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Transznacionális átalakulás 
 
 
Az Európai Unió, közösség a békéért 
 
 
T  302/1 Az "Európai Szén- és Acélközösség" (Montánunió), mint az Európai Unió alapköve 
 
Robert Schuman, francia külügyminiszter, 1950. május 9-én olvasta fel azt a kormánynyilatkozatot, 
amelyben egy közös alap tervét ismertette a német és francia szén- és acéltermelés egyesítésére, és az egy 
felhívást is tartalmazott, hogy más államok is lépjenek be ebbe a közös alapba: 
 
Schuman többek között ezt mondta: "Az európai nemzetek egyesülése megköveteli, hogy véget érjen a 
Franciaország és Németország közötti évszázados ellentét. A végrehajtandó akciónak elsősorban 
Franciaországra és Németországra kell irányulnia. Ezzel a szándékkal a francia kormány azt javasolja, az 
akciót kezdjék egy behatárolt, de döntő fontosságú területtel. A francia kormány azt javasolja, hogy a teljes 
német-francia szén- és acéltermelést egy adott szervezeten belüli legfelsőbb hatóság alá rendeljék, amely 
más európai államok közreműködése előtt is nyitva áll. A szén- és acéltermelés összevonása azonnal 
biztosítani fogja az európai föderáció első lépcsőjéhez szükséges gazdasági fejlődés közös alapjainak a 
megteremtését. Ez meg fogja változtatni azoknak a területeknek sorsát, amelyek hosszú időn át a 
hadianyagok gyártására voltak szakosodva, pedig annak éppen saját maguk voltak az örökös áldozatai. A 
termelésben megnyilvánuló összetartás, amely ezen az úton jön létre, meg fogja mutatni, hogy Franciaország 
és Németország között elképzelhetetlenné válik majd bármilyen háború, sőt az még anyagilag is lehetetlenné 
fog válni. Ennek a hatalmas termelési egységnek a megteremtésével, amely a többi ország számára is nyitva 
áll, ha csatlakozni kívánnak, az a cél, hogy minden abban részt vevő fél számára a termelés alapelemeit 
azonos feltételek mellet biztosítsa, és lerakja a gazdasági egyesülés valódi alapköveit. Ezt a termelést fel 
kívánják ajánlani a világ egészének, bármilyen megkülönböztetés vagy kivételezés nélkül, hogy ezzel is 
hozzájáruljanak az életszínvonal emeléséhez, a békéhez, és a fejlődéshez munka világában. Az így megnövelt 
eszközök segítségével Európa képes lesz vállalkozni az egyik legfontosabb feladatának a megvalósítására, 
vagyis az afrikai kontinensnek a fejlesztésére. Ilyen módon egyszerűen és gyorsan megvalósítható az érdekek 
egyesítése, amely nélkülözhetetlen a gazdasági közösség megteremtéséhez, és egy nagyobb és mélyebb 
egység elindítójává válhat azon államok között, akik eddig véres küzdelemben álltak egymással szemben. Az 
alapvető termelési ágak összevonása és a felsőbb szintű hatóság létrehozása által, amelynek döntéseit 
Franciaország, Németország és a többi résztvevő ország kötelező érvényűnek tekinti, úgy ez a javaslat az 
európai föderáció első, tényleges szakaszát teremtheti meg, amely nélkülözhetetlen a béke megőrzéséhez." 
(SIEGLER, 1961, S. 41) 
 
T  302/2 Az európai történelem tanulságai 
 
Kivonat Wladyslaw Bartoszewski, lengyel külügyminiszter egyik beszédéből: 
 
"Európa sok népe és állama valóban megértette (habár – sajnos – nem mindegyik), hogy a történelemből le 
kell vonnunk a tanulságot, főleg pedig abból a tapasztalatból, amely szerint a gyűlölet és az imperialista gőg 
eszméi nem fizetődnek ki. A fajok, népek, hitek és osztályok gyűlöletének hirdetése, vagy rejtett gyakorlása 
éppúgy zsákutcába vezet, mint az egyes csoportoknak a más emberek iránt érzett gyűlölete.” És végül: 
„Mindannyian ahhoz a kultúrkörhöz tartozunk, amelynek etikai normáit alapvetően a kereszténység, vagy 
valamely más egyistenhit határozza meg. Tiszteletben tartjuk a demokráciát és az emberi jogokat. A 
sovinizmus, a nacionalista nagyzási hóbort, az idegengyűlölet és a nemzeti önzés formáival már túlságosan 
is gyakran találkoztak az európaiak. Az Európai Unió konstrukciója biztosítja nekünk azt a lehetőséget, hogy  
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ne kerüljünk még egyszer mindezeknek a kísértésébe. Az európai összetartozás érzése már most is sok ember 
számára alapvető fontosságú. Ezzel egyidejűleg az európai értékrend megőrzése a legfontosabb feltétel a 
béke megerősítéséhez a kontinensen." (Az idézet helye: THIEDE, 2000, S. 121) 
 
T  302/3 Az európai biztonság közösségi feladat 
 
1950. október 24-én hagyta jóvá a francia nemzetgyűlés René Pleven miniszterelnök tervét az Európai 
Védelmi Közösség és ezzel együtt a közös európai hadsereg megteremtésére. 
 
