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NATO-csúcs 1994. január 10.
Partnerség a békéért

Egy átfogó európai biztonsági rendszer megteremtése, intézményeinek létrehozása és hatékony 
működése feltételeinek kimunkálása hosszú, bonyolult, sok munkát és alkotó együttműkö
dést igénylő folyamat eredménye lehet. Ennek a folyamatnak egyik fontos része, újabb állomása 
a Partnerség a békéért program, amely az USA és a NATO-tagállamok, valamint a kelet- és 
közép-európai országok közötti szoros politikai és katonai együttműködés széles skáláját ajánlja, 
nyitja meg az abban részt venni kívánó államoknak. A szerző a NATO<súcsértekezlete alapján 
bemutatja a békepartnerség programjának lényegét, amely fontos állomása lehet a NATO-tag- 
ság elnyerése útján. Utal továbbá arra is, hogy az európai biztonsági rendszer kiépítésében — 
a NATO mellett —fontos, egymást kiegészítő szerepet töltenek be a már korábban létrehozott 
olyan intézmények, mint az EBEÉ, az Európai Unió, a NYEU és az Európai Tanács.

Az európai biztonság és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a NATO) jövőbeni 
alakulására meghatározó jelentőségű csúcstalálkozóra került sor 1994. január 9— 10-én 
a belga fővárosban, Brüsszelben. Az  itt találkozó NATO állam- és kormányfők részle
teiben megvitatták és elfogadták az Amerikai Egyesült Államok elnökének a Part
ners ég a békéért elnevezésű programjavaslatát, és csatlakozásra szólították fel Európa 
valamennyi államát.

A brüsszeli NATO-csúcsot követően az USA elnöke Prágában találkozott a vi
segrádi csoport vezetőivel, akik kifejezték csatlakozási szándékukat a partnerséget 
erősítő programhoz. Ezután Clinton elnök Kijevben, majd Moszkvában és Minszk- 
ben tett rövid látogatást, ahol fő téma a hadászati atomfegyverek leszerelése volt.

A NATO-csúcstalálkozót, majd az ezt követő elnöki látogatókörutat nagy mé
diakampány kísérte és a hivatásos közlemények Clinton elnök, valamint az amerikai 
külpolitika jelentős sikerének könyvelték el. A  biztonságpolitikai szakértők véleménye azon
ban nem mindenben osztja a hivatalos lelkesedést, és a napi amerikai bizton
ságpolitikától már távol álló, de még komoly nemzetközi tekintélynek örvendő Kis
singer volt külügyminiszter sokak véleményének adott hangot a Welt am Sonntag 
című német lapban közölt cikkében, amikor kijelentette: „... Ez az együttműködés ho
mályos multilaterális intézmény formájában ju t kifejezésre, olyan területekre szakosodik, 
amelyeknek jószerivel semmi közük a realista katonai feladatok megoldásához..."

Az amerikai javaslat jobb megértése céljából szükséges rövid visszapillantást ten
ni az európai biztonság megteremtésére irányuló közös erőfeszítések múltjára.

A Varsói Szerződés és a Szovjetunió felbomlásával teljesen új biztonságpolitikai
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helyzet alakult ki Európában. Megszűnt a két katonapolitikai szövetség, a NATO 
és a VSZ éles szembenállása, s ezzel együtt megszűnt a két katonai tömb fegyveres 
erői közötti kontinentális összecsapás, a koalíciós háború veszélye is.

A  NATO elvesztette eredeti létezésének, különösen katonai küldetésének lényegét és tár
gyát: az ellenséget (a VSZ és a Szovjetunió fegyveres erőit), s ez a tény a NATO alap
feladatainak átdolgozását követelte.

A z  új helyzetből eredően szükségessé vált, hogy részletesen értékeljék az európai biz
tonsági helyzetet, az Európát fenyegető új kihívásokat és veszélyeket, s ennek meg
felelően határozzák m eg a NATO új biztonságpolitikai és katonai feladatait.

