foglaltak szerint 
végrehajtási kötelezettség terheli. Ugyanez vonatkozik a közös biztonság- és védelmi 
politikára.

Amint azt a tervezet I. rész 39. cikkének (2) bekezdése is megfogalmazza, továbbra 
is a kormányközi logikán alapuló Európai Tanács állapítja meg az unió stratégiai érde
keit és határozza meg az unió közös kül- és biztonságpolitikájának célkitűzéseit. A kö
zös kül- és biztonságpolitikára vonatkozó európai határozatok elfogadásakor az Euró
pai Tanács főszabályként továbbra is konszenzussal dönt. Álláspontom szerint ebben 
a struktúrában nem nyújt segítséget, nem hat ösztönzően a tagállami együttműködés
re a tervezet azon „langyos" kitétele sem, mely szerint „a tagállamok az unió kül- és 
biztonságpolitikáját a lojalitás és a kölcsönös szolidaritás jegyében tevékenyen és fenn
tartások nélkül támogatják, és tiszteletben tartják az unió e területen elfogadott jogi ak
tusait" [I. rész 15 cikk (2) bekezdés]. Továbbá hogyan és milyen eszközökkel lenne ki
kényszeríthető, hogy a tagállamok tartózkodjanak minden olyan cselekvéstől, amely 
ellentétes az unió érdekeivel, illetve ronthatja az unió mint kohéziós erő eredményes
ségét a nemzetközi kapcsolatokban? A kilencvenes évek kormányközi logikáján alapu
ló uniós külpolitika a kiélezett helyzetekben mindig csődöt mondott, és amint látjuk, 
ezt a struktúrát és gyakorlatot az alkotmánytervezet kidolgozói sem kívánták megvál
toztatni. Nem szab valós keretet az Európai Tanács mozgásterének s azon belül az unió 
vezető tagállamainak az sem, hogy a tervezet folyamatos tájékoztatási és rendszeres 
konzultációs kötelezettséget ír elő az Európai Parlamenttel a közös biztonság- és vé
delmi politika főbb vonatkozásairól és alapvető választási lehetőségeiről. Alapul véve 
a kormányközi struktúrát, mi a biztosíték arra [III. rész 206. cikk (1) bekezdése], hogy 
a tagállamok összehangolják majd cselekvésüket a kül- és biztonságpolitika -  sokszor 
igen kényes -  kérdéseiben a nemzetközi szervezetekben és konferenciákon, és ott 
„képviselik majd az unió álláspontját"? Van-e egyáltalán kialakult és koherens állás
pontja az uniónak ezen a területen? A kilencvenes évek válsághelyzeteiben tapasztal
tak nem ezt támasztják alá. Nem kevésbé kérdéses az sem, hogy az unió azon tagálla
mai, amelyek az ENSZ Biztonsági Tanácsának is tagjai, képesek lesznek-e és szándé
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kukban áll-e egyáltalán védelmezni az unió álláspontját és érdekeit? Tényleg el tudjuk 
képzelni az állandó tagokat, Nagy-Britanniát és Franciaországot, amint saját érdekei
ket háttérbe tolva, közös erővel az unió érdekeiért szállnak síkra?

Összegezve a közös kül- és biztonságpolitika eddigi tapasztalatait, kijelenthetjük, 
hogy a CFSP nem tekinthető a hagyományos értelemben vett „közösségi politikának", 
hiszen mind céljaiban, mind eszközrendszerében és eljárási mechanizmusaiban is 
a tagállamok kormányközi együttműködésére épül. A tagállamok itt ragaszkodnak 
leginkább nemzeti szuverenitásuk fenntartásához, amit jelez az is, hogy ezen a terüle
ten mindmáig egyeduralkodó maradt az egyhangú döntéshozatal. Maastrichtban több 
tagállam erőfeszítései ellenére sem sikerült egy egységes uniós kül- és biztonságpoliti
ka határozott megjelenítését elérni a szerződés szövegében. A CFSP alapvetően kor
mányközi jellegén érdemben sem az amszterdami, sem a nizzai szerződés nem változta
tott és ugyanez mondható el az Európai Alkotm ány tervezetéről is. Ezért úgy tűnik, 
hogy az Európai Unió továbbra sem rendelkezik olyan típusú, a nemzetközi politikai 
viszonyok valamennyi kérdését felölelő, a gyakorlatban hatékonyan működő, egysé
gesen és központilag irányított külpolitikával, mint például az Egyesült Államok. 
E nélkül pedig -  álláspontom szerint -  nem valósíthatók meg azon nagyszabású ter
vek, melyeket a Prodi-bizottság A z új Európa megformálása című munkájában megfogal
mazott. A jövő kilátásait tekintve, még bizonytalanabbá és súlytalanabbá teszi az 
uniónak a nemzetközi térben betöltött szerepét, hogy sem az uniónak, sem az unió ve
zető hatalmainak -  mint azt a három meghatározó uniós tagállam képviselőinek kon
cepcióját áttekintve láttuk -  nincs egy reálisan megvalósítható, a nemzetközi színtéren 
is hatékonyan működő, közös és egységes képe az EU politikai jövőjét és koherens po
litikai együttműködését illetően, mindenekelőtt a nemzeti érdekek szupremáciája és 
védelme miatt.v Jelen helyzetben tehát, sőt a „belátható jövőre" vonatkozóan is -  ami 
a közös kül- és biztonságpolitikát illeti -  igazat kell adnunk Timothy Garton Ashnek, 
aki a XXL század elejének unióját tömören így jellemezte: „az egység lehetetlen, az ösz- 
szeomlás valószínűtlen" (Garton Ash 2001, 66. o.).

