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FÓRUM 

AZ  EURÓPAI  VÉDELMI  KÉPESSÉGEK  
ÉS  A  GAZDASÁGI  VILÁGVÁLSÁG 

Szalai Petra1 

A kétpólusú világrend megszűnésével a világ – és benne különösen 
Európa – biztonsági helyzete gyökeresen megváltozott. Megváltozott, de 
– bizonyos korábbi nézetekkel ellentétben – nem lett békés és főként 
nem lett veszélytelen, csak a biztonságot veszélyeztető tényezők jellege, 
nagyságrendje változott. 

Az új biztonsági környezetet jellemző főbb fenyegetéseket illetően 
kimondható, hogy jóllehet egy NATO/EU tagállam ellen, hagyományos 
értelemben vett katonai agresszió a közeljövőben nem valószínű, de a 
távoli jövőben nem is zárható ki. Ugyanakkor az Európára és/vagy a 
szövetségekre és azok tagállamaira leselkedő fenyegetések sokkal 
diverzifikáltabbak, kevésbé láthatóak és kiszámíthatóak. Bármennyire is 
kifinomultak a nemzetközi szervezetek közötti együttműködés 
mechanizmusai – köztük a NATO és az EU preventív jellegű 
válságkezelési rendszerei –, fennállhat egy katonai konfliktus veszélye az 
Unió közvetlen perifériáin, amelybe belesodródhat egy, vagy több 
tagállam is. Tehát a szövetségi rendszerek egészét tekintve, illetve 
tagállamok szintjén is, az egyeztetett, vagy együttműködésen nyugvó 
biztonságpolitika alakításának egyik fontos elemét a jól felszerelt és 
felkészített haderőknek kell képeznie. 

Mindez nem kíván további részletezést, hiszen ennek irodalma ma 
már könyvtárakat töltene meg. Említésére csak azért van szükség, hogy 
egyértelmű legyen: a létező veszélyek, fenyegetések szükségessé teszik 
az egyes országok, szövetségek, vagy régiók következetes és határozott 
biztonságpolitikájának kialakítását – korszerűsítését – és következetes 
gyakorlati megvalósítását. 

Kétségtelen, hogy a NATO és az Európai Unió (EU) a biztonság 
megőrzésének, fenntartásának legfontosabb tényezői közé tartoznak. 
Ebből következik, hogy e két szervezet biztonságpolitikája meghatározó 
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a világ egésze szempontjából, ezért is célszerű ezekre kiemelt figyelmet 
fordítani. 

Az EU közös kül- és biztonságpolitikája (CFSP) 

A közös kül- és biztonságpolitika céljait, alapelveit hosszas – itt 
nem részletezhető – előkészítő folyamat után az 1992-ben 
Maastrichtban elfogadott, az Európai Unióról szóló szerződés 
határozza meg, amelynek alapján a közös kül- és biztonságpolitika az EU 
„második pillére”. 

A szerződés szerint a közös kül- és biztonságpolitika céljai: 

• Az Unió függetlenségének, alapvető érdekeinek és közös 
értékeinek a védelme. 

• Az Unió és tagállamai biztonságának erősítése minden területen. 

• Az ENSZ Alapokmánya, a Helsinki Záróokmány elvei és a Párizsi 
Charta céljainak megfelelően a béke megőrzése és a nemzetközi 
biztonság erősítése. 

• A nemzetközi együttműködés támogatása. 

• A demokrácia és a jogállamiság fejlesztése és erősítése. 

• Az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tisztelete. 

A szerződés értelmében a tagállamok kötelessége, hogy minden 
eszközzel segítsék elő a CFSP megvalósulását és tartózkodjanak a közös 
politika érdekeivel ellentétes, vagy annak hatékonyságát zavaró 
tevékenységtől. 

Kialakításra kerültek az együttműködés főbb formái, eszközei is. 

Ezek közé tartozik az Egyeztetési mechanizmus, amelynek lényege, 
hogy a tagállamok rendszeresen tájékoztatják egymást a fontosabb kül- és 
biztonságpolitikai kérdésekről és egyeztetik álláspontjukat. Ennek fóruma 
a Politikai és Biztonsági Bizottság, de természetesen az egyeztetés más 
csatornákon és módszerekkel is folyamatos. 

