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Bevez€tés

Az elmúlt években felerősödtek azok a törekvések, amelyek a nem-
zeti á nemzetközi minóségügy korszerűsítésére, szabá|yozására, va|a-
mint a legkülönbözóbb szintű minóségbiztosítá§i rendszerek kiépítésére
és működtetésére irányultak.

Hazánban e törekvéseket elsősorban az Európai Unió jogharmoni-
zációs elvárásai indikálták, azonban az állami szerepvállalás mellett az
ipari és kereskedelmi szférában ténykedó gazdasági erységek érdekei is
azt diktálták, hogy a piaci megfelelőséget minél elfogadhatóbb módon
tudják bizonyítani.

A minőségüg rendkívül erós hatalmi tényező egy régió, egy otszág,
egy áEazat vagy termékcsoport megítélésében. Miután minden esetben
a reálszíérához _kapcsolódik, erósítheti vagy gyengítheti az adott terület
piaci pozícióit. Erdemes megfiryelni hogyan alkalmazzák eryes országok,
országcsoportok érdekeik védelmében a minóségügyi szigorításokat ás
más esetben enyhítéseket.

Nem történik ez m ísképp avédelmi tevékenység kórében sern. AN A-
TO minőségbiztosítási szervezete miközben általános elvek betartáát
támasztja tagországaival szemben, hírdeti, hogy széleskörú szabád-
ságfokot biztosít nemzeti rendszerük múködtetésében. Ez a kinfilatko-
zás aznnban nem szabad, hogy megtévessze a partnereket, íry minket
sem. A nagyvonalú elvárások ugyanis a jelöltektől szlgo rú belső szabáIyo-
zásokat, szervezeti és szeméIyzeti felkészültséget követelnek meg. Atisztelt
érdeklődőket a NATO minőségbiztosítási szervezetéról és programjáról
szeretném tájékoztatni abból a célból, hogy egyrészt munkájukhoz meg-
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találják a kapcsolódási pontokat, másrészt pedig bemutas§am az együtt-
működái lehetóségeinket a Szövetségi, illetve a tagor§zágok katonai
mlnostlo szeryelvel.

1.) A NATO minőségbiztosíttísi szeflrczete

A NATO vezetése harminc éwel ezelőtt deklarálta a tagállanok
védelmi képességének és az ellátó rcndszerek minőségének kapcsolatá-
ra, egységes szabályozására vonatkozó koncepcióját. Meghírdette a Szö-
vetség közcis biztonsága terén alkalmazásra kerüló szabványosított ni-
nőségbiztosítrási programoq amely eryben minden tagország nemzet-
gazdasági érdekeit is szolgálta. Előírta a NATO-ban rendszeresített esz-

közök minőségének és megbízhatóságának követelményeit a fejlesztés-
től a kivonásig terjedő folyamatokban. Irhetőséget biztosított a Szövet_
ség tagjainak a konstruktív és gazdasági együttműködésre a korszerűsí-
tések és beszerzések tewezésében.

Az egységesítés érdekében a NATO Nemzeti Hadfelszerelósi lgaz,
gatók Konferenciájának irányítasa alatt létrehozták a Minősógbiztosí-
trási lgazgatók Tanácsát NATO AC/250 Bizottsága néven. A Bizottság
elsódleges feladata: a tagorszá4ok minösé4biztosítási rendszerében egtsé,
ges szabályozók érvényesítése. E celból fogalmazza meg irányelveit, dol-
gozza ki a minőséggel és annak biztosításával foglalkozó dokumentáció-
kat, szabványosítja az eljárásokat, a kölcsönösen elfogadott tanúsítások
rendjét.

A NÁTO minősfubiztosűlőlsí szenwtavk felépítése
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A jövőben jelentősebb változást terveznek a §zervezet munka-
megosztásában és ennek megfelelően a struktúrájában is. A teryek szeint
Főcsoport megrlevezéssel műkjdk tovóbb az ACl250 Bbonság'A' és' B"
csoponta| valamint a megbízhatóságal fo§lalkozó önálló részlegel.

Az új szenezet íelépítése
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Az Aclzso Bizottság, illetve a továbbiakban Főcsoport, éü két al-
kalommal szervezett ülésein koncepciós kérdésekkel és feladat megha-
tározással foglalkoák. Akét csoportnak és részlegnek elsősorban irányí-
tó szerepe van a Fócsoport részéról meghatározott feladatkörben. Acso-
portokvezetésére ery-e§l tagország minóségbiztosítási igazgatóját jelöl-
ték ki. Ig kapta meg Kanada a koróbbi WII. Alcsoport, az Eglesült K-
rályság pedig a IX Alcsoport vezetését.