A z  európai b iztonság i iden titá s kilátásai
Amint azt láttuk a CFSP terén a kilencvenes években tapasztalható laza kormány
közi egyeztetési mechanizmus, a konszenzusos döntéshozatal, a szegényes eszköztár, 
a megfelelő struktúra hiánya, valamint a nemzeti érdekek előtérbe helyezése a közös
ségivel szemben feltűnővé tette az EU gyakorlati cselekvésképtelenségét. Mindezek 
mellett a boszniai, majd különösen a koszovói háború tapasztalatai nyilvánvalóvá tet
ték, hogy saját védelmi képességek és saját védelempolitika nélkül az unió csak sokad- 
rangú szereplője lehet a nemzetközi politikai viszonyoknak. Ha ugyanis a katonai ütő
képesség oldaláról tekintünk az EU-ra, megállapíthatjuk, hogy a NATO európai tag
államai és maga az unió is tanácstalanul és erőtlenül kísérték végig a balkáni béke

2004. ősz-tél 103



Tóth Kristóf

teremtés egész folyamatát. Nem véletlenül foglalta így össze tapasztalatait Zbigniew 
Brzezinski 1999-ben: „Katonai szempontból Európa ma sem egyéb, mint az Egyesült 
Államok protektorátusa" (De Rose 2001). A balkáni háborúk idején ugyanis Európában 
nemcsak a modern „halálmentes" hadviseléshez való precíz harci eszközök hiányoz
tak, de az uniós tagállamok összesen kétmillió fős hadseregeiből még a koszovói béke- 
fenntartáshoz szükséges 30 ezer, megfelelően felszerelt katonát is csak nehezen tudták 
kiállítani. Kiderült továbbá, hogy a régi típusú hadviselésre szolgáló nagy, lomha (sok 
helyütt még ma is sorozáson alapuló) hadseregek és elavult harci eszközök alkalmat
lanok a mozgékonyságot, csúcstechnológiát és szakértelmet követelő katonai válság- 
kezelésre.

Ha előbb nem, hát a koszovói beavatkozás egyértelműen bebizonyította a nemzet
közi politikai viszonyok szereplőinek -  beleértve itt Európa vezető hatalmait -, hogy 
Európa katonai és védelmi téren az Egyesült Államoktól függ. Ismételten bebizonyo
sodott, hogy az elsősorban amerikai vezetés alatt álló NATO-nak van ténylegesen meg
határozó szerepe az európai biztonságért felelős nemzetközi szervezetek között, s to
vábbá az is, hogy csak a NATO képes tagjait felsorakoztatni a kitűzött cél elérése érde
kében. Feketén-fehéren igazolódtak a transzatlanti viták során amerikai részről el
hangzott szemrehányások az európai védelem fogyatékosságairól. Egyértelművé vált 
az is, hogy az európai biztonságpolitikai hozzájárulás növelése nélkül az unió nem ké
pes nemzetközi szinten Washingtonnal egyenrangúvá válni. Európai biztonsági iden
titás híján folytatódik a „Koszovó- modell", vagyis az, hogy Washington az elkövetke
ző „humanitárius háborúkat" (is) a saját érdekei és feltételrendszere szerint vívja majd 
meg. Mindezek bizonyára hozzájárultak ahhoz, hogy az európai vezetők ezúttal az el
érendő cél lényegére koncentráltak: hogyan lehetne erősebb, jobban koordinált erőket, 
erősebb és jobban koordinált védelmi ipart, gyorsabb és egységesebb politikát kidol
gozni az európai biztonság kérdéseiben.

Az „áttörés" formálisan az 1998. decemberi Saint Maló-i francia-brit csúcstalálko
zón történt, ahol a két fél közösen az Egyesült Államokhoz fűződő szövetségi kapcso
latot kiegészítő, önálló európai biztonságpolitika intézményesítésére tett javaslatot. 
A törekvés franciák általi támogatása érthető, hiszen Párizs Európa-elképzeléseinek 
középpontjában már az ötvenes évektől kezdve a francia-német megbékélésen és 
együttműködésen alapuló olyan közösség állt, amely -  a reformra szoruló atlanti szö
vetséggel párosulva -  mind nagyobb mértékben szabadul fel az amerikai gyámság 
alól. A találkozó Blair általi támogatása kérdéseket hagy maga után, de mint már utal
tunk rá, a brit miniszterelnök szerint az európai elkötelezettség és az Egyesült Álla
mokhoz fűződő „special relationship" távolról sem zárja ki egymást, hanem épp ellen
kezőleg, együtt, helyesen alkalmazva számos előnyt hozhat. Blair maga így fogalma
zott: „sokkal figyelmesebben hallgatnak minket Washingtonban, ha Európában vezető 
szerepet játszunk, és sokkal nagyobb befolyással rendelkezünk Európában, ha Wa
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shingtonban meghallgatnak minket." így pedig már -  az önálló európai biztonsági 
identitás nézőpontjából szemlélve -  nem is olyan átütő erejű a franciák és más uniós 
tagállamok által üdvözölt brit fordulat.

A kölni előzményeket (1999. június 3-4.) követően a három semleges uniós tagállam 
-  Ausztria, Svédország és Finnország -  meggyőzése után került sor az Európai Unió 
1999. decemberi, Helsinkiben tartott csúcsértekezletére. Itt a közös biztonság- és véde
lempolitika feladatát olyan autonóm képességek megteremtésében jelölték meg, ame
lyek lehetővé teszik, hogy -  amennyiben a NATO mint szervezet nem kíván beavatkoz
ni -  az EU katonai műveleteket indítson és hajtson végre válsághelyzetek rendezésére. 
Közös európai célkitűzésként a Helsinkiben elfogadott dokumentum előírja, hogy 2003 
végére az EU-nak képesnek kell lennie egy 50-60 ezer főig terjedő úgynevezett gyors rea
gálású európai haderő két hónapon belül történő telepítésére és ezen katonai erő, Euró
pától maximum 4200 kilométer távolságban, legalább egy éven át történő fenntartásá
ra. Nem „európai hadsereg" megteremtéséről van tehát szó, hanem európai erőfeszíté
sekről azért, hogy szükség esetén az unió megfelelő eszközökkel rendelkezzen a konf
liktusok megelőzésére, a válságok kezelésére és békefenntartó feladatok ellátására.