A kormánynyilatkozatban többek között ez állt: "A francia kormány egy közös védelemre szolgáló európai 
hadsereg megteremtését javasolja, amely az Egyesült Európa politikai intézményeihez kapcsolódik. Ezt a 
javaslatot az ajánlás sugallta, melyet az Európa Tanács konzultatív gyűlése 1950. augusztus 11-én fogadott 
el. Az európai hadsereg felállítása nem állhat csupán a nemzeti katonai egységek összevonásából, ami a 
valóságban nem lenne más, mint egy régi típusú koalíció. Megoszthatatlan közös feladatoknak csak 
egybeforrott szervezetek felelhetnek meg. Az Egyesült Európa hadseregének, amely a különböző nemzetek 
fiaiból jött létre, a lehetőség határain belül meg kell valósítania az anyagi eszközök és az emberek 
legteljesebb egybeolvadását, és ez egy egységes európai, politikai és katonai hatóság alatt következne be. A 
résztvevő kormányok egy olyan védelmi minisztert neveznének ki, aki a még ezután meghatározandó 
feltételek szerint a meghatalmazóinak és a majdan felállítandó európai gyűlésnek tartozna felelősséggel." 
(SIEGLER, 1961, S. 47) 
 
T  302/4 Az „Európai Unió Alkotmányának” 40. (41.*) cikkelye. Különleges rendelkezések   
   a közös biztonsági- és védelmi politika megteremtése céljából 
 
"(1) A közös biztonsági- és védelmi politika szerves része a közös külpolitikának és biztonságpolitikának. Ez 
biztosítja az Unió civil és katonai eszközökön alapuló operatív képességeit. Ezekhez nyúlhat az Unió az uniós 
határokon kívüli missziói során a béke biztosítása érdekében, valamint a konfliktusok megelőzése és a 
nemzetközi biztonság megerősítése céljából, az Egyesült Nemzetek Kartájának alapelveivel összhangban. Az 
Unió ezeket a feladatokat azon erőforrások segítségével hajtja végre, melyeket a tagállamok bocsátottak 
rendelkezésére. 
(2) A közös biztonsági- és védelmi politika magába foglalja az Unió közös védelmi politikájának fokozatos 
meghatározását. Ez akkor vezet közös védelemhez, mihelyt az Európa Tanács egyhangú döntést fogadott el 
róla. Ebben az esetben azt is ajánlani fogja a tagállamoknak, hogy erről alkotmányjogi előírásaiknak 
megfelelően saját határozatot is alkossanak. Az alkotmány ezen cikkelye szerint az Unió politikája nem érinti 
az adott tagállamok biztonsági- és védelmi politikájának egyéni sajátosságait; ez a politika figyelembe veszi 
azoknak a tagállamoknak a kötelezettségeit is, akik a közös védelmüket az Észak-atlanti Szerződésen belül 
látják megvalósíthatónak, és az Észak-atlanti szerződés szerint ez összeegyeztethető a keretein belül 
meghatározott közös biztonsági- és védelmi politikával. 
(3) A tagállamok civil és katonai erőforrásaikat hozzájárulásként az Unió rendelkezésére bocsátják a közös 
biztonsági- és védelmi politika megerősítéséhez, hogy megvalósíthassák a Miniszterek Tanácsa által kijelölt 
célokat. Azok a tagállamok, akik egymás között többnemzetiségű haderőt hoznak létre, ezeket az egységeket 
is közös biztonsági- és védelmi politika rendelkezésére bocsáthatják. 
A tagállamok kötelezik magukat arra, hogy katonai képességeiket fokozatosan javítják. Felállítják a 
fegyverkezéssel, kutatással és a katonai képességek vizsgálatával foglalkozó európai hivatalt, amelynek az a 
feladata, hogy kiszámítsa az egyes műveletek szükségleteit, támogassa a szükségletek kielégítését megteremtő 
intézkedéseket, járuljon hozzá a védelmi ágazat ipari és technológiai fejlesztését elősegítő intézkedések 
megtervezéséhez, és esetenként hajtsa is majd végre ezeket az intézkedéseket. A hivatal vegyen részt az 
európai politika alakításában a védelmi képességek és a fegyverkezés területén, valamint segítse a 
Miniszterek Tanácsának munkáját a katonai képességek javulásának megítélésekor." (BERG, KAMPFER, 
Hrg. 2004, S. 36)    
 
 
*Az Európai Unió alkotmányának a 2004. október 24-i keltezésű végső változatában ez a 41. cikkely lett. 
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