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1. fejezet - BEVEZETÉS 

„A történelemben a véletlenek különös ajtókat tudnak kinyitni a jövőbe. És ha kinyílik egy ilyen ajtó, akkor be 

kell lépni rajta.” 

Voltaire 

2004. május 1-jén színes forgatag lepte el az ország tereit, utcáit, több tízezer ember ünnepelte, hogy hazánk az 

Európai Unió (EU) tagja lett. Az évtizedes terv valóra vált, először történelmünk folyamán „önként, dalolva” 

csatlakozunk államok szoros integrációjához. 

2008 decemberében, ha megnézzük az Eurobarométer közvéleménykutatási eredményeit ellentmondásos képpel 

találkozunk. 1 A 27 tagállam közül hazánk lakossága a legelégedetlenebbek közé tartozott, csak Bulgáriában 

mértek roszszabb adatokat. Magyarországon a megkérdezettek 46%-a nyilatkozott úgy, hogy elégedett az 

életével, míg Hollandiában 98%. Arra a kérdésre hogyan ítélik meg az uniós tagságot a magyar állampolgárok 

mindössze 31%-a adott pozitív választ. Ez az adat messze elmarad az átlagtól (53%) és különösen a holland 

véleménytől (80%). 2006 óta folyamatosan növekszik azok aránya, akik szerint hiba volt belépni ebbe a 

közösségbe (10-ről 21%-ra!) 

Hogyan alakulhatott ez ki, mi az oka a kiábrándultságnak? 

Nem elégedhetünk meg azzal a szokványos válasszal, hogy a „magyarok a legpesszimistább nemzet 

Európában”, illetve a „lobbanékony természetük miatt könnyen lelkesednek, de könnyen ki is ábrándulnak”. 

Ahhoz, hogy megértsük, miért csökkent ilyen mértékben az Unió elfogadottsága hazánkban – 2003-ban még 

63% nyilatkozott pozitívan – ideje szembenézni azzal a sajátos intézményrendszerrel, amit Európai Uniónak 

nevezünk. Ma már nálunk is könnyű helyzetben van az, aki meg szeretné ismerni a több mint 50 éves múltra 

visszatekintő európai integrációt, hiszen se szeri se száma azon ismeretterjesztő céllal íródott műveknek, 

amelyek részint az EU kommunikációs kiadványaiként, részint magyar és külföldi szerzők tollából láttak 

napvilágot. Természetesen a szakmai-tudományos közélet is gyorsan reagált arra a kihívásra, amit a 

rendszerváltozás óta az uniós tagságot megcélzó magyar politikai tér kialakított. 

Ha visszatekintünk a húsz évvel ezelőtti helyzetre, akkor talán tucatnyi tudós foglalkozott hazánkban az európai 

integráció – elsősorban közgazdasági és jogi – kérdéseivel. 2 Ma már egész iskolák formálódnak a szakpolitikai 

kérdések kutatására. 3 Mégis úgy vélem, hogy egy állandóan alakuló, bővülő és mélyülő, meg-megtorpanó 

együttműködés vizsgálata mindig nyújt új lehetőségeket és felvet újabb kérdéseket. 

Ez a kötet arra tesz kísérletet, hogy néhány sajátos problémával szembenézzen úgy, hogy mellette segítsen 

eligazodni a „brüsszeli dzsungelben” is. 

                                                           
1 Az Eurobarométer az Unió 1973 óta működő hivatalos közvélemény-kutató intézete, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb./eb7_hu_nat_pdf 
2 A teljesség igénye nélkül néhány név: Palánkai Tibor, Rácz Margit, Inotai András, Balázs Péter, míg a jogászok között: Mádl Ferenc, 

Martonyi János, Kecskés László. 
3 Lásd a kötet végén a válogatott bibliográfiát. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb./eb7_hu_nat_pdf
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A kötet középpontjába az Európai Parlamentet (EP) helyezem, hiszen e nemzetközi intézmény az uniós 

szervezetek között is különleges szerepet tölt be. Az is indokolja ezt a szemléletet, hogy az említett 

közvélemény-kutatás szerint a magyarok legnagyobb bizalommal az EP iránt vannak (59%) – ez jobb arány, 

mint az uniós átlag – és a megkérdezettek 79%-a szerint rendkívül fontos maga az intézmény. 

Az elméleti kérdések – integrációs elméletek rövid bemutatása, a többszintű kormányzás, az europanizáció, a 

szubszidiaritás, a demokráciadeficit, európai identitás metszetei, a 2009-es euro-választások elemzése – mellett 

foglalkozom hazánk és az Unió kapcsolatának alakulásával, valamint a magyar európai parlamenti képviselők 

tevékenységével is. 

A kéziratot 2009 augusztusában zártam le. 
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2. fejezet - PILLANATFELVÉTEL AZ 
EURÓPAI UNIÓRÓL 

„Vagy találunk ott utat, vagy építünk egyet” 

Hannibal 

Az európai integrációról írni úgy, hogy néhány kategóriát ne tisztázzak, lehetetlen. Arra nem akarok vállalkozni, 

hogy bemutassam az intézményi struktúra fejlődésének minden lényegi vonását, azonban röviden át kell 

tekinteni a közösség szervezeteit és ezek működését. 1 (Aki ezt jól ismeri, nyugodtan ugorja át a következő 

oldalakat!) Felemás megoldást választottam, hiszen néhány fontos táblázat – rövid kronológia 2 , pilléres 

szerkezet, döntési eljárások stb. – a mellékletben kapnak helyet. 

1. Integrációs intézmények 

1.1. Tanács 

A Római Szerződés aláírását követően, 1957-től a fő döntéshozó szervezet a tagállamok kormányainak 

képviselői által alkotott Miniszterek Tanácsa, amely a Maastrichti Szerződés, 1993 óta, Európai Unió Tanácsa 

néven működik. 

Tevékenysége sajátos, mivel bár döntően a nemzeti szintet jeleníti meg, az utóbbi évtizedben a kormányok 

összehangolt akaratának képviselője is egyben. Jellemző rá: 

• tagállami érdekek és vélemények fóruma; 

• biztosítja a tagállamok gazdaságpolitikáinak összehangolását; 

• az Európai Tanács iránymutatása alapján meghatározza a kül- és biztonságpolitikát; 

• közösségi jogszabályalkotás elsődleges felelőse; 

• a közösségi költségvetés meghatározója; 

• végrehajtói, kinevezési, ellenőrző és érdekközvetítő hatáskörű; 

• összehangolja a tagállamok fellépését a rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén; 

• állandó vitafórum. 

Felépítése bonyolult: politikai, technikai-ügyviteli tárgyalási, adminisztratív szintek jellemzik. 

Az Európai Unió Tanácsa hatáskörét az Európai Tanács, az Általános Ügyek Tanácsa, illetve a különböző 

szektorális tanácsok gyakorolhatják. A korábbi 22 formáció 2002-ben csökkent 9 ún. szektorális tanácsra, 

melyek üléseiket – a területek integrációs szerepétől függően – legalább negyedévente, a témáért felelős biztos 

részvétele mellett tartják. A Tanács székhelye Brüsszel, de meghatározott időpontokban Luxembourgban 

ülésezik, illetve a soros elnökséget adó országban is tanácskozhat. A tagállamok – egymást rotálva – fél évig 

töltik be a soros elnök pozícióját. 3 

A Tanács, mint a fő döntéshozó szerv, három féle módon szavaz: 

• Egyhangúlag: a kül- és biztonságpolitika és a bel- és igazságügy keretdöntéseinél, a szerződések 

módosításánál új tagok felvételénél, illetve jelentős pénzügyi döntések esetében. 

                                                           
1 Több szerző könyvét használtam (Horváth, 2005; Szalay, 2004; Kende, 2002) és a szöveg korábbi változata tankönyvi részletként is 

napvilágot látott. (Pap, 2005)) 
2 1-2. számú melléklet 
3 3. számú melléklet 
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• Egyszerű többséggel: eljárási kérdések kapcsán. 