Nyilvánvaló tehát, hogy az európai biztonság fő letéteményese Helsinki után is 
a NATO maradt. Ugyanez mondható el az Európai Alkotmány tervezetének 2003. jú
niusi megjelenését követő időszakra is (és ami a „belátható jövőt" illeti, nem is fog 
megváltozni egyhamar), mely dokumentum I. rész 40. cikke leszögezi: „Az unió e cikk 
[a közös biztonság- és védelmi politika végrehajtására vonatkozó külön rendelkezé
sekről van szó] szerinti politikája nem érinti az egyes tagállamok biztonság- és védel
mi politikájának egyedi jellegét, tiszteletben tartja azoknak a tagállamoknak az észak
atlanti szerződés alapján vállalt kötelezettségeit, amelyek közös védelmüket az Észak- 
atlanti Szerződés Szervezetében látják megvalósítottnak, és összeegyeztethető az an
nak keretében meghatározott közös biztonság- és védelmi politikával." Tehát tovább
ra is kizárólag a NATO képes és jogosult arra, hogy a tagjai elleni külső támadás ese
tén kollektív védelmet nyújtson. Válsághelyzetekben az „európai haderő" önállóan 
csakis akkor (és ilyenkor is kizárólag ENSZ-felhatalmazással) léphet működésbe, ha a 
NATO -  tulajdonképpen az Egyesült Államok -  „érdektelenséget" fejez ki. Brzezinski 
némiképp rosszmájú meghatározása szerint: „ha a válság komoly, Európa képtelen 
lesz a független védelemre, ha az európai válasz független, az azt jelenti, hogy a vál
ság nem súlyos" (De Rose 2001, 746. o.).

Ennek ellenére a Helsinkiben született döntést Washington -  akkor még -  fenntartá
sokkal fogadta. Úgy tűnik tehát, hogy a koszovói beavatkozás és az azt követő európai 
védelmi és biztonságpolitikában bekövetkezett változás korábban nem tapasztalt éles
séggel vetette fel a Washington és nyugat-európai szövetségesei közötti kapcsolat el
lentmondásosságát. Strobe Talbott korábbi amerikai külügyminiszter-helyettes pél
dául egy 1999. végi londoni előadásában elismerte, hogy az amerikai kongresszus
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többsége „egy jövőbeni európai válságban sem politikailag, sem katonailag nem tartja 
elfogadhatónak az amerikai katonai erő olyan dominanciáját, ahogyan az Koszovóban 
megvalósult". Ezért Washington támogatja egy külön európai biztonsági és védelmi 
erő létrehozását, ám -  így Talbott -  „azt nem akarjuk, hogy ez az európai önálló erő, 
amely először a NATO-n belül jön létre, később kinőjön abból, és végül versenyre is 
keljen vele" (Lhuisser 2000, 302.). Madeleine Albright akkori külügyminiszter is meg
fogalmazta három aggályát, amely amerikai ellenkezést eredményezhet: a közös biz
tonság- és védelmi politika nem vezethet szétválasztáshoz (de-coupling), megkettőzéshez 
(duplication), illetve megkülönböztetéshez (discrimination). A hű szövetséges képében 
akkor még a NATO főtitkári székében ülő Lord Robertson azonnal követte az amerikai 
külügyminiszter asszony „három D-jét", és megfogalmazta három „I-jét": „A transz
atlanti kapcsolat oszthatatlansága (indivisibility), az európai védelmi képességek javítá
sa (improvement) és valamennyi (NATO) szövetséges bekapcsolása (inclusiveness) 
Európa védelmi politikájába" (Van Ham 2000.15. o.).

Azonban ha reálisan nézzük az európai biztonság- és védelempolitika eddigi fejle
ményeit, beláthatjuk, hogy nem voltak és egyelőre nem is lehetnek valós alapjai az 
amerikai „félelmeknek". Mindazonáltal érthető, hogy Washington Európa minden rez
dülésére kényesen figyel. Ettől függetlenül továbbra is mértékadóak Brzezinskinek az 
Egyesült Államok és Európa viszonyában a biztonsági és védelmi kérdéseket illető, 
korábban idézett megállapításai.

