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Jelentés az európai 
biztonsági stratégia végrehajtásáról

A biztonság megteremtése a változó világban

Öt évvel az európai biztonsági straté-
gia elfogadása után az Európai Uni-
óra ma nagyobb felelõsség hárul,

mint története során bármikor.
Az EU továbbra is a stabilitás alapköve

marad. A bõvítés megszilárdította földré-
szünkön a demokráciát és a jólétet. A Bal-
kánon pozitív változások mennek végbe.
Szomszédságpolitikánk erõs keretet te-
remtett a déli és keleti partnerekkel fenn-
tartott kapcsolatokhoz, és most az „Unió a
mediterrán térségért” és a „Keleti partner-
ség” réven új dimenzióval bõvül. Az EU
2003 óta jelentõs szerepet tölt be a válsá-
gok és konfliktusok kezelésében, például
Afganisztánban és Grúziában.

Húsz evvel a hidegháború után azonban
Európa egyre összetettebb veszélyekkel és
kihívásokkal néz szembe. Megoldatlanok
maradtak konfliktusok a Közel-Keleten és
másutt; néhány éppen szomszédságunk-
ban tört ki. Az államok mûködésképtelensé-
ge a bûnözés, az illegális bevándorlás és –
újabban – a kalózkodás révén érinti bizton-
ságunkat. A terrorizmus és a szervezett bû-
nözés újra fenyeget, saját társadalmainkon
belül is. A világ különbözõ pontjain, még a
szomszédságunkban is minduntalan konf-
liktusok törnek ki. Az iráni nukleáris prog-
ram jelentõsen elõrehaladt, és ezzel a re-
gionális stabilitást és az egész, a nukleáris
fegyverek elterjedésének megakadályozá-
sát szolgáló rendszert veszélyezteti.

A globalizáció új lehetõségeket teremtett.
A fejlõdõ világban tapasztalható gyors gaz-
dagsági növekedés, Kínával az élen, millió-
kat emelt ki a szegénységbõl. A globalizá-
ció azonban összetettebbé és összefüg-

gõbbé tette a fenyegetéseket. Társadal-
munk ütõerei, mint például az információs
rendszerek és az energiaellátás, sebezhe-
tõbbé váltak. A globális felmelegedés és a
környezetkárosodás megváltoztatja boly-
gónk arculatát. Sõt a globalizáció felgyorsít-
ja a nemzetközi erõviszonyok változásait, és
láthatóvá teszi az értékbeli különbségeket.
A legújabb pénzügyi válság a fejlett és a fej-
lõdõ gazdaságokat egyaránt megrengette.

Európa ezekhez a kihívásokhoz is fel fog
nõni éppúgy, mint a múltban.

Egyedülálló eszköztára révén az EU már
most is hozzájárul a világ biztonságosab-
bá tételéhez. Az humán biztonság megte-
remtésén fáradozunk a szegénység és az
egyenlõtlenségek csökkentése, a jó kor-
mányzás és az emberi jogok elõmozdítá-
sa, a fejlõdés elõsegítése, valamint a konf-
liktusok és válságok alapvetõ okainak ke-
zelése réven. Az EU továbbra is a rászo-
ruló országok legnagyobb támogatója. 
A tartós stabilitáshoz hosszú távú kötele-
zettségvállalás szükséges.

Az elmúlt évtized során az európai biz-
tonság- és védelempolitika – a közös kül-
és biztonságpolitika részeként – gazdago-
dott tapasztalatokban és képességekben,
és a különbözõ válságokra adott válasz-
ként – a szökõár utáni acehi béketerem-
téstõl a csádi menekültek védelméig terje-
dõen – több mint húsz missziót indított.

Ezek a sikerek a kül- és biztonságpolitika
sajátos európai megközelítésének eredmé-
nyei. Ennek ellenére nem tölthet el bennünket
elégedettség. Biztonságunk garantálása és
polgáraink elvárásainak teljesítése érdeké-
ben készen kell állnunk arra, hogy aktív sze-
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repet játsszunk. Ez azt jelenti, hogy straté-
giaibb gondolkodásmódot kell kialakítanunk,
és hatékonyabbá és láthatóbbá kell tenni
magunkat a világban. Akkor vagyunk a legsi-
keresebbek, ha kellõ idõben és összehan-
goltan, megfelelõ képességekkel és a közvé-
lemény tartós támogatásával lépünk fel.

A konfliktusok tartós rendezéséhez ösz-
sze kell tartani a béke fenntartásában ér-
dekelt valamennyi regionális szereplõt. A
szuverén kormányoknak felelõsséget kell
vállalniuk cselekedeteik következményei-
ért, és osztozniuk kell abban a felelõsség-
ben, hogy védelmet nyújtsanak a népirtás,
a háborús bûnök, az etnikai tisztogatás és
az emberiesség elleni bûnök ellen.

Fontos, hogy minden ország tiszteletben
tartsa az ENSZ alapokmányának elveit,
valamint az EBESZ alapelveit és az annak
keretében tett kötelezettségvállalásait.
Egyértelmûen kell képviselnünk azt az ál-
láspontunkat, miszerint az államok szuve-
renitása, függetlensége és területi sérthe-
tetlensége, valamint a viták békés rende-
zése nem képezheti alku tárgyát. A kato-
nai erõvel történõ fenyegetés vagy annak
használata sehol sem lehet a területi konf-
liktusok rendezésének módja.

Globális szinten Európának vezetõ sze-
repet kell játszania a multilaterális rend
megújításában. A nemzetközi rendszer
csúcsán az ENSZ áll. Minden, amit bizton-
ság terén tett az EU, kapcsolódott az
ENSZ célkitûzéseihez. Most kivételes le-
hetõségünk van arra, hogy – az Egyesült
Államokkal és többi partnerünkkel a világ-
ban együttmûködve – megújítsuk a multi-
lateralizmust. A transzatlanti kapcsolat Eu-
rópa számára nélkülözhetetlen alapot je-
lent, amely közös történelemre és felelõs-
ségre épül. Az EU-nak és a NATO-nak el
kell mélyítenie stratégiai partnerségét a
válságkezelésben való jobb együttmûkö-
dés érdekében.

