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Bevezetés

Az európai szomszédságpolitika (ENP) első intézményi fejlődési ciklusának a vé-
géhez közeledik. Az elmúlt fél évtized során kialakult a szomszédságpolitikát 
jellemző sajátos működési mód, amely nagy vonalakban a csatlakozási politika 

eszköztárát képezi le, ugyanakkor hivatalosan teljesen eltérő célt – a keleti szomszéd or-
szágok tagsági perspektíva nélküli demokratikus fejlődését, a déli dimenzió partnereinek 
jogállami tökéletesedését és a gazdasági, társadalmi, kulturális kapcsolatokat – igyekszik 
szolgálni. A politikához hozzárendelődött a költségvetésben is szereplő pénzügyi eszköz 
(ENPI), az intézményi keretek kitöltése folyamatban van (akciótervek). Ezzel egy időben 
ugyanakkor az első tanulási-visszacsatolási periódus is lezárulóban van, amely felfedte, 
hogy a szomszédságpolitika nagy gyengesége, hogy nem kínál politikai végcélt, nem hoz 
létre az EU és partnerei által közösen működtetett intézményeket, és így a partnerorszá-
gokat nem teszi stakeholderekké. A tagállamok pedig megosztottak a két dimenzió relatív 
súlya és a követendő célkitűzések tekintetében egyaránt.

Az első intézményesülési periódus végén törvényszerűen bekövetkező lappangó vál-
ság, amelynek tudatosodása a visszacsatolási folyamatok legfőbb eredményének tekint-
hető, szerencsétlen módon egybeesett a szélesebb politikai környezet átalakulásával is. 
A kilencvenes években befagyasztott konfliktusok egy része kiújulhat, valamint a „nagy-
hatalmi vákuumra” tervezett keleti szomszédságpolitika zónája egyszerre egy (újra) 
felemelkedő bizalmatlan szereplő, Oroszország saját „közel-külföldjére” irányuló külpo-
litikai ambícióinak is célterületévé vált.

Együttesen a két – belső és külső – tényező ahhoz vezetett, hogy időszerűvé vált, illetve 
már meg is kezdődött az európai szomszédságpolitika – és azon belül a keleti dimenzió – 
újragondolása. Ennek a folyamatnak a klasszikus diplomáciai (bilaterális kapcsolatok 
Oroszországgal és a partnerállamokkal) és a belső intézményes dimenziója szükségsze-
rűen feltételezi egymás sikerét, és ezért a közelmúltban született felvetések (a valóban 
hivatalos és egyértelmű állásfoglalásnak tekinthető megnyilvánulások ritkák) jellemzően 
egyszerre igyekeznek mindkét dilemmára megoldást találni.

Konfliktusok és partnerség

A keleti szomszédságpolitika célrégiójának konfliktuspotenciálja két markánsan 
különböző típus együtteséből áll össze. A térségben egyfelől kialakulhatnak 
a) Oroszország és partnerországok közötti, valamint b) partnerországok közötti, 

illetve azokon belüli, de jellemzően átcsapással fenyegető konfliktusok. Szükséges továb-
bá megkülönböztetni hagyományos, fegyveres (amelyre a Kaukázust leszámítva kevés 
az esély) és egyéb, de a tágabb értelemben felfogott biztonságot nagyon is veszélyeztető 
konfliktusokat (energiaviták, ellenséges beavatkozás más állam belügyeibe), melyekből 
szintén kialakulhat komoly, adott esetben a régión túlmutató következményekkel bíró 
szembenállás.
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A tagállamoknak a szó legszorosabb értelmében vett közvetlen érdekük nincs a lehet-
séges konfliktusokban, ám több állam rendkívül kockázatos pozícióba kerülne ezek kirob-
banása, eszkalációja esetén. Mindenekelőtt a következő forgatókönyveket kell számba 
venni:

– Orosz-ukrán konfliktus esetén az EU-n belül rendkívül kiéleződne egyfelől az „új 
hidegháború szószólói” és a „fagyos pragmatisták”, másfelől a „barátságos prag-
matisták” és a „trójai falovak” közötti érdek- és felfogásbeli ellentét, képtelenné 
téve az EU-t érdekei hatékony képviseletére. Lengyelország politikai elitje ilyen 
szempontból retorikai csapdában van, de Csehország, sőt adott esetben Svédország 
és Nagy-Britannia is könnyen más államok számára nem elfogadható fellépés szó-
szólójává válhatna. Ez potenciálisan azzal fenyeget, hogy az EU nem lesz képes 
a konfliktus következtében energiabiztonsági kockázatokat elszenvedő tagállamai 
érdekében semmit sem tenni, és könnyen elvesztheti Oroszország jelenlegi feltételes 
készségét az óvatos együttműködésre.