A csatlakozásra készülő ún. partnerországok számára különcisen
fontos az "A' csoport tevéken}§égének ismerete. Ennek kapcsán szeret-
ném felhívni a íigyelmet a csatlakozásunk felkászülésének idószakában
elvégzendő feladatokhoznélkülözhetetleneryüttmúködésre, amelyet az
"A" csoport irányít, szervez és gyakorlatban is megvalósít. Konlcét példá,
val élve: eltől a csoporttól függ a NATO tagországoktól érkező haditech-
nikai eszkcizeink katonai minőségének biztosítása és a katonai exportra
termeló magyar gyártók és szolgáltatók piaci megítélése, termékeinek
elfogadása.
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2.) A NATO minőségbiztosításának e|vei

tudják érvényesíteni. A NATO-ban világosan deklarálták azt a téíryí,
amely szerint a védelmi képesség a védelmi rendszerek és eszközök mi-
nőségétől függ. Ebból adódóan a minóség mindenki ü ge,ezen belül pedig
kiemeh felelősség hárul három résztvevóre:

- A felhasználóka (alkalmazó és ellátó);

- A fejlesztőkre és beszerzőkre;

- A szállítókra (glártóka és szolgáltatókra).

Aminőség elérése érdekében a paítnerek kötelezóen eryüttműköd-
nek és információikat szükséges mértékben megosszák eg5rmás köótt.

Követelményként támasztják, hogy a minóség szabályozását mór a
tervezés, fejlesztés időszalaába4 tehót a lehető legkorábban el kll kezdeni.

-Az alkalmazó (felhasználó) megíogalmazza és definiálja az igényt,
továbbá elemzi, értékeli az üzemeltetés vagy felhasználás eredményit, a
kivitelezés megfelelőségét, észrevételeit pedig visszacsatolja a kormány-
zati (katonai) minőségbiztosítás szervezetéhez.

- A fejlesztő és beszerző előírja a műszaki és minőségi követlmények
specifikációit, meghatározza a felügyeleti és ellenórzési tevékenységek
típusát, terjedelmét és az eljárás rendjét.

A fejlesztés és beszerzés fo\amatához kapcsolódik a kormányzati
minőségbiztosítás feladata, amely a szerzódéses követelmények kidolgo-
zására, a szá|lító, i|letve terméke megfelelóségének felügyeletére és iga-
zolására irányul.

- A szállító felelős az ajánlatában leírtaknak való megfelelőségéért a
szerzódésben vállalt követelmények kielégítéséért, az átvéteke íeiraján-
lott termékek minóségéért. Ennek érdekében a szállító a minőség szabá-
lyozására fenntart egy olyan rendszert, amely követi az elismert nemzet-
közi gyakorlatot.
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Nemzetközi beszerzések minóségügyi szab ályozásáí a a NATO
AC250 Bizottság kidolgozott egy minőségbiztosítási dokumentum gar-
nitúrát (AQAP-kat) abbóI a célból, hogl egséges feltételek előírósával
segítse a NATO tagóllamok és szewezetek közötti kapcsolat kialakítósát és
bizalom erősítését egmás munkája iránt.

A szövetségi minőségbiztosítás a tagországoknál kifejlesztett és rnú-
ködtetett nemzeti (kormányzati) rendszerre támaszkodik. Ebből kiindul-
va ü§zont megköveteli a nemzeti minóségbiztosítási rendszerek NATO
kompatibilitását.

Az együttműködés minóségügyi területét NATO államok által rati
íikált Szabványosítósi MegáIlapoüs (STANAG soíozat) szabályozza.
Ezek közül kiemeltjelentőségű a nemzeti katonai minőségbiztosítás köl-
csönös elfogadásával foglalkozó STANAG 4107.

Annak elérése érdekében, hory mind a kivitelező, mind a megren-
delő ország részére elfogadható feltételeket alkalmazzanak, a társ STA-
NAG 4108 szabványosítiási egyezmény lépteti hatályba a használandó mi-
nóségbiztosítási kiadványokat.