Az elmúlt öt év során az EU komoly elõ-
rehaladást ért el. Elismernek minket, mert
jelentõs mértékben hozzájárulunk egy
jobb világ megteremtéséhez. Minden ed-
dig elért eredmény ellenére azonban az
európai biztonsági stratégia végrehajtása
folyamatos munkát jelent. Lehetõségeink
teljes kiaknázása érdekében még cselek-
võképesebbnek, koherensebbnek és te-
vékenyebbnek kell lennünk.

Bevezetés

Az Európai Tanács 2003 decemberében fo-
gadta el az európai biztonsági stratégiát. A
stratégia – alapértékeinkbõl kiindulva – az
EU biztonsági érdekeinek elõmozdítására
vonatkozó alapelveket és egyértelmû célo-
kat határozott meg, amire elsõ alkalommal
került sor. Megközelítése átfogó jellegû, és
továbbra is teljes mértékben érvényes.

Ez a jelentés tehát nem felváltja, hanem
megerõsíti az európai biztonsági straté-
giát. Lehetõséget teremt annak megvizs-
gálására, hogy milyen eredményeket ér-
tünk el a gyakorlatban, és mit tehetünk a
végrehajtás javítása érdekében.

Globális kihívások 
és fõ fenyegetések

Az európai biztonsági stratégia egy sor, a
biztonsági érdekeinket érintõ fenyegetést és
kihívást sorolt fel. Öt év elteltével ezek még
mindig érvényben vannak: némelyikük jelen-
tõsége nõtt, és mindegyik összetettebb lett.

A tömegpusztító fegyverek elterjedése

A tömegpusztító fegyvereknek az államok
és a terroristák körében való elterjedését
az európai biztonsági stratégia az EU biz-
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tonságát érintõ, potenciálisan legnagyobb
fenyegetésként határozta meg. Ennek
kockázata az utóbbi öt évben nõtt, a keze-
lése jelentõs terhet rótt a multilaterális ke-
retekre. Míg Líbia felszámolta a tömeg-
pusztító fegyverekkel kapcsolatos prog-
ramját, Iránnak és Észak-Koreának még el
kell nyernie a nemzetközi közösség bizal-
mát ezzel kapcsolatban. A nukleáris ener-
gia polgári hasznosításának az elkövetke-
zendõ évtizedek során bekövetkezõ újjáé-
ledése – amennyiben nem kísérik megfe-
lelõ biztosítékok – szintén kihívásokat tá-
maszt a nukleáris fegyverek elterjedésé-
nek megakadályozását szolgáló rendszer-
rel szemben.

Az EU – a tömegpusztító fegyverek elter-
jedése elleni, 2003-ban elfogadott straté-
giára támaszkodva – igen tevékeny volt a
multilaterális fórumokon, és vezetõ szere-
pet vállalt az iráni nukleáris program kér-
désének kezelésére irányuló nemzetközi
erõfeszítésekben. A stratégia a megelõ-
zésre helyezi a hangsúlyt, amit az ENSZ
keretében és a többoldalú egyezmények
keretében munkálkodva, kulcsfontosságú
adományozóként fellépve és harmadik or-
szágokkal és regionális szervezetekkel
együttmûködve, azoknak a proliferáció el-
leni küzdelemhez szükséges képességeik
megerõsítésével kell elérni.

A politikai és pénzügyi fellépésre kon-
centrálva ezt a megközelítést kell követ-
nünk. Kulcsfontosságú az atomsorompó-
szerzõdés 2010. évi felülvizsgálati konfe-
renciájának sikere, különös tekintettel az
atomsorompó-rendszer megerõsítésére.
Törekedni fogunk annak biztosítására,
hogy ez a konferencia – kiegyensúlyozot-
tan, hatékonyan és tárgyilagos módon –
megvizsgálja annak eszközeit, hogyan le-
het megerõsíteni a nukleáris fegyverek el-
terjedésének megakadályozására irányuló
nemzetközi erõfeszítéseket, folytatni a le-

szerelést, és biztosítani a nukleáris ener-
gia békés célokra való felhasználásának
felelõsségteljes fejlesztését az ezzel élni
kívánó országok számára.

Egyes konkrét kérdéseket illetõen továb-
bi munkára lesz szükség, így például tá-
mogatni kell egy multilaterális keret kialakí-
tását a nukleáris üzemanyagciklus ellenõr-
zésére; küzdeni kell a proliferáció finanszí-
rozása ellen; intézkedéseket kell hozni a
biológiai biztonsággal és a biológiai véde-
lemmel kapcsolatban; fel kell tartóztatni a
tömegpusztító fegyverek hordozórendsze-
reinek, különösen a ballisztikus rakétáknak
az elterjedését. Meg kell kezdeni a tárgya-
lásokat a nukleáris fegyverekhez szüksé-
ges hasadóanyagok gyártásának tilalmá-
ról szóló szerzõdésrõl.

Terrorizmus és szervezett bûnözés

A terrorizmus – Európában és szerte a vi-
lágon – továbbra is komoly veszélyt jelent
az életformánkra. Madridban és London-
ban támadások történtek, másokat meghi-
úsítottak, és egyre nagyobb szerepet ját-
szanak kontinensünkön a belföldi terroris-
tacsoportok. A szervezett bûnözés – a ká-
bítószer-, az ember- és fegyverkereskede-
lem, valamint a nemzetközi pénzügyi csa-
lás és pénzmosás formájában – továbbra
is fenyegeti társadalmainkat.