Ennek a m unkának egyik fontos állomása volt a NATO állam- és kormányfő
inek  1991. novemberi csúcsértekezlete Rómában, ahol elfogadták a szövetség új stra
tégiai koncepcióját, amely körvonalazta a párbeszéden, az együttműködésen és a kö
zös védelmi képességen alapuló biztonság létrehozásának lehetőségét és feladatait. 
Az új koncepció a biztonság politikai és katonai elemeit egy koherens egészbe in
tegrálja, együttműködést létesítve az új közép- és kelet-európai partnerekkel.

A koncepció megfogalmazta az atomfegyverektől való függőség és azok mennyi
ségének jelentős csökkentését, bár nem csökkentette az atomelrettentés politikai szere
pét a béke fenntartásában. Intézkedéseket fogalmazott meg a fegyveres erők és a ve
zetési szervek struktúrájának átépítésével, a létszámcsökkentéssel, a mozgékonysággal, 
a többnemzetiségű alakulatok fejlesztésével és más fontos tennivalókkal kapcsolatban.

A  NATO Rómában tanácskozó állam- és kormányfői a békéről és együttműködésről 
szóló nyilatkozataikban ismételten hangsúlyozták a közép- és a kelet-európai országokkal va
ló együttműködés fontosságát. Megerősítették a szövetség elkötelezettségét az Európai 
Biztonsági és Együttműködési Értekezlet szerepének erősítése terén. Felajánlották 
a NATO-tagállamok tapasztalatainak és szakértelmének hasznosítását a politikai, a 
katonai, a gazdasági és a tudományos konzultációk és együttműködés területein.

A római határozatok alapján ült össze 1991. december 20-án Brüsszelben az az ér
tekezlet, amelyen létrehozták az Észak-atlanti Együttműködési Tanácsot (ÉAET). A tanács 
megalakulásakor a 16 NATO-tagállamon kívül hat közép- (köztük Magyarország) és 
kelet-európai, valamint három balti állam képviselői fogadták el az együttműködés fel
tételeit és módozatait a biztonsági és a hozzá kapcsolódó kérdéseket illetően. Az ÉAET 
rendeltetése az, hogy segítse a szorosabb intézményi és nem hivatalos kapcsolatok épí
tését, ezzel együtt fontos szerepet játszik a békefenntartással kapcsolatos feladatok, va
lam int a válsággal sújtott országokba irányuló humanitárius segítség összehangolásá
ban. Megalakulását követően, 1992 márciusában a FÁK tizenegy tagállamával, majd 
1992 áprilisában és júniusában Grúziával és Albániával bővült a ÉAET tagsága.

Noha az eltelt idő rövidsége nem teszi lehetővé teljesen megalapozott és tényekkel 
bizonyított általános következtetések levonását az Észak-atlanti Együttműködési Ta
nács eredményes munkáját gátolja a tagországok nagy száma és aktuális problémáinak eltérő 
jellege. Nehezen egyeztethető ugyanis a Cseh Köztársaság vagy Magyarország bizton
sági helyzete Azerbajdzsán vagy Grúzia helyzetével. Míg a közép-európai államok 
alapvető biztonsági törekvése a NATO-tagság mielőbbi elnyerése, addig a volt szovjet 
köztársaságok — a teljes belpolitikai és gazdasági káosz mellett — még az egymás 
közötti területi viták katonai erővel történő megoldását is napirenden tartják.

Ez a helyzet rám utat az ÉAET működésének alapvető hibájára, s — bár ezt 
Nyugaton egyetlen hivatalis fórum és személyiség sem jelentette ki — ez lehet az
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egyik indítéka az USA politikai vezetése (személyesen Clinton elnök) által 1993. ok
tóberében bejelentett, Partnerség a békéért elnevezésű kezdeményezés gyors kidol
gozásának és elfogadtatásának.