– Az orosz–grúz konfliktus kiújulása nem valószínűsíthető, ám a jelenlegi befagyasztott 
állapot is komoly kockázattal jár, különösen, ha egyes tagállamok vezetői a lengyel 
elnökéhez hasonló provokatív fellépések terepeként kezelik a jövőben is.

– Az örmény–azeri ellentét kiújulása közvetlen energiabiztonsági kockázattal járna, ám 
mivel itt nemcsak hogy nem megosztottak az EU érdekei, de még az orosz stabilizá-
ciós érdekekkel is egybevágnak, ez az amúgy egyre elképzelhetőbbé váló konfliktus 
nem hordoz olyan stratégiai kockázatot, mint az orosz–ukrán szembenállás.

– Jelen pillanatban a transznyisztriai konfliktus és a várható orosz–belorusz súrlódá-
sok eszkalációja nem valószínűsíthető, inkább az fenyeget, hogy az EU törekvései 
ezekben az országokban látványosan kudarcot vallanak – ám ez nem jelent közvet-
len kockázatot a tagállamok számára.

Álláspontok az EU-ban

Az energiabiztonsági kockázatokon és az európai–orosz viszony megromlásának 
lehetőségén túl figyelembe kell venni egy általánosabb hatást, amelyet az – akár 
nyílttá nem is váló – orosz nagyhatalmi politika által gerjesztett regionális 

feszültségek okoznának. Az EU tagállamainak egy markáns csoportja – a „fagyos pragma-
tisták” – a Moszkvával szembeni „reálpolitikai” természetű bizalmatlanság és a normatív, 
jogcentrikus és univerzalista értékeket hangoztató külpolitika sajátos elegyével közelít 
a térséghez és Oroszország szerepéhez. Ezek az államok vállalandónak ítélik az orosz 
befolyás növekedésének megakadályozása érdekében tett, normatív eszközökkel operáló 
fellépést, kiélezve ezzel köztük és a Moszkva iránt inkább „jóindulatú” pragmatikusok 
közötti nézetkülönbségeket. Ilyen helyzetben a megosztott EU-val szembekerülő orosz 
diplomácia – ha hihetünk eddigi reflexeiben – minden esetben a kapcsolatok megrom-
lásával fenyegetve igyekszik majd az EU-n belüli pragmatistákat a kritikával fellépő 
államokkal szembefordítani, s reményei szerint idővel tartósan megbénítja a kelet felé 
irányuló európai szerepvállalást.
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A fentiekben bemutatott lehetőségek együttesen az EU ún. voice-dilemmájának to-
vábbi súlyosbodásához vezethetnek, tehát ahhoz, hogy a tagállamok egymás fellépéseit 
kioltva, közös álláspont kialakítása nélkül, vélt vagy valós érdekeik alapján más és más 
külpolitikai javaslatokkal állnak elő a különböző helyzetekben.

A déli és keleti szomszédság, amint azt eltérő informális elnevezésük (Európa 
szomszédai, európai szomszédok) is jelzi, jellegében lényegesen eltér. Délen nem lehet 
más a cél, mint a rule of law előmozdítása, stabil biztonság- és migrációs politikai, va-
lamint kereskedelmi-gazdasági környezet létrehozása. Keleten a cél a demokratizáció; 
azaz informális konszenzus létezik azzal kapcsolatban, hogy az „európai szomszédok” 
éppen azért „európaiak”, mert fejlődési perspektívájuk magában foglalja a stabil demok-
ratikus társadalmak kialakulásának ma még sok esetben messze eső célját. Önmagában 
ez a kettősség nem adna okot arra, hogy az eltérő térségekben érintett államok között 
érdekellentétek alakuljanak ki, ám valójában mindkettő támadható, mivel e célkitűzé-
sek a szomszédságpolitikát megalapozó dokumentumok értelmezésén nyugszanak. Így 
a déli dimenzió, amely durván kétszer annyi forráshoz jut, mint a keleti, kritizálható a 
demokratizációs perspektíva hiánya miatt; míg a keleti dimenzió forrásai azért megkér-
dőjelezhetőek, mert sok esetben nem eredményeznek mérhető politikai hasznot sem az 
EU, sem a partnerországok számára, amelyek nem léptek komolyan előre a szomszéd-
ságpolitika tényleges, a színes forradalmakat követő beindítása óta. De természetesen a 
forrásokkal kapcsolatos véleménykülönbség felfogható konvencionális redisztribúciós vi-
taként is, ahol minden szereplő igyekszik – zéró összegű játszmát generálva – az elérhető 
összes kifizetés minél nagyobb részét a számára fontos dimenzió javára biztosítani.