Az AQAP kiadvónyok éruényességi körük szerint két rtpusra osztható;^

- Az első csoportba tartozó AQAP-k (szerződés típusúak) előírlák a

szállítónak (kiüteleónek) - terméke megfelelóségének garanciájaként -

minőségbiztosítási rendszer eMrt fokozatának működtetését;

- A második csoportba ún. útmutató típusú AQAP-k tartoznak, ame-
lyek általános információt tartalmaznak a minőségirányítás gyakorlati
feladatairól,

A NATO a fenti normatívákkal a követelmények azonos értelmezé-
sét teszi lehetővé a sállító és beszerző orság között, Szabályozott me-
chanizmuson keresztül műkódteti azokat a minőségbiztosítási szolgálta-
tásokat, amelyek egyik NATO ország kormányzati (katonai) szervei
nyújtanak a másik ország számára. Az átdolgozá§ alatt álló AQAP 170
támogatja a STANAG 4707-et,űg,hog megbízások és feladatok má§ik
országba történó delegálásának feltételeit hangolja össze. A minóségfel-
ügyeleti gyakorlat összehangolása biztosítja a megrendelő országot arról,
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hory a beszerzett termékének katonai minósége kívánt szintű ellenrőzés
mellett lesz garantálva.

Az ACí250Bizottság a közelmúltban dolgozía ki a NATO minőség-
biztosításának szabályozásárőI szóló új Szabványosítási Egyezményt,
amelynek címe:

"Az Áthmi Minósegbiztosítás kölcsönös elfogadása és a szövetségi
Minóségbiztositási Közlemények (AQAP) használata,"

Az Egezmény a megváltozott körülmények firyelembevételével a
Kölcsönös Allami Minóségbiztosítás folyamatait, fogalmait, eljárásait és
feltételeit tartalmazza.

Az Áilami Minóségbiztosítási szolgáltatásoka t a szállító országban
|évő Nemzeti Hatóság fogia biztosítani akkor, ha ezek ez AQAP követe!
mények bedolgozásra kerülnek a szerzódésbe.

A STANAG-ot nem azért hozták létre, hog5l korlátozzák akéívag
többoldalú megállapodásokat, hanem arra az esetre amikor a termékkel
vagy szolgáltatóval kapcsolatos kockazátát akarja csökkenteni a megren-
delő ország.

Az új STANAG értelmében az Álami Minóségbiztosítás2 egyrészt
az egyezmérryeken, másrészt az új AQAP 170-en alapszik, amelyek az
alábbi íőbb terüIeteket foglalják magukban:

- A biztonságos értékeléshez szükséges feltételek megjelölését;

- A megfelelőség tanú§ítá§át;

- A megbízó képviselőjének részvételét és illetékességét;

- Az eltérési engedélyeket és felmentési kérelmek üg5nendjét;

2 A NATo ta8orsá8ok Á!ami, vagy Kormányzati Minó§égbizto§ítá§á$ak (GoVERNMENT
oUAIITY AssURANcE) nevezik a karonai minósé8bizlosítási és annak szeívezeteit. Fóle8
a jövóben u8yanebben az éítelemben gyalcan fo8unk találkozni N€mzoti Ható§ág (NAT!oNAL
AUTHoRITY) me8nev€zé§§6l,
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- A kiszállítás eng edélyezését;

- A szolgáltatási kötelezettségeket é§ dúazást.

A fentieken Kvül a STANAG néhány olyan általános, de rendkívül
fontos elvet is rö gzít, mint például:

- Az Álami Minőségbiztosítás ellátása NATO tagországok körében
általában térítésmentesen történik;

- AzÁlami Minő§égbiztosítás §zakértője által kiadott Megfelelőségi
Igazolás nem mentesíti a szállítót felelőssége alól;

- A megrendelő minőségbiztosítási megbizottja részt vesz a hibák

kivixgálásában és képviseli a megrendelő érdekeit;

- A megrendelőnek biztosítania kell a hibák teljes körű leírását a

bizonyítékokkal vagy mintákkal eryütt-

Összegzésként megállapítható, hogy sem az új STANAG Egyez-
mény, sem pedig az adaptálás előtt álló új AQAP-170 nem ad választ arra

a kéidésre, hog! m iként kell a Kormányzati Minóségbiztosítást végrehay
íali. Ez a feladat minden esetben a megrendelő ország kötelezettsége
marad, neki kell megfogalmazni elvárásait, továbbá az alapvető területek

azonosításának feltételeit és körülményeit.

A fenti problémák megoldásához adnakjelentós segítséget a Szövet_

seg Megbízhatósági é§ Fenntarthatósági Kiadványok (angol nyelvű rö-
üdítése:ARMP).