Az EU 2003 óta mindkettõ kezelésében
eredményeket ért el az unión belül a 2004-es
hágai program keretében hozott kiegészí-
tõ intézkedések, valamint a bel- és igaz-
ságügy külsõ dimenziójára vonatkozó új,
2005-ben elfogadott stratégia révén. Ezek
megkönnyítették a határokon átnyúló nyo-
mozások lefolytatását és a büntetõeljárás-
ok összehangolását. Az EU terrorizmusel-
lenes stratégiája, amelyet szintén 2005-
ben fogadtak el, az emberi jogok tisztelet-
ben tartásán és a nemzetközi jogon ala-
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pul. A stratégia négy pilléren nyugszik: a
radikalizálódás és a terroristák toborzásá-
nak megelõzésén, valamint az ezeket elõ-
segítõ tényezõk kiiktatásán, a potenciális
célpontok védelmén, a terroristák üldözé-
sén, s végül a terrortámadást követõ intéz-
kedéseken. Jóllehet az állami szintû fellé-
pésé a központi szerep, a terrorizmus elle-
ni koordinátor kijelölése európai szinten
fontos elõrelépést jelent.

Az unióban sokat tettünk társadalmaink-
nak a terrorizmussal szembeni védelmé-
ért. A súlyos – különösen a vegyi, sugárzó,
nukleáris vagy biológiai anyagokat hasz-
náló – terrorcselekmények kezelésére irá-
nyuló koordinációs intézkedéseket szigorí-
tanunk kell olyan, már meglevõ rendelke-
zések alapján, mint a válságkoordinációs
intézkedések vagy a polgári védelmi me-
chanizmus. Folytatni kell a terrorizmus fi-
nanszírozása elleni küzdelemmel, valamint
az információk megosztására vonatkozó
hatékony és átfogó uniós politikával kap-
csolatos munkát, kellõképpen figyelembe
véve a személyes adatok védelmét is.

Többet kell tennünk a radikalizálódás és
a terroristák toborzása elleni küzdelemben
a szélsõséges ideológiák és a diszkrimi-
náció elleni fellépés révén. Fontos szerepe
van a kultúrák közötti párbeszédnek, pél-
dául az olyan fórumokon keresztül, mint a
Civilizációk Szövetsége.

Ami a szervezett bûnözést illeti, erõsíteni
kell a szomszédainkkal és kulcsfontossá-
gú partnereinkkel, valamint az ENSZ kere-
tében folytatott együttmûködést, különö-
sen a határátlépések és a rendõrségi és
igazságügyi együttmûködés terén. Alap-
vetõ fontosságú az ENSZ keretében meg-
lévõ, a bûnözés visszaszorítására irányuló
eszközök alkalmazása. Tovább kellene
erõsítenünk az Egyesült Államokkal a ter-
rorizmus elleni küzdelemben kialakított
partnerségünket, többek között az adatok

megosztása és védelme terén is. Meg kell
erõsíteni továbbá partnereink képességeit
is dél-ázsiai, afrikai és déli szomszédsá-
gunkban. Az uniónak támogatnia kellene a
többoldalú erõfeszítéseket, elsõsorban az
ENSZ keretében.

Javítanunk kell a belsõ és külsõ dimen-
zió összehangolásán. Jobb koordináció,
nagyobb átláthatóság és rugalmasság
szükséges a különbözõ ügynökségek kö-
zött, nemzeti és európai szinten egyaránt.
Ezt az európai biztonsági stratégia öt év-
vel ezelõtt már megállapította. A fejlõdés
ezen a téren lassú és nem teljes körû.

Az információs rendszerek biztonsága

A modern gazdaságok nagymértékben
függnek a kritikus infrastruktúrától, ideért-
ve a közlekedési, kommunikációs és ener-
giaellátási infrastruktúrát és az internetet
is. A biztonságos európai információs tár-
sadalom megteremtésére irányuló, 2006-
ban elfogadott stratégia foglalkozik az
internetalapú bûncselekményekkel. A tag-
államok magántulajdonú vagy állami IT-
rendszerei ellen elkövetett támadások új
szintre emelték a bûnözésnek ezt a formá-
ját mint potenciális új gazdasági, politikai
és katonai fegyvert.

E területen egy átfogó uniós megközelí-
tés lehetõségének felderítése, a figyelem
felkeltése és a nemzetközi együttmûködés
fokozása céljából további munkára van
szükség.

Energiabiztonság

Az elmúlt öt év során fokozódtak az ener-
giafüggõséggel kapcsolatos aggodalmak.
A csökkenõ európai termelés azt jelenti,
hogy 2030-ra olaj- és gázszükségletünk
akár 75 százalékát behozatalból kell fe-
deznünk. Ez korlátozott számú országból
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érkezhet, amelyek többsége a stabilitását
érintõ fenyegetésekkel küzd. Ez egy sor
biztonsági kihívást vet fel, ami a tagálla-
mok összességének felelõsségvállalását
és szolidaritását követeli meg.

A válaszlépésnek egy a külsõ és belsõ
dimenziót egyaránt felölelõ uniós energia-
politikának kell lennie. A fõtitkár/fõképvise-
lõ és az Európai Bizottság 2006. júniusi kö-
zös jelentése meghatározza ennek fõbb
elemeit. Európán belül egységesebb, job-
ban összefonódó energiapiacra van szük-
ségünk, különös tekintettel az elszigetel-
tebb országokra, továbbá válságkezelési
mechanizmusok szükségesek az ellátás
ideiglenes zavarainak kezeléséhez.

Lényeges elem a tüzelõanyagok, a be-
szerzési források és a szállítási útvonalak
nagyobb diverzifikációja, ahogyan a jó
kormányzás, a jogállamiság tisztelete és a
befektetések is lényegesek a származási
országokban. Az uniós politika a közép-
ázsiai, kaukázusi és afrikai kötelezettség-
vállalásain keresztül, valamint a „Keleti
partnerség” és az „Unió a mediterrán tér-
ségért” révén támogatja ezeket a célkitû-
zéseket. Az energia az EU és Oroszország
kapcsolatának egyik jelentõs tényezõje.
Stratégiánknak ki kell térnie a Törökorszá-
gon és Ukrajnán keresztül vezetõ szállítási
útvonalakra is. Partnereinkkel, így Kínával,
Indiával, Japánnal és az Egyesült Álla-
mokkal együtt a megújuló energiaforrások
és a szénszegény technológiák használa-
tának, valamint az energiahatékonyság-
nak az elõmozdításán, valamint az átlátha-
tó és jól szabályozott globális piacok meg-
teremtésén kell munkálkodnunk.

