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1. Bevezetés 

Az Afrikában, Európa szomszédságában és azon túl zajló események arra utalnak, hogy a globális 

biztonsági helyzet drámai jellegű és egyre súlyosabb; világszerte több mint másfél milliárd ember él 

instabil helyzetű vagy konfliktus által sújtott régiókban. Ha a jelenlegi tendenciák folytatódnak, 

számuk 2030-ra várhatóan 2 milliárdra emelkedik. Az instabil helyzetű országokban nem sikerült 

megvalósítani a millenniumi fejlesztési célokat, így az erőszakos konfliktusok és a rossz kormányzás 

továbbra is alapvető fejlesztési kihívásokat jelentenek. Az instabil helyzetet és az erőszakot emellett 

olyan új fenyegetések is súlyosbítják, mint a terrorizmus és a szervezett bűnözés.1 

A bizalom helyreállításához, valamint a partnerországok kihívásokat kezelni képes 

intézményrendszerének biztosításához elengedhetetlenül fontos, hogy az Európai Unió (EU) külső 

tevékenysége összehangolt legyen, és hatékonyan alkalmazza a diplomáciai, biztonsági, fejlesztési és 

humanitárius eszközöket. Az EU külső tevékenységét szolgáló eszközök különböző és egymást 

kiegészítő feladatot látnak el. A biztonság és a fejlesztés közötti kapcsolat az EU külső konfliktusokra 

és válságokra vonatkozó átfogó megközelítésének kulcsfontosságú alapelve2, továbbá kiegészíti a 

belső biztonsági szakpolitikákat, a tengeri biztonságot és más területeket. Mindazonáltal a jelenlegi 

uniós reagálás hiányosságainak kiküszöbölése érdekében megerősítésre szorul az EU átfogó 

megközelítése . Ilyen eset lehet például az, amikor a közös biztonság- és védelempolitika (KBVP) 

missziói keretében képzéseket nyújtottunk, ezek fenntarthatóságát és hatékonyságát azonban gátolta, 

hogy a partnerországok nem rendelkeztek a szükséges alapvető felszerelésekkel.  

Emellett ezzel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy számos fontos szakpolitikai érinti mind a 

biztonság, mind a fejlesztés kérdését, és ezek közül néhánynak épp most zajlik a felülvizsgálata. Ezek 

közé tartozik például az európai szomszédságpolitika3, a 2015 utáni időszakra vonatkozó fejlesztési 

menetrend, a külpolitika stratégiai felülvizsgálata, valamint a tengerhajózási biztonsági stratéga és az 

európai biztonsági stratégia is.  

E közös közlemény a 2013. decemberi európai tanácsi következtetések4 és a 2014. áprilisi EU–Afrikai 

Unió csúcstalálkozón kiadott nyilatkozat5 alapján meghatározza a hiányosságokat és azokkal szembeni 

                                                            
1 World Development Report: Conflict, Security and Development [Fejlesztési világjelentés: Konfliktusok, 

biztonság és fejlesztés] Világbank, Washington D. C., 2011. 
2 Közös közlemény: „Az EU átfogó megközelítése a külső konfliktusok és válságok tekintetében”, 

JOIN/2013/030 final, 2013. december 11.; 9644/14. sz. tanácsi dokumentum: A Tanács következtetései az EU 

átfogó megközelítéséről, 2014. május 12.; Közös uniós szolgálati munkadokumentum, SWD(2015) 85 final, 

2015. május 10. 
3 Közös konzultációs anyag: Új szomszédságpolitika felé, JOIN/2015/0006 final, 2015. március 4. 
4 Az Európai Tanács 2013. december 19-20-i 217/13 következtetései, 2013. december 20. 
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intézkedéseket javasol. Bár a partnerországok biztonsági kapacitását építő felszerelések kérdését 

tárgyalja, a halált okozó fegyverek biztosításával nem foglalkozik. Az EU ilyen eszközöket nem fog 

biztosítani. 

2. A biztonság és fejlesztés közötti kapcsolat az uniós szakpolitikákban  

Mint a Szerződések megállapítják, az EU külső tevékenységének célja többek között az, hogy „[…] 

megőrizze a békét, megelőzze a konfliktusok kialakulását, és erősítse a nemzetközi biztonságot”, 

továbbá „elősegítse a fejlődő országok fenntartható gazdasági, társadalmi és környezeti fejlődését, 

elsődlegesen a szegénység felszámolása céljából”6. A Szerződések rendelkeznek arról is, hogy az ezen 

célok hatálya alá tartozó területeken biztosítani kell az összhangot.7 

Az EU fejlesztési politikájának elsődleges célja a szegénység csökkentése, valamint hosszú távon 

annak felszámolása8, ugyanakkor a fejlesztési politika foglalkozik a fenntartható fejlődéssel, az 

egyenlőtlenségekkel, a társadalmi igazságtalansággal és az emberi jogok megsértésével is. Ez 

alapvetően fontos a biztonság hiánya és a konfliktusok alapvető okainak kezeléséhez. Emellett a 

fejlesztési együttműködési célokat a fejlődő országokra valószínűsíthetően hatást gyakorló egyéb 

uniós szakpolitikáknak is figyelembe kell venniük. Ennek elősegítése érdekében a változtatási 

programról és az EU fejlesztéspolitikájának hathatósabbá tételéről szóló 2011-es bizottsági 

közlemény9, valamint az ehhez kapcsolódó 2012-es tanácsi következtetések10 emlékeztettek arra, hogy 

prioritásként kell foglalkozni a biztonság, az instabil helyzet és az átmenet kihívásaival.  

Az EU feladata a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) meghatározása és végrehajtása is, beleértve 

a közös védelempolitika fokozatos kialakítását. A közös biztonság- és védelempolitika (KBVP) a 

KKBP szerves részét képezi, és műveleti végrehajtási képességet biztosít az EU számára. Az Unió 

ezeket az eszközöket az Egyesült Nemzetek Alapokmányának alapelveivel összhangban igénybe 

veheti az Unión kívüli békefenntartó, konfliktusmegelőző és a nemzetközi biztonságot erősítő 

missziókban11, és ennek során széles körű műveleteket hajthat végre12. 