Az AC250 Bizottságnak másik nagy tevékenységi körébe tartozik
ezeknek a speciális védelmi szabványoknak az elkészítése.

A NATO Minőségbiztosítási szervezete - felismewe a szabványok
harmonizációjának kulcsszerepét a megbízhatóbb, kisebb fenntartási

költségű berendezések beszerzésénél - irányként jelölte meg, hogy a ka-

tonai és polgári szabványok közelítsenek egymáshoz. Elónyben részesíti
az olyan roédéhi berendeásek beszerzését; amelyek nemzetközi polgári

szabványoknak (pl, rSO, CEN, IEC, CENELEC) felelnek meg. Mind-
ezek méilett kiegészító követelményeket is támasztanak, amelyek kielé-
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gítik a NATO megbízhatósági és karbantarthatóság igényeit és szükség-
leteit- A polgári és katonai felhasználásra és igénybevételre vonatkozó
minőségi és megbízhatósági követelmények kiilönbségének kifejezésére
szo|gá| a Szövetsé4esek Meqbízhatósá§ és Karbantanhatós ági Követelmé -

nyei sorozal, amelyet a "Nemzetek megállapodása az ARMP alkalmazá_
sára, közös projektek során, valamint kötelez€tts€g azok vállalására a
nemzeti keretekben folyó védelmi anyag beszerzésekbenn címú STA-
NAG Egyezmény |éptetett hatályba,

A NATO tagországok kereskedelmi szeryezetei elsősorban a szer-
ződéses követelmények megfogalm azásához hasznáIják az ARMPdoku-
mentumot, de a §zabványoknak nag]/jelentő§égük van kormányzati szer-
vek projektjeinek kidolgozásában is. Soron következő feladatunk a nyolc
ÁRMP lefordítósa, feldolgozása és az akvbíciós folyamatokba való fel-
hasznólása.

Az AC250 Bizottság csoportjainak munkájában minden tagország-
ból delegálnak szakértőket, amelynek eredményeként szabványaik haté-
konyan jelenítik meg a kapcsolódó területeken évek során felhalmozó-
dott §ok közös tapasztalatot.

Ezeket a szabványokat széles kórben alkalmazzák a tagországok
mind hazai, mind külfötdi beszerzéseinél. Altalános vélemény, hogy né[-
külözhetetlen segítséget jelentenek a projektek irányítói, a beszerzések
bonyolítói és a logisztikai feladatok teruezői számára az eszközök minó-
ségének, megbízhatóságának és fenntarthatóságának biztosításához.

3.) Magyar tapasztalatok a NATO Minőségbiaosítási szervezeté-
nek ré§zvételéről a Partnerség a Békéórt @fP) programban

Az ACIZ$O Bizottság kiemelkedő jelentőségú feladatot lát el nem-
csak a kulcsfontosságú minőségügyi programok kialakításában, normatív
dokumentumok kidolgozásában és bevezetésében, hanem komoly sze-
repe van a minőségpolitikai tanulmányok elkészítésében, a célok meg-
határozásában és a hozzátartozó nemzetközi együttműködési lehetősé-
gének feltárrásban is.

A Bizottság tudatában van a PfP program fontosságának és ennek
keretében a minőségügyben folytatott tanácskozások, konzultációk és
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dialógusok konstruktív előnyeinek. A program hozzájárul a NATO sza-
bályozók terjesztéséhez, a partnerországok katonai mínóségbiztosítási
rendszerének megismeréséhez, a tendenciák megértéséhez és befolyá-
solásához, valamint az együttműködés kiszélesítéséhez és állandósításá-
hoz.

A NATO hosszú távú céljai eléréséhez következetesen ismétlódő,
jól elókészített konzultációk Sorát szervezte meg. Hazánkba 1993 de-

cemberében érkezett az elsó minőségügyi szakemberekből álló csopor!
majd éves rendszerességgel látogatott hozzánk a NATO AC/250 Bizott-
ságának küldöttsége. Ez év májusában a NATO Központban szervezett

Minőségbiztosítási Igazgatók tanácskozására kaptunk meghívást. Eze-
ken a konzultációkon elsősorban a Szövetségi Minőségbiztosítás szerve-
zetéről, programjáról és gyakorlati feladatairól adtak tálékoztatást. Az
USA, Kanada, Franciaorszúg Norvégia képviselői bemutatták saját rend,

szereiknek azokat a területeit, amelyekre a leginkább jellemző a NATO
e g)s ége sített szab ályozóina k b et art á s a.