• Minősített többséggel: a gazdasági és monetáris unió közösségi eljárásainál. Alkalmazása a 90-es évek 

elejétől válik gyakorlattá, bár a legtöbb kérdésben a tagállamok továbbra is konszenzusra törekednek. A 

szavazás lényege, hogy súlyozza a tagállamokat 4 , és a döntés az azzal egyet nem értő államokra is kötelező, 

amennyiben nem érik el a blokkoló kisebbség arányát. 

Már ez esetben is érvényes, hogy a felmerült kérdést támogató tagállamok egyúttal az Unió lakosságának 

többségét is maguk mögött tudják! 

 

A Lisszaboni Szerződés 2014-től feltételesen, 2017-től pedig végérvényesen módosítja a jelenlegi szavazati 

rendszert, új szabályokat bevezetve a minősített többség, illetve a döntési folyamatot blokkolni akaró tagállami 

képesség meghatározására. A dokumentum szerint minősített többséghez a tagállamok fele +1 ország pozitív 

döntése szükséges úgy, hogy ezen államok az Unió lakosságának legalább 60%-át képviseljék. A Szerződésben 

lefektetett másik jelentős módosítás a bel- és igazságügyi együttműködés több területen bevezetett minősített 

döntési lehetőség. 

1.2. Európai Tanács (EiT) 

1974-ben született döntés arról, hogy rendszeresítik az állam- és kormányfők csúcstalálkozóit. Az így létrejövő 

intézmény vált a legfőbb politikai döntéseket egyeztető, stratégiaalkotó szervvé, mely évente legalább kétszer 

ülésezik a külügyminiszterek, továbbá a Bizottság, illetve napjainkban az Európai Parlament elnökének 

részvételével. Már a kezdetektől ennél gyakrabban – évente általában négyszer – találkoztak a tagállamok első 

számú vezetői. 

Az Európai Tanács előkészületei (francia nyelven) 

 

Forrás: EUX.TV 

Jogi státuszt az Európai Egységes Okmány biztosított számára, funkcióit a Maastrichti Szerződés tartalmazta 

először: 

                                                           
4 4. számú melléklet 
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• meghatározza az Unió fejlődésének fő irányait; 

• bizalmas véleménycsere lehetőségét biztosítja; 

• gyakran „fellebbviteli” fórumként is eljár. 

( A Lisszaboni Szerződés jelentős módosítása, hogy az Európai Tanács élén bevezetik az elnöki funkciót. 

Betöltőjét a tagállamok minősített többséggel választják két és fél évre. Az elnök megbízatása egy alkalommal 

megújítható. Folyó ügyekben érdemi hatással bíró döntési hatásköre nem lesz: tiszte az állam- és kormányfői 

testület munkájának a menedzselése, az ülések elnöklése, az elfogadott álláspontok csúcsszintű képviselete. ) 

A Tanács munkáját a Főtitkárság segíti, míg a Brüsszelbe delegált Állandó Képviselők Bizottsága (COREPER) 

a tagállami álláspontokat egyezteti, előkészíti a tanácsi döntéshozatalt, sőt a gazdasági témák egy részénél saját 

hatáskörében dönthet. 

1.3. Európai Bizottság (Bizottság) 

Az Európai Közösség – I. pillér, azaz a Gazdasági és Monetáris Unió – fő kezdeményező, döntés előkészítő 

szerve a Bizottság, mely egyben a végrehajtásért és az ellenőrzésért is felelős. A „szerződések őreként”, 

szupranacionális intézményként határozzák meg, mivel köteles a Közösség általános érdekében eljárni. 

Struktúrája kétszintű: 

• biztosok kollégiuma 

• szervezeti egységek – főigazgatóságok és szolgálatok. 

A biztosok kollégiuma, politikai testület, amely jelenleg 27 főből áll. Tagjait – 1994 óta 5 évre – a tagállamok 

jelölik, és az Európai Parlament jóváhagyása után a Tanács nevezi ki. A Nizzai Szerződés módosítása alapján 

2005-től az EiT és Parlament közösen dönt a biztosokról. 

A kollégium vezetője, a Bizottság elnöke nem szólhat bele a tagállami jelölésbe, csak a betöltendő szakterületet 

határozhatja meg. A biztosok meghatározott „tárcáért” felelősek. Ezért szokás az integráció kormányának 

nevezni a testületet, mely megállapítás azonban félrevezető lehet: a Bizottság kizárólag korlátozott döntéshozó s 

végrehajtó intézmény, nincs kompetenciája erőszakszervezet felett, továbbá csak nagyon közvetett 

legitimációval rendelkezik. 

A Brüsszelben működő különböző kapcsolódó szervezeti egységei több mint 28000 embert foglalkoztatnak, s 

időszakosan közel 10000 külső szakértő is segíti a testületi munkát. Valamennyi egységbe pályázat útján veszik 

fel az alkalmazottakat, azonban a szakértelem igazolása mellett szerepet játszik az is, hogy minden tagállamból 

legyen munkatárs mind a 35 egységnél. 

A Bizottság feladatairól: 

• a Párizsi Szerződés alapján biztosítja, hogy a szerződések céljaiknak megfelelően valósuljanak meg; 

• javaslatokat készít a közösségi törvényhozás számára, dönt ezek ütemezéséről; 

• a Maastrichti Szerződés alapján alkothat technikai jellegű jogszabályokat; 

• elkészíti a közösségi költségvetést; 

• jelentéseket állít össze az Unió politikai, gazdasági, jogi helyzetéről; 

• évente elkészíti beszámolóját tevékenységéről. 

A Bizottság végrehajtói feladatokat is ellát. Ezek közül a legfontosabbak a következők: 

• a Tanács által hozott jogszabályok számára elkészíti a végrehajtási utasításokat; 

• egyedi esetekben a szerződések szabályait alkalmazza a közösségi együttműködés minden szintjén; 

• az Európai Bíróság segítségével betartatja a különböző szerződéseket; 
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• ellenőrzi a derogációk (időszakos felmentés bizonyos szabályok alól) betartását; 

• kezeli a közösségi alapokat: köztük az Európai Szociális Alapot, az Európai Mezőgazdasági Tanácsadó és 

Garancia Alapot, az Európai Regionális Fejlesztési Alapot, az Európai Fejlesztési Alapot, a Kohéziós Alapot, 

valamint a PHARE és TACIS segélyeket; 

• felügyeli a közösségi költségvetést (e funkcióját különböző módszerekkel, más integrációs intézmények 

bevonása mellett végzi); 

• ellenőrzi a Közösség és a tagállamok gazdasági fejlődését, továbbá a versenyjog betartását; 

• képviseli az Uniót a nemzetközi szervezetek fórumain: WTO, OECD, ILO stb; 

• nemzetközi képviseletek rendszerét építi ki (harmadik országban nagyköveti ranggal). 

1.4. Európai Parlament (EP) 

Az integráció fél évszázados története folyamán az EP fejlődése kétségkívül látványos, hiszen egykoron még a 

nemzeti parlamentek delegált képviselőinek szűk körű, csak tanácsadó funkcióval rendelkező Közgyűléseként 

kezdte tevékenységét. Ám a demokrácia erősítésének jelszava segítségével az európai képviselők elérték, hogy: 

Ismertető az Európai Parlament működéséről és szerepéről 

 

Forrás: Youtube 

• a tagállamok állampolgárai – 1979-től – közvetlenül 5 évre választják őket; 5 

• az első pillér területein, véleményük kikérése nélkül jogszabály nem születhet, míg a második – vagyis a 

Közös Kül- és Biztonságpolitika – illetve a harmadik pillér – tehát a Rendőri és Belügyi Együttműködés – 

területein pedig beszámolási kötelezettséggel rendelkezik a Tanács az EP irányában; 

• a testület költségvetési hatáskörrel rendelkezik, amelyet 1970-től fokozatosan szélesíteni is sikerült. Jelenleg 

az éves költségvetés elfogadásánál döntési és kihirdetési jogosultsága van az EP-nek. 

Az EP képviselőinek döntő többsége intézményük nemzetek feletti szerepét hangsúlyozza. Ezt azzal is 

igazolják, hogy 1953-tól nem nemzeti hovatartozás szerint, hanem politikai csoportokban dolgoznak. 