Az érdekellentétek második dimenzióját az alkotja, hogy a keleti szomszédságpolitika 
iránt legelkötelezettebb tagállamok jellemzően kerülik a csatlakozási perspektíva kizá-
rását, így törekszenek különleges viszonyra a partnerországokkal. Ez annál is könnyebb 
számukra, mert ezek az államok többségükben amúgy is inkább bővítő, de nem mélyítő 
programmal lépnek fel az EU-ban, és általános bővítéspárti beállítottságukat egészíti ki a 
keleti szomszédsággal kapcsolatban elfoglalt álláspontjuk. Ráadásul a bővítéspártiság az 
atlantizmussal szorosan korrelál, amely manapság legalább bizonyos mértékű oroszelle-
nességet, illetve Moszkvával szembeni bizalmatlanságot is jelent. Ezzel azonban nemcsak 
a déli dimenzióban érdekelt és inkább bővítésellenes államokat idegenítik el, hanem pél-
dául a német és osztrák politikai elit jelentős részét is, akik a csatlakozási perspektíva hang-
súlyos kizárását igénylik, egyben pedig a mélyítési, belső folyamatok mellett állnak ki.

Ma a keleti szomszédságpolitikán belül vezető, de legalábbis befolyásos szerepet igé-
nyel magának – és ennek megfelelően a dimenzió egésze iránt érdeklődik – a litván, a 
lengyel, a cseh és a svéd kormány. Mint fentebb jeleztük, ezek egytől egyig a bővítés elvi 
támogatói, a mélyítési tervekkel szemben viszont fenntartásokat táplálnak. Csak megha-
tározott kérdésben érdekelt szereplő Románia, míg a brit kormány leginkább csak távoli, 
de az új tagállamok aktív fellépését legitimáló támogatóként figyeli a térséget. Végül meg 
kell említeni – külön kategóriaként – Németországot, amely intenzív keleti érdeklődése 
ellenére Moszkvával való viszonyát sem akarja túlzottan megterhelni, és arról sem kíván 
lemondani, hogy a két dimenziót érintő vitás ügyekben meghatározó súlyú és általánosan 
elfogadott szereplő maradjon. Emiatt a német politika támogatja a keleti dimenzió erő-
sítése érdekében tett lépéseket, és védelmezi is ezt az irányt, de nem a déli dimenzióban 
érdekelt tagállamok rovására, sem pedig nem Oroszország elidegenítésének árán.
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A keleti szomszédságban érintett tagállamok közötti érdekellentétek elsősorban az 
Oroszországgal fenntartandó viszony kérdésében érhetők tetten. Az előbbiekben felso-
rolt „programadó” országok kivétel nélkül kritikusak az orosz átalakulással szemben, 
míg a többi érdekelt ország, így Németország és Magyarország is, akárcsak a margináli-
san érdekelt jelentős tagállamok, mindenekelőtt Franciaország, inkább Moszkva számá-
ra elfogadható megoldásokat keresnének. A helyzetben a paradox az, hogy Oroszország 
nem szükségszerűen érdekeivel ellentétesnek, ám feltétlenül egyeztetendőnek tartja a 
szomszédságpolitikát. A közel-külföldhöz fűződő orosz érdekek különös státuszát ellen-
ző tagállamok ugyanakkor elvi okokból ellenzik ezt, és ezzel „játszmára” kényszerítik 
Moszkvát. Másfelől kétségtelen, hogy érvelésük, mi szerint az EU és harmadik országok 
közötti kétoldalú szerződések nem képezhetik „nagyhatalmi” egyeztetés és egyezkedés 
tárgyát, az egyetlen, amelyet az EU szellemisége megenged. A velük szemben álló ál-
lamok inkább a politika örök szabályszerűségeire hivatkozhatnak, semmint az európai 
integráció szellemiségére.

A közeljövőben az EU-n belül további nézeteltéréseket okozhat a keleti és a déli di-
menzió esetleges és egyre többet elemzett, illetve egyre gyakrabban javasolt szétválasztá-
sa. Ennek esélyei jelentősen megnőttek az elmúlt két évben, s ha bekövetkezik, össze fog 
kapcsolódni az intézményesítési minta újragondolásával. Ha valóban stabilizációs célokat 
maga elé tűző közös intézményrendszerről születik döntés, előre megjósolható, hogy az 
orosz fél presztízs- és kognitív okok miatt érzékenyen fog reagálni, amelyre elvben eu-
rópai választ kell adni, például egy új EU–Oroszország dialógus formájában. Egy ilyen 
párbeszéd lehetősége/szükségessége a fent már ismertetett ellentét további kiéleződéséhez 
vezetne.