Az ACl250Bizottság tagai megismerték a magyar katonai minőség-

biztosítás szeívezetét, környezeti viszonyait és belső rendszerének fej-

lesztésére irányuló törekvéseket. Tapasztalható volt, hogy egyre inkább
partnereknek tekintettek bennünket és szinte saját ügyüknek érezték a
problémáink megoldását. Ennek köszónhetően jutottunk a teljes AQAP
iorozathoz, a STANAG eryezményekhez, több minóségprogramot, kö-
vetelményt, oktatási anyagot tartalmaZó dokumentumhoz és MIL-Q
szabványhoz.

Konkrét gyakorlati eredményként tartjuk számon felkérésünk és

megbízásunk teljesítését a Kanadai Kormányzati szervek részéről, ami-
kor egy Kanadában 5lártoit import termékünk katonai minősíté§ét térí-
tésmentesen elvégezték, Kanadai partnerünktől is kellő visszhangra ta-
lált az a kérésünk, hogy a többi tagország példa értékűnek tekintené ezt
a kózös munkát és hasonló módon vállalná minőségellenőrzési képvise-
letünket.

Az AC1ZíO Bizottság m€gállapította, hogy hazánkban szabályozott
minőségbiztosítási rendszer működik. Beszámolhattunk arról is, hogy a
Bizottságtól kapott ismeretanyag felhasználásával törekedtünk a NA-
TO-ban érvényesített normatívák adaptálására. Ennek értelmében ké-
szítettükel az a HM rendelet tervezetet, amely ajövőbenjogszabály alap-

l77



ját képezi a NATO STANAG Egyezményhez való csatlakozás feltételé-
nek kielégítéséhez. Mindezek mellett partnereink termé§zetesnek tart-
ják, hogy a NATO tagországokhoz hasonlóan nálunk is tükröződik szá-
mos egyéb sajátos nemzeti és nemzetközi körülmény.

Szükségszerűen felvetődött tehát a kérdés: az általanos követelmé-
nyek milyen mértéki eltérést engedéIyeznek a nemzeti minőségügli rendszer
működtetésében? A Bizottság vezetőivel megállapodtunk abban, hogy a
NATO követelményeknek való megfelelés érdekében csak úgy tudjuk
helyes irányba fejle§zteni rend§zerünket, ha rendszeresen kapunk útmu-
tatásokat és gyakorlati segítséget. Ezt az igényünket az alábbi körülmé_
nyek felüárásával fogadtrák eI:

- Az általunk követendó NATO szabályozó rendszer egy mozgó cél-
pontnak tekinthető, mivel az is folyamatosan változik a tökéletesíté§re
irányuló, konstruktív eryeztetések eredményeként (példaként említhetó
a nemzeti katonai szabávnyként kiadásra tervezett AQAP sorozat,
amelynek teljes átértékelésére mostanában hozott döntést az AC250
BiZottság);

- A NATO dokumentumok általános útmutatói nagyvonalakban ha-
tározzák meg a minőségirányítás feladatait, A tagországokr a bízzák a be-
vezetés módját, az alkalmazás ryakor|atát, a sz,ewez,et kiépítését, műkö-
désének szabályozását.

- A katonai minóségü!,y elvála§zthatatlan a hazai jog, szabvány és
szabályzat tendszerétől, ezért rninden országvédelmi minisztériuma köz-
vetlen környezetéból indíttatva alakította és alakítja minőségbiztosítási
programj át és rendszerét.

Ez a három kórü|mény egl sor olyan feladatot jelez, amelynek végre_
hajtásához az ACl250 Bizottság további együttműködő támogatására van
szükség.

A Bizottságvezetőivel egyetértettünk abban, hory a NATO eg5rséges

követelményrendszeréb€ csak ú§/ íudunkbeilleszkedni, programukkal
harmoniálni, ha ismerjük egyrészt a velünk szemben trámasztott konk_
rét elvárásokat, másrészt pedig a szabad mozgásunk kereteit Pragma-
tikusan megközelíNe ez azt jelenti, hog egy előaudithoz hason|őan az
AC/250 Bizottsággal kózösen célszerű lenne feltérképezni ajelenlegi ka-
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tonai minőségüglri rendszerünket á megvizsgálni a kompatibilis és nem
kompatibilis területeket.