Éghajlatváltozás

Az európai biztonsági stratégia 2003-ban
már foglalkozott az éghajlatváltozás biz-
tonsági vonatkozásaival. Öt év elteltével

ez új aktualitást nyert. 2008 márciusában a
fõképviselõ és a bizottság jelentést nyúj-
tott be az Európai Tanácshoz az éghajlat-
változásról, amelyben azt a fenyegetése-
ket megsokszorozó tényezõnek minõsítet-
ték. A természeti katasztrófák, a környe-
zetkárosodás és az erõforrások megszer-
zéséért folyó verseny élezi a konfliktuso-
kat, különösen olyan körülmények között,
mint a szegénység és a népességnöveke-
dés, ami humanitárius, egészségügyi, po-
litikai és biztonsági következményekkel jár,
ideértve a fokozottabb migrációt is. Az ég-
hajlatváltozás a kereskedelmi útvonalak-
kal, tengeri zónákkal és a korábban hoz-
záférhetetlen erõforrásokkal kapcsolatos
vitákhoz is vezethet.

Javítottunk a konfliktus-megelõzéssel és
válságkezeléssel kapcsolatos képessége-
inken, de az elemzõ és korai elõrejelzõ ké-
pességeket még fejleszteni kell. Az EU ezt
nem tudja egyedül véghezvinni. Fokoz-
nunk kell a leginkább veszélyeztetett or-
szágokkal folytatott együttmûködésünket,
megerõsítve a problémák kezelésére szol-
gáló képességeiket. Nélkülözhetetlen lesz
a nemzetközi – az ENSZ-szel és a regioná-
lis szervezetekkel való – együttmûködés.

A stabilitás megteremtése 
Európán belül és kívül

A bõvítés továbbra is a stabilitás, a béke
és a reform erõs mozgatórugója kontinen-
sünkön.

2005-ben megkezdõdtek a tárgyalások
Törökországgal, és azóta számos fejeze-
tet megnyitottunk. A fejlõdés a Nyugat-
Balkánon lassú, de folyamatos. Jól halad-
nak a Horvátországgal folytatott csatlako-
zási tárgyalások. Macedónia, a volt Jugo-
szlávia tagöztársasága megkapta a tagje-
lölti státust. A többi nyugat-balkáni ország-
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gal stabilizációs és társulási megállapodá-
sok aláírására került sor. Szerbia közel áll
ahhoz, hogy az unióval fennálló kapcsola-
tok elmélyítéséhez szükséges valamennyi
feltételt teljesítse. Az EU továbbra is veze-
tõ szerepet tölt be Bosznia-Hercegoviná-
ban, de az elõrehaladás ellenére a helyi
politikai vezetõk részérõl nagyobb erõfe-
szítés szükséges ahhoz, hogy a reformok
elõtt álló akadályok elháruljanak. 

Koszovóban megindult az EULEX – az
eddigi legnagyobb civil ESDP-missziónk
–, és továbbra is jelentõs gazdasági támo-
gatást nyújtunk. A régió egészében elen-
gedhetetlenül szükséges az együttmûkö-
dés és a jószomszédi kapcsolatok.

Érdekünk, hogy a szomszédos országo-
kat felelõsen kormányozzák. A 2004-ben
indított európai szomszédságpolitika tá-
mogatja ezt a folyamatot. Kelet-Európá-
ban valamennyi erre jogosult ország részt
vesz benne, kivéve Fehéroroszországot,
bár a rá való kiterjesztésben is tapasztal-
ható elõrelépés.

Ukrajna tekintetében nagyobb elõrehala-
dást értünk el a hamarosan véglegesíten-
dõ új, széles körû megállapodással. Ha-
marosan megkezdjük a hasonló megálla-
podást célzó tárgyalásokat a Moldovai
Köztársasággal. A fekete-tengeri szinergi-
ára vonatkozó uniós kezdeményezést a
kétoldalú uniós politikák kiegészítése céljá-
ból indították ebben az Európa számára
oly különös jelentõséggel bíró régióban.

Keleti szomszédságunk „befagyasztott
konfliktusaival” kapcsolatban újabb aggo-
dalmak merültek fel. A grúziai helyzet –
Abházia és Dél-Oszétia vonatkozásában –
súlyosbodott, és 2008 augusztusában
fegyveres konfliktushoz vezetett. A nemzet-
közi válaszlépéseket az Európai Unió irá-
nyította, közvetített a felek között, humanitá-
rius segítséget nyújtott, polgári megfigyelõ
missziót indított, valamint jelentõs pénzügyi

támogatást biztosított. Szerepvállalásunk
tovább folytatódik, mivel az EU vezeti a
genfi folyamatot. Az „5+2” tárgyalásokban
való tevékeny uniós részvétel és az uniós
határõrizeti támogató misszió réven új len-
dületet kapott a Dnyeszteren túli régióban
fennálló konfliktus lehetséges rendezése.

Az Európa számára nagy jelentõségû és
fontos lehetõségeket kínáló földközi-ten-
geri térség továbbra is összetett kihívások
elé állítja az uniót, például a politikai re-
form elégtelensége vagy az illegális mig-
ráció kapcsán. Az EU és néhány földközi-
tengeri partnerország – különösen Izrael
és Marokkó – igyekszik elmélyíteni a kétol-
dalú kapcsolatokat. Az európai szomszéd-
ságpolitika megerõsítette az eredetileg a
barcelonai folyamat keretében 1995-ben
elindult reformokat, de a regionális konflik-
tusok az erõsödõ radikalizmussal párosul-
va továbbra is fenyegetik a stabilitást. 