Ami például a szétválasztás kérdését illeti, hivatalosan a NATO európai tagállamai, 
amelyek közül 11-en egyben az EU-nak is tagjai (ez a szám 2004. május 1-jétől 19-re 
emelkedett), mindig is vétójoggal rendelkeztek az atlanti szövetség döntései felett, hi
szen azok konszenzussal születnek. Következésképpen ezek az államok elméletileg 
megakadályozhatnák a NATO -  észak-amerikai tagok által támogatott -  döntéseinek 
elfogadását, és így megvalósíthatnák az európai biztonság „szétválasztását" az Egye
sült Államokétól. Tekintettel azonban az unió USA-hoz mért jelenlegi szerény „védel
mi" képességeire: nem árt még egyszer emlékeztetni, hogy Helsinkiben nem önálló 
európai hadseregről, hanem lényegében a petersbergi feladatok ellátásához szükséges 
katonai erő létrehozásáról döntött az unió, amely mind létszámát, mind technikai fel
szereltségét, mind a reá fordított anyagi forrásokat tekintve jóval elmarad az amerikai 
védelmi képességektől, és ezért -  amint az a kilencvenes években bebizonyosodott -  
csak a „szennyes eltakarítására" képes. Ráadásul az ebben a témakörben született 
uniós dokumentumok mind a NATO-val vagy mellette képzelik el Európa védelmé
nek biztosítását, így megalapozatlan lenne arra gondolni, hogy a közös biztonság- és 
védelmi politika -  jelenlegi állapotában -  olyan változást eredményezhet, amely tény
legesen létrehozza, illetve kiélezi a szétválasztás problémáját. Úgy tűnik, hamar belát
ták ezt az amerikaiak is, és az Egyesült Államok felismerte, hogy az Európai Unió üj 
vállalkozása meglehetősen korlátozott célokkal rendelkezik, s nem veszélyezteti az
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USA által önmagának igényelt világpolitikai vezető szerepet. Ezt a nézőpontot erősí
tette meg Richard Haas, a washingtoni Brookings Institution igazgatója is, aki kifejtette: 
„Washingtonban senki sem hiszi azt, hogy az elkövetkező tíz-tizenöt évben olyan 
európai védelmi identitás születhet, amely független lenne a NATO-tól, vagy esetleg 
versenyre is kelne vele" (Economist, 2001. február 15.). Ezt az elképzelést tovább erő
sítették a 2001. szeptember 11-ei események, hisz a kétpólusú világrend lezárultával az 
Amerikában bekövetkezett terrormerényletekig nem volt olyan világosan érzékelhető 
fenyegetés, amellyel az Egyesült Államok és Európa közösen nézhetett volna szembe, 
ami következésképpen az összefogás felé terelte volna a két szereplőt. Mielőtt azonban 
a közeledés felhőtlen pillanatairól beszámolnánk, nem árt újra emlékeztetni arra, hogy 
bár Washington utóbb belátta az európai közös biztonság- és védelmi politika rá néz
ve kedvező elemeit (egy olyan Európa ugyanis, amely az eddiginél esetleg nagyobb fe
lelősséget képes vállalni a kontinens perifériáján zajló konfliktusok kezelésében, meg
szabadíthatja az Egyesült Államokat bizonyos terhektől, és ezáltal lehetővé válik, hogy 
az érdekeit globálisan meghatározó unilaterális hatalom más térségekre összpontosít
hassa figyelmét), azt azonban esze ágában sincs engedni, hogy Európa túllépjen jelen
legi védelmi keretein.

Abban az esetben azonban, ha az EU ambiciózusabb terv megvalósításához kezde
ne hozzá,VI az amerikai politika várhatóan visszatérne a fenntartások hangoztatásá
hoz, és ürügyként használná az európai fejleményeket az „öreg kontinens" fokozatos 
magára hagyására. Ezt követően az USA jelenlegi páratlan helyzetéből kifolyólag ese
tenként és önkényesen dönthetné el, hogy melyik Európa és Európa környéki válság 
kezelésébe kíván bekapcsolódni s melyeket hagyja meg az uniós tagállamoknak. Ez vi
szont tekintettel az unió jelenlegi igencsak korlátozott hadműveleti képességére, való
színűleg végzetes lenne az unióra nézve. Azt hiszem, nehéz fába vágta fejszéjét 
Romano Prodi, mikor hivatalba lépése után azt a kijelentést tette, hogy az unió önálló 
katonai cselekvőképességének megteremtését bizottsági elnöksége „legfontosabb mér
földkövévé" kívánja tenni.

Következmények

Erősebb és gyengébb
Az erős és a gyenge relatív tényezők, mindig viszonyítás kérdései. Amíg a nemzet
közi politikai viszonyok szereplői között különbségek (mérhető, számszerűen kifejez
hető különbségekről, valamint olyan, csak pillanatnyi érvénnyel megálló kijelentések
kel leírható állapotokról van szó, mint a meggyőzhetőség, a sebezhetőség vagy a mo
tiváció) állnak fenn, mindig lesznek erősebbek és gyengébbek mivel e pozíciókhoz 
konkrét tartalmak rendelhetők. Az erősebb és a gyengébb pozíciók tehát kézzelfogha
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tó valóságok a nemzetközi politikai viszonyokban, de e pozíciók nem véglegesek, még 
kevésbé eleve elrendeltek, s mindig az adott konkrét helyzetben releváns paraméterek 
függvényében értelmezendők (Bíró Gáspár, 1998. 93-94. o.).

Napjaink nemzetközi politikai viszonyaiban az Egyesült Államok az erősebb, az 
Európai Unió pedig a gyengébb pozíciójában van. Egyértelmű ez a viszony a katonai 
képességek tekintetében, de a külügyi stratégiák és azok megvalósíthatóságának vo
natkozásában is, mindenekeló'tt a nemzetközi politika valamennyi kérdését felölelő, 
a gyakorlatban hatékonyan működő, egységesen és központilag irányított uniós kül
politika hiányából következően. Sőt hiába a gazdasági volumenek hasonlósága a két 
entitás tekintetében, az a tény, hogy az unió adott helyzetben képtelen gazdasági ha
talmát saját katonai képességeivel alátámasztani, törvényszerűen a gyengébb pozíció
jába taszítja az EU-t. De mi a forrása és természete ennek a viszonynak valójában? Mi
kor kezdődött és hová vezet(ett)? Többek között ezt a kérdéskört feszegeti Robert 
Kagan Power and Weakness c. munkájában24 (később könyv alakban is megjelent és az 
uniós tagállamok külügyminisztériumaiban szinte kötelező olvasmánnyá vált).