(Laczkóné, 2004) Az utóbbi 20 év szerződésmódosításai elsősorban az EP szerepét növelték, létrehozva az 

együttdöntési eljárást 6 , melynek alkalmazása számos területen biztosít vétójogot a képviselők számára. (5. sz. 

melléklet) 

                                                           
5 Erre később visszatérek. A szabályozás: 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976 
6 Részletesen elemzi Horváth, 2003. 
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Az Egységes Európai Okmány (SEA – 1986) elfogadása óta az EP hozzájárulása szükséges új tagok 

felvételéhez. Ezen jogkör alapján – a tárgyalások lezárását követően – az egyeztetett szövegű szerződést 
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jóváhagyhatják, illetve elutasíthatják a képviselők, de nem módosíthatják azt. Az EP egyetértése 7 nélkül 

azonban az Európai Tanács nem is hozhatja meg végső döntését, a kérdés lekerül a napirendről. 

A csatlakozással összefüggő tárgyalási folyamatnak azonban nem részesei a képviselők. Az Európai 

Bizottságnak és a Tanácsnak csak tájékoztatási kötelezettsége van, annak azonban fontos szerepe lehet a későbbi 

támogatás megszerzésében. Ennek ellenére az euro-képviselők aktívan nyomon követik a tárgyalások 

folyamatát, érzékelve és érzékeltetve, hogy az új államok befogadása Közösség életének kiemelkedő eseménye. 

E gyakorlat már a hatvanas években kialakult, amikor először merült fel a bővülés lehetősége. A képviselők 

állásfoglalásokat fogadtak el – szorgalmazva a gyorsabb és eredményesebb csatlakozást –, így akartak nyomást 

gyakorolni saját kormányaikra. Bár ezek a parlamenti dokumentumok semmire nem kötelezték a Tanácsot, 

formális és informális hatásuk érzékelhető volt. Az integráció eddigi története alapján elmondható, hogy az EP 

tagjainak döntő többsége az újabb államok felvételét elkötelezetten támogatta (Laczkóné, 1999). 

 

Az EP fontos szerepet játszik az integrációs intézmények ellenőrzésében. A sajátos fejlődés miatt elsősorban a 

Bizottság munkájának vizsgálatára nyílik lehetősége, hiszen már az alapító szerződések is jogot adtak arra, hogy 

a biztosok kollégiuma ellen bizalmatlansági indítványt fogadjon el. Ennek veszélye azonban csak 1999 tavaszán 

fenyegette a Jacques Santer által vezetett Bizottságot, mely végül még a bizalmatlansági indítvány beterjesztése 

előtt lemondott. 8 A kilencvenes évektől a képviselők szerepet kaptak a Bizottság elnökének és magának a 

kollégiumnak a megerősítésében, habár a testületbe jelölni kívánt személyek kiválasztása ma is a kormányok 

privilégiumának számít. 2004 októberében a Bizottság elnöke – először az integráció történetében – néhány 

biztos-jelölttel szemben megfogalmazott képviselői ellenérvek hatására lemondott a lista beterjesztéséről, 

melyet csak később, újabb egyeztetések, meghallgatások és módosítások nyomán hagyott jóvá az EP. 

A politikai ellenőrzés hagyományos parlamenti eszközeivel is rendelkeznek az euro-képviselők, így például a 

Bizottság éves beszámolóinak elfogadásával/elutasításával, az azonnali szóbeli és írásos kérdések feltételének 

lehetőségével, vitájával, valamint vizsgálóbizottságok felállításának jogával. 

1.5. Európai Bíróság 

                                                           
7 Az eljárás – assent procedure (Parliament’s assent) – magyarul két fordításban él: hozzájárulási vagy egyetértési. 
8 Bővebben a korrupcióellenes harcról szóló részben írok erről. 
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A luxembourgi székhelyű Európai Közösségek Bírósága aktív szerepet vállalva az integráció történetében, 

eredményesen járult hozzá a közösségi döntéshozatal mélyüléséhez. Az intézmény kötelező joghatósággal bír, 

melyet felhasználva: 

• sajátos, esetjogi törvénykezésével biztosítja a közösségi jog egységes értelmezését és elsődlegességét, 

valamint a közvetlen hatály elvét; 

• a nemzeti bíróságok megkeresésére előzetes döntést hozhat; 

• ellenőrzi a közösségi intézmények működésének jogszerűségét; 

• joga van a közösségi jogszabályok felülvizsgálatára; 

• a közösségi alkalmazottak esetében munkaügyi bíróságként hoz döntést. Ma már első fokon a Közszolgálati 

Törvényszék jár el. 

Felépítése: 

Minden tagállam 1-1 bírót jelöl, akiket a Tanács hat évre nevez ki. A Bíróság munkáját 8 főügyész segíti. Az 

ügyek többségét 3, vagy 5 bíróból álló kis kamara tárgyalja. A Nizzai Szerződés szerint a 11 bíróból álló Nagy 

Kamarának kell eljárnia, ha az egyik peres fél tagállam, vagy közösségi intézmény. 1989-ben tehermentesítési 

céllal jött létre az Elsőfokú Bíróság, majd a Nizzai Szerződés lehetőséget biztosított a bírói különtanácsok 

felállítására. 

1.6. Érdekképviseleti szervezetek 

1.6.1. Gazdasági és Szociális Bizottság (ECOSOC) 

A Római Szerződés hozta létre – konzultációs jogkörrel – abból a célból, hogy a különböző érdekcsoportokat 

bevonják a közösségi döntések előkészítésébe. A tagok a munkaadók, munkavállalók és az egyéb érdekvédelmi 

szervezetek (a civil szervezetektől a különböző szakmai kamarákig) csoportjait képviselik. A Tanács – a 

tagállamok jelölése alapján – minősített többséggel választja meg őket megújítható, négyéves periódusra. Egy 

évben tíz ülést tartanak Brüszszelben, véleményüket szekcióüléseken készítik elő – napjainkban évente 170 

ügyben. Munkájukat 6 szakmai szekcióban végzik. 

1.6.2. Régiók Bizottsága (COR) 

A Maastrichti Szerződés hozta létre a helyi és regionális hatóságok képviselői számára, de tagjai csak olyan 

politikusok lehetnek, akiket közvetlenül választ a lakosság. A tagállamok által jelölt tagokat, szintén négy évre, 

minősített többséggel a Tanács nevezi ki. A Közösség intézményei kötelesek minden olyan kérdésben kikérni a 

testület véleményét, amely a regionális érdekeket érinti. A Régiók Bizottsága évente 5 plenáris ülést tart és 6 

szakbizottságban készíti elő állásfoglalásait. 
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Mind a két konzultációs bizottság véleményeiket meghatározott időn belül kötelesek nyilvánosságra hozni, 

azonban ezek nem bírnak kötelező hatállyal. 

Létszámuk azonos: a tagállam nagysága alapján 24 és 5 fő közötti, összesen 344. 

1.6.3. Európai Ombudsman 
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A Maastrichti Szerződésben rendelkeztek az intézmény felállításáról, mégpedig azért, hogy az integrációnál 

érzékelhető demokráciadeficitet csökkentsék, és az állampolgároknak lehetőséget nyújtsanak egyéni panaszaik 

kivizsgáltatására. Az EP által öt évre kinevezett Ombudsman az eljárások szabályosságának menetét vizsgálja, 

tevékenységéről jelentések formájában számol be. Amennyiben egy eljárást szabálytalannak nyilvánít, úgy 

javaslatot tesz az érintett intézmény számára a visszáság kiküszöbölésére. Az 1995-ben induló működése óta 

több mint 8000 panasz érkezett a Strasbourgban székelő irodájához. 

1.7. Számvevőszék 

1977-től tevékenykedik a közösségi költségvetés ellenőrző szerveként a Számvevőszék, amely azonban csak a 

Maastrichti Szerződés óta vált egyenrangú közösségi intézménnyé. A luxembourgi székhelyű és minden 

tagállam által egy-egy főt delegáló független testület az „Unió pénzügyi lelkiismereteként” jelentéseiben 

vizsgálja az éves költségvetés elszámolásait, ellenőrzi a közösségi pénzek kezelését, felhasználását, illetve 

javaslatot készít az éves és a hosszabb távú költségvetéshez. Kötelezően ki kell kérni véleményét a pénzügyi 

szabályozással kapcsolatban. 