Az uniónak – a közel-keleti kvartettben
való tevékeny részvétele, valamint az Izra-
ellel és a Palesztin Nemzeti Hatósággal,
az Arab Ligával és a többi regionális part-
nerrel folytatott együttmûködése révén –
központi szerepe volt a közel-keleti helyzet
rendezésére irányuló erõfeszítésekben. Az
EU teljes mértékben részt vesz az annapo-
lisi folyamatban, tartós pénzügyi és költ-
ségvetési támogatást biztosít a Palesztin
Nemzeti Hatóság számára, és a képessé-
gek kiépítését többek között azzal segíti,
hogy igazságügyi, rendõrségi és határ-
igazgatási szakértõket alkalmaz a helyszí-
nen. Libanonban a tagállamok képezik az
UNIFIL békefenntartó misszió gerincét.
Irak kapcsán az unió – többek között az
EUJUST LEX misszión keresztül – támo-
gatta a politikai folyamatot, az újjáépítést
és a jogállamiság erõsítését.

Irán 2003 óta növekvõ aggodalomra ad
okot. Az ENSZ BT és a Nemzetközi Atom-
energia-ügynökség több egymást követõ
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határozata foglalkozott az iráni nukleáris
programmal. A nukleáris katonai képesség
kifejlesztése elfogadhatatlan fenyegetést
jelentene az EU biztonságára. Az unió – az
Egyesült Államokkal, Kínával és Oroszor-
szággal együtt – úgynevezett kettõs meg-
közelítést alkalmazott, amelynek keretében
a párbeszéd eszközét a nyomásgyakorlás
eszközével ötvözte. A fõképviselõ a biza-
lom újjáépítésére és a nemzetközi közös-
séggel való párbeszéd újraindítására irá-
nyuló átfogó ajánlatot tett Irán számára. Ha
Irán mégis tovább folytatja nukleáris prog-
ramját, további sürgõs intézkedéseket kell
hozni az ENSZ-folyamat támogatása érde-
kében. Ezzel párhuzamosan, a regionális
biztonság megteremtése érdekében együtt
kell mûködnünk a térség más országaival,
köztük a Perzsa (Arab)-öböl államaival.

Az európai biztonsági stratégia elismer-
te, hogy Európa biztonsági érdekei túlmu-
tatnak közvetlen szomszédságán. E tekin-
tetben Afganisztán különös aggodalomra
ad okot. Európa régóta elkötelezett az or-
szág stabilitásának megteremtése mellett.
Az uniós tagállamok jelentõs hozzájárulást
nyújtanak a NATO-misszióhoz, és az EU
valamennyi szinten részt vesz a kormány-
zás erõsítésében és a fejlesztésben. Folya-
matban van az EU rendõri missziójának a
kibõvítése. Ezen erõfeszítések csak a teljes
körû afgán felelõsségvállalás révén és a
szomszédos országok – különösen Pakisz-
tán, India, Közép-Ázsia és Irán – támo-
gatásával lehetnek eredményesek. Az In-
dia és Pakisztán közötti kapcsolatok elmúlt
évekbeli jobb kilátásai valóban pozitív ele-
met képviselnek a stratégiai mérlegben.

A biztonság és a fejlõdés közötti kapcsolat

Mint azt az európai biztonsági stratégia és
a fejlesztési politikáról létrejött 2005. évi eu-
rópai konszenzus is elismerte, béke és biz-

tonság nélkül nem létezhet fenntartható fej-
lõdés, és a szegénység felszámolása nél-
kül pedig nincs fenntartható béke. A közeg-
észséget fenyegetõ veszélyek – különösen
a járványok – aláássák a fejlõdést. Az em-
beri jogok az egyenlet alapvetõ elemét ké-
pezik. Számos konfliktus-, illetve konfliktus
utáni övezetben foglalkoznunk kell a meg-
félemlítés és a terror fegyvereként alkalma-
zott szexuális erõszak megdöbbentõ jelen-
ségével. Alapvetõ fontosságú a fegyveres
konfliktusok során elkövetett szexuális erõ-
szakról szóló 1820. sz. ENSZ BT-határozat
hatékony végrehajtása.

A konfliktus jelensége gyakran összekap-
csolódik a mûködésképtelen államok jelen-
ségével. Az olyan országok, mint Szomália,
nem tudnak szabadulni a gyenge kormány-
zás és a visszatérõ konfliktusok ördögi kö-
rébõl. Ezen egyrészt a fejlesztési segélye-
zéssel, másrészt a biztonság szavatolására
irányuló intézkedésekkel próbáltunk segíte-
ni. A biztonsági szektor reformjával, vala-
mint a lefegyverzéssel, leszereléssel és az
újbóli beilleszkedéssel kapcsolatos projek-
tek egyre fontosabb szerepet töltenek be;
így volt ez a Bissau-Guineában és a Kongói
Demokratikus Köztársaságban indított
missziónk esetében is. E projektek akkor a
legeredményesebbek, ha azokra a nemzet-
közi közösséggel és a helyi érdekelt felek-
kel partnerségben kerül sor.

A konfliktusok mögött meghúzódó okok
egyike gyakran a természeti erõforrások
gátlástalan kiaknázása. A kimberley-i fo-
lyamat és a nyersanyag-kitermelõ ipar-
ágak átláthatóságára irányuló kezdemé-
nyezés innovatív modellt kínál e probléma
megoldására.

Tengeri kalózkodás

Az európai biztonsági stratégia a szerve-
zett bûnözés új dimenziójaként emelte ki a
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kalózkodást. A kalózkodás ugyanakkor az
állam mûködésképtelenségének is ered-
ménye. A világgazdaság a kereskedelem
90 százalékáig tengeri útvonalakra tá-
maszkodik. Az Indiai-óceánon és az
Adeni-öbölben folyó kalózkodás – amely a
Szomáliába tartó humanitárius segélyek
szállítását is érintette – az elmúlt hónapok-
ban még sürgetõbbé tette ezt a kérdést.
Az EU az elsõ tengeri ESDP-mûvelet, az
ATALANTA megindításával reagált a kiala-
kult helyzetre, és célja, hogy az érintett or-
szágokkal és az egyéb nemzetközi sze-
replõkkel – köztük a NATO-val – közösen
megakadályozza a Szomália partjainál ta-
pasztalható tengeri kalózkodást.