Kagan kiindulópontja és egyben központi gondolata, hogy véget kell vetni annak 
a látszatnak, miszerint az európaiak és az amerikaiak azonos nézőpontból szemlélik a 
világot. Meglátása szerint a hatalom eszközeként felfogott (katonai) erő használatának 
valamennyi lényegi kérdésében -  hatékonyság, morális vonatkozások például -  a két 
entitás szemlélete merőben eltérő. Míg ugyanis Európa elfordul, pontosabban Kagan 
szerint túllép az erő alkalmazásán, és a szabályok, jogi keretek, továbbá a nemzetközi 
tárgyalások és más együttműködési formák önmagában zárt világába lép be, amely 
nem más, mint a poszthistorikus béke és relatív gazdagság paradicsoma, vagyis a kanti 
örök béke megtestesülése, addig az Egyesült Államok továbbra is az erő terminusai
ban „kommunikáló" anarchikus hobbesi természeti állapotba ragadva éli mindennap
jait. Ez utóbbi világ szöges ellentéte tehát az előbbinek. Itt ugyanis a nemzetközi jogi 
szabályozások realitásukat vesztik, a valódi biztonsághoz és a liberális rend előmozdí
tásához ugyanis elengedhetetlen a megfelelő katonai erő birtoklása és annak szüksé
ges helyzetben való használata. Kagan ezt szimbolikusan így fejezi ki: „Az amerikaiak 
a Marsról, az európaiak a Vénuszról származnak."

Ezek a szemléletbeli különbözőség -  Kagan szerint -  nem átmeneti, a transzatlanti 
szakadék okai ugyanis „mélyek, hosszabb múltra tekintenek vissza, és valószínűleg 
maradandók". A XXI. század elején az amerikaiak jókra és gonoszakra, barátokra és el
lenségekre osztják fel a világot, míg az európaiak jóval komplexebbnek tekintik azt. 
Az amerikaiak nemzetközi kapcsolataikban, valós vagy potenciális ellenségeikkel 
szemben hamar a kényszerítés, az erőszak eszközeihez nyúlnak, a diplomáciában ke
vésbé türelmesek. Hajlamosak az unilaterális gondolkodásmódra, továbbá arra, hogy 
a végleteket keressék, valamint a problémák „megoldására", a fenyegetettség meg
szüntetésére törekednek. Ugyanakkor kevésbé mutatnak hajlandóságot, hogy olyan
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nemzetközi szervezeteken keresztül cselekedjenek, mint például az ENSZ, szkeptiku
sabbak a nemzetközi jogot illetően, és ha szükségét látják, ezeket a kereteket átlépve ér
vényesítik érdekeiket. Eközben az európaiak azt bizonygatják, hogy a problémákat ők 
árnyaltabban és szofisztikáltabban közelítik meg. Megpróbálnak másokat finom és 
közvetett eszközökkel befolyásolni, toleránsabbak a kudarccal szemben és megértőb
bek a megoldás lassabb megvalósulása esetén is. Általában a problémákra adott békés 
válaszok olyan formáit részesítik előnyben, mint a tárgyalás, a diplomácia, a meggyő
zés és a rábeszélés. Könnyebben és gyorsabban hivatkoznak a nemzetközi jogra, szer
ződésekre, a viták megítélésében pedig a nemzetközi álláspontra. „Kereskedelmi és 
gazdasági kötelékeket próbálnak meg felhasználni a nemzetközi viszonyok pacifikálá
sára. Gyakran a folyamatot hangsúlyozzák az eredménnyel szemben, abban a hitben, 
hogy a folyamat végül is majd meghozza a kívánt eredményt."25

Bár Kagan maga is elismeri, hogy az Atlanti-óceán két oldaláról festett kép leegysze
rűsítése a valóságban komplexebb helyzetnek, azonban úgy látja, hogy ez nem vonja 
kétségbe azon állítását, miszerint Európa és Amerika nézőpontjai alapvetően külön
böznek. Ezek a nézőpontok azonban soha nem voltak statikusak, hanem idővel a két 
entitásnak a nemzetközi viszonyokban betöltött pozícióitól függően változtak. Kagan 
tehát elveti azt az elsősorban európaiak által gyakran hangoztatott álláspontot, mely 
szerint az ő „békésebb" mentalitásuk a történelem távlataiba nyúlik vissza, a Power and 
Weakness szerzője ezzel szemben azt mondja, hogy ez az európai szemléletmód egé
szen új keletű. Állítását pedig egészen az első világháborúig jellemző több száz éves 
„európai nagyhatalmi politizálással" és azon időknek a napjaink amerikai mentalitá
sával közös vonásaival támasztja alá. A XVIII-XIX. század eleji Amerika pedig azokat 
a jegyeket mutatta és azokat a verbális fordulatokat használta, mint manapság Európa. 
Ezeknek a nézőpontoknak, megnyilatkozásoknak és a nemzetközi viszonyokban alkal
mazott eszközöknek a forrása Kagan szerint tehát nem más, mint az erősebb és gyen
gébb változó pozíciói:

„Amikor az Egyesült Államok gyenge volt, közvetett stratégiákat alkalmazott, mely 
a gyengébb stratégiája, most, mikor meg erősebb, az erősebbnek megfelelően viselke
dik. Mikor az európai nagyhatalmak az erősebb helyzetében voltak, az erőből való po
litizálásban és a háborús dicsőségben hittek. Most azonban a gyengébb szemüvegén ke
resztül nézik a világot. Ez a két igen különböző nézőpont az -  vagyis az erősebbé és 
a gyengébbé, amely magától értetődően alakította ki az eltérő stratégiai szemléletet..."