A közös európai politika lehetőségei

A keleti szomszédságpolitika alapját egy széles, de ennek megfelelően minimális 
konszenzus biztosítja: ez a térség minél teljesebb körű (de belátható ideig legfel-
jebb részleges sikerrel járó) demokratizációja révén elért stabilizálása és szintén 

részleges európaizálása. Ez minden tagállam elvi jóváhagyását élvezi, máig nem ala-
kult ki olyan értékelhető tagállami klub, amely a demokratizációs perspektíva feladását 
vagy további felhígítását nyíltan szorgalmazná. Ezzel azonban – és ez a keleti szomszéd-
ságpolitika konceptuális gyengeségének az oka – véget is érnek az egyezések. Abban 
ugyanis már nincs egyetértés, hogy milyen ráfordításokkal, milyen és mennyiben előre 
megtervezett ütemben, Oroszországgal mennyire egyeztetve, valamint általános elvi kri-
tériumrendszerekhez milyen mereven ragaszkodva célszerű felügyelni a folyamatot.

Ugyanakkor, a látszattal ellentétben, nem állja meg a helyét az a különbségtétel, hogy 
a keleti szomszédságpolitika tekintetében „demokratizálók” és „reálpolitikusok” állná-
nak szemben egymással. Minden szereplő összehangolja saját normatív és diplomáciai 
perspektíváját, és mindannyian elfogadják, bilaterális kapcsolataikban pedig gyako-
rolják a reálpolitika elveit. Ez azt jelenti, hogy elfogadott a partnerállamok politikai 
kooperációját az elvi és intézményi demokratizációnak kijáró gesztusokkal honorálni, 
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és valójában minden tagállam másképpen viszonyul ilyen tekintetben Azerbajdzsánhoz, 
mint Ukrajnához, egyszerűen azért, mert demokratizációs perspektívájuk nyilvánvaló-
an eltér. Ezt a „reálpolitikai” különbséget az akciótervek csak részben tudják tükrözni; 
itt tehát a meghirdetett szomszédságpolitikai elvek óvatos manipulációja zajlik, ahogy 
a Grúziával szembeni kritika lényegi elmaradása is csak azzal magyarázható, hogy a 
tagállamok a kérdés boncolgatását nem tekintették aktuálisnak az orosz agressziót követő 
pillanatokban. Ezért összességében ki lehet jelenteni, hogy a szomszédságpolitika me-
nedzsmentje mindig az elvi célok és a pillanatnyi lehetőségstruktúra eredőjét veszi alapul, 
és ezt a tagállamok elfogadják. Az eltérések, konfliktusok nem ebből, hanem sokkal in-
kább abból fakadnak, hogy magát a középtávú lehetőségstruktúrát nagyon eltérően ítélik 
meg a tagállamok – mindenekelőtt az Oroszország jövőbeni céljaira, megbízhatóságára 
és megkerülhetetlenségére vonatkozó vélekedésekben tapasztalható, fentebb bemutatott 
eltérések miatt.

Ez azért is lehet ideig-óráig működőképes modell, mert a szomszédságpolitika keleti 
dimenziója csak válsághelyzetekben igényel explicit közös fellépést. A válsághelyzeteket 
ugyanakkor az is jellemzi, hogy olyan alapvető értékek (területi szuverenitás, egyének és 
csoportok fizikai biztonsága, állami működőképesség) kerülnek veszélybe, ami az amúgy 
eltérő stratégiával és prioritásokkal rendelkező tagállamok között is kialakítja a mini-
mális konszenzus és közös fellépés melletti elköteleződést – amint ez Grúzia kapcsán 
is megvalósult. A valódi probléma nem ilyenkor jelentkezik, hanem az akut válság által 
nem jellemzett periódusban, amikor nem közös, de összehangolt fellépésre lenne szükség. 
Ilyenkor mutatkoznak meg az eltérő prioritások és a különbözőképpen megítélt középtávú 
lehetőségstruktúra, illetve demokratizációs kilátások hatásai. Közös intézményrendszer 
híján ez a kapcsolati dimenzió teljesen kiszolgáltatott az eltérő tagállami preferenciák-
nak, amelyek egybemosódnak az EU és a partnerország közötti kapcsolattal, sokszoros 
és átláthatatlan bilaterális szálakból álló hálót hozva létre. Éppen ezért irreális bármilyen 
jelentős előrelépés ebben a tekintetben, amíg nem jön létre olyan multilaterális intéz-
ményrendszer, amely a tagállamokat rákényszeríti álláspontjaik összehangolására és kö-
zös képviseletére, s a nyílt és átlátható sokoldalú párbeszédet teszi a partneri kapcsola-
tok alapjává. Egy ilyen, az EU-t, tagállamait és a partnerországokat közös multilaterális 
intézményesülési folyamathoz kötő fejlődés beindulása mindenkinek költséges, hiszen a 
demokratizációt sürgetők és a pragmatikusok egyaránt nyomásnak lesznek kitéve, hogy 
álláspontjukat módosítsák a működőképesség megőrzése érdekében. Ám ezzel egy idő-
ben a voice-dilemma is lényegesen enyhülne, ez pedig minden tagállam stratégiai érdeke, 
amelynek súlyát kiemeli, hogy az elmúlt néhány évben az EU keleti cselekvőképessége 
lényegesen csökkent, vagy legalábbis eleve meglévő korlátai nyilvánvalóvá váltak.