A felülvizsgálat eredményeknt dóntést hozunk arról, hog a NATO
alapköv etelnényeinek érv é nye s íté s é hez milyen mértéhi v áltozá s indokolt.

A PfP program keretében előttünk ismertté vált dokumentumok,
valamint az ACl250 Bizottság vezetésének tanácsadásai támpontot szol-
gáltatnak arra vonatkozóan, hog az áta|akítás során mely területeknek
adjunk prioritást a NATO konform rendszer kialakításához szükséges
jogi és szervezeti feltételek megteremtéséhez.

Közös megítélésünk szerint a csatlakozáshoz való felkészúlésünk
két lépcsőben történik, Az első szakaszt átmeneti időszaknak tekintjük,
amikor néhány elkerűlhetetlen kompromisszumos megoldás még lehet-
séges, miközben elfogadására közösen kell lehetőséget teremtenünk.
(Ez idő alatt kell péIdául a NATO nornatívákat részünkre széIesebb kör-
ben felszabadítani, majd adaptóIni a HM és MH strukhirájába és tevékeny-
ségébe, ktt vagl többoldalú megállapodást kötni a STANAG Egtezmény
előkészítésének jeglében, bekapcsolódni a bbottsó§ csoportok munkájá,
ba).

A második szakaszban két alapdokumentum hatályba léptetése ké-
szíti elő a NATO szabályrendszerének teljes értékű bevezetését.

Tevékenységünk összefonódását az a kormányprogram teszi kü|ö-
nösen időszerűvé, amely a légvédelmi rendszerünk korszerűsitésére in-
tézkedik, A nemzetközi tendert elnyeró szál|ító a szerződésben vállalt
kötelezettségei teljesítésének felügyeletére, megfelelőségének igazolá-
sára, a kivitelező ország kormányzati minőségbiztosítási szervezetét
szándékozunk felkérni. Másik oldalról felvállaljuk a Magyarországon
végzett kooperációs munkák, továbbá egyéb haditechnikai export kato-
nai minósítését.

Nyilvánvaló, hogy ezek a feladatok széleskörú és folyamatos egútt-
működést igenyelneN amelyhez elengedhetetlenül szükséges a kölcsó-nös
bizalom, a músik fél kepességének és alkalmasságának elismerése. Nem
utolsó szempontként említhetó a beszerzésekkel kapcsolatos minőségi
kockázatok csökkentése, következésképpen az állami költsógvetés kí-
mélése.
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A PíP progran kerelén belül az ACl250 Bizott§ág né§/ területen
jelezte íámogaását:

- Biztosítja a felkészülésünkhöz szükéges és adaptálható normatív
dokumentumokat;

- Lehetóvé teszi, hogy megfiryelőként részt vegyúnk a Bizottság, il-
letve csoportjainak munkájában;

- A továbbiakban is rendszeresen szeívezett konzultációkkal és ta-
nácsadással segíti a NATO követelményeket kielégítő jogi, szabá|yozói
és szervezeti struktúra kialakítását;

- Éitékeli felkészúltségünket és támogatja a STANAG 410'1, 4708
Egy ezmély ek érv ényesítését Magyarország vonatkozásában.

Befejezóskónt nem kerülheti el ligyelmünket azEurópai NATO tag-
államok képviselóinek az UNIO és NATO kapcsolatáról kifejtett véle-
ménye. Ez alapján úgy ítélhetó meg, hogy egpe szorosabb együttműkö-
dés alakul ki az UNIO és a NATO között. Bár az UNIO tagállamai és a
NATO országok nem teUesen azonosak, hiszen például nagy államok,
mint USA, Kanada nem UNIO tagok, mégis az UNIO és NATO érde-
keltségei sokban hasonlítanak. Az UNIO mozgatja a politikai, szociális,
pénzüg5ri integrációt és kibontakozóban van a közös védelem politikája
is, A NATO Európában múködtet egy Független Európai Program Cso-
portot (IEPG), amelynek célja kibóvíteni az európai védelmi eszközók
beszerzését és így szélesíteni az európai védelmi áruk piacát.

Az UNIÓ és a NATO mindszorosabb kapcsolatából logikusan kö
vetkezik az összefűggés a két szervezethez történő c§atlakoá§i tör€k-
véseink között. Minden egyes területen elért NATO harmonizációs
eredmény egyben az UNIO követelményeinek való megfelelőségünket
is jelenti, a felkészülésünket segíti.
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