Kagan álláspontja szerint az erősebb és a gyengébb materiális, valamint pszichológiai 
forrásokból táplálkozó, a kilencvenes évek folyamán egyre szélesedő, majd George W. 
Bush első elnöki beiktatásával elmélyülő „transzatlanti hatalmi rés" (transatlantic 
power gap) szinte visszafordíthatatlanul növekszik. Ennek az erősebb-gyengébb vi
szonynak a tudatosulása pedig -  Kagan szerint -  egy tökéletesen érthető averziót szült 
az európaiakban a katonai erő alkalmazásával, valamint az anarchikus hobbesi világgal
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és benne az USA unilateralizmusával szemben -  mely körülveszi őket. A gyengébb, 
európai szemüvegen keresztül nézve tehát napnál világosabb, hogy miért hangoztatja 
Európa a nemzetközi joghoz, intézményekhez, keretrendszerhez és a multilateraliz- 
mushoz való visszatérést: mert nem képes unilaterálisan, de legalábbis az Egyesült 
Államokat ellensúlyozó mértékben cselekedni a nemzetközi térben, s ezáltal sebezhető
vé vált a hobbesi világban. Inkább bemenekült a Kant-féle örök béke „szigetére" és on
nan -  hol kritizálva, nagy ritkán egyetértve, de leginkább tanácstalanul és tehetetlenül 
-  kíséri figyelemmel az eseményeket. Ezt az európai idealizmust fogalmazza meg 
Joschka Fischer már idézett munkájában, melynek egyik lényegi mondanivalója az volt, 
hogy 1945 után Európa -  történelmi tapasztalataiból tanulva -  túllépett a „balance of 
power" régi struktúráján és „felfedezett" egy a békét szolgáló új rendszert a nemzetközi 
viszonyokban. Lényegét tekintve nem állít mást Robert Cooper The Post-Modern State26 
című írásában sem. Cooper szerint a vesztfáliai államrendszerrel létrejött „balance of 
powert" a második világháborút követően egy a világ egészére kiterjedő, bilaterális 
„balance of terror" váltotta fel. Ez utóbbi azonban nem volt más, mint a vesztfáliai rend
szer kulminációja, amely a szovjet birodalom bukásával ért véget. Napjainkra pedig a 
premodern, a modern és a posztimperiális posztmodern államok hármas rendszerével állunk 
szembe. Ebbe az utóbbi -  a kanti örök béke világát idéző -  úgynevezett posztmodern 
államok sorába helyezi Cooper az Európai Uniót is. Ez a -  Cooper szavaival élve -  „mo
rális tudatosságon" alapuló posztmodern Európa pedig nem kevesebbel, mint az „euró
pai csoda" univerzális igényű kiterjesztésével, egyfajta új civilizatórikus misszióval lép 
fel: Európában „a nyers erők közötti játékot felváltotta a joguralom... az erőpolitizálás 
elveszítette befolyását". Az „integráció sikere által pedig bebizonyítjuk a világnak, hogy 
lehetséges a béke egy (új) formájának megteremtése". (Részlet Romano Prodinak az 
Institute d'Etudes Politiques párizsi székhelyén 2001. május 29-én elmondott beszédé
ből.) Úgy tűnik azonban, hogy mind Prodi, mind pedig számos európai elfelejti, hogy 
az integráció „sikere" nagymértékben függött -  már az indulásakor -  az amerikaiak ál
tal biztosított védelmi ernyőtől, s ennek az európai idealizmusnak ma sem lenne tápta
laja Amerika európai jelenléte nélkül. Európa tehát azért utasíthatja el az erőpolitikát, 
mert az USA (NATO) által „védve" van a külső támadóktól. Önmaga, a békefenntartás
ra „alkalmas" katonai erejével erre képtelen lenne. Már csak ezért sem lenne képes 
Európa a cooperi kettős mérce szerint a dzsungelben, a dzsungel törvényei szerint cse
lekedni. Továbbá ezért is nagyon abszurd a posztmodern Európa vállalt missziója -  
vagyis az erő ellenzése -  egy olyan világban, amely sokkal inkább a hobbesi anarchikus 
természeti állapotra emlékeztet, mintsem egy a nemzetközi jog által kereteket adó nem
zetközi rendre. Van tehát némi igazság abban, amit Feliks Gross (már!) röviddel a má
sodik világháborút követően leírt: „Az európai idealizmus nagy tragédiája az ígéretek 
és a valóság közti ellentét."27 Nehéz ezek után hitelt adni számos európai vezetőnek, 
akik Európa esszenciális szerepéről beszélnek a világban.
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Úgy tűnik tehát, hogy a nemzetközi problémákat nem lehet megoldani az európai 
elképzelés szerint, és itt nem csak a megfelelő' katonai erő hiányáról, valamint az euró
pai idealizmus abszurditásáról van szó. Bár az európaiak -  szemmel láthatóan -  tény
leg kizárták egymás között az erő alkalmazását, de ez még közel sem jelenti azt, hogy 
együtt és egyetértésben építenék az európai paradicsomot. Számos és gyakran nagyon 
eltérő nézet létezik Európa jövőjéről, sok esetben lehettünk tanúi az egymás iránti bi
zalmatlankodásnak, a hangzatos szavak mögött meghúzódó, többnyire divergens 
nemzeti érdekeknek, a hatalmi emlékek szülte „idejétmúlt" impulzusoknak, a bővítés
sel előtérbe kerülő intézményi reformok problémáiról, az erősödni látszó demokrati
kus deficitről stb. nem is beszélve. Úgy látom tehát, hogy Európa még távol áll attól 
a globális szerepvállalástól a nemzetközi politikai viszonyok vonatkozásában, mellyel 
vezetői kecsegtetnek bennünket. Álláspontom szerint a jelenlegi Európai Unió nem áll
ná meg a helyét a nemzetközi politikai térben az óceán másik oldaláról kapott védel
mi ernyő nélkül. Egyetértésben azzal, amit Böröcz József28 a keleti bővítés vonatkozá
sában az EU birodalmi vonásairól írt, én úgy látom, nem kell tartanunk attól, hogy 
Európa a belátható jövőben mint birodalmi tényező jelenik meg a nemzetközi viszo
nyok színpadán. Ha a birodalom kérdéskörének aspektusából vesszük górcső alá 
Európát, akkor azt mondhatjuk, hogy még a „magország" kiépítésének bizonytalan és 
kétséges kimenetelű lépéseinél sem igen tart. Sem az előzőekben külső tényezőnek ne
vezett nemzetközi tér, mindenekelőtt az Egyesült Államok unilateralizmusa, sem pe
dig a belső tényezők nem kedveznek ahhoz, hogy jelenleg és a közeljövőben az EU esz- 
szenciális szerepet töltsön be a világban. Sokkal előrelátóbb lenne az Európai Unió, ha 
-  legalább ideiglenesen -  elfogadná a gyengébb szerepkörét, és óvakodna az Egyesült 
Államok unilateralizmusának bírálatától, már csak azért is, mert -  ahogyan Kagan is 
utal rá -  ha az USA megelégeli a becsmérlő szavakat, Európa könnyen egyedül talál
hatja magát. A mélyülő „transzatlanti rés" azonban Amerikának sem jó, mert mint 
Kagan előrevetíti: „Ha a Nyugat (tartósan) megosztottá válik, eltűnik" (Kagan 2003, 
80. o.). Mivel valójában semelyik félnek nincs szüksége arra, hogy a „Nyugaton" belül 
„civilizációs összecsapásra" kerüljön sor, így nemigen marad más alternatíva, mint 
amit Kagan is javasol: az amerikaiaknak, (de főképp) az európaiaknak az a (ideiglenes) 
feladatuk, hogy „alkalmazkodjanak az USA hegemóniájának új realitásaihoz."*
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Jegyzetek
I Bíró Gáspár: Világkormány, világállam, globális kormányzás című munkája kitűnő összefoglalását ad