Egyértelmű, hogy a biztonság és a fejlesztés területén egymást kölcsönösen megerősítő 

beavatkozásokra van szükség. Az Unió következetesen felhívta a figyelmet arra, hogy „a biztonság a 

fejlődés egyik előfeltétele”13 és hogy „a fejlesztés és a szegénység felszámolása […] elengedhetetlen a 

béke fenntarthatóságához”14. A stabilitás politikai, társadalmi és gazdasági feltételeinek megteremtése 

és megerősítése elengedhetetlen egy ország biztonságához, és fejlődésének előfeltételei közé tartozik. 

                                                                                                                                                                                          
5 8370/14. sz. tanácsi dokumentum: A 4. EU–Afrikai Unió csúcstalálkozón kiadott nyilatkozat 1. melléklete, 

2014. április 2. 
6 Az Európai Unióról szóló szerződés 21. cikkének (2) bekezdése. 
7 Az EUSZ 21. cikkének (3) bekezdése; az Európai Unióról működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 205. cikke.  
8 Az EUMSZ 208. cikke.  
9 „Változtatási program: az EU fejlesztéspolitikájának hathatósabbá tétele”, COM(2011) 637 végleges, 2011. 

október 13. 
10 9369/12. sz. tanácsi dokumentum: A Tanács következtetései – „Változtatási program: az EU 

fejlesztéspolitikájának hathatósabbá tétele”, 2012. május 14. 
11 Az EUSZ 42. cikke. 
12 Az EUSZ 43. cikke. 
13 15895/03. sz. tanácsi dokumentum: Az európai biztonsági stratégia, 2003. december 8. 
14 15097/07. s. tanácsi dokumentum: Biztonság és fejlesztés – A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács 

keretében ülésező képviselői által elfogadott következtetések, 2007. november 20. Az Európai Parlament 

jelentése (A8-0039/2015) az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének az Európai Parlament 

számára készített éves jelentéséről (2014/2219(INI)), 2015. március 3. 
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A biztonság és a fejlesztés közötti kapcsolat központi szerepet játszik az EU külső tevékenységeinek 

lehető leghatékonyabbá tételében. 

Biztonságának és fejlődésének biztosításához minden országnak valamennyi kritikus ágazatban – a 

biztonság és a védelem területére is kiterjedően – megfelelő kapacitásokkal kell rendelkeznie vagy 

szert kell tennie ezekre. Ez nemcsak az adott ország stabilitását biztosítja, hanem lehetővé teszi 

számára az is, hogy konstruktív módon hozzájáruljon saját régiójában a békéhez, a stabilitáshoz és a 

válságmegelőzéshez.  

2.1. A kapacitásépítésre irányuló jelenlegi erőfeszítések 

A partnerországokban a biztonságot érintő kapacitásépítési erőfeszítések több szakpolitikai területet 

érintenek. Különböző eszközökre épülnek, és arra irányulnak, hogy hatékony, legitim és fenntartható 

intézmények épüljenek ki, beleértve a hatékony igazságügyi és biztonsági ágazatot, a határellenőrzést 

és a parti őrséget is. A kapacitásépítési tevékenységek magukba foglalják többek között a nemzetközi 

eszközökhöz való hozzáférést, a politikai párbeszédet, a technikai együttműködést (a közös kutatást és 

innovációt is beleértve), a képzést (tudástranszfer15 és készségfejlesztés16), valamint az alapvető 

felszerelések és anyagok biztosítását. A biztonsági ágazatban a képzések célja az, hogy a partnerek 

nagyobb mértékben legyenek képesek biztosítani a stabilitást és állampolgáraik védelmét. 

Megvalósítható a szolgálatba lépést megelőző képzés formájában, valamint mentorálás vagy 

munkahelyi képzés és támogatás formájában az operatív szakaszokba is beépíthető. A partnerek 

számára biztosított felszerelések köre a távközlési hardvereszközöktől, az életmentő készülékektől és a 

terepen használható eszközöktől, orvosi, közlekedési és egyéb létesítményektől kezdve a haderő-

védelmi felszerelésekig terjedhet. 

A biztonság és a fejlesztés kapcsolatára irányuló uniós támogatás az évek során fokozatosan kibővült, 

és a beavatkozások számos különböző uniós szakpolitikát és eszközt érintenek.  

Az eddig megvalósított 34 KBVP-misszió és -művelet közül több megbízatása kiterjedt a 

partnerországban békét és biztonságot fenntartó szereplők kapacitásainak építésére. Például az EU 

által 2014-ben indított három KBVP-misszió megbízatásában központi szerepet tölt be a 

kapacitásépítés. Az EU ukrajnai polgári biztonsági ágazati reformra vonatkozó tanácsadó missziója 

(EUAM Ukrajna) stratégiai támogatást, tanácsot és mentorálást nyújt. Az EU közép-afrikai 

köztársasági katonai tanácsadó missziója (EUMAM RCA) az érintett ország hatóságainak nyújt 

támogatást a biztonsági ágazat küszöbön álló reformjához. Ez azt jelenti, hogy a nemzeti katonai erők 

támogatást kapnak a kapacitásépítéshez, a színvonaljavításhoz, és a korszerű, hatékony és felelős 

fegyveres erők kialakításának célja érdekében tett lépésekhez. Az EU mali civil KBVP-missziója 

(EUCAP Száhil Mali) támogatja a mali belföldi biztonsági erők (azaz a rendőrség, a „gendarmerie” 

és a „garde nationale”) átalakítását. A cél a segítségnyújtás a mali hatóságoknak az alkotmányos és 

demokratikus rend fenntartásához, valamint a tartós béke feltételeinek biztosításához. A misszió 

képzési tevékenységeket és stratégiai tanácsadást foglal magába. 

Az elmúlt évtizedben az EU fejlesztési együttműködése – világszerte eszközök széles körét 

alkalmazva – jelentősen fokozta a partnerországok igazságügyi és biztonsági ágazatának támogatását 

szolgáló finanszírozásnyújtást és szerepvállalást.  