A Partnerség a békéért program, eltérően az EAET-ben vállalt tagságtól, nem a 
tagállamok közös terveit, megmozdulásait és ezekkel kapcsolatos elhatározásait fel
tételezi, hanem lényegében mindent a kétoldalú kapcsolatokra és megállapodásokra ala
poz. Ugyanakkor a program nagy mozgás- és szelekciós szabadságot biztosít az 
Egyesült Államoknak és a többi NATO-tagállamnak a kelet- és a közép-európai ál
lamokkal való együttműködés különböző területein.

Mivel a programhoz való csatlakozás formája a kétoldalú szerződés lesz, a többi állam 
nem szólhat bele az ilyen megállapodásokba. Ez lehetővé teszi például azt, hogy az 
egymással területi, etnikai és más kérdésekben vitában álló országok között különbsé
get tegyenek a felajánlandó együttműködés területei és módjai vonatkozásában. Biz
tosítja továbbá az Egyesült Államok számára azt is, hogy az általa fontosnak tartott 
partnereknek (pl. Oroszországnak) olyan programokat ajánljon fel, amelyekhez a többi 
ország nem csatlakozhat. Ilyen lehet pl. az űrkutatásban való szoros együttműködés, 
vagy a szibériai nyersanyagforrások feltárásában, a terület gazdasági fejlesztésében va
ló nagyobb arányú amerikai részvétel, esetleg olyan béketeremtő akciók végrehajtása, 
amelyekben csak orosz és amerikai csapatok vesznek részt stb.

Az új amerikai békepartnerségi javaslat jelentős engedmény az orosz politika számára. Is
mert, hogy Oroszország vezetői keményen ellenezték a közép-európai és a balti orszá
gok azon törekvését, hogy mielőbb elnyerjék a NATO-tagságot. Az amerikai elnök és 
tanácsadói bizonyára fontosabbnak tartották az atomhatalom Oroszország szerepét Európa 
biztonságában, m int a gyenge erőt jelentő közép-európai és balti államokét.

Az új együttműködési program lehetőséget ad a NATO és a csatlakozó államok kö
zötti, az eddigieknél szorosabb együttműködésre mind politikai, mind katonai téren. Az 
együttműködés fontos kérdései lesznek: a válságkezelés, a békefenntartás és a hu- 
manitárus segélyakciók. A szűkebb katonai együttműködés területén a tisztképzés, 
a szakmai és a technikai konzultációk, a közös csapatgyakorlatok és más katonai 
szakkérdések megoldása kerül napirendre.

A csatlakozó országok jogot szereznek arra, hogy azonnal és közvetlenül a NA- 
TO-hoz forduljanak — konzultálási céllal —, ha területi integritásukat, függetlensé
güket vagy biztonságukat bárki vagy bármi fenyegeti.

Az együttműködés gyorsítása és folyamatossága érdekében a csatlakozó álla
mok elküldhetik képviselőiket a NATO meghatározott politikai és katonai szervezete
ihez, valamint az erre a célra külön felállítandó katonai tervezőcsoportba. A csat
lakozó államok hozzájárulnak a közös költségekhez és programokhoz.

Nyugati vezető politikusok hangsúlyozták, hogy a Partnerség a békéért prog
ramhoz való csatlakozás fontos állomás a NATO-tagság elnyerése útján. Bár közvetlen 
és konkrét biztonsági garanciákat nem nyújt a kelet- és a közép-európai államok
nak, de bátorítja őket az európai biztonság problémáinak megoldására, a közös ér
tékek és a béke megőrzésében való aktív részvételre.