A CFSP megvalósításának fontos eszköze a közös stratégiák 
kialakítása. A stratégiák elfogadásáról az Európai Tanács hoz döntést, 
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amelyek meghatározzák az EU egyes térségek, országok irányába 
folytatott tevékenységének kereteit. 

A közös akciók lényegében meghatározzák a tagállamok 
tevékenységét a közös célok megvalósítása érdekében. Amennyiben az 
Általános Ügyek Tanácsa (Tanács) döntést hoz valamilyen közös 
akcióról, annak rendelkezései a tagállamokra nézve kötelezőek. 

Lényegében hasonló elvek és módszerek jellemzik a közös politika 
megvalósítását szolgáló olyan további módszereket, mint a közös 
álláspontok és közös nyilatkozatok. 

Közös európai biztonság- és védelempolitika (ESDP) 

A közös európai biztonság- és védelempolitika a CFSP keretein 
belül lényegében a Nizzai Szerződés (2001) alapján jött létre. Az 
Amszterdami Szerződés (1997) egyértelműen kimondja, hogy a 
kialakuló közös védelmi politika szervezetileg a CFSP részét képezi. 
Feladatát a Nizzai Szerződés a válságmegelőzésben, válságkezelésben 
és békefenntartásban határozta meg. 

Alapelveit, melyek máig hatályosak, a NyEU 1992-es Petersbergi 
miniszteri értekezletén határozták meg. 

A ESDP lényegét – hosszú viták és előkészítési folyamat alapján – 
az 1999. júniusi EU csúcstalálkozó határozta meg abban, hogy az EU-
nak rendelkeznie kell a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásához 
szükséges eszközökkel. Ezeknek az EU-t képessé kell tenniük a 
petersbergi alapelvekben szereplő feladatok végrehajtására. Ugyanakkor 
a kollektív védelem továbbra is alapvetően a NATO keretei között 
marad. 

A kölni döntések gyakorlati megvalósítására az 1999. decemberi 
helsinki csúcson hozták meg a szükséges határozatokat. 

Itt került sor az ESDP feladatainak pontos és hivatalos 
meghatározására, a szükséges katonai képességek tartalmának, 
nagyságrendjének kijelölésére, az intézményrendszer megalapozására. 

A közös biztonsági és védelempolitikai döntések előkészítésére, a 
szükséges helyzetelemzések elvégzésére, az ezekből fakadó javaslatok 
kidolgozására, valamint a műveletek operatív irányítására – vagyis a 
közös biztonság és védelempolitika kidolgozására, a végrehajtás 
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irányítására – a csúcs új politikai és katonai szervezetek létrehozásáról 
döntött. Ezek az intézmények, a Politika és Biztonságpolitikai 
Bizottság, a Katonai Bizottság és a Katonai Törzs ideiglenes jelleggel 
már a következő év elején megkezdték működésüket, majd a nizzai 
értekezlet után tértek át a végleges formára, illetve működési rendre. 

A biztonság- és védelempolitika alapvető feladatát abban jelölték 
meg, hogy meg kell teremteni az önálló biztonságpolitikai döntéshozatal 
képességét és ez tegye lehetővé, hogy az EU katonai műveleteket hajtson 
végre válsághelyzetek, válságok rendezése, kezelése érdekében. 

Döntés született arról, hogy a fenti célok érdekében a tagországok 
által önkéntesen felajánlott, olyan 50-60 000 főből álló, gyorsan 
bevethető katonai erőt kell létrehozni, amelynek megfelelő parancsnoki 
és irányítási rendszere van, és amelyet minőségileg és mennyiségileg 
megfelelő mértékű felderítési, logisztikai rendszer és a szükséges légi és 
haditengerészeti kapacitás támogat. Az ambíció szinteket és a szükséges 
erőket, eszközöket részletesen a Headline Goal 2003 (HLG 2003.) 
tartalmazta. 

A szükségesnek ítélt erő létrehozása érdekében 2000 őszén 
képesség-felajánlási konferenciát rendeztek Brüsszelben. Ez 
összességében eredményes volt, de maradtak területek, amelyek további 
kiegészítést igényeltek. 