                                                            
15 Beleértve a büntetőeljárásokkal, a kölcsönös jogsegéllyel, a sértettek védelmével és a tisztességes eljárással 

kapcsolatosakat is. 
16 Beleértve az igazgatással és a kormányzással kapcsolatosakat is. 
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Az uniós költségvetés jelenleg többek között a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz17, 

valamint annak elődje, a Stabilitási Eszköz18 révén finanszírozza a békére és a biztonság 

előmozdítására irányuló tevékenységeket. Például a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz – 

egy nagyobb kapacitásépítési projekt részeként – felszerelést biztosít a kameruni rendőrség számára a 

Boko Haram elleni küzdelem támogatása érdekében (mivel ez utóbbi a stabilitást veszélyeztető 

tényező Nyugat-Afrikában és kockáztatja az EU és partnerországainak fejlődését és stabilitását).  

A Száhil övre vonatkozó tágabb uniós megközelítés keretében a Stabilitási Eszköz átfogó projektje 

alapvető felszereléseket és támogatást (képzést és mentorálást) biztosított a nigeri rendőri erők 

képességeinek fejlesztéséhez, lehetővé téve független működésüket. Ez egy átfogóbb támogatási 

program részét képezte, amely magába foglalta a békét és a megbékélést célzó kezdeményezések, az 

aknamentesítés és a társadalmi-gazdasági visszailleszkedés ösztönzését.  

Az Európai Fejlesztési Alapon19 (EFA) belül az Afrikai Békekeret20 (APF) nyújt támogatást az Afrikai 

Unió és a regionális gazdasági közösségek számára a válságok megelőzéséhez és szükség esetén azok 

kezeléséhez. A források fedezik többek között az afrikai békefenntartó műveletek működési költségeit 

(a fizetések kivételével), a képzések és gyakorlatok, vezetési, irányítási és híradási rendszerek vagy 

tényfeltáró missziók finanszírozását. 2003-as létrehozása óta az APF több mint 1,2 milliárd euró 

finanszírozást generált az afrikai béketeremtési erőfeszítésekhez. 

Az afrikai vezetéssel megvalósult béketámogató művelethez nyújtott pénzügyi támogatásra egy példa 

a közelmúltból az Afrikai Unió szomáliai missziója21 (AMISOM). Az AMISOM 2007 óta eddig 

mintegy 800 millió EUR támogatásban részesült. Döntő szerepet játszik a szomáliai politikai 

folyamathoz szükséges alapvető biztonsági feltételek biztosításában és a humanitárius szereplők által 

nyújtott humanitárius segítségnyújtásban. Ahhoz is hozzájárul, hogy kedvező feltételeket lehessen 

teremteni az országban az újjáépítéshez, a megbékéléshez és a fenntartható fejlődéshez.  

Végül az Afrikai Béke- és Biztonsági Szervezet számára nyújtott uniós pénzügyi támogatás arra 

irányul, hogy megerősítse Afrikai Béke- és Biztonsági Szervezet kapacitásait és hatékony működését, 

valamint javítsa az afrikai konfliktusok megelőzését, illetve szükség esetén azok kezelését és 

megoldását célzó együttműködést22.  

E példákból látható, hogy a biztonsági ágazat kapacitásépítése irányulhat a polgári és/vagy a rendőri 

erőkre, ugyanakkor a katonai erőkre is. A biztonsággal kapcsolatos feladatkörök a különböző 

                                                            
17 A stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 230/2014/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet. HL L 77., 2014.3.15. 
18 A Stabilitási Eszköz létrehozásáról szóló, 2006. november 15-i 1717/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet, HL L 327., 2006.11.24., 1. o. 
19 A 11. Európai Fejlesztési Alap végrehajtásáról szóló, 2015. március 2-i (EU) 2015/322 tanácsi rendelet (HL L 

58., 2015.3.3., 1. o.) 15. cikke.  
20 Az APF jogalapját a Cotonoui Megállapodás 11. cikke – „Békeépítési politikák, konfliktusmegelőzés és -

megoldás” – és a vonatkozó tanácsi következtetések képezik; Az AKCS–EK Miniszterek Tanácsának 2003. 

december 11-i 3/2003 határozata a kilencedik EFA hosszú távú fejlesztési keretéből származó forrásoknak az 

afrikai békefenntartási mechanizmus létrehozása érdekében való felhasználásáról, HL L 345., 2003.12.31. 
21 Pénzügyi támogatásban részesült a Malit támogató, afrikai vezetésű nemzetközi misszió (AFISMA) és a 

Közép-afrikai Köztársaságot támogató, afrikai vezetésű nemzetközi misszió (MISCA) is. 
22 Ide tartozik az afrikai közvetítői struktúrák és kezdeményezések támogatása, a bölcsek tanácsa, a Béke- és 

Biztonsági Tanács, a kontinentális korai előrejelző rendszer és az afrikai készenléti haderő számára nyújtott 

támogatás, valamint az Afrikai Unió és az afrikai regionális szervezetek kapacitásának megerősítése a 

béketámogató műveletek pénzügyi igazgatása, a tervezés, a humánerőforrások, az információcsere és az elemzés 

terén. 
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országokban különböző szervezeti struktúrákban jelenhetnek meg. Például a polgári védelem, a 

határellenőrzés és a parti őrség feladatkörei lehetnek katonai, polgári vagy e kettőt ötvöző jellegűek. 

2.2. A helyszínen történő eredményes megvalósítást nehezítő kihívások: a kísérleti 

projektek 

A katonai erőknek nyújtott uniós kapacitásépítési támogatás tekintetében az aktuális kihívások 

feltárása érdekében kísérleti projekteket alakítottunk ki Maliban és Szomáliában. A kezdeti 

megállapítások szerint képzésre és felszerelésre van szükség, valamint mind műveleti, mind stratégiai 

szinten javítani kell a koordinációt23.  