Az 1994. január 9—10-én megtartott NATO-csúcstalálkozó kiemelkedő m ozza
nata volt Clinton elnök beszéde, amelyet a brüsszeli városházán népes hallgatóság 
előtt mondott el január 9-én. A beszéd lényegét az Egyesült Államok Európa iránti jö
vőbeni elkötelezettségéről és a Partnerség a békéért programról kifejtettek képezték.
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Clinton elnök hangsúlyozta, hogy Amerika továbbra is erős partnere marad a NA- 
TO-országoknak az európai biztonság fenntartására irányuló törekvéseik támogatásá
ban. Kijelentette, hogy az új európai biztonságot az integrációban kell megvalósítani, 
amelyet mind a fegyveres erőkre, mind a piacgazdaságra, mind a nemzeti demokrá
ciákra ki kell terjeszteni. Kelet-Európát nem az előretörni készülő hadseregek, hanem a kórosan 
terjedő instabilitás fenyegeti. Ezzel szembe kell állítani a demokrácia erősítését és a gazdasági 
fellendülést. Ezek lesznek a legerősebb védőbástyák az Európát fenyegető veszélyek: az 
etnikai konfliktusok, az emberi jogok megsértése, a menekültek áradata, az agresszív 
rendszerek felemelkedése és a tömegpusztító fegyverek elterjedése ellen.

Az Egyesült Államok szilárd elkötelezettségét igazolja az a döntés, amely szerint 
mintegy százezer amerikai katona fog állomásozni Európában a közeljövőben is.

Az egész Európára kiterjedő új biztonságot csak egy olyan, szorosra font kö
telék garantálhatja, amely a katonai együttműködés, a gyümölcsöző piacgazdaság 
és az életképes demokráciák alapján valósul meg.

Clinton szerint az új európai biztonság legfontosabb eleme a katonai erő és együtt
működés. Bár véget ért a hidegháború, de a melegháború jelen van Európában, a ju
goszláv válság következtében. Az ezzel kapcsolatos események figyelmeztetnek a 
katonai erő szerepére. Rámutatnak arra is, hogy az elkésett katonai beavatkozás 
nem tette lehetővé a konfliktus kiszélesedésének megakadályozását és az esemé
nyek szabályozott lefolyását.

Az Egyesült Államok elnöke kiemelte a NATO szerepét az új európai biztonság 
megteremtésében, rámutatva, hogy csak a NATO rendelkezik azzal a szervezett ka
tonai erővel, egyesített parancsnoki struktúrával, valamint az együttműködés jogi 
és gyakorlati eszközeivel, amelyek biztosítják az új partnerek bevonását és az új ki
hívások elhárítását.

A NATO alaprendeltetése és feladatai nem változnak a Partnerség a békéért 
program elfogadásával. A NATO fegyveres erői továbbra is készen állnak a NATO 
befolyási területeinek védelmére minden támadóval szemben. Clinton elnök hang
súlyozta, hogy: „... Ezt az alapfeladatot m indaddig fenn kell tartani, amíg a múltból 
táplálkozó birodalmi álmok parázslanak egyesek fejében...".

Az Amerikai Egyesült Államok elnöke által előterjesztett Partnerség a békéért 
programot a NATO állam- és kormányfői 1994. január 10-én Brüsszelben egyhangúlag el
fogadták. A NATO csúcstalálkozót követően a visegrádi csoport négy tagállamának 
vezetői 1994. január 11—12-én Prágában nyilatkoztak a csatlakozásról.

Feltehetően szintén az Észak-atlanti Együttműködési Tanács tevékenységének 
negatív tapasztalatai szolgáltak alapul a francia kormány 1993-ban bejelentett, Bal- 
ladur-terv kidolgozásához is.

A tervet a francia kormány jelentős politikai siker reményében terjesztette be az 
Európa Tanács koppenhágai ülésén, 1993. június 21-én. A Balladur-terv az európai biz
tonság és stabilitás erősítését, a kelet és a közép-európai országok, valamint a fejlett Nyu
gat közötti kapcsolatok és együttműködés megvalósítását célozza, különös tekintettel a 
létező országhatárokkal és a kisebbségekkel fennálló problémák megoldására.