Kézi- és könnyûfegyverek, 
kazettás bombák és taposóaknák

Az Európai Tanács 2005-ben elfogadta a
kézi- és könnyûfegyverek, valamint az
azokhoz szükséges lõszerek tiltott felhal-
mozása és kereskedelme elleni küzdelmet
célzó uniós stratégiát. Az unió a stratégia
végrehajtásának keretében támogatja az
ENSZ e területtel kapcsolatos cselekvési
programját. Az EU tovább folytatja a kézi-
és könnyûfegyverek illegális kereskedelme
jelentette veszélyek elleni tevékenységét.

Az Európai Unió erõteljesen támogatta
egy, a fegyverkereskedelemre vonatkozó
nemzetközi szerzõdés ötletét, és úgy hatá-
rozott, hogy az annak aláírásához vezetõ
folyamatot is támogatja. Az EU az aknák
felszámolását célzó fellépések terén is je-
lentõs adományozónak számit. Tevéke-
nyen támogatta és világszerte elõmozdí-
totta a gyalogsági aknákra vonatkozó otta-
wai egyezményt. A kazettás bombákra vo-
natkozó, 2008 májusában Dublinban jóvá-
hagyott oslói egyezmény fontos elõrelé-
pést jelent az e lõszertípus által okozott, az
EU valamennyi tagállamát nagy aggoda-

lommal eltöltõ humanitárius problémákra
való reagálás terén. Az unió vezetõ szere-
pet játszik az e lõszertípusra vonatkozó
jegyzõkönyvnek az ENSZ keretében törté-
nõ elfogadásának elõmozdításában, bizto-
sítandó, hogy abban valamennyi katonai
nagyhatalom részt vegyen. 

Európa a változó világban 

A változó biztonsági környezethez való al-
kalmazkodás érdekében – az unióban, a
szomszédságunkban és világszerte egy-
aránt – hatékonyabbnak kell lennünk. 

Egy hatékonyabb 
és cselekvõképesebb Európa

Képességünk a kihívások kezelésére az
elmúlt öt év során kibontakozott, és a to-
vábbiakban is folytatnunk kell a fejleszté-
sét. Jobb intézményi koordináció és több
stratégiai jellegû döntéshozatal révén meg
kell erõsítenünk tevékenységünk koheren-
ciáját. A lisszaboni szerzõdés rendelkezé-
sei keretet biztosítanak ennek megvalósí-
tásához.

Idejében meg kell akadályoznunk, hogy
a fenyegetések konfliktusforrássá alakul-
janak – ez az elgondolás megközelíté-
sünk alapja. Ehhez nélkülözhetetlen a bé-
keteremtés, valamint a szegénység hosz-
szú távú csökkentése. Minden egyes
helyzet megköveteli eszközeink – köztük
politikai, diplomáciai, fejlesztési, humani-
tárius, válságreagáló, gazdagsági és ke-
reskedelmi együttmûködési eszközeink –,
valamint a civil és katonai válságkezelés
következetes használatát. Ezen túlmenõ-
en bõvítenünk kell a párbeszéd folytatá-
sára és a közvetítésre vonatkozó képes-
ségeinket. Az EU különleges képviselõi
különbözõ konfliktusövezetekben érvé-
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nyesítik az EU befolyását. A civil társada-
lom és a nem kormányzati szervezetek
mint szereplõk és partnerek létfontossá-
gú szerepet töltenek be. Az európai par-
lamenti képviselõk által vezetett választá-
si megfigyelõ missziók szintén fontos
hozzájárulást nyújtanak.

A közös kül- és biztonságpolitika (CFSP)
szerves részét képezõ európai biztonság-
és védelempolitika (ESDP) eredményes-
ségét tükrözi az a tény, hogy növekvõ mér-
tékben fordulnak hozzánk segítségért.
Grúziai missziónk megmutatta, hogy mire
vagyunk képesek, ha közösen cselek-
szünk, és ha megvan a szükséges politikai
szándék. Ám minél összetettebb kihívá-
sokkal állunk szemben, annál rugalma-
sabbnak kell lennünk. Erõforrásainkkal
összhangban rangsorolnunk kell kötele-
zettségvállalásainkat. A harccsoportok és
a polgári reagáló csoportok megerõsítet-
ték gyorsreagálási képességeinket.

A megfelelõ és hatékony parancsnoklási
struktúrák és parancsnokságok megléte
kulcsfontosságú követelmény. Meg kell
erõsítenünk azt a képességünket, hogy
egy misszió lehetõségének felmerülésétõl
kezdve annak tervezési szakaszán át egé-
szen a végrehajtásáig kombinálni tudjuk a
civil és katonai szakértelmet. Az ESDP e
dimenzióját megfelelõ igazgatási struktú-
rák, pénzügyi mechanizmusok és rend-
szerek létrehozásával alakítjuk ki. A kép-
zés javítása terén is akad meg tennivaló:
ennek során az Európai Biztonsági és Vé-
delmi Akadémiára és a fiatal tiszteknek az
Erasmus példája által ösztönzött cseréjére
irányuló európai kezdeményezésre kell tá-
maszkodnunk.

Az e területen végzett valamennyi tevé-
kenység, köztük az ESDP-missziók során
– a humán biztonság koncepciójával össz-
hangban álló, emberközpontú megközelí-
tés alkalmazásával – továbbra is érvénye-

sítenünk kell az emberi jogi kérdéseket. Az
EU felismerte a nõk szerepét a béketerem-
tésben. Ebben az összefüggésben alap-
vetõ fontosságú a nõkrõl, a békérõl és a
biztonságról szóló 1325., valamint a gyer-
mekekrõl és fegyveres konfliktusokról szó-
ló 1612. számú ENSZ BT-határozat haté-
kony végrehajtása. 