A mali kísérleti projekt  

A tagállami hozzájárulások és az Athena mechanizmus24 révén finanszírozott, Maliban folytatott uniós 

kiképzési misszió25 (EUTM Mali) célja a mali katonák kiképzése annak érdekében, hogy az ország 

stabilizálására képes, hatékony és demokratikusan elszámoltatható nemzeti fegyveres erőket tudjanak 

kialakítani. A katonai és képzési tanácsadás a műveleti képzésre, a vezetésre és irányításra, a 

logisztikai láncra és az emberi erőforrásokra összpontosít. A nemzetközi humanitárius jogról, a polgári 

lakosság védelméről és az emberi jogokról is szerveznek képzéseket. Kapacitásépítéssel segítik az 

ország déli részében működő törvényes polgári hatóságok irányítása alá tartozó mali fegyveres erőket. 

A kiképzést követően a zászlóaljakat legalább hat hónapig az ország északi részén állomásoztatják.  

A kiképzett egységek azonban nem rendelkeznek távközlési felszerelésekkel, ami megnehezíti a 

vezetést és az irányítást. A katonáknak nincsenek az aknákkal és robbanószerkezetekkel szemben 

védelmet biztosító felszereléseik. A további szükségletek és követelmények között szerepelnek a 

következők: mentőautók, víztartályok és üzemanyag-szállító teherautók az autonómia és a független 

működés biztosítása érdekében. Szintén hiány tapasztalható az olyan alapvető feltételek terén, mint a 

szállás, élelem és orvosi ellátás. Az ilyen felszerelések és támogatás biztosításához nyújtott segítség 

elengedhetetlen ahhoz, hogy a kiképzett zászlóaljak ne függjenek a helyi lakosság támogatásától. 

Néhány esetben ad hoc megoldásokat sikerült találni, pl. a Maliban jelen lévő egyéb donorok által 

biztosított járművek formájában, ám ez nem történt szisztematikus módon és hosszú távon nem is 

lehet fenntartható megoldás. Amikor ilyen ad hoc finanszírozásra nem volt lehetőség, alternatív 

finanszírozási forrásokat nem tudtak azonosítani a hiányok kiküszöbölésére. 

A szomáliai kísérleti projekt  

Szomáliában az EU számos eszköz keretében folytat együttműködést. Az APF keretében az EU 

nyújtja az Afrikai Unió által irányított AMISOM művelethez a legjelentősebb pénzügyi hozzájárulást. 

                                                            
23 A hiányelemzés és a kockázatkezelési keretek végrehajtása folyamatban van, és ennek eredményeként ki lehet 

majd dolgozni a konkrét továbbfejlesztési lépések lehetőségeit, a hatályos jogi és intézményi keret figyelembe 

vétele mellett. 
24 Az EU polgári és katonai válságkezelési műveleteinek finanszírozására vonatkozó alapelveket az EUSZ 41. 

cikke határozza meg. A katonai vagy védelmi vonatkozású műveletek nem finanszírozhatók az uniós 

költségvetésből. Az ilyen műveletek közös költségeire jelenleg az Európai Unió katonai vagy védelmi 

vonatkozású műveletei közös költségei finanszírozása igazgatási mechanizmusának (Athena) létrehozásáról és a 

2011/871/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. március 27-i (KKBP) 2015/528 tanácsi 

határozat vonatkozik (HL L 84., 2015.3.28.) . Jelenleg – Dánia kivételével – az összes tagállam hozzájárul az 

Athenához. 
25 Az Európai Uniónak a mali fegyveres erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziójáról (EUTM Mali) 

szóló, 2013. január 17-i 2013/34/KKBP tanácsi határozat, HL L 14., 2013.1.18. 



 

7 
 

Emellett az Unió három KBVP-missziót működtet Szomáliában és a tágabb régióban, amelyek a 

katonai kiképzésre, a kalóztevékenységek elleni fellépésre és a tengeri kapacitásépítésre irányulnak.  

A szomáliai katonai kiképzésre összpontosító EUTM Szomália KBVP-misszió 2010 áprilisában indult 

annak érdekében, hogy a szomáliai fegyveres erők célzott katonai kiképzés révén való megerősítésével 

támogassák és fejlesszék Szomália biztonsági ágazatát.26 2014-ben az EUTM Mogadishuba helyezte át 

tanácsadói, mentorálási és képzési tevékenységeit, ahol az AMISOM által működtetett jazeerai 

kiképzőtáborban folyik a kiképzés.  

A táborban hosszú ideig nem voltak megfelelőek az életkörülmények és a kiképzési létesítmények. Az 

építkezési munkálatokat is magukba foglaló fejlesztések meglehetősen sokáig tartottak, miközben 

alapvető feltételek (víz, élelem, ágyak, matracok, takarók) nem voltak biztosítva. E hiányosságok 

kedvezőtlenül befolyásolták a kiképzés eredményességét, és az EU külső megítélését is rontották.  

Katonai KBVP-műveletként az EUTM a közreműködő tagállamoktól kap finanszírozást és 

személyzetet, és ezt a közös költségek27 tekintetében az Athena mechanizmus egészíti ki. A jazeerai 

kiképzőtábor az AMISOM létesítményének minősül, melynek célja a szomáliai biztonsági erők 

kiképzése, összhangban az AMISOM megbízatásával. Ennek oka az, hogy az APF kizárólagosan 

regionális irányultságú; a nemzeti szintű támogatásra nem ad lehetőséget. Feltételezhető, hogy ha a 

finanszírozást közvetlenül nyújtották volna, sürgősebb feladatként kezelték volna az elfogadható 

feltételek megteremtését a kiképzőtáborban, és hamarabb sikerült volna előrelépést tenni. 

E kísérleti projektek a megoldandó kihívások közül csak néhányat szemléltetnek, így például a 

következőket: a rendelkezésre álló finanszírozás hiánya, az APF keretében történő finanszírozásra 

vonatkozó speciális korlátozások, valamint az egyazon területre vonatkozó sokféle eszköz együttes 

alkalmazásából származó gyakorlati nehézségek.  