A csúcs a katonai erő mellett nagy jelentőséget tulajdonított a 
polgári válságkezelési képességek kialakításának is és meghatározta az 
ehhez szükséges erőket, főbb eszközöket, így egyebek között egy, 5000 
főből álló közös rendőri erő létrehozását. 

A következő néhány évben ezek alapján – alapvetően sikeresen, de 
nem problémamentesen – folyt a közös biztonság- és védelempolitika 
megvalósítása mind tartalmi kérdésekben, mind pedig az 
eszközrendszerek kialakítása tekintetében. 

2003. decemberében az Európai Tanács brüsszeli ülésén 
áttekintette a politikai helyzetet, értékelte az addigi eredményeket és 
mindezek alapján „Biztonságosabb Európa egy jobb világban” címen 
egy új Európai Biztonsági Stratégia-t fogadott el. Ez a stratégia 
megfogalmazza azokat az európai biztonságot fenyegető fő veszélyeket 
és kihívásokat, amelyekkel a szövetségnek számolnia kell. 
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Ezeket és az Unió hosszú távú céljait figyelembe véve az új stratégia 
az EU globális szereplőként történő megjelenésének ambícióját 
fogalmazza meg a közös kül- és biztonságpolitika területén. 

Egyértelművé vált, hogy az új stratégia megvalósításához 
nélkülözhetetlen egyfelől egy jól működő, az új biztonsági kihívásokra 
viszonylag gyors és hatékony válaszokat adó közös európai biztonság és 
védelempolitika; másfelől az ennek realizálásához szükséges megfelelő 
nagyságrendű és képességű erő, valamint a jól működő 
intézményrendszer. 

Mindez a szövetség és külön-külön a tagállamok katonai és polgári 
válságkezelő képességének fejlesztését teszi szükségessé. 

Az új Európai Biztonsági Stratégia elfogadásával –a korábbi 
petersbergi feladatokkal rokon, azokat kiegészítő – olyan új típusú 
feladatok jelentek meg, mint az unión kívüli államok terrorizmus ellenes 
küzdelmének támogatása, közös lefegyverzési műveletek és más 
feladatok. 

A HLG 2003 tapasztalatainak, megvalósulási helyzetének 
felülvizsgálata, de legfőképpen az új biztonsági stratégiában előírt 
feladatok teljesítéséhez szükséges képességek kialakítása érdekében 
elengedhetetlenné vált a korábbi haderő-fejlesztési célok felülvizsgálata, 
az új célok megfogalmazása. 

Ennek megfelelően az Európai Tanács 2004. június 15.-én 
elfogadta az Unió 2010-ig érvényes katonai képességfejlesztési 
célkitűzéseit (Headline Goal 2010).  

Az új célkitűzések egyebek között előírják, hogy az EU legyen 
képes párhuzamosan több különböző szintű művelet vezetésére, a 
műveletek gyors végrehajtására magas készenlétű, önálló feladat 
végrehajtására alkalmas katonai szervezetekkel. 

A célok megvalósításának elősegítésére a tagállamok – ezen 
keresztül az EU – védelmi képességei fejlesztésének összehangolása, 
hatékonyabbá tétele érdekében 2004. júliusában az Általános Ügyek és 
Külkapcsolatok Tanácsa létrehozta az Európai Védelmi Ügynökséget. 
Az Ügynökségnek – a Tanács irányítása és felügyelete alatt – fő feladata 
a tagállamoknak a védelmi képességeik erősítése érdekében folytatott 
tevékenységének támogatása. 
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Az Európai Biztonsági Stratégiában foglaltak végrehajtása 
érdekében 2004 novemberében Brüsszelben polgári és katonai képesség-
felajánlási konferenciát tartottak, ahol a tagállamok a polgári 
válságkezelés területén megerősítették korábbi vállalásaikat, katonai 
területen pedig megtették az új követelmények teljesítéséhez szükséges 
felajánlásaikat. 

A védelmi képességek fejlesztése körébe tartozik – bár nem katonai 
feladatokkal kapcsolatos – az Európai Tanács által 2004 decemberében 
a polgári válságkezelő képességek fejlesztésére elfogadott dokumentum, 
a Civilian Headline Goal 2008., mely meghatározza a tagállamok 
feladatait ezen a fontos területen. 