A civil missziók tekintetében képesnek
kell lennünk arra, hogy különféle képessé-
gekkel és szakértelemmel rendelkezõ
képzett állományt állítsunk össze, hogy rö-
vid határidõn belül telepíteni és hosszú tá-
von is a mûveleti helyszínen tudjuk tartani
õket. A nemzeti kontingensek között teljes
interoperabilitást kell biztosítani. Ennek ér-
dekében a tagállamok vállalták, hogy
nemzeti stratégiákat dolgoznak ki a szak-
értõk rendelkezésre bocsátására, valamint
a missziótámogatás céljára (beleértve a
költségvetés-tervezést és a beszerzése-
ket) gyorsan telepíthetõ állományt biztosí-
tanak. A missziók idejében történõ telepí-
tésének érdekében hatékonyabbá kellene
tenni a felszerelések rendelkezésre bo-
csátásának és beszerzésének módjait.

A katonai mûveletek tekintetében tovább
kell erõsítenünk az európai szintû képes-
ségek, az együttmûködés és a tehermeg-
osztási megállapodások erõsítését. A ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy különösen
az olyan kulcsképességek terén kell töb-
bet tenni, mint a stratégiai légi szállítás, a
helikopterek, a világûrben telepített eszkö-
zök és a tengeri felderítés (ahogy az rész-
letesebben a képességek megerõsítésérõl
szóló nyilatkozatban is szerepel). Ezen
erõfeszítéseket egy versenyképes és szi-
lárd európai védelmi iparnak kell támogat-
nia a kutatásba és fejlesztésbe történõ na-
gyobb arányú befektetésekkel. Az Európai
Védelmi Ügynökség 2004 óta eredménye-
sen irányítja ezt a folyamatot, és a jövõben
is ezt kell tennie.
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Fokozott együttmûködés 
a szomszédainkkal 

Az európai szomszédságpolitika megerõ-
sítette az unióval fennálló kétoldalú kap-
csolatokat. Ennek a folyamatnak most re-
gionális integrációt kell teremtenie.

A 2008 júliusában elindított „Unió a me-
diterrán térségért” elnevezésû kezdemé-
nyezés egy széles körû, a tengerbizton-
ságra, az energiaügyre, a vízgazdálko-
dásra és a migrációra is kiterjedõ prog-
rammal megújult politikai lendületet bizto-
sít ennek folytatásához déli partnereinkkel.
Az olyan biztonsági fenyegetések kezelé-
se, mint például a terrorizmus, fontos ré-
szét fogja képezni e folyamatnak.

A „Keleti partnerség” valódi elõrelépést
jelent majd a keleti szomszédainkkal fenn-
álló kapcsolatainkban, és jelentõs mérték-
ben javítani fogja a politikai, gazdagsági
és kereskedelmi kapcsolatokat. A kezde-
ményezés célja ezen országok jólétének
fokozása és stabilitásának erõsítése, és ily
módon az EU biztonságának növelése. A
javaslatok a két- és többoldalú együttmû-
ködési területekre terjednek ki, beleértve
az energiabiztonságot és a személyek
mobilitását is.

Szomszédaink tartós stabilitásának biz-
tosítása folyamatos erõfeszítéseket követel
az EU részérõl, az ENSZ-szel, az EBESZ-
szel, az Amerikai Egyesült Államokkal és
Oroszországgal együttmûködve. Az
Oroszországgal fennálló kapcsolataink
romlottak a grúziai konfliktus miatt. Az EU
azt várja Oroszországtól, hogy úgy teljesít-
se kötelezettségvállalásait, hogy helyreáll-
hasson a szükséges bizalom. Partnersé-
günknek a közös értékek – különösen az
emberi jogok, a demokrácia és a jogálla-
miság – tiszteletben tartásán, a piacgaz-
dagsági elveken, valamint a közös érde-
keken és célkitûzéseken kellene alapulnia.

További tartós erõfeszítésekre van szük-
ség a dél-kaukázusi, a moldovai, valamint
az Izrael és az arab államok közötti konflik-
tusok kezelésében. Mint sok más terüle-
ten, itt is kulcsfontosságú szerepe van an-
nak, hogy az Egyesült Államok új kor-
mányzata a kezdetektõl fogva teljes mér-
tekben részt vegyen a folyamatban. A
konfliktusok tartós rendezéséhez minden
esetben egybe kell fogni a térség vala-
mennyi szereplõjét. Az olyan országok,
mint Törökország, Egyiptom, Jordánia,
Szaúd-Arábia és Katar egyre fontosabb és
konstruktívabb szerepet játszanak a tér-
ségben, míg ugyanez nem mondható el
Iránról. Az EU számára különleges lehetõ-
séget kínál a Törökországgal való együtt-
mûködés, például a Civilizációk Szövetsé-
ge révén. 

Partnerség 
a hatékony multilateralizmusért

Az európai biztonsági stratégia felszólítot-
ta Európát, hogy járuljon hozzá egy haté-
konyabb multilaterális világrendhez. 2003
óta e célkitûzés elérése érdekében meg-
erõsítettük partnerségeinket. Ezen és más
területeken is Európa kulcsfontosságú
partnere az Egyesült Államok. Együttmû-
ködésünk területein az Európai Unió és az
Amerikai Egyesült Államok a világ javát
szolgáló hatalmas erõt jelent.

A nemzetközi rendszer csúcsán az
ENSZ áll. Minden, amit az Európai Unió
eddig a biztonság területén tett, az ENSZ
célkitûzéseihez kapcsolható. Az EU a
kulcsfontosságú mûveleti helyszíneken –
többek között Koszovóban, Afganisztán-
ban, a Kongói Demokratikus Köztársaság-
ban, Szudánban/Darfúrban, Csádban és
Szomáliában – szorosan együttmûködik az
ENSZ-szel, valamint a 2007. évi EU–ENSZ
közös nyilatkozattal összhangban javította
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az intézményi kapcsolatokat. Mind a tizen-
hat folyamatban lévõ ENSZ békefenntartó
mûveletet támogatjuk.

Az EU és a NATO eredményes együttmû-
ködést folytatott a Balkánon és Afganisz-
tánban, még akkor is, ha a hivatalos kap-
csolatok nem fejlõdtek. Közös biztonsági
érdekeink szolgálatában jobb mûveleti
együttmûködéssel és a katonai képessé-
gek továbbfejlesztése révén meg kell erõ-
sítenünk ezt a stratégiai partnerséget, tisz-
teletben tartva mindkét szervezet döntés-
hozatali autonómiáját. 2003 óta elmélyítet-
tük az EBESZ-szel fennálló kapcsolatain-
kat, különösen Grúziában és Koszovóban.