3. A biztonságot és a fejlesztést támogató kapacitásépítés megvalósításának javítása 

3.1. A keretek 

Az elsődleges jog tekintetében két alapelvet kell figyelembe venni.  

Ugyanazon fellépés finanszírozható mind a KKBP intézkedésével, mind pedig az EUMSZ 209. és 

212. cikkén alapuló eszközzel. Ez azt jelenti, hogy például a biztonsági ágazatra irányuló 

kapacitásépítés megvalósulhat esetleges új eszköz alapján az EU fejlesztési együttműködésének 

keretében, amennyiben annak célja és tartalma a fejlesztési politika hatálya alá tartozó területen belül 

marad. 

A Szerződések kizárják annak lehetőségét, hogy az uniós költségvetést katonai vagy védelmi 

vonatkozású műveletekből eredő kiadások fedezésére használják fel (lásd az EUSZ 41. cikkének (2) 

                                                            
26 Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziójáról szóló, 2010. 

február 15-i 2010/96/KKBP tanácsi határozat, HL L 44., 2010.2.19. 2013 januárjában az EUTM megbízatását 

harmadszor is meghosszabbították, ezúttal 2015 márciusáig, és kibővítették oly módon, hogy a stratégiai 

tanácsadást és mentorálást is magába foglalja. 2010 óta az EUTM mintegy 4000 fő szomáliai katonai 

személyzetet képzett ki. Jelenlegi személyi állománya (kiképzők és kapcsolódó személyzet) 125 fő (akiket 10 

tagállam és Szerbia biztosít). 
27 A közös költségek kiküldetési költségvetése 2011 augusztusáig 4,8 millió EUR-t, 2011 augusztusától 2012 

decemberéig 4,8 millió EUR-t tett ki; a közös finanszírozás a 2013 februárjától 2015 márciusáig tartó időszakban 

összesen 11,6 millió EUR lesz. A költségek növekedése jórészt a Mogadishuba való költözésnek tudható be, 

figyelembe véve a kialakítás és a haderő-védelem költségeit is. 
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bekezdését). Ezért az Európai Fejlesztési Alap és az Afrikai Békekeret az uniós költségvetésen kívüli 

eszközökként különös jelentőséggel rendelkeznek a KBVP és a különböző fejlesztési eszközök közötti 

hiányok áthidalására irányuló jelenlegi erőfeszítések tekintetében a biztonság és a fejlesztés közötti 

kapcsolat alá tartozó kérdések teljes körű kezelésére irányuló törekvések során. Emellett a biztonsági 

ágazat kapacitásépítésének az EUMSZ 209. és 212 cikke alapján történő finanszírozása sem eleve 

kizárt, függetlenül attól, hogy a kedvezményezett polgári vagy katonai jellegű-e, ugyanakkor ehhez 

eseti értékelést kell végezni.  

Az elsődleges jogon túl a biztonsági jellegű kapacitásépítés területére irányuló uniós külső 

tevékenységekre alkalmazandó keretet a többéves pénzügyi keret, valamint a külső finanszírozási 

eszközök jogalapjai képezik. Az uniós költségvetésen belül releváns jogi eszköz többek között:  

- a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz28; 

- az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz29 (IPA); 

- az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz30 (ENI) 

- a Fejlesztési Együttműködési Eszköz31; valamint 

- a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze32; továbbá 

- a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) költségvetése. 

Végül a hivatalos fejlesztési támogatás33 (ODA) fogalommeghatározása esetlegesen korlátozza a 

biztonsági kapacitásépítésre irányuló kiadásokat, mivel az ODA kritériumai általában kizárják a 

katonai költségeket. E korlátozás a többéves pénzügyi keret tekintetében különösen releváns, 

figyelembe véve erre vonatkozóan az Unió azon célját, hogy a 2014–2020-as időszak alatt elérje, hogy 

az összes külső támogatásának legalább 90 %-a hivatalos fejlesztési támogatásnak minősüljön.34. 

Emellett a Fejlesztési Együttműködési Eszköz konkrét ODA-célszámokat35, továbbá a fegyverek vagy 

lőszerek beszerzésére, valamint a katonai vagy védelmi célú műveletekre vonatkozó korlátozást 

tartalmaz36. Az EFA előírja, hogy a programozást úgy kell megtervezni, hogy az a lehető legnagyobb 

mértékben megfeleljen az ODA vonatkozó kritériumainak37. Emellett a tagállamoknak az EFA-hoz 

való hozzájárulásukat az ODA kritériumainak megfelelően kell bejelenteniük. 

                                                            
28 A stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 230/2014/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet. HL L 77., 2014.3.15. 
29 Az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet, HL L 77., 2014.3.15. 
30 Az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 232/2014/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet, HL L 77., 2014.3.15. 
31 A 2014–2020-as időszakra szóló fejlesztési együttműködési finanszírozási eszköz létrehozásáról szóló, 

2014. március 11-i 233/2014/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet, HL L 77., 2014.3.15. 
32 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. március 11-i 235/2014/EU rendelete a demokrácia és az emberi 

jogok világszintű előmozdítását szolgáló finanszírozási eszköz létrehozásáról, HL L 77., 2014.3.15. 
33 A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Fejlesztési Támogatási Bizottsága (DAC) a 

segélyezési erőfeszítések koordinációjára szolgáló fórum. E bizottság állapította meg az ODA nemzetközileg 

elfogadott fogalommeghatározását. A meghatározás lehetővé teszi a donorok számára az ODA formájában tett 

hivatalos tranzakciók és az egyéb hivatalos pénzmozgások elkülönítését. Az ODA fogalommeghatározásainak 

esetleges felülvizsgálatát jelenleg tárgyalják.  
34 EUCO 37/13., az Európai Tanács 2013. február 7/8-i következtetései, 2013. február 8. 
35 A 233/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (3) és (4) bekezdése. 
36 A 233/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének (13) bekezdése. 
37 Az (EU) 2015/322 tanácsi rendelet 1. cikkének (3) bekezdése szerint a programozást úgy kell megtervezni, 

hogy az a lehető legnagyobb mértékben megfeleljen a hivatalos fejlesztési támogatásokra vonatkozó 

kritériumoknak, figyelembe véve az Unió azon célját, hogy a 2014–2020-as időszak alatt elérje, hogy az összes 

külső támogatásának legalább 90 %-a hivatalos fejlesztési támogatásnak minősüljön.  
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3.2. A jelenlegi eszközök jobb kihasználása 