Az Európai Unió jelentős intézményrendszerrel rendelkezik a fiskális és monetáris politika érvényesítésére, 

azonban ezen a szervezetek tevékenységét nem érinti vizsgálódásunk. 
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3. fejezet - AZ ÚTON, DE HONNAN 
HOVÁ? 

„Amiről egy nemzedék álmodik, az a következő nemzedék számára már valóság” 

Károlyi Mihály 

1. Évszázadok ábrándjai 

Hét évszázada már, hogy születtek és fennmaradtak tervek, javaslatok az európai országok, népek közötti 

együttműködés lehetőségeiről és szükségességéről. Amikor belelapozunk ezekbe a művekbe, versekbe mindig a 

békés, tárgyalásos szoros kapcsolatalakítás jelenik meg az olvasó előtt. Kétségtelen, hogy az évszázadok során 

létrejöttek nagy európai birodalmak, ezek azonban nem tekinthetők az európai integráció valós előzményeinek. 

Véleményem szerint a résztvevők egyenrangú és önkéntes együttműködése lehet csak reális alap. Ezen tervek 

többségét a béke vágya, a háborúk elkerülésének lehetősége, illetve a külső ellenség elleni közös fellépés 

motiválta. E koncepciók hol búvópatakként találhatók meg egy-egy műben, hol szerzőik nagyon részletesen 

kifejtve próbálták befolyásolni a kor politikai szereplőit. Kezdetekben a keresztény univerzalizmus adott 

szellemi alapot és reményt arra, hogy a keresztény uralkodók képesek legyenek felismerni a közös intézmények 

előnyeit. A nézetek gyors elterjedését segítette a közös vallás, az írástudók által Európa-szerte beszélt 

„értelmiségi” nyelv a latin; az a szoros háló, amely már a 12. századtól összekötötte az európai egyetemeket; a 

sajátos „diplomáciai” viszonyok 1 ; a művészetek tájakat átívelő hatása. Nem feledkezhetünk meg a gazdasági 

kapcsolatok, főleg a kereskedelmi útvonalak jelentőségéről sem. 

Érdemes néhány gondolatot felidézni 2 , hogy lássuk milyen érveket sorakoztattak fel és milyen intézményi 

struktúrákat képzeltek el a térség jeles gondolkodói. Pierre Dubois szerint „minden egyesített erő hatalmasabb, 

mintha ugyanazon erő a megosztottság és szétforgácsoltság állapotában lenne… A béke biztosítása érdekében a 

pápának egybe kell hívnia az összes király és fejedelem zsinatát, amely kézben tartja az államügyek irányítását. 

A keresztény államok közötti háború tilos”. 3 A 15. században „XI. Lajos király, György cseh király és a 

velencei Főtanács szövetségi és föderációs szerződése a törökkel szembeni ellenállásról” című kezdeményezés 

17. cikke rendelkezett arról, hogy a résztvevő államok képviselői egy-egy szavazattal rendelkezzenek a 

szövetségi gyűlésben, és nyitva hagyta a többi állam számára is a csatlakozás lehetőségét a szövetséghez s a 

gyűléshez, hasonló feltételekkel. 4 Rotterdami Erasmus írása „A béke panasza, amelyet minden nép eldobott és 

elnyomott” címmel látott napvilágot. Ebben a „béke” nevében Erasmus kéri: „A fejedelmeknek meg kell 

egyezniük abban, hogy melyik országot akarják kormányozni… őszinte és tiszta barátság révén kell egymással 

kapcsolatot teremteniük… Azon fejedelmek számára lesz magasztosabb az uralkodás, akik jámbor és boldog 

embereknek parancsolnak, s ha ezen embereket inkább a törvények segítségével, mint fegyverek révén uralják”. 
5 Sully herceg „Nagy terve” már figyelembe vette a kereszténységen belüli európai megosztottságot is. Az általa 

elképzelt új államrendszer célja Európát 15 hatalomra felosztani. Az egymásnak tett eskük és 

kötelezettségvállalások biztosították volna eszméje szerint, hogy a részt vevő államok együttműködésüket 

törvények és jogszabályok segítségével szilárdítsák meg úgy, hogy a belügyekben korlátlan cselekvési 

szabadságuk marad. 

                                                           
1 Egy-egy nyelveket beszélő művelt személy egy uralkodó udvarában több országot is „képviselhetett”. 
2 Ma már széles, magyar nyelven is hozzáférhető irodalma van a témának. (Németh, 2001, Bóka, 2001. Szénási 2002.) 
3 Pierre Dubois: A Szentföld visszaszerzéséről. (Németh, 200:61.) 
4 Podjebrád György: XI. Lajos király, György cseh király és a velencei Főtanács szövetségi és föderációs szerződése a törökkel szembeni 

ellenállásról. (Németh, 2001: 64-65.) 
5 Rotterdami Erasmus: „A béke panasza, amelyet minden nép eldobott és elnyomott” (Németh, 2001:67-68.) 
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A reneszánsz, a reformáció, a „Gutenberg-galaxis” háttérbe szorították a szükségesnek tartott együttműködés 

vallási elemeit, előkészítették a felvilágosodás szellemét. A 17. század végén, a 18. században megjelenő „örök 

béke tervek” az ész diadalára hivatkozva próbálták az uralkodókat befolyásolni közös európai tanács, parlament 

létrehozására. William Penn szerint: „Azonos okból, amely az embereket eredetileg arra indította, hogy béke- és 

rendszeretetből kifolyólag közösséget alkossanak, Európa szuverén fejedelmeinek meg kell egyezniük, hogy 

meghatalmazott képviselőik révén mindenre kiterjedő birodalmi gyűlést vagy parlamentet alakítanak, és hogy 

rögzítik azon jogi alapokat, amelyeket az uralkodó fejedelmeknek kölcsönösen figyelembe kellene venniük, és 

így évente egyszer… ezen gyűlésen összeüljenek, s amelyet… legfelsőbb parlamentnek vagy európai 

államszövetségnek hívnának… 

A Német Birodalom tizenkét képviselőt delegál, Franciaország tízet, Spanyolország tízet, Itália nyolcat, Anglia 

hatot… összesen kilencven szavazatot jelent. Úgy vélem, hogy ebben a szövetségi gyűlésben minden döntést 

háromnegyedes vagy a szavazatok felénél hét szavazattal nagyobb többséggel kell megerősíteni. Ha ezen 

gyűlésen képviselt országok egyike vonakodna elfogadni a bírói ítéletet… a többi országnak közösen, egy 

hatalomként kellene engedelemre kényszeríteni”. 6 Itt már jól látszik az az új elem, amely szerint nem a 

leghatalmasabb uralkodó vagy a pápa a döntőbíró, hanem az államok közös és „súlyozott” véleménye lenne 

hivatott kezelni a belső feszültségeket. Jean-Jacques Rousseau 1756-ban a következőket írta: „Az örök béke 

terve, amely a legdicsőbb célok egyikét szeretné megvalósítani Saint-Pierre abbé egyik legkiemelkedőbb terve 

volt. Felmérhetetlenül nagyok…, felbecsülhetetlenek az előnyök, amelyekre megvalósításával az uralkodók és 

valamennyi nép szert tenne… Mindemellett azok az uralkodók, akik fennállása esetén erejüket megfeszítve 

védelmeznék, ma ugyanolyan erővel küzdenek a megvalósítása ellen.” 7 Rousseau szerint nem lehet megtalálni 

azt a pillanatot, amikor mindenki képes összefogni és a személyes érdekeket háttérbe szorítani a közös érdek, az 

általános jólét megvalósításáért. 

A korszak egyik lezáró műve Immanuel Kant: „Az örök békéről” a béke feltételének tekintette már, hogy az 

állandó hadseregek idővel szűnjenek meg, a külkereskedelemből ne képződjenek államadósságok, más önálló 

államot ne lehessen megszerezni. Minden ország alkotmányos köztársaság legyen és a népek jogának a szabad 

országok föderalizmusán kell alapulnia. 