A francia javaslatot az európai államok kedvezően fogadták, néhány héttel később 
azonban érezhetően csökkent érdeklődésük a Balladur-terv iránt. Ez még inkább foko
zódott Clinton elnök 1993. októberi, Partnerség a békéért elnevezésű program bejelen
tése után.

BIZTONSÁGPOLITIKA
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Ma még nem mérhető fel, hogy mi okozta a francia javaslat háttérbe szorulását, 
de úgy vélem, hogy az amerikai Partnerség a békéért program jelentősen hozzájárult 
ehhez. Hasonlóképpen nem tudjuk azt sem, hogy a francia kormány és személye
sen Balladur miniszterelnök hogyan fogadta a francia javaslat ilyen körülmények 
között bekövetkezett „agyonhallgatását".

— Az 1994. januári NATO-csúcs határozatainak és a Partnerség a békéért prog
ram objektív értékeléséhez szükséges annak figyelembevétele is, hogy az új európai 
biztonsági rendszer kiépítésében a NATO mellett meghatározott szerepet tölt be az 
Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet, az Európai Unió, a Nyugat-európai 
Unió és az Európa Tanács is, amely szervezetek kölcsönösen kiegészítik egymást a 
biztonság útjainak és módjainak keresésében.

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ) olyan bizton
ságpolitikai tárgyalássorozat (folyamat), amelyben részt vesznek az európai orszá
gok, a FÁK minden tagállama, továbbá az Egyesült Államok és Kanada.

Ez a folyamat 1972-ben kezdődött és még ma is tart. Első jelentős eredménye 
1975-ben a helsinki záróokmány elfogadása. Az okmány magában foglal egy sor el
kötelezettséget a résztvevő államok részéről, a kapcsolatok és a kölcsönös bizalom 
erősítésére irányuló intézkedések, az emberi jogok tiszteletben tartása, továbbá a 
gazdasági, kulturális, műszaki és tudományos együttműködés terén. A helsinki 
csúcstalálkozót utótalálkozók követték 1977—78-ban Belgrádban, 1980—83-ban 
Madridban, 1986—89-ben Bécsben, majd 1992-ben ismét Helsinkiben.

Az EBEÉ nagy figyelmet fordít a biztonság témájával kapcsolatos tárgyalások
ra. A résztvevő államok 1986-ban Stockholmban elfogadták a bizalom- és bizton
ságerősítő intézkedéseket tartalmazó dokumentumokat, amelyeket kiegészítettek 
az 1990-ben és 1992-ben Bécsben aláírt okmányokkal.

Az európai biztonság erősítése terén kiemelkedő jelentőségű az 1990. novem
ber 19—21-i párizsi csúcstalálkozó, ahol a NATO- és a VSZ-tagállamok aláírták az 
európai hagyományos fegyverzetek csökkentését szabályozó CPE-megállapodást. A találko
zón részt vevő összes állam képviselője elfogadta a Párizsi Charta az új Európáért 
című okmányt. Létrehozták azokat a szervezeteket, amelyek felelősek a helsinki fo
lyamat zavartalan működéséért. Megalakult: a külügyminiszterek tanácsa, a vezető 
tisztségviselők bizottsága, az EBEÉ titkársága (Prága), a konfliktusmegelőző köz
pont (Bécs) és a szabad választások hivatala Varsóban (ennek nevét demokratikus 
intézmények és emberi jogok hivatalára változtatták).

Az 1992. évi helsinki utótalálkozón fogadták el azokat a biztonsági együttmű
ködéssel kapcsolatos döntéseket, amelyek javulást eredményeztek a résztvevő álla
mok konzultációs és tárgyalási mechanizmusában. Ekkor hozták létre az EBEÉ ál
landó biztonsági együttműködési fórumát, amely 1992 szeptemberében kezdte meg mű
ködését Bécsben.