Hatályos eszközök az uniós költségvetésen belül 

A fejlesztési és a technikai együttműködési uniós eszközök által finanszírozott külső támogatási 

programok jelentős része már foglalkozik a biztonságot és a fejlesztést érintő kihívásokkal
38

. A 

jelenleg hatályos többéves pénzügyi keretben kilenc nemzeti és nyolc regionális vagy tematikus 

program célozza a konfliktusmegelőzés és -megoldás, valamint a béke és a biztonság kérdésével 

kapcsolatos tevékenységek támogatását. Emellett 45 országban folyik általánosabb módon a 

kormányzásra és a jogállamiságra irányuló programok kialakítása, ideértve a KBVP-missziók és -

műveletek egyéb eszközökkel való felváltásához nyújtott esetleges támogatást is.  

Ugyanakkor a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, 

az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz, a Fejlesztési Együttműködési Eszköz, valamint a 

demokrácia és az emberi jogok európai eszköze alapján a biztonsági ágazat kapacitásépítését segítő 

pénzügyi támogatásra különböző korlátozások vonatkoznak, amint azt fentiekben kifejtettük. Ennek 

következtében jelenleg nincsen olyan uniós költségvetési eszköz, amelynek célja a partnerországok 

biztonsági kapacitásához való átfogó finanszírozás nyújtása, különös tekintettel az ágazat katonai 

komponensére.  

Ez az egész elmúlt évtizedre érvényes. Amikor 2004-ben az Európai Bizottság javaslatot tett a 

Stabilitási Eszköz egy korábbi változatára39, azt javasolta, hogy ki kellene bővíteni a jogalapot oly 

módon, hogy az a katonai jellegű béketámogató műveletek területén való kapacitásépítéshez nyújtott 

hosszú távú támogatás finanszírozását is magába foglalja. A végső szöveg azonban a társjogalkotók 

egyet nem értése miatt nem tartalmazta a katonai vagy béketámogató műveletekre vonatkozó 

hivatkozásokat. A civil társadalom szintén hangot adott ellenvéleményének.  

Hatályos eszközök az uniós költségvetésen kívül 

Az uniós költségvetésen kívül az EFA további műveleti erőforrásokat biztosít az afrikai, karibi és 

csendes-óceáni államok csoportjával (AKCS-csoport) a Cotonoui Megállapodás40 keretében folytatott 

uniós fejlesztési együttműködési politika végrehajtásához.  

Az Afrikai Békekeret (APF) 2003-ban jött létre az EFA keretében – máig ez a legnagyobb hatáskörű 

eszköz a biztonság és a fejlesztés kapcsolatának kezelésére, és a katonai tevékenységekhez is nyújt 

támogatást.  

Mindazonáltal az APF továbbra is kivételes és átmeneti eszköznek számít. A tagállamok többször is 

felvetették pénzügyi fenntarthatóságának kérdését, valamint azt, hogy az EFA helyett alternatív 

finanszírozási lehetőségeket kellene fontolóra venni41. Emellett az APF 2014–2016-ra vonatkozó 

                                                            
38 A 2001–2009-es időszakban több mint 1 milliárd eurót fordítottak az igazságügyi és biztonsági ágazat 

reformjára irányuló programokra. 2013-ban az EU kétoldalú fejlesztési támogatása teljes összegének több mint 

felét instabil helyzetű és konfliktusok által érintett országokba folyósították; ezek túlnyomó többsége az afrikai 

kontinensen található. 
39 Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 308. cikke alapján, amelyet a Lisszaboni Szerződés 

hatálybalépésének következtében az EUMSZ 352. cikke váltott fel. 
40 „Partnerségi megállapodás egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai 

Közösség és tagállamai között”, aláírás helye és ideje: Cotonou, 2000. június 23. 
41 10342/11. sz. tanácsi dokumentum: A Tanács következtetései az afrikai békefenntartási mechanizmusnak a 

2011–2013-as időszakra történő keretfeltöltéséről, 2011. május 13.; 13935/12. sz. tanácsi dokumentum: A 

Tanács következtetései az afrikai békefenntartási mechanizmusnak a 2012–2013-as időszakra történő 

keretfeltöltéséről, 2012. szeptember 24.; az (EU) 2015/322 tanácsi rendelet (a 15. cikk megállapítja, hogy az első 
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többéves cselekvési programja42 értelmében a „lőszerek, fegyverek és kifejezetten haditechnikai 

eszközök, alkatrészek, a katonák bére és a katonák kiképzése” nem finanszírozható. A további 

korlátozások közé tartozik az is, hogy a tizenegyedik EFA keretében jogi kötelezettség vonatkozik „a 

lehető legnagyobb mértékben” hivatalos fejlesztési támogatásként való jelentésre.43 Végül az APF 

kizárólagos regionális és földrajzi hatókörrel rendelkezik (Afrikai Unió és a regionális gazdasági 

közösségek); tehát az APF-en keresztül nincs mód nemzeti szintű vagy Afrikán kívüli támogatás 

finanszírozására. Az EU és a partnerországok és régiók azonban a békét és a biztonságot, vagy a 

biztonsági ágazat reformját az EFA keretében számos regionális és nemzeti indikatív programban 

kiemelt ágazatként határozták meg. 

Bár az APF keretében van lehetőség a biztonsági – és a katonaira is kiterjedő – kapacitásépítés 

finanszírozására, erre számos egyéb korlátozás vonatkozik, amelyek megakadályozhatják, hogy ez a 

keret minden olyan helyzet kezelésére hatékonyan alkalmazható legyen, amellyel az EU szembesül.  