A fő célkitűzések (HLG 2010) lényege, hogy az Európai Unió a 
válságok megelőzése, kezelése érdekében legyen képes nagy távolságban 
lévő területeken gyorsan, a szükséges időtartamban, egymással 
interoperábilisan cselekedni, illetve tartósan működni.  

A tagállamok ennek alapján kötelezettséget vállaltak arra, hogy az 
ehhez szükséges képességek megteremtésével 2010-re képesek lesznek 
gyors és határozott lépéseket tenni az EU-ról szóló szerződésben foglalt 
válságkezelési műveletek teljes skálájában. 

A tagállamok vállaltak a HLG 2010 keretében ún. többnemzetiségű 
harccsoportok létrehozását. Ezek általában kb. 1500 főből álló 
„egységek” a szükséges harctámogató és harcbiztosító erőkkel és 
eszközökkel. Ezeknek a döntéstől számított 15 napon belül bevethetőnek 
és legalább 30 napon keresztül bevetésben tarthatóknak kell lenniük. 

A kötelezettség vállalása magában foglalja a szükséges támogatási, 
szállítási, ellátási, utánpótlási és rotációs képességek megteremtését, 
fenntartását is. 

Az Európai Unió és a NATO 

Az EU és a NATO kapcsolatait két alapvető tény határozza meg. 

Az egyik, hogy mind a két szervezet lényegében ugyanazokat az 
alapvető értékeket tekinti sajátjának, a másik, hogy a két szervezet 
tagsága között jelentős átfedés van, hiszen az EU tagállamainak nagy 
része egyben NATO tag is. 
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Az alapvető érdekek és célok tehát közel azonosak (kell, hogy 
legyenek) még akkor is, ha ez a mindennapok gyakorlatában nem mindig, 
vagy esetenként csak nehezen érvényesül. 

Az értékek azonosságain, a célok hasonlóságain túl a két szervezet 
együttműködése nélkülözhetetlen azért is, mert a globális kihívásokra 
csak közös fellépéssel, az erők és eszközök célszerű, optimális 
felhasználásával lehet eredményesen és hatékonyan reagálni. 

Alapvető egyetértés tapasztalható abban, hogy a ESDP-nek a      
NATO-val való együttműködésre kell épülnie a közös célok és értékek, 
az átláthatóság, a két szervezet egyenrangúsága, döntési autonómiájának 
tiszteletben tartása alapján. A konzultációs és együttműködési 
mechanizmusok kidolgozásával közös EU-NATO munkacsoportok 
foglalkoznak. 2001 elején megállapodás született arról, hogy a Politikai 
és Biztonsági Bizottság és az Észak-Atlanti Tanács félévenként 
legalább háromszor együttes ülést tart, s egy alkalommal sor kerül az 
Általános Ügyek Tanácsa és az Észak-Atlanti Tanács miniszteri szintű 
találkozójára (az első közös ÁÜT-ÉAT tanácskozást 2001. májusában 
Budapesten tartották). 

Mindezek mellett tény, hogy az elmúlt időszakokban az 
együttműködés gyakorlati megvalósulása nem volt zökkenőmentes, sem 
a védelmi képességek fejlesztése, sem az egyes válságok kezelése, vagy a 
missziók végrehajtása során.  

A nehézségek, esetleges problémák okai között szerepelnek – az 
alapvető azonosságok mellett is – eltérő nemzeti érdekek, az egyes 
kérdésekben jelentkező eltérő felfogás, illetve az egymástól különböző 
megközelítési és végrehajtási módszerek. 

A NATO és az EU stratégiai partnerségének kialakítása, gyakorlati 
megvalósítása a kívánatosnál lassabban halad, bár az új amerikai 
kormányzat hivatalba lépése ebben – már eddig is – kedvező változásokat 
hozott. A NATO, élén az USA-val – egyetért és támogatja az európai 
védelmi képességek fejlesztését. 