ja e témakörnek. Liget, 2001.12. sz. és 2002.1. sz.
II Érdemes itt utalni a The Defense M onitor egyik cikkére, melyből tájékozódhatunk az Egyesült Államok 

katonai kiadásinak jelenkori méreteiről. A cikk szerint a 2004-es költségvetési évre (FY 04) tervezett ka
tonai büdzsé 399,1 milliárd dollárra rúg. Christopher Heilman kifejti, hogy ez az összeg több mint hat
szorosa annak, amit Oroszország, vagyis a világ második legnagyobb katonai büdzsével rendelkező 
országa költ el egy év alatt hasonló célokra. További összehasonlításként elmondja, hogy az Egyesült 
Államok katonai kiadása több mint húszszorosa a hét, Pentagon által hagyományosan lator államnak 
nevezett országéhoz (Kuba, Irán, Irak, Líbia, Észak-Korea, Szudán és Szíria) képest. Az Egyesült Álla
mok és közeli szövetségeseinek (NATO-tagállamok, Ausztrália, Japán és Dél-Korea) együttes kiadásai 
pedig a vüág összes katonai kiadásainak több mint kétharmadát teszik ki. (Christopher Heilman: The 
Pentagon's Fiscal Year 2004 Buget Request: Still Growing Strong. In: The Defense Monitor. Center for 
Defense Information -  Washington, D.C. Vol. 32. No 2. 2003. április-május.)

III Elemzők véleménye szerint azonban ez a „kedvező" fordulat mind kínai, mind pedig orosz rész
ről gyorsan visszaalakulhat, és a korábbi politikához való visszatéréshez vezethet, ha Amerika 
továbbra is az unilateralizmus hadi ösvényén halad. Példának okáért az eddigi fejlemények azt mu
tatják hogy, az orosz-amerikai „antiterrorista szövetséget" a széthullás veszélye fenyegeti, egyrészt 
azért, mert Oroszország csatlakozott a legutóbbi iraki háborút ellenző francia-német tengelyhez 
(mire válaszul az Egyesült Államok kizárta Oroszországot az iraki újjáépítésben való részvételből), 
másrészt pedig azért, mert az USA -  unilaterális pozíciójának védelme érdekében -  meg kívánja 
előzni Oroszország újbóli megerősödését és „szuperhatalommá" válását azáltal, hogy mindinkább 
kiterjeszti befolyását a volt szovjet tagköztársaságokban (ez pedig nyilvánvalóan komoly orosz ér
dekeket sért). Moszkva például azzal vádolja Washingtont, hogy részben az Egyesült Államok áll 
Eduard Sevardnadze volt grúz államfő 2003-as bukása és a közismerten Amerika-barát Mihail 
Szaakasvili hatalomra jutása mögött. Tbiliszi után -  a vérszemet kapott -  Amerika nem valószínű, 
hogy megáll majd. A jövőben nem kizárt, hogy a két hatalom érdekellentétei újra fellángolnak, pél
dául a közép-ázsiai volt szovjet tagköztársaságok -  Üzbegisztán, Kirgizisztán és Tádzsikisztán -  te
kintetében, nem is szólva Fehéroroszországról, Moldováról és Ukrajnáról. (Németh András: 
Orosz-amerikai kapcsolatok: Fagyos szelek. H V G , 36. évf. 6. sz. 25-27. o., 2004. február 7.)

IV Ne feledjük el, hogy Blair beszéde csaknem egy évvel a 2001. szeptember 11 -ei terrortámadás előtt 
hangzott el, melyet követően se híre, se hamva az USA túlsúlyát ilyen kontextusban megfogalmazó 
nyüatkozatoknak a brit miniszterelnök részéről. Továbbá, a centripetális sugallattól eltekintve, a „szu
perállam" nemkívánatos volta implicit módon próbálja megakadályozni az EU egyfajta a NATO-tól 
(ahol az amerikai-brit dominancia érvényesül) független végrehajtó szervezetének a kialakulását.