A 19. század ellentmondásos, napjainkig befolyásoló folyamatokat gerjesztett. Ez a kor a nemzetállamok 

kialakulásának, a nemzeti ébredésnek az időszaka, amikor Európa lakói egymás ellenében igyekeztek saját 

                                                           
6 William Penn: Esszé Európa jelenlegi és jövőbeni békéjéről. ( Németh 2001: 83-84.) 
7 Jean-Jacques Rousseau: Az örök béke megítélése. (Németh, 2001: 88.) 
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identitásukat megtalálni. A francia forradalom és a napóleoni hódítások miatt megrettent európai nagyhatalmak 

leültek a közös tárgyalóasztalhoz, ám döntéseik többsége a status quo fenntartását szolgálta. Az orosz cár nem 

véletlenül interpretálta Szent Szövetségnek az „öthatalmi koncertté” bővülő csúcstalálkozókat. A cár, az osztrák 

császár, a brit uralkodó, a porosz király (német császár) és a francia király rendszeres tanácskozásai nem voltak 

képesek megakadályozni az évszázad végére kialakuló bipoláris szembenállást: az Antant és központi hatalmak 

létrejöttét. Természetesen ezek a folyamatok nem csökkentették azon kezdeményezések számát, amelyek célja 

már az 1840-es évek végétől egy Európai Egyesült Államok megteremtése lett. A korábbi, inkább politikai 

elképzelések mellett megjelentek a gazdasági alapú tervezetek is. Ezek közül az egyik legérdekesebb Claude-

Henri de Rouvroy Saint-Simon elképzelése, amely a nemzeti gondolkodást meghaladó – tudósok, kereskedők, 

bírák – választott képviselőiből alkotott központi parlamentre épült. A testület feladata a kormányok közötti 

viták rendezésén túl, a közös beruházásokról, oktatásról való döntéshozatal lett volna. 

A 19. században Európa nagyobb térségeinek szoros kapcsolata is felmerült, így többek között a dunai 

államszövetség gondolata: lengyel–magyar–cseh–délszláv népek szoros konföderációjaként. Kossuth Lajos 

1951-es „Szövetség Szabad Észak-keleti Államok” 8 című cikke szerint a konföderációban minden állam 

megőrzi belső függetlenségét, de a közös védelemre, vámvonalra és a közös diplomácia céljából szövetségi 

tanácsot hoznak létre, amely döntését minden tag köteles végrehajtani. A Mitteleuropa tervezetek német–osztrák 

vezetéssel elsősorban közlekedési (vasútépítési) és gazdasági – vámunión alapuló – kapcsolatokra helyezték a 

hangsúlyt. 

Az 1840-es évektől nemzetközi szerveződések új elemként színezik az együttműködésért küzdők fellépéseinek 

palettáját. Bár ezek többsége speciális érdekek mentén alakult – Nemzetközi Postaszövetség, I. és II. 

Internacionálé, Vöröskereszt, stb. – hozzájárultak a határokat átlépő kapcsolatok formálódásához. A Giuseppe 

Mazzini kezdeményezte „Ifjú Európa szövetsége az Európai Jövőt külön szervezetben képviseli, (amely) az új 

korszak alapeszményeit egyesíti: haza és emberiség. Az emberiség csak akkor valósítja meg az igazságot, ha 

megvalósítja az őt alkotó valamennyi nép természetes szuverenitását és köztársasági szövetséget kötött.” 9 

Victor Hugo páneurópai mozgalma a Béke és Szabadság Nemzetközi Liga 1868-ban széles körű értelmiségi 

támogatást akart tervük mellé megszerezni: „A kongresszus kinyilvánítja, hogy az európai béke biztosításának 

egyedüli eszköze a népek föderációjának megalakítása Európai Egyesült Államok néven. Ezen unió kormánya 

köztársasági és föderatív elveken áll, ami azt jelenti, hogy a népszuverenitás elvén nyugszik és tiszteli a 

föderáció minden tagjának autonómiáját és függetlenségét.” 10 

Hugo reményét a békés 20. századról, illetve a nemzetközi hágai békekonferenciák konvencióit a nagyhatalmak 

érdekellentéte elsöpörte és negyedszázadon belül az európai államok két világháborút robbantottak ki. Már a 

„Nagy háború” (I. világháború) után is az értelmiségi és politikai elit egy része a kiutat a vámunióban és az 

ebből kialakuló politikai unióban látta 11 , azonban a második világégés, Európa térvesztése és a bipoláris 

szembenállás kialakulása kellett ahhoz, hogy néhány európai ország gazdasági és politikai kapcsolatait új 

alapokra helyezze. 

                                                           
8 Kossuth Lajos: Szövetség Szabad Észak-keleti Államok. (Németh, 2001: 143.) 
9 Giuseppe Mazzini: Utasítások az Ifjú Európa kezdeményezőinek. (Németh, 2001: 114.) 
10 Béke és Szabadság Nemzetközi Liga: Európai Egyesült Államok. (Németh, 2001: 146.) 
11 Még szemezgetés szintjén sincs lehetőségünk azt a sokféle és egymással is vitázó tervet, kezdeményezést bemutatni, amelyek abban a bő 

két évtizedben megjelentek. Legjelentősebb képviselői: Richard N. Coudenhove-Kalergi, Aristide Briand, Jászi Oszkár, Ortega y Gasset, 

Hantos Elemér, Karl Rohan. Szervezetek az adott korban: Páneurópa Unió, Európai Vám-unió, Szövetség az Európai Megegyezésért, 
Európai Kultúrszövetség, Szövetség az európai együttműködésért. 
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4. fejezet - ELMÉLETI 
MEGKÖZELÍTÉSEK 

„Milyen silányság minden politikai elmélet, amely azt képzeli, hogy a bölcselet megállapításait át lehet vinni az 

emberi élet gyakorlatába.” 

Marcus Aurelius 

Az európai integráció több mint fél évszázados fejlődése nyomán sajátos, sőt – ma még egyértelműen 

kijelenthető – egyedi intézményi és döntéshozatali struktúrát hozott létre. 1 Ennek az állandóan alakuló, meg-

megtorpanásai, belső vitái és feszültségei ellenére is az együttműködés mélyülésének irányába változó 

nemzetközi szervezetnek megítélése és értékelése a kutatók számára folyamatos kihívást jelent. Bár az Európai 

Közösségek kialakulása a gazdasági integrációs modellekkel – amelyek magyarországi kidolgozásában és 

elterjesztésében jelentős szerepet játszott Palánkai Tibor (Palánkai, 2002) – jól leírhatók voltak, napjainkra a 

gazdasági mellett egyre láthatóbban a politikai struktúrák a determinálók. 2 Az utóbbi két évtized bővítési 

hullámai, melyek következtében a tagállamok száma 12-ről 27-re növekedett, különösen élesen szembesítenek 

bennünket a döntéshozatali eljárások problémáival. 

Közismert és egyre elfogadottabb meghatározása az európai integrációnak, hogy az Európai Unió olyan 

szakpolitikai tér, amely a szupranacionális, kormányközi és szubnacionális szintek szimbiózisán alapul. 

Érdemes újra- és újraértelmezni ezt a meghatározást: egyértelműen tükrözi azt az átmeneti állapotot, melyben az 

Európai Unió található. 

                                                           
1 A fejezet alapját jelentő cikk megjelent „Nemzetgazdaság – integráció – világgazdaság” Tanulmányok Palánkai Tibor akadémikus 70. 

születésnapja tiszteletére. c. kötetben. 
2 Bár az európai integrációt elsősorban gazdasági és jogi konstrukcióként írták le, véleményem szerint már a megalakulásakor is a politikai 
döntések a dominánsak. Elég csak az „üres szék” válságára, vagy az Európai Tanács egyre befolyásosabb szerepére gondolni. 
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A II. világháború után az európai lakosság jelentős része a nemzetállami nacionalizmusok helyett az Európai 

Egyesült Államok létrehozását, az ahhoz vezető szövetség megalkotását támogatta. (Reau, 1996:172) A 
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negyvenes-ötvenes évek fordulójáig az útkeresés időszakát figyelhetjük meg. A korabeli helyzet átalakítására és 

újragondolására az elméletek szintjén markánsan három nézet körvonalazódott. 