Az együttműködés fejlesztésére mindkét oldal törekszik, de a 
szükségesnek ítélt módszerek, konkrét lépések tekintetében még jelentős 
eltérések is vannak. Bizonyosra vehető azonban, hogy a közös érdekek és 
szándékok, valamint a kényszerítő körülmények hatására az 
együttműködés fejlődése a továbbiakban felgyorsul. 
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A nemzetközi pénzügyi és gazdasági válság hatása az  
EU védelmi képességekre és az EU-NATO  

kapcsolatok alakulására 

A 2008 közepén kiéleződött pénzügyi, majd pénzügyi – gazdasági 
válság néhány hónapon belül nagyon sok mindent megváltoztatott a 
világban. Így többek között az állam szerepét a piac kezelésében, 
valamint a kormányok cselekvőképességének határait. 

Mára nyilvánvalóvá vált, hogy a globális válság hatásai túlmutatnak 
a pénzügyi – gazdasági szektoron. 

A válság csökkentette a NATO és az EU tagállamok gazdasági 
képességeit és pénzügyi lehetőségeit, ami jelentős mértékben érintette 
védelmi szektorukat is. Az EU jelenleg még nem rendelkezik közös – 
nemzetközi válságkezelő műveletek végrehajtásának finanszírozására is 
alkalmas – központi védelmi költségvetéssel. Az EU védelmi képességét 
a tagállamok nemzeti hozzájárulás keretében felajánlott erői adják, így a 
tagállamok védelmi megszorításai kedvezőtlenül hatottak a szövetség 
védelmi képességeire és nemzetközi válságkezelő tevékenységére is. 
Részben a nemzetközi pénzügyi válság hatása következtében, részben 
pedig egyéb tényezők miatt az EU közös védelmi képességének 
kialakítása lelassult. 

Általánosan elfogadott értékelések szerint a pénzügyi és gazdasági 
válság hatása elhúzódó jellegű és leghamarabb 2010 közepén lehet 
számítani stabilizálódásra, majd kismértékű növekedésre. 

Komoly jelei vannak annak, hogy a védelmi költségvetések – 
elsősorban azokban az országokban, ahol eddig sem érték el az 
optimálisnak nevezhető szintet – Európa szerte tovább csökkenhetnek a 
gazdasági válság miatt. Már a válság kitörése előtt is csak néhány európai 
ország pl. Nagy-Britannia, Franciaország és Görögország költött a 
GDP 2%-ánál többet védelmi kiadásokra, és ez is tovább csökkenhet. 

Ennek több nyomós oka is lehet (van). Az egyik ilyen ok, hogy az 
országok egy részének növelnie kell az adókat és szinte minden európai 
országnak csökkentenie kell a kiadásait, hogy a pénzügyi egyensúlyt 
megőrizze vagy helyreállítsa. 

A másik ok, hogy ezek a csökkentések a védelmi szektort erősebben 
fogják érinteni, mint a többi területet. 



 208 

Mindez azt jelenti, hogy a védelmi képességek növekedése területén 
– mind a tagállamokat, mind az EU egészét tekintve – rövidtávon kevés 
javulás várható. A gazdasági válság elhúzódásával vagy esetleges 
rosszabbodásával a védelmi költségek valószínűleg tovább fognak 
csökkenni. 

Ez azért van, mert a kormánykiadások egy része (pl. az 
államadósságok kamatainak fizetése) nem csökkenthető. Több más 
kiadás (pl. egészségügy, oktatás) csökkentése politikailag sokkal 
érzékenyebb, kockázatosabb. A kormányok nem fogják felvállalni annak 
kockázatát, hogy veszélyeztetik állampolgáraik egészségét azért, hogy új, 
korszerűbb fegyvereket szerezzenek be. Ezt erősíti az is, hogy a 
tagállamok egy részében elterjedtek az olyan nézetek, hogy „úgy sem 
lesz háború, vagy ha igen, majd megvéd a szövetség”. 

A csökkentések kedvezőtlen hatása a védelem- és biztonságpolitika 
megvalósulásának több területét érintik. 

A védelmi költségvetések legkönnyebben csökkenthető része az, 
amit a műveletekre fordítanak. A katonák visszahívása a missziókból 
nem csak költségcsökkenést jelent, de sok országban még politikailag 
„jól ki is fizetődik”, pozitív visszhangot vált ki (KFOR, EUFOR). 