A helsinki dokumentum meghatározta a fórum feladatait a fegyverzet-ellenőr
zéssel, a leszereléssel, valamint a bizalom- és biztonságépítéssel kapcsolatban foly
tatandó tárgyalásokra vonatkozóan. A résztvevő államok rövid távú akció- 
programban előírták a katonai információk cseréjével, az atomfegyverek elterjedé
sének megakadályozásával, a regionális kérdésekkel, a konfliktusmegelőzéssel és 
ellenőrzésekkel kapcsolatos feladatokat is.

Az Európai Unió (elődje az Európai Közösség) az 1957. március 25-én aláírt ró
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mai szerződés alapján jött létre Belgium, Franciaország, Németország, Olaszország, 
Luxem burg és Hollandia részvételével. Az alapítókhoz csatlakozott Dánia, Írország 
és az Egyesült Királyság 1973-ban, Görögország 1981-ben, Spanyolország és Portu
gália pedig 1986-ban.

A z  unió (közösség) főbb céljai közé tartozik a tagállamok gazdaságának integrációja. 
Ebben az irányban az első lépés a vámunió bevezetése volt, amely magában fog
lalta a vámok és a kvóták megszüntetését a tagállamok egymás közötti kereskedel
mében, valamint közös vámtarifák bevezetését a nem tagállamokkal folytatott ke
reskedelemben. A közös mezőgazdasági politika kialakítása fontos eleme volt a 
vám unió létrehozásának. A 80-as évek második felében kidolgozták az áruk, a szol
gáltatások, a tőke és a személyek szabad mozgását biztosító egységes európai piac 
programját, amelyet 1993-ban hagytak jóvá.

Az Európai Közösség fejlődésének fontos állomása volt az 1991. december 9— 
10-én a hollandiai Maastrichtben tartott csúcstalálkozó, amelyen elfogadták az Európai 
Unióról szóló szerződést. A szerződés külön előírásokkal szabályozza a közös kül- 
és biztonságpolitikát. Az unió védelmi feladatainak kidolgozását és végrehajtását a 
Nyugat-európai Unióra bízták.

Az Európai Unió életbelépésére 1993 őszén került sor, miután az összes tagál
lam ratifikálta a szerződést.

Magyarország 1991 decemberében társulási megállapodást kötött az Európai 
Közösséggel. Fontos gazdasági és politikai érdekeink fűződnek ahhoz, hogy mi
előbb elnyerjük a teljes jogú tagságot.

A z Európai Unió biztonságpolitikai törekvéseit az elmúlt években nem kísérték emlí
tésre méltó sikerek. Az Öböl-háború és a jugoszláv válság megmutatta, hogy az alap
vetően gazdasági érdekekből formálódott államcsoport tagjai nem kívánnak jelen
tős ember- és pénzügyi veszteségekkel járó akciókba bonyolódni akkor, amikor lé
tezik a NATO. Eysken belga külügyminiszter találóan jegyezte meg az Öböl-háború 
idején, hogy „... az Európai Közösség gazdasági óriás, politikai törpe és katonai kukac..."

A jugoszláv válság megoldása érdekében ez ideig tett lépések is arra utalnak, 
hogy a közösség tagjai igen eltérően ítélik meg a katonai akciók szükségességét, amit igazol 
az, hogy a humanitárius segélyeken, valamint az Adriai-tengeren és a Dunán léte
sített embargót erősítő akciókon kívül másra nem vállalkoznak.

A  Nyugat-európai Unió (NYEU) 1954 óta létezik és ma Belgiumot, Franciaorszá
got, Németországot, Olaszországot, Luxemburgot, Hollandiát, Portugáliát, Spa
nyolországot és az Egyesült Királyságot foglalja magába. Elődje az 1948-ban aláírt 
brüsszeli szerződés volt, amelyet Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg és 
az Egyesült Királyság kötött egymással a gazdasági, szociális és kulturális együtt
működésről, valamint a kollektív katonai védelemről. A NATO 1949. évi létrehozá
sa háttérbe szorította a NYEU-t, amelyet 1984-ben aktivizáltak azzal a céllal, hogy 
erősítsék az Észak-atlanti Szövetség európai oszlopát. Az 1984. utáni NYEU-tanács- 
kozások alaptémája volt a tagországok aktívabb részvétele a válságok megoldásá
ban és ezáltal a NATO európai pillérének erősítése. Ez a törekvés nem sok sikerrel 
járt sem az Öböl-háborúban, sem a jugoszláv válság megoldására irányuló akciók
ban, ahogyan arra utaltam  az Európai Unióval kapcsolatban.