Végül, de nem utolsósorban az uniós költségvetésen kívül a tagállamok is elkülönítenek forrásokat az 

uniós katonai műveletekre, vagy a KKBP/KBVP-műveletekben való részvétellel, vagy az Athena 

mechanizmus keretében. A KBVP keretében folyó uniós katonai műveletek közös költségeinek 

finanszírozását az Athena kezeli. E költségek többek között a központi végrehajtási és működtetési 

költségeket, az infrastruktúrát, a logisztikát és a missziótámogatást érintik. Jelenleg az Athena nem 

fedezi a misszió vagy művelet formájában támogatott partnerországok felmerülő költségeit. A Tanács 

nemrég fogadta el az Athenáról szóló tanácsi határozat felülvizsgálatát, amely többek között lehetővé 

teszi az Athena mechanizmus számára az uniós költségvetési finanszírozás végrehajtását, a hatályos 

szabályok és eljárások betartása mellett44.  

Koordináció és koherencia 

A fentiekben ismertetett korlátozások ellenére a hatályos kereten belül több eredményt lehetne elérni, 

ha koherensebb és megfelelőbben koordinált megközelítést alkalmaznánk.  

A biztonsági ágazat kapacitásépítéséhez nyújtott uniós támogatást az uniós külső tevékenységekre 

vonatkozó elvekre kell alapozni. Ezek közé tartoznak a következők: i. a partnerország 

felelősségvállalása és a partner hosszú távú fejlesztési stratégiájával való összehangolás, ii. az emberi 

jogok tiszteletben tartása és a nemzetközi humanitárius jog betartása; továbbá iii. koherencia az egyéb 

uniós fellépésekkel, az EU külső konfliktusokra és válságokra vonatkozó átfogó megközelítésének45 

tágabb összefüggéseiben. Emellett fontos a helyzetelemzés alkalmazása annak érdekében, hogy 

megakadályozható legyen a kínálatból kiinduló kapacitásépítési támogatás, kockázatkezelési 

                                                                                                                                                                                          
többéves cselekvési program végén az Unió és tagállamai áttekintik az Afrikai Békekeret eredményeit és 

eljárásait, és megvitatják a jövőbeli finanszírozási lehetőségeket. Ezzel összefüggésben, valamint annak 

érdekében, hogy az Afrikai Békekeretet biztosabb alapokra helyezzék, az Unió és tagállamai megvitatják mind a 

– többek között az EFA-ból finanszírozott – béketámogató műveletek forrásainak a kérdését, mind pedig az 

afrikai vezetésű béketámogató műveleteknek nyújtott, 2020-on túli fenntartható uniós támogatás kérdését). 
42 8269/14. sz. tanácsi dokumentum: „Az Afrikai Békekeretre vonatkozó hároméves (2014–2016) cselekvési 

program”, 2014. március 28. 
43 Lásd a 37. lábjegyzetet.  
44 Lásd a 25. lábjegyzetet. 
45 Figyelembe véve „Az EU átfogó megközelítése a külső konfliktusok és válságok tekintetében” című, 2013. 

decemberi közös közleményben meghatározott nyolc területet: i. közös elemzés kifejlesztése, ii. közös stratégiai 

jövőkép meghatározása, iii. a megelőzésre való összpontosítás, iv. az EU különböző erősségeinek és 

kapacitásainak mobilizálása, v. hosszú távú elkötelezettség, vi. a szakpolitikák, valamint a belső és külső 

tevékenységek összekapcsolása, vii. az uniós küldöttségek lehetőségeinek megfelelőbb kihasználása, viii. 

partnerségben való együttműködés. 
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módszertant lehessen kidolgozni, és biztosítani lehessen a nemzetközi közösség széles körű 

támogatását és az egyéb szereplőkkel való helyszíni koordinációt.  

A hatályos intézményi és jogi keretek tiszteletben tartása mellett a következő gyakorlati lépések 

javíthatnák az EU-n belüli koordinációt, beleértve a tagállamokkal és a tagállamok között stratégiai 

vagy műveleti szinten folytatott koordinációt:  

i. A válságmegelőzés- és kezelés tágabb területén (az igazságügyi és biztonsági ágazat 

támogatását is beleértve) folyamatban lévő és tervezett kapacitásépítési támogató tevékenységekkel 

kapcsolatos, a tagállamok által folytatott kétoldalú együttműködés, az uniós fejlesztési és technikai 

együttműködési eszközök, valamint a KBVP-tevékenységek keretében folytatott információcsere 

javítása.  

ii. Az információcsere kiterjesztése az EU többoldalú partnereire (ezen belül az ENSZ-re, a 

NATO-ra és az EBESZ-re), valamint más olyan harmadik országokra és stratégiai partnerekre is, 

amelyekkel az EU-nak vannak hasonló és egymást kiegészítő közös prioritásai. 

iii. A válságkezelési megközelítésre vonatkozó politikai keret szerinti folyamat bevezetésére 

építve a fejlesztési együttműködéssel és a biztonságpolitikai kérdésekkel foglalkozó szolgálatok 

közötti kapcsolatok erősítése. Ez ösztönözni fogja, hogy a KBVP szerinti vagy azon kívüli új eszközök 

létrehozására vonatkozó döntések előtt átfogó elemzés készüljön az adott helyzetben való uniós 

szerepvállalásról.  

iv. A KBVP-tevékenységeknek jobban hasznosítaniuk kell a fejlesztési együttműködés területére 

vonatkozó szakértelmet. Hasonlóképpen a fejlesztési programok is hasznosíthatják a KBVP-től vagy a 

tagállamoktól származó szakértelmet. Ide értendő a koherencia biztosítása is, többek között az adott 

eszközök irányítóbizottságainak munkája, valamint a KBVP tanácsi munkacsoportjainak munkája 

között. 

v. Rendszeresebb és szisztematikusabb kapcsolattartás megszervezése az uniós küldöttségek, a 

KBVP-misszió és/vagy -műveletek között a partnerország szintjén. Közös jelentéstétel kialakítása az 

érintett igazgatási struktúrák között a központban. KBVP-missziók és -küldöttségek összekötő 

tisztviselőinek az uniós küldöttségekhez való kirendelésének egységesítése, és ennek belefoglalása a 

KBVP-missziók és -küldöttségek személyi állományába és hozzájárulás-igénylési felhívásaiba. 