A pénzügyi és gazdasági válság hatására végrehajtott nemzeti 
megszorítások várhatóan korlátozni fogják a szövetséges tagállamok 
nemzetközi válságkezelő műveletekben való részvételének mértékét is. 
Védelmi szakértők értékelése szerint – bár az Amerikai Egyesült Államok 
és az európai nemzetek védelmi képességeit egyaránt negatívan 
befolyásolja a nemzetközi pénzügyi válság – az iraki és az afganisztáni 
szerepvállalásban nem várható a nemzetközi erők jelenlétének 
csökkenése a pénzügyi megszorítások miatt. Ezekben a 
válságkörzetekben a nemzetközi erők jelenlétének csökkentése 
veszélyeztetné a válságkezelés keretében az évek során elért 
eredményeket. A nemzetközi pénzügyi válság negatív hatása a 
nemzetközi szervezetek válságkezelő tevékenységére valószínűleg főként 
az új válságkörzetekben (pl. Afrika) lesz tapasztalható. 

A műveletek egy részének meg nem alapozott, indokolatlan 
megszűntetése azonban veszélyeztetné az eddig elért eredményeket és a 
konfliktusok kiújulásával, kiterjedésével és más veszélyekkel járhat. 

Ezért a járható utat nem az indokolatlan megszűntetések, 
visszavonások jelentik, hanem az ésszerűsítések, az átfedések 
megszűntetése, a költségek ily módon való csökkentése jelentené. 
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A másik terület, amelyet a védelemre fordított kiadások 
csökkentése súlyosan érint/érinthet, a védelmi képességek fejlesztése. 

Már most több fontos védelmi projekt kiadását csökkentették, illetve 
csökkentését tervezik. Így az Egyesült Államokban pl. az F-22 
repülőgépek, az új helikopterek, a következő generációs páncélozott 
járművek és a high-tech hadihajók fejlesztését, beszerzését. 

Egyes források szerint kérdésessé válik Európában az A 400M 
szállító repülőgép project és további programok csökkentése, illetve 
lassítása valószínűsíthető. Spanyolország például, csökkenti a 
haditengerészet korszerűsítésére fordítható anyagi lehetőségeket és 
Németországban is korlátoznak egyes programpontokat. 

 Több ország csökkenti a haderő felkészítésére, kiképzésére 
fordítható anyagi erőforrásokat, ennek következtében a gyakorlatok 
számát, ami a kiképzés minőségének rovására megy. Néhány állam 
haderejének további csökkentését tervezi/folytatja, kockáztatva evvel, 
hogy hadserege „kirakat hadsereggé” válhat. 

Lehetnek azonban a pénzügyi gazdasági válságnak közvetett pozitív 
hatásai is. A pénzügyi válság arra fogja kényszeríteni a kormányokat, 
hogy komolyan végiggondolják, mennyire hatékonyan használják fel a 
védelmi költségvetéseket. Az új helyzet kikényszerítheti a szervezetek, a 
tagállamok szorosabb és hatékonyabb együttműködését a védelem 
minden területén. 

Ennek főbb területei lehetnek: 

Az átfedések, duplikációk csökkentése, megszűntetése a műveletek 
tervezésénél és végrehajtásánál. 

Szorosabb és hatékonyabb együttműködés az eszközök fejlesztése, 
gyártása és beszerzése terén, a protekcionizmus visszaszorítása. Jelenleg 
az európai védelmi kiadások nagy része a nemzeti bürokráciákra, a 
katonai állományra és a nemzeti hadiiparok támogatására megy el. 

Az európai kormányoknak ahhoz, hogy több felszerelést kapjanak a 
pénzükért, amit erre kell költeniük, kevésbé protekcionistáknak kell 
lenniük és a legjobb eszközöket kell megvásárolni a legalacsonyabb 
áron, függetlenül attól, hogy azt hol gyártották. 

Előrelépés van abban, hogy néhány olyan alapvető felszerelést, 
amely lehetővé teszi a modern hadviselést (pl. a légi felderítést vagy a 
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szállítást) közösen kell létrehozni, fenntartani. A NATO közös AWACS 
flottát üzemeltet és folyamatban van szállító repülőgépek beszerzése, 
amelyeket a tagországok közösen használnak és üzemeltetnek. Ez a 
megoldás lehetővé teszi a kisebb és szegényebb európai államoknak, 
hogy részt vegyenek a távoli komplex műveletekben. 