A következő időszakban nem várható komoly előrelépés a szomszédságpolitikában. 
A cseh elnökség minden jel szerint legitimitásproblémákkal fog küszködni, és korlátozott 
lesz a cselekvőképessége, komoly intézményi reformot a szomszédságpolitika szerkezeté-
ben nem ambicionál. A svéd elnökség idejére ki fog ugyanakkor derülni, hogy a lengyel–
svéd koszponzorációval meglebegtetett Keleti Partnerség, amelyről a domináns vélekedés 
az, hogy éppen egy multilaterális, közös intézményesülési folyamatot indítana be – leg-
alább részben a Mediterrán Unió mintájára –, valóban életképes lesz-e. Legvalószínűbb 
forgatókönyvnek jelen pillanatban az tűnik, hogy a svéd (esetleg már a cseh) elnökség 
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beindítja a folyamatot, ám ennek konszolidációja az SBH elnökségi trióra marad. 
A spanyol–belga–magyar triónak ugyanakkor jól felismert érdeke, hogy 2010–2011-ben 
alakot öltsön egy olyan intézményesülési pálya, amelyet a trió mint honest broker (egy 
déli, egy semleges és egy keleti orientációjú tagállam koalíciója) szponzorálna és vinne 
keresztül. Erre az őket követő lengyel elnökség aligha lehet képes.

Oroszország ma a keleti szomszédságpolitika legnehezebben kontrollálható tényezője. 
Közismert, hogy az EU és Oroszország közötti viszony kívánatos hangneme és intenzi-
tása, az EU orosz stratégiájának lehetséges orientációi rendkívüli mértékben megosztják, 
alkalmanként megbénítják az Uniót. Ezek a törésvonalak jól ismertek, rövid távon radiká-
lis átalakulásuk nem elképzelhető. Amiről kevesebb szó esik, pedig nem kevésbé jelentős 
tényező, az Oroszország váratlan nyitottsága az EU-nak a térségben betöltött szerepével 
szemben. Moszkva szempontjából az elsődleges fenyegetés az új amerikai containment-
politika térnyerése. Ehhez képest az EU jelenléte a kisebbik rossz, amelyet erősen preferál 
az amerikai befolyás bővülésével szemben. Az orosz álláspont szerint a szomszédságpo-
litika intézményesülése, további működése nem szükségszerűen káros fejlemények, és 
Moszkva célja inkább ezek ellenőrzése és befolyásolása, semmint egyszerű megbénítása. 
Oroszország tehát két játszmát játszik párhuzamosan, amelyek természetes módon hatnak 
egymásra.

Az EU számára ezért nem képzelhető el más cél, mint hogy – az amerikai befolyással 
nem szembefordulva, ám annak a térségre és Oroszországra gyakorolt hatását messze-
menően kiaknázva – békés, senkit nem fenyegető, demokratikus partnerként jelenjen meg 
a régióban. Ez azt jelentené, hogy az EU és tagállamai puha fellépések és óvatos intéz-
ményépítés révén egyszerre ismerik el Moszkva különleges érdekeit, a neki automatiku-
san kijáró partnerstátuszt, és kezdik meg a térség államainak Moszkvával szembeni eman-
cipációját is. A partnerekkel kiépített, intézményesült partneri viszony ugyanis jelenleg 
az egyetlen rendelkezésre álló eszköz, amellyel korlátozni lehetne Moszkva nyomásgya-
korlásának lehetőségeit, mivel ez olyan fórumokat hozna létre, ahol az orosz külpolitika 
széles körben és nyilvánosan megtárgyalhatóvá válik, és amelyek a partnerállamok euró-
pai érdekeit és biztonságérzetét egyszerre képesek megerősíteni.