Jelentõs mértekben fejlesztettük a Kínával
fennálló kapcsolatainkat. Kanadához és Ja-
pánhoz szoros, hosszú múltra visszatekintõ
kapcsolatok fûznek bennünket. Oroszor-
szág továbbra is fontos partner marad a
globális kérdésekben. Az Indiával fennálló
kapcsolatunkat bõvíteni lehetne. Az egyéb
partnerekkel – többek között Brazíliával és
Dél-Afrikával, valamint Európán belül Norvé-
giával és Svájccal – fennálló kapcsolataink
jelentõsége 2003 óta sokat nõtt.

Az EU szorosabban együttmûködik a re-
gionális szervezetekkel, különösen az Afri-
kai Unióval. Az EU–Afrika közös stratégián
keresztül kiemelt afrikai válságkezelési ké-
pességeket támogatunk, ideértve a regio-
nális készenléti haderõt és a korai elõrejel-
zõ rendszert. A 2007-ben elfogadott stra-
tégián keresztül – megerõsített politikai
párbeszéddel, valamint az olyan kérdé-
sekhez kapcsolódó munkával, mint a víz-
gazdálkodás, az energiaügy, a jogállami-
ság és a biztonság – elmélyítettük a kö-
zép-ázsiai partnerországainkkal fennálló
kapcsolatokat. Ezen túlmenõen az EU
megerõsített együttmûködést folytat a Dél-
kelet-ázsiai Nemzetek Szövetségével
(ASEAN) olyan regionális kérdésekben,
mint például Mianmar, valamint a Dél-ázsiai

Regionális Együttmûködési Szövetséggel
(SAARC) és Latin-Amerikával. Az EU – ta-
pasztalatai révén – különleges szerepet
játszik a regionális integráció elõmozdítá-
sában. Támogatnunk kell azokat az orszá-
gokat, amelyek – sajátos körülményeikkel
összhangban – megpróbálják követni az
uniós példát.

A második világháború végén létreho-
zott nemzetközi rendszerre több ponton is
nyomás nehezedik. A nemzetközi intéz-
ményeken belüli képviselet rendszere
megkérdõjelezõdött. Javítani kell a legiti-
mitást és hatékonyságot, valamint hatéko-
nyabbá kell tenni a többoldalú fórumokon
való döntéshozatalt. Ez azt jelenti, hogy
szélesebb alapokon kell döntéseket hozni,
és fokozni kell a többi szereplõ érdekeltsé-
gét. Közös problémákra csak közös meg-
oldások jöhetnek szóba.

A legfontosabb prioritást az éghajlatvál-
tozás és a WTO dohai fordulójának lezárá-
sa jelenti. Az EU tárgyalásokat folytat egy,
az éghajlatváltozásra vonatkozó új nem-
zetközi megállapodásról, és minden esz-
közét latba kell vetnie, hogy 2009-ben
Koppenhágában jelentõs eredmény szü-
lethessen. Folytatnunk kell az ENSZ-rend-
szer 2005-ben elindult reformját, és fenn
kell tartanunk a Biztonsági Tanács létfon-
tosságú szerepét. Fontos, hogy a Nemzet-
közi Büntetõbíróság hatékonysága – a
nemzetközi igazságszolgáltatás megerõ-
sítésére irányuló tágabb uniós erõfeszíté-
sek mentén – tovább erõsödjön. Át kell
alakítanunk a Nemzetközi Valutaalapot
(IMF) és más pénzügyi szervezeteket is,
hogy azok tükrözni tudják a mai viszonyo-
kat. A G8-at is át kellene alakítani. Ezen kí-
vül tovább kell vinnünk a millenniumi fej-
lesztési célok elérését célzó kollektív erõ-
feszítéseinket.

Ezek határokon átívelõ kérdések, ame-
lyek egyaránt érintik a bel- és a külpoliti-
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kát. Jól szemléltetik, hogy a szuverenitás a
21. században kiváltképpen együtt jár a
felelõsségvállalással. Az alapvetõ emberi
jogok tekintetében az uniónak folytatnia
kell a 2005-ös ENSZ-csúcstalálkozón elért
megállapodás megerõsítését: a megálla-
podás értelmében közös felelõsségünk,
hogy a lakosságot megvédjük a népirtás-
tól, a háborús bûnöktõl, az etnikai tisztoga-
tástól és az emberiesség elleni bûncselek-
ményektõl.

***

Globális kötelezettségvállalásunk tekinte-
tében alapvetõ fontosságú a közvélemény
támogatásának biztosítása. A modern de-
mokráciákban – ahol a média és a közvé-
lemény kritikus szerepet játszik a politika
alakításában – a külföldi kötelezettségvál-
lalások fenntartásához elengedhetetlen a

polgárok egyetértése. A világ instabil öve-
zeteiben rendõri és igazságügyi szakértõ-
ket, valamint katonákat alkalmazunk. A
kormányoknak, parlamenteknek és uniós
intézményeknek kötelességük tájékoztatni
a nyilvánosságot arról, hogy ez miként já-
rul hozzá a biztonsághoz otthon.

Az európai biztonsági stratégia öt évvel
ezelõtt felvázolta, hogy az Európai Unió
miként járulhatna hozzá egy igazságo-
sabb, biztonságosabb és egységesebb
világ megvalósításához. Azóta hosszú
utat tettünk meg e cél elérése felé. A kö-
rülöttünk levõ világ azonban gyorsan vál-
tozik: új fenyegetések jelennek meg, és a
hatalmi erõviszonyok is átalakulnak. An-
nak érdekében, hogy a biztonságos Euró-
pát egy jobb világban építhessük fel, na-
gyobb befolyást kell gyakorolnunk az ese-
mények alakulására, és ennek most van itt
az ideje.                                               
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