Egyrészt, kicsit leegyszerűsítve az angol álláspont – unionista vagy konföderalista – elsősorban a kormányközi 

szint további kibővítését szorgalmazta, de elutasította szupranacionális intézmények létrehozását és egy rájuk is 

kiterjedő Európai Egyesült Államok típusú konstrukciót. Ezt a véleményt jól érzékelhetjük az 1948-as hágai 

kongresszuson ugyanúgy, mint a felhívására létrejövő Európa Tanács működési mechanizmusaiban, de 

különösen a Schuman-deklarációra adott 1950-es válaszukban. 

Másrészt a II. világháború hatására felerősödött azoknak a politikusoknak a hangja, akik szerint a 

nemzetállamok helyett egy alkotmányon alapuló nagy, föderatív közös európai államot kell létrehozni. Nyíltan 

támadva a nacionalizmust, megjelölték a politikai végcélt és a hozzá vezető alkotmányos utat. A nemzetállamok 

hatalmát – azok egyesítésével – demokratikusan választott európai központi hatalomra ruháznák. Ez az álláspont 

a tárgyalások menetében egyre inkább háttérbe szorult. 

Az okok között találjuk: 

• képviselői sem tudtak egységes javaslatot megfogalmazni, 

• a vezető politikusok között kevés elkötelezett híve volt ennek az álláspontnak, 

• a kormányok előtt álló feladatok – elsősorban a háború utáni helyreállítás és a társadalmi konszolidáció – 

háttérbe szorították a közös alkotmánytervezet előkészítésének ügyét. 

Ezt jól jelzi az a folyamat is, amit „elitek Európájaként” szoktak interpretálni. (Costa, 2007) Az együttműködést 

szorgalmazó legelkötelezettebb országok vezetői az alapító szerződések tárgyalásait nagy titokban folytatták, 

anélkül, hogy valódi nyilvános viták lettek volna az Európai Közösségekről, sőt a ratifikációk sem kaptak 

közfigyelmet. A kormányok hagyományos nemzetközi szerződésekként kezelték az alapító dokumentumokat, 

fel sem merült a közvetlen demokrácia eszközrendszerének, a népszavazásnak az alkalmazása. (Ezt a helyzetet 

erősítette az a tény is, hogy a Külügyminiszterek Tanácsa vált 1958-tól a fő döntéshozóvá.) 

Harmadrészt a funkcionalista álláspont jelent meg a viták során. Kiindulópontja David Mitrany 3 „Egy működő 

békerendszer” című könyve volt, amely szerint a létező állam szinte génjeiben hordozza a háborút, melynek 

kitörését csak nem állami struktúrák kiépítésével lehet megakadályozni. Szerinte a békéhez elengedhetetlen, 

hogy az egyének szükségleteit politikamentesen elégítsék ki, mégpedig technokraták által vezetett nemzetközi 

szervezetek. (Kende, Szűcs, 2002:135) E koncepció hívei a legkülönbözőbb területeken akartak gyakorlati 

együttműködést megvalósítani, oly módon, hogy lassú reformfolyamat eredményeként jöjjön létre a nemzetközi 

gazdasági, regionális kulturális szerveződés és bontsa le a nemzetállamot. (Bóka, 2001:214) Más 

megközelítésben: a funkcionalizmus elsősorban az érdekcsoportokra támaszkodik és a szuverenitási kérdéseken 

túllépve az egyéni jólét megvalósítása motiválja, amelyhez az államok tevékenységét igyekszik egyesíteni. 

(Balázs, 2001: 259) A koncepció legmarkánsabban Jean Monnet az Európai Szén- és Acélközösség tervében 

jelent meg. Itt a szupranacionális és döntési kompetenciával rendelkező Főhatóság, amely elsősorban a 

gazdasági elitekre támaszkodott, anyagilag is független volt a tagállamoktól. Csak a Benelux államok 

nyomására került be a Párizsi Szerződésbe a Közgyűlés, mint politikai ellenőrző szervezet. Igaz, Robert 

Schuman (Schuman, 2004) írásai és Jean Monnet későbbi tevékenysége is azt igazolja, hogy az integráció távlati 

céljának a politikai unió megteremtését tartották. Éppen ezért találkozunk olyan szerzőkkel is, akik Jean 

Monnet-t inkább a föderáció elkötelezett atyjának tekintik. Kétségtelen tény, hogy amikor a tagállamok gátat 

szabtak az általa vezetett Főhatóság egyre szélesedő kompetenciáinak, lemondott pozíciójáról. Hiszen a 

gazdasági integráció Monnet-féle társulásos (Wallace, 1999) formája a tagállamok számára nem biztosított 

domináns befolyást. Ezt a folyamatot Paul Thibaud úgy írta le, hogy a Monnet-féle módszer mindent 

észrevétlenül próbált európaivá tenni, ám ezt az emberekkel csak akkor közölni, amikor már a kérdés eldőlt. 

(Ferry, 2006) Természetesen ez az interpretáció nem nélkülözi a szerző sajátos, a nemzetek Európáját támogató 

álláspontját. 

A hatvanas évek elejétől, de Gaulle elképzelése a „Hazák Európájáról”, illetve tárgyalási metódusai – a 

kétoldalú egyeztetések, a Közösség egészét érintő alapvető kérdések esetében a többi tagállam előzetes 

értesítése nélküli sajtótájékoztatói bejelentések, a Fouchet-tervek – a kormányközi szintet erősítették. 

Jean Monnet 1962-ben úgy vélekedett, hogy az EGK az integráció új modelljét jelenti: 

                                                           
3 Az utólagos elemzésnél gondot okoz, hogy a funkcionalizmus atyjaként számon tartott Mitrany 1948 körül az unionistákhoz 
(antiföderalistákhoz) csatlakozott. 
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• nem föderalista – nincs központi kormánya; 

• a nemzetállamok együtt döntenek a Tanácsban, viszont a független Európai Bizottság kezdeményezésére; 

• a Parlament és a Bíróság szintén a közösségi elemet erősítik; 

• a közösen vallott és vállalt együttműködés politikai láncreakcióként fog hatni; 

• az európai egység folyamatosan kialakul. (Bóka, 2008:86.) 

Ezt a szemléletmódot a későbbi elemzések során tovább finomítva neofunkcionalizmusnak nevezték el. 

Ha a konkrét döntéshozatali rendszert vizsgáljuk, a hatvanas évtized első felében nagyon sajátosan jelentkeztek 

a különböző elméleti megközelítések a politikusok tevékenységében, így például az EGK Bizottságában. Ebben 

a szervezetben, amely magát a nemzetek feletti szint legfontosabb tényezőjének igyekezett beállítani, 

kormányközi álláspontot hirdető politikusok nem vállaltak szerepet, ám a föderatív elvet vallók mellett a 

funkcionalista iskola újabb reprezentánsait is megtalálhatjuk. A Bizottság akkori elnöke – a föderalista nézeteket 

valló – Walter Hallstein szerint az integráció a tagállami szuverenitás világos és nyilvános átadásával valósul 

meg, amelyről a lakossággal konzultálni kell. Hallstein 1963-ban az Európai Parlament előtt kijelentette, hogy a 

gazdasági unió elérte azt a szintet, amely elkerülhetetlenül a politikai unióhoz vezet. A Bizottság 1964-es 

memoranduma ezt hangsúlyozta: Az EGK már megalapozta nem csak a politikai unió előkészítésének, de a 

megvalósításának kezdetét. Senki nem vonhatja kétségbe, hogy a létező Közösség az európai föderáció útján 

halad. Ennek elemei az intézmények fúziója és az EP megerősítése általános választással, a költségvetési és a 

törvényhozási eljárásokban való részvétellel. (Warlouzet, 2008) Ebben az időszakban Hallstein helyettese, a 

neofunkcionalista Robert Marjolin a kormányzatok szerepét akarta növelni, s javaslatot tett egy olyan 

gazdaságpolitikai bizottság létrehozására, amely az államok és a Bizottság tagjaiból állott volna, 5 évre 

programozva a tagállamok és az EGK gazdaságpolitikáját. Ez a bizottság 1964-ben meg is valósult. 
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Egy évre rá a Bizottság még tovább ment, s három kezdeményezést vállalt fel: 1. ha a Bizottság valamely 

javaslatát a Tanács elfogadja, ne kelljen azt a nemzeti parlamentekkel is ratifikáltatni; 2. a vámunió 

vámtételeiből származó jövedelem a Közösség saját forrásait gyarapítsa; 3. a közös agrárpolitikában a Parlament 

többségi támogatása mellett elég legyen két tagállam jóváhagyása. Így ezen a területen a Tanács elveszítette 

volna a döntési szerepét. 
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A kormányközi koncepció hívei e javaslatokat nem támogatták, így végül ez vezetett a hatvanas évtized egyik 

legnagyobb válságához, az ún. „üres szék” időszakához, amikor is a franciák fél éven keresztül nem vettek részt 

a Tanács munkájában. De Gaulle azt hangoztatta: „…használjuk ki ezt a válságot, hogy egyszer és mindenkorra 

megszabaduljunk a politikai hátsó gondolatoktól… szüntessük meg a többségi szavazás őrült elvét.” (Mezei, 