V Továbbá álláspontom szerint nincs valós garancia arra -  a koncepciókat felvázoló politikusoknak az 
exkluzív klubtól való szóbeli elhatárolódását nem tekintem elegendőnek -, hogy a fischeri „élcsapat", 
vagy a chiraci „pioneer group", melyből természetesen Nagy-Britannia sem akar kimaradni, ne váljon 
zárt belső maggá az unión belül, amely által az EU sokkal merevebbé válna, a demokratikus működés
től pedig még távolabb kerülne. Ez a folyamat már korábban elkezdődött, gondoljunk például vissza a 
nizzai alkura, amikor is a francia elnökség arra tett kísérletet, hogy a majdani új tagállamoknak demog
ráfiai súlyuknál kevesebb szavazatot juttassanak -  mivel Chirac elnök szókimondóan nyers véleménye 
szerint „helyénvaló, hogy a régi tagállamok, amelyek olyan sokat tettek le az asztalra, többet kapjanak, 
mint az újak, akik a problémákat hozzák." (Economist, 2000. december 19.) Az exkluzív klub megvaló
sulása felé vezető út gyakorlati mintapéldájaként említhető továbbá az uniós diplomáciai sikernek el
könyvelt azon „eredmény" 2003 októberében, miszerint Irán aláírja az atomsorompó-szerződés kiegé
szítő jegyzőkönyvét (pár nappal később az MTI már a félreértett iráni együttműködésről tudósít). Mi 
ebben az exkluzivitás? Az, hogy az uniót a német (Joschka Fischer), a francia (Dominique de Villepin) 
és a brit (Jack Straw) külügyminiszter képviselte a tárgyalásokon, miközben Köln óta (1999. június) ál-
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Utólag már van olyan európai, aki fogadja a hívást, ha Henry Kissinger telefonál, vagyis „létezik" olyan 
ember, aki összehangolja az unió közös kül- és biztonságpolitikáját. Ez pedig több mint szimbolikus 
kérdés. (Irán beengedi az ellenó'röket. Magyar N em zet, 2003. október 22., szerda. 14. o.)

VI Ez az alternatíva egyébként nehezen elképzelhető'. Mind ez idáig ugyanis fennmaradtak a tagállamok 
közötti alapvető álláspontkülönbségek: vannak államok, amelyek kölcsönös garanciákat tartalmazó 
európai védelmi rendszert szeretnének (Franciaország), vannak olyanok, amelyek ezt nem akarják 
vagy azért, mert katonailag el nem kötelezettek (Ausztria, Svédország, Finnország), vagy azért, mert 
a NATO-t tekintik biztonságuk tényleges garanciájának, nem pedig egy még nem létező európai 
struktúrát (Németország, Dánia, Hollandia). A Nagy-Britannia által 1998 decemberében tett kétes lé
péssel meginduló folyamat eredménye csupán részleges, hiszen nem a védelem és a biztonság egészé
nek európaizációjáról van szó. Az európaiak a védelemnek csak egyik területén hajlandók integrálni 
lépéseiket. Azon, amely nem a hagyományos országvédelmet szolgálja, hanem csak a szélesebb nem
zetközi érdekeket figyelembe vevő, válságkezelő és békefenntartó feladatokban való részvételt. 
A CFSP-ből a CESDP-vé átalakuló terület tehát nem a kollektív védelem szervezetévé való átalakulás 
útján halad. Továbbá azt se felejtsük el, hogy egy a jelenleginél ambiciózusabb terv megvalósításához 
nincsenek meg a megfelelő anyagi források, más technikai feltételekről nem is beszélve. A többnyire 
„posztmodem" felfogású európai lakosság ilyen irányú vállalási hajlandóságára pedig (egy európai 
WTC jellegű katasztrófát leszámítva), nem lehet alapozni.

* E munka az ELTE AJK Politikatudományi Intézetében, 2004. júniusában megvédett szakdolgozat rövidített vál
tozata.
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Résumé

The Place of the European Union in the New World Order

The essay discusses a topic that excites politicians, experts and, naturally, Brussels 
itself. It examines the relations between the European Union and the United States, as 
well as the place of the EU in the international political arena after the terrorust actions 
on September 11th, 2001. It tries to find the roots of the long-standing and recently 
opening 'transatlantic gap' between the two sides of the Atlantic in the light of the new 
American military doctrine (the National Security Strategy) and the theoretical and 
practical problems relating to the present and the future of the EU as a political 
community. Finally, it also discusses the question of how this gap could be bridged.

D ie S te llu n g  der Europäischen U nion  in der neuen W eltordnung

Die Abhandlung untersucht ein außerordentlich aktuelles Thema, das die Politiker, 
Experten und natürlich auch Brüssel selbst beschäftigt. Sie untersucht das Verhältnis 
zwischen der Europäischen Union und den USA, sowie die Position und die Rolle der 
EU in den internationalen politischen Verhältnissen nach dem terroristischen Attentat 
des 11. Septembers 2001. Die neue amerikanische militärische Doktrin (NSS) sucht im 
Spiegel der die Gegenwart und Zukunft der EU als politische Gemeinschaft 
spannenden theoretischen und praktischen Probleme die Antwort auf die Frage, worin 
der zwischen den beiden Seiten des Atlantischen Ozeans seit längerer Zeit verborgene 
und sich in der letzten Zeit erweiternde „transatlantische Spalt" seinen Ursprung hat, 
und wie sich dieser überbrücken ließe.
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