A védelmi képességek erősítésének a pénzügyi – gazdasági válság 
miatti lassulása még sürgetőbbé teszi azt a globális kihívások 
következtében meglévő szükségszerűséget, hogy a lehető legrövidebb idő 
alatt még szorosabbá és hatékonyabbá kell tenni a NATO és az EU 
együttműködését mind a képességek növelése, mind a műveletek, 
missziók területén.  

Ennek célszerű útjai, módszerei lehetnek egyebek között: 

• A szorosabb együttműködés a képességfejlesztés tervezésében és 
végrehajtásában. E téren szóba jöhet bizonyos kutatási, fejlesztési 
vagy gyártási „munkamegosztás”. 

• A lehetséges fenyegetések és az arra adandó/adható válaszok közös 
elemzése, a tevékenységek közös tervezése. 

• Összehangolt, vagy közös erőtervezés a meglévő képességek 
optimálisabb kihasználása érdekében. 

• A parancsnoki, vezetési struktúrák szorosabb összehangolása. 

Ezek megvalósítása elősegítené, hogy a két szervezet védelmi 
képességei a válság körülményei között se csökkenjenek, vagy még 
erősödjenek is. 

A válság körülményei között a képességek megőrzésének, 
fejlesztésének másik lehetséges útja bizonyos képességek, feladatok 
vagy szervezetek egyes tagállamoknál történő megszűntetése, 
többnemzetiségűvé tétele. Ennek már vannak kedvező jelei. Így például 
Belgium, Hollandia és Luxemburg egyesített légiereje – légvédelme, 
vagy a Nordic országok (svéd, norvég, dán, finn) tervezett közös 
kétéltű/partraszálló erői. 

Egyes szakértők nézetei szerint eljött az ideje, hogy az európai 
kormányok elgondolkodjanak haderejük, infrastruktúrájuk egy 
részének felszámolásán és közös egységeket hozzanak létre 
szomszédjaikkal. Úgy vélik, egyre nehezebb igazolni, minek kell például 
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minden tagállamnak önálló légierőt saját bázisokkal és 
parancsnokságokkal fenntartani, különösen akkor, ha azok egy jelentős 
része – éppen a pénzhiány miatt – nem alkalmazható szükség szerint. 

A haderők további integrálása, az hogy egyes országok csak 
bizonyos képességeket tartsanak fenn, feltehetően ismét sok és éles vitát 
fog kiváltani. Bizonyos határon túl ez a folyamat ugyanis azt 
eredményezheti, hogy egy-egy ország képtelenné válik saját védelmére 
egy olyan konfliktusban – ha ilyen bekövetkezhet –, amely nem érinti a 
szövetség egészét. 

De leegyszerűsíthető ez arra az esetre is, hogy valamilyen módon 
„tartania kell magát” egy országnak addig, amíg a szövetségi döntések 
megszületnek, amíg a szövetséges erők beérkeznek. 

Egy ilyen helyzet sértené a NATO-ban és az EU-ban is elfogadott 
elvet, miszerint minden tagállam felelős a saját védelméért. 

Ez tehát kényes probléma, de ezen a területen is meg kell találni az 
optimális megoldásokat és előre kell lépni. 

A nehezebb gazdasági helyzethez való alkalmazkodás kényszere 
elősegítheti – ha erre megfelelő szándék és elhatározottság is van – 
bizonyos – a védelemhez kötődő – intézmények integrálását, a 
túlduzzadt szervezetek és a bürokrácia csökkentését. 

A meglévő és várható kihívások előre láthatóan még hosszú ideig 
szükségessé teszik, hogy az Európai Unió megfelelő biztonság- és 
védelempolitikával rendelkezzen, és meglegyenek az erői és eszközei 
ennek a politikának a realizálásához. 

Látható, hogy ennek fenntartására és fejlesztésére a legnehezebb 
feltételek között is szükség és lehetőség van. Erről szólva Dr. Szekeres 
Imre honvédelmi miniszter 2009 márciusában a Délkelet- európai 
védelmi miniszterek találkozóján azt mondta „nem hagyhatjuk, hogy a 
gazdasági problémák politikai, esetleg biztonságpolitikai problémákká 
váljanak”. 

Meg kell találni tehát azokat a módszereket és eszközöket, 
amelyekkel ez megvalósítható. 
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