2001:123) A válságot később az 1966-os Luxemburgi Kompromisszum oldotta fel, amely lehetővé tette a 

tagállami vétót. Valójában korábban sem nagyon alkalmazták a többségi szavazást, ám e döntés végképp 

megerősítette a konszenzus szükségességét, valamint a Miniszterek Tanácsát, mint fő döntéshozói szervet, 

illetve annak dominánsan kormányközi együttműködésre épülő, a nemzetek feletti logikát azonban szem előtt 

tartó politikáját. (Urwin, 2000:113) 

E folyamatban továbbá kétségkívül szerepet játszott, hogy a 20. század második felében, a jóléti állam 

kialakulásával, jelentősen módosultak az állam felvállalt szerepei és lehetőségei. Kettős nyomás hatására alakul 

az európai kormányzás modellje: 

• a globalizáció egyre erősödő kihívást gyakorol az államokra: milyen eszközökkel képesek befolyásolni pl. a 

multinacionális vállalatokat, 

• a növekvő lakossági igények mind a társadalom szervezésére mind az állam által felvállalt problémák (pl. a 

szociálpolitika, környezetvédelem, oktatás széleskörű kiterjesztése) megoldására a kormányzás növekvő 

befolyását erősítik. 

Az euroszkepticizmus évtizedéhez (1972–1983) a gazdasági nehézségeken túl hozzájárult a szupranacionális 

intézmények háttérbe szorulása, az unionista befolyás erősödése az EiT segítségével. Az Európai Közösségek 

helyzetével és jövőjével foglalkozó jelentések 4 , amelyek az EiT megbízásából születtek, leszögezték, hogy az 

integráció jobb működése érdekében erősíteni szükséges a meggyengült szupranacionális intézményeket. A 

Tanács, bár foglalkozott a dokumentumokkal, e változtatáshoz nem járult hozzá. Politológiai szempontból 

azonban az 1976 során elfogadott rendelet az EP közvetlen választásáról jelentős (Laczkóné, 2004), annak 

ellenére, hogy a legitimációjában megerősödött testület kompetenciái ekkor nem nőttek. 

1983 után nyilvánvalóvá vált, hogy az európai államok önmagukban nem képesek megőrizni korábbi helyüket 

és szerepüket a világban – csak „előre menekülve” – a mélyítést választva találhatják meg a válaszokat a fent 

vázolt problémákra. Így az Egységes Európai Okmány, illetve a Maastrichti Szerződés jelentősen kibővítette 

azokat az ágazati, szakpolitikai területeket, amelyek esetében a közösségi – uniós döntéshozatalt kell 

alkalmazni. E folyamat eredményeképpen napjainkra 27 tagállam önkéntes együttműködése olyan struktúrát 

teremtett, amely eddig példa nélküli az emberiség történetében. Ugyanakkor egyet értek Palánkai Tibor 

véleményével (Palánkai, 2004:26), aki szerint az EU egyedisége tagadhatatlan, ám a regionális – elsősorban 

gazdasági – integrációk száma ma már több mint száz a világon. E szervezetek közül több pl. az Afrikai Unió az 

Európai Uniót tekinti követendő példának, és célkitűzéseiben, működési formáiban hasonló rendszer kiépítésére 

törekszik. 5 Éppen ezért kiemelkedően fontos vizsgálni és tanulmányozni az integráció sajátosságait. 

A politikatudomány számára jelentős kihívás, hogy értelmezze e döntéshozatali mechanizmust. Nyilvánvaló, 

hogy sem a tudományterület eddigi kategóriái, sem a kutatás hagyományos módszerei nem alkalmasak az Unió 

leírására. Hiszen a politikatudomány kialakult három fő ága: a polity, politics és policy vizsgálatok elsősorban 

egy-egy országra koncentrálnak, míg a nemzetközi kapcsolatok elméletei az államok hagyományos 

viszonyrendszerét elemzik. Meglátásom szerint ez is a magyarázata annak, hogy számtalan elmélet próbálja az 

integráció egy-egy jelenségére támaszkodva értelmezni annak egészét. Ma is találkozunk hagyományos 

megközelítési módokkal (Bóka, 2008): 

Euroföderalizmus, amely szerint az integráció hajtóereje a közösségi intézmények és az európai jog. Az elért 

eredményeket alkotmányba kell foglalni. A korábbi kísérletek, az EP 1984-es és 1994-es tervezetei (Laczkóné, 

2004), nem jutottak el a Tanács érdemi állásfoglalásáig. 2001-ben – a Nizzai Szerződésről szóló hosszú 

alkudozás után – született döntés arról, hogy a kormányközi konferenciáknál jóval szélesebb részvétel mellett 

készüljön javaslat az Unió jövőjét meghatározó alkotmányszerű dokumentumról. Az Európai Konvent által 

2003 nyarára előkészített és a hagyományos kormányközi konferencián 2004-ben véglegesített 

Alkotmányszerződés 2005 májusában és júniusában a francia és holland népszavazásokon elvérzett. 2005 után 

egyértelmű, hogy ez az álláspont még nem tudja maga mögött a lakosság döntő többségének támogatását, a 

                                                           
4 1976-ban a Tindemans-jelentés, 1979-ben a „három napkeleti bölcs” jelentése a nemzetekfeletti döntéshozatal erősítése mellett szálltak 
síkra. 
5 A 2002. július 9-10-én Durbanben alapította meg a kontinens 53 állama az Afrikai Egységszervezet utódaként. A Pánafrikai Parlament 

2004-ben tartotta első ülését, és a hosszú távú tervek között szerepel az afrikai központi bíróság, az afrikai központi bank létrehozása és 
2011-től közös valuta bevezetése. 
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„felvizezett” alkotmány sem nyerte el az általában integráció pártinak tekintett holland lakosság támogatását. 

Bár a francia és holland „nem” győzelme sok más tényezőre is visszavezethető, nyilvánvaló, hogy a 

„…föderalista megoldás gazdasági szempontból a gyakorlati hasznosság, politikai tekintetben pedig – 

önmagának ellentmondva – a demokrácia és átláthatóság követelményén csorbul ki.” (Balázs, 2001:271) 

Neofunkcionalizmus – mint az elnevezés is utal rá – elfogadta a funkcionalizmus kiinduló tételeit, ám a 60-as 

években jelentősen továbbfejlesztette, módosította azt. Ernst B. Haas és Leon Lindberg tekinthetők az elmélet 

kidolgozóinak. Ők is úgy vélték, a nemzetállami keretek már elégtelenek a problémák megoldására és lassú, 

technokraták által vezetett átalakulás szükséges, amelyben egy gazdasági terület együttműködése hat a másikra 

is [funkcionális spill-over (átcsordulás)]. Ez megteremti a polgárok lojalitását a létrejövő nemzetközi irányító 

központok iránt. A funkcionalizmust meghaladó elemek: a globális helyett regionális kötődés hangsúlyozása, 

szükséges a politikai integráció és nem zárhatók ki a nemzeti politikai elitek a folyamatból. Egyetértek Kende 

Tamással (Kende, Szűcs, 2002:142-145), sajátos fogalomalkotásban jelentős ennek az elméleti irányzatnak a 

szerepe. 