A  maastrichti tanácskozáson fontos döntések születtek a NYEU további szerepével kap
csolatban. A tagországok képviselői szükségesnek tartották a szervezet szakaszos to
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vábbfejlesztését, mint az Európai Unió védelmi alkotóelemét; hangsúlyozták a NATO 
európai pillére erősítésének fontosságát és a tagállamok hozzájárulási kötelezettsé
gét; tárgyaltak a haditechnikai együttműködés feladatairól és más problémákról. A 
maastrichti határozatok végrehajtását 1996-ban teszik vizsgálat tárgyává.

Az Európai Tanács 1949 májusában alakult a nyugat-európai államok képviselőinek 
értekezletén. A tanács legfőbb célja az alapvető emberi jogok, a pluralista demokrácia 
és a jogrend fenntartása, valamint az európai polgárok létfeltételeinek javítása.

Az Európai Tanács a miniszterek tanácsából és a parlamenti közgyűlésből áll. 
A miniszterek tanácsa foglalkozik a kormányok egyetértését tükröző közös akciók
kal. A parlamenti közgyűlés fórumként szolgál a törvényhozók találkozásához és 
javaslatot tesz az új akciókra.

A Tanács ez ideig több mint 100 kormányközi egyezmény és megállapodás lét
rejöttében vállalt kezdeményező szerepet, amelyek közül kiemelkedik az Emberi Jo
gi Megállapodás, az Európai Kulturális Konvenció és az Európai Szociális Charta. 
A szervezet támogatja az oktatás javítását szolgáló együttműködést; a természeti 
környezet védelmét; a szociális szolgáltatásokat, a közegészségügyet, a sport- és az 
ifjúsági mozgalmakat; a helyi demokrácia fejlődését; a törvényhozás harmonizálá
sát és más, a fejlődést segítő programokat.

A tanácsnak jelenleg 27 tagja van. Magyarországot 1990-ben vették fel teljes jogú 
tagállamnak.

Összefoglalásként megállapítható, hogy az 1994. januári NATO-csúcstalálkozó és 
az ott elfogadott Partnerség a békéért program figyelemre méltó lépés az európai biz
tonság erősítése és kiszélesítése útján. Figyelemre méltó azért, mert felhívta Európa 
politikai elitjének a figyelmét arra, hogy a kontinens biztonsága, mindenekelőtt az 
Egyesült Államok és Oroszország kapcsolatától és együttműködési képességétől 
függ. Világossá vált az, hogy a NATO (egyelőre) nem kívánja bővíteni tagjainak 
számát. Egyértelművé tette azt, hogy a NATO az egyetlen katonai szövetség, amely 
garantálja a fejlett Nyugat biztonságát, míg a többi politikai, gazdasági és más te
rületeken létrehozott szervezet csak kisegítő szerepet tölt be a NATO mellett. Az 
Egyesült Államok és a többi NATO-tagállam csak annyira kívánja bevonni a közép- és ke
let-európai országokat az együttműködésbe, amennyire azok készek anyagilag is vállalni a 
közös terheket. Ezt az együttműködést is elsősorban a kétoldalú kapcsolatokban kí
vánják megvalósítani.

Megállapítható tehát, hogy még hosszú az út a NATO-tagságig és az a NATO, 
amelyhez a közép- és kelet-európai országok majd csatlakozhatnak, nem a ma lé
tező szervezet lesz.
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