E kötelezettségvállalások támogatása és megvalósítása érdekében a következő kezdeményezéseket 

kell továbbfejleszteni az Európai Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (a 

továbbiakban: a főképviselő) ezekre vonatkozó javaslatai révén: 

i. A biztonsági ágazat reformjának egész EU-ra kiterjedő stratégiai kerete, amelyet a KBVP és a 

fejlesztési együttműködési szakpolitika egyaránt alkalmaz. A biztonsági ágazat reformja közös 

szakpolitikai keretének tiszteletben kell tartania a hatályos eszközökből eredő szabályozási 

kötöttségeket. E keret hasznosíthatja a Bosznia-Hercegovinában, a Kongói Demokratikus 

Köztársaságban és Afganisztánban szervezett programok/missziók/műveletek tapasztalatait a KBVP-

nek egyéb eszköz alkalmazásával való felváltása tekintetében. 

ii. A biztonsági kapacitásépítéssel és a biztonsági ágazat reformjával kapcsolatos tevékenységek 

közös értékelési, nyomonkövetési és eredménykeretének kialakítása, az e tevékenységek folytatására 

vonatkozó szakpolitikai kerettől függetlenül.  
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iii. Külön kockázatkezelési módszertan kialakítása a partnerországok vagy szervezetek biztonsági 

ágazatának nyújtott uniós támogatásra vonatkozóan. Ehhez fel lehetne használni például az emberi 

jogok területén biztosítandó kellő gondosság ENSZ-politikáját46, melyet az ENSZ biztonsági ágazatot 

támogató szerepvállalásához alakítottak ki iránymutatásként, valamint az uniós költségvetés-

támogatási műveletekhez kialakított kockázatkezelési keretet47. 

4. Kitekintés: új elkötelezettség a béke és a stabilitás partnereinkkel együttműködésben 

történő megvalósítására 

Az EU továbbra is elkötelezetten törekszik arra, hogy központi szerepet töltsön be a nemzetközi béke 

és stabilitás biztosításában, a konfliktusmegelőzésben és a fenntartható globális fejlődés feltételeinek 

megteremtésében.  

Ennek során az egyik legfontosabb eszköz az, hogy a biztonsági kapacitásépítésükhöz nyújtott 

hatékony uniós támogatás segítségével lehetővé tegyük a partnerországok és regionális szervezetek 

számára, hogy egyre inkább maguk is képesek legyenek a válságok megelőzésére és kezelésére.  

Az eddigi tapasztalatok alapján itt az ideje, hogy fokozzuk az erőfeszítéseket. Arra számítunk, hogy a 

2015. júniusi Európai Tanács további politikai elkötelezettséget és iránymutatást biztosít a biztonság 

és a fejlesztés kapcsolatának megfelelőbb kezeléséhez. 

Az Európai Bizottság és a főképviselő elkötelezi magát amellett, hogy végrehajtja a hatályos eszközök 

koordinációját és koherenciáját szolgáló, ezen közös közleményben ismertetett intézkedéseket. A 

külső konfliktusokra és válságokra vonatkozó átfogó megközelítés értelmében ez csak akkor lehet 

teljes mértékben eredményes, ha stratégiai és műveleti szinten a tagállamok ezzel párhuzamos 

erőfeszítéseket tesznek saját eszközeik tekintetében. Egységes erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy 

az EU együttesen képes legyen a megfelelő pillanatban, a megfelelő mechanizmusok és erőforrások 

felhasználásával fellépni egy adott helyzetben valamely partnerországban, vagy valamelyik regionális 

szervezettel együttműködve.  

A kihívás általános jellegét figyelembe véve a meglévő korlátok nem kezelhetők pusztán ad hoc 

megoldásokkal. Ehelyett az Európai Bizottság és a főképviselő úgy véli, hogy mérlegelni kell az 

alábbi három lehetőség gyakorlati megvalósíthatóságát: 

i. Az Afrikai Békekeret módosítására irányuló javaslat, annak hiányosságainak kezelése 

érdekében, 

ii. A béke, a biztonság és a fejlesztés közötti kapcsolatra irányuló eszköz létrehozása, a hatályos 

eszközök közül egy vagy több eszköz keretén belül, 

iii. Kifejezetten ezt a célt szolgáló eszköz.  

Az esetleges javaslatokról előzetes hatásvizsgálatot kellene készíteni, amely többek között a lehetséges 

politikai, külső megítéléssel kapcsolatos és költségvetési következményeket, valamint az alapjogokra 

gyakorolt hatást elemezné. E vita tekintetében figyelembe kell venni azt is, hogy a Bizottság politikai 

kötelezettséget vállalt az EFA költségvetésbe való integrálására irányuló javaslat előterjesztésére. 

                                                            
46 Egyesült Nemzetek, Közgyűlés, Biztonsági Tanács, A/67/775–S/2013/110, 2013. március 5. 
47 Költségvetés-támogatási iránymutatás, EuropeAid Fejlesztési és Együttműködési Főigazgatóság, Európai 

Bizottság, Brüsszel, 2012. szeptember. 
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A tagállamokat pedig felkérjük arra, hogy fontolják meg annak lehetőségét, hogy az Athena 

mechanizmust a partnerországok kapacitásépítésére is kiterjesszék. 

Fontos kiemelni, hogy a közös közleményt követő lépések a külpolitika, a védelem, a fejlesztés és a 

humanitárius segítségnyújtás területén működő érdekelt felek széles körét érintik. 

Az Európai Bizottság és a főképviselő felkéri az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy támogassák 

a közös közleményben ismertetett megközelítést, és teljes körűen működjenek együtt a biztonságot és 

a fejlesztést támogató kapacitásépítésben való koherensebb és eredményesebb uniós szerepvállalás 

felé való elmozdulás érdekében.  

 


