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Az Európai Védelmi 
Szerződés aláírása 

 

 

A francia-német ellentét hosszú időkre, 
tulajdonképpen a 17. századig nyúlik vissza, és a két 
20. századi világháborúban csúcsosodott ki. 
Franciaországnak a 2. világháborút követő évtizedben 
is célja volt, hogy egy esetleges német támadás 
elkerülhető legyen. Robert Schuman, egykori 
külügyminiszter is fontosnak tartotta Franciaország 



és Németország baráti viszonyát, illetve Winston 
Churchill is megfogalmazta, hogy egy egységes Európa 
megteremtéséhez a két egymással szembenálló 
országnak kell békét kötnie. A Schuman-terv is érinti 
a békés viszony elérésének módját, ugyanis a francia 
kormány azt javasolta, hogy a német és francia szén- 
és acéltermelést egy közös főhatóság alá kellene 
helyezni, amely nyitva állna más európai országok 
előtt is, és az így elért közös kitermelés a háború 
kitörését lenne hivatott megakadályozni. A Schuman-
tervnek köszönhetően az 1951. április 18-án aláírt 
Párizsi Szerződéssel létrejött az Európai Szén- és 
Acélközösség (ESZAK). 



Az Európai Szén- és Acélközösség országai 

Az egység gondolatának második fázisa az Európai 
Védelmi Közösség volt. 1950. október 24-én a francia 
Nemzetgyűlésen René Pleven, egykori francia 
miniszterelnök beszédében fejtette ki, hogy szükség 



van egy közös európai védelmi hadseregre, amely az 
egységes Európa intézményeivel együttműködik. 
Pleven elképzelésének köszönhetően az Európai 
Tanács Közgyűlésén 1950. augusztus 11-én elfogadtak 
egy javaslatot a közös európai sereg létrehozásáról, 
amely a kanadai és az amerikai hadsereggel 
szövetségben látná el a védelmet. A közös hadsereget 
nem nemzetek koalíciójaként képzelték el, hanem egy 
egységnek, amelyet közös szervek irányítanának, 
illetve a közös sereg működését egy politikai és 
katonai európai hatóság fedezte volna. 

A tervet végül Pleven-tervnek nevezték el. Az Európai 
Védelmi Szerződést a tárgyalások lefolytatása után 
Párizsban írták alá 1952. május 27-én. 



 
René Pleven 

A közös hadsereg összesen 43 vegyes nemzetiségű 
hadosztályból állt volna, a franciák 14, az olaszok és 
a nyugat-németek 12-12, a Benelux államok 5 
hadosztályt ajánlottak fel.   



A Közösség jogalkotási szerepet kapott volna a közös 
hadsereg működését illetően, és a nemzetközi 
kapcsolatok kialakításában is a Közösségi döntés vált 
volna meghatározóvá. Az európai hadsereg 
egyértelműen együttműködött volna a NATO-val, és 
mint szövetséges látta volna el Európa védelmét és 
biztosította volna stabilitását. 

A szerződés 38. cikkelyében megbízták a közös 
hadsereg Közgyűlését, hogy dolgozza ki Európa 
egységes politikai struktúráját, az úgynevezett 
Európai Politikai Közösség alapjait. A szerződésnek 
két célja volt. Egyrészt az NSZK integrálása a 
kialakult európai védelmi szövetségbe, másrészt a 
Szén- és Acélközösséget nem csak gazdasági, hanem 
politikai unióvá alakítani. 



Az Európai Védelmi Szerződés és a közös európai 
hadsereg étosza azonban kudarcba fulladt. A francia 
Nemzetgyűlésen végül 1954. augusztus 30-án levették 
a napirendről a szerződés ratifikálását, emiatt 
semlegessé vált a szerződés aláírása is. 
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