Ma már általánosan használatosak: 

• funkcionális spillover – determinisztikus jellegűként értékelik; 

• politikai spillover – a szervezett érdekcsoportok politikai befolyásukat egyre inkább Brüsszelben próbálják 

érvényesíteni; 

• irányított spillover – az átcsordulás nem automatikus, tanulási folyamat és az emberi tényező figyelembe 

vétele szükséges; 

• engrenage, azaz a döntéshozó elitek europanizálódnak, így képesek kompromisszum-kötésre; 

• válságokon keresztüli fejlődés; 

• lockingin – előrekúszás – egyre kevésbé lehet „kiszállni” az integrációból, bár a „spillback” (visszacsordulás) 

veszélye érezhető; 

• szupranacionalitás a vezetésben – a Közösség érdekeit szem előtt tartó technokraták irányítják az integrációt. 

A szemlélet előrejelzései maradéktalanul nem váltak be: nem csökkent a nemzetállamok szerepe, a technokrata 

elit háttérbe szorult a döntéshozatalban, gyakran euroszkeptikus kormányokkal kell egyezkedni, nincs 

automatizmus az integráció mélyülésében. 

Kormányközi megközelítés a hetvenes évtized második felétől erősödött meg és elméletként az integráció 

szupranacionális struktúrává válásának bukását jósolta. Legjelentősebb képviselői Staney Hoffmann és Robert 

Keohane, akik a nemzetközi kapcsolatok realista iskolájának 6 hívei. Szerintük nem lehet beszélni a 

nemzetállami érdekek elhalványulásáról, a döntések a tagállamok alkuinak eredményei. Az integráció története 

azt igazolja, hogy mélyülés csak akkor következik be, ha 2-3 nagy tagállam érdekei ezt kikényszerítik. A 

nemzeti bürokráciák nemcsak fenn maradtak, de erősödnek is. Az uniós polgárok számára domináns a nemzeti 

identitás, ez erősíti az államokat és gátolja a szupranacionális struktúrák elsődlegességének elfogadását. 

Természetesen ez az elmélet sem képes minden folyamatot magyarázni. Hirdetői nem szívesen számolnak azzal 

a ténnyel, hogy jelentősen nő azon területek száma, ahol a minősített többségi döntéshozatalt alkalmazzák, 

amelynél a nemzetállami érdekek háttérbe szorulhatnak. A döntések mindig tagállamok közötti koalíciókötések 

eredője, azaz a nemzeti politikai elit is kénytelen europaizálódni. 

A rezsimelmélet a magatartási, szabályozási és politikai normacsoportokra fókuszál. John Ruggie szerint a 

rezsim: „kölcsönös elvárások, szabályok, tervek, szervezeti energiák és pénzügyi elkötelezettségek olyan 

halmaza, melyet államok egy csoportja elfogadott.” (Kende, Szűcs, 2002:148) Képviselői célja az integrációs 

folyamatok korrekt leírása. A rezsim külső keret, amely segíti a megállapodások elérését, mivel a tagállamok 

kölcsönösen el- és felismerik egymás szándékait. A rezsim szabályai ugyanakkor rugalmasak, gyakran 

változhatnak, de fenntartásuk kisebb költséget jelent, mintha teljesen újat kellene létrehozni. „Az EK-t olyan 

formális, fejlődő, megállapodások alapján létrejött és az abból származó előnyök fair elosztására törekvő 

rezsimnek tekintik, amely olyan lényegi megállapodások kereteiül szolgál, melyek létrejötte a rezsim nélkül 

nem lenne lehetséges” (Kende, Szűcs, 2002:149). 

                                                           
6 Nemzetközi kapcsolatok elméleteiről részletesen: Kiss J (2003.), Egedy (2007) 
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Mivel a rezsimelmélet nem zárja ki a teljesen új rezsim létrehozását – azaz akár az európai integráció szétesését, 

ezért bírálják is. William Wallace szerint az EU négy politikai ügytípus halmaza: szabályozó, elosztási, 

alkotmányozó és újraelosztó rezsimek, amelyeket eltérő jogi és politikai döntéshozatali rendszerek jellemeznek. 

Sajátosságuk, hogy a szabályozó mechanizmusok a legkiforrottabbak, legbonyolultabbak. Az alkotmányozó 

rezsim látens, az Európai Bíróság döntésein keresztül érvényesül. Az elosztási és újraelosztási rezsimek 

jelentősen eltérnek a nemzetállami gyakorlattól, hiszen az Unió költségvetési bevételei jóval csekélyebbek és 

más jellegűek az újraelosztás prioritásai a hiányzó biztonságpolitikai, szociális, egészségügyi és oktatási 

kompetenciák miatt. 

Interdependencia – A kölcsönös függőség koncepciója szintén a nemzetközi kapcsolatok egyik elmélete, amely 

az ötvenes-hatvanas években vált uralkodóvá. Ennek keretében a kutatók a szoros gazdasági kapcsolatok 

kialakulása, azaz a globalizáció hatására nem választják el egymástól mereven a bel- és külpolitikát. 

Rámutatnak, hogy a multinacionális vállalatok térnyerése miatt az államok is együttműködésre kényszerülnek. 

Az integráció fennmaradását és mélyülését ez a külső tényező segíti, létrehozva a tagállamok között vertikális és 

horizontális hálózatok sokaságát. Az EK-politika a szupranacionális intézmények és a tagállami érdekek 

képviselői közötti alku-mechanizmusok segítségével alakul. Ezt a linkage (kapcsolat) kifejezés alkalmazásával 

írják le. A modell szerint a tárgyalások során különböző, gyakran nem összeillő, területek összekapcsolásával 

könnyebb a tagállamok közötti kompromisszum elérése és a sajátos alkuk megkötése. (Te támogatsz a 

számomra fontos döntésnél, én viszonzom.) Az elmélet nem kifejezetten az európai integráció folyamatait 

elemzi, sőt rámutat arra, hogy az EU nemcsak progresszív reakció a globális kihívásra. Hívei konzervatívnak 

tekintik, hogy a tagállamok diktálják a politikai napirendeket és gátolják a legésszerűbb döntések elfogadását. 

Második modernitás elmélete – Ulrich Beck és Edgar Grande (Beck, 2007: 45-48) koncepciója szerint Európa a 

második modernitás korszakába lépett. Az első modernitásnak a nemzetállamok létrejöttét tekintik, melyek 

fejlődése az 1970-es évektől érezhetően megtorpant. A második modernitás kialakulása a többdimenziós 

globalizáció, az erőltetett individualizáció és a kockázati társadalom hatására formálódik. Szerintük napjainkra 

egymásba olvadt a belvilág és a külvilág, a nemzeti és a nemzetközi, de nem tűnik el a nemzet, hanem a határok 

„felpuhulnak”. Véleményük szerint, – amellyel teljesen egyet értek – az európai rendszer soha nem lesz a 

nemzeti világ ellenpólusa. Sokkal inkább arról beszélhetünk, hogy az államok is új feladatokkal szembesülnek, a 

két entitás egymás mellett, egymást befolyásolva fejlődik. Európát kozmopolitaként értelmezik, amelyben a 

szuverenitás átruházása a nemzetállamok érdekeinek transznacionalizálását biztosítja. Nem várható az EU 

föderatív állammá szerveződése, ugyanakkor már ma is sok szempontból Európai Birodalomként tekinthetünk 

rá. 

De napjainkban az elemzések csoportosíthatók a következő módon is: 

Cél orientáltak – még ma is megtaláljuk a föderatív és kormányközi álláspont képviselőit – elég csak a Joschka 

Fischer által 2000-ben elmondott humboldti beszéd nyomán kialakult vitára gondolnunk. 

Intézmény orientáltak – institucionalisták, akik szerint az integráció intézményesített kooperáció, melynek 

alapja a kölcsönös függőség. Ide sorolják az interdependencia elmélet néhány képviselőjét. (Kaiser, 2003:18-25) 

Funkció-orientáltak – neofunkcionalizmus és a rezsim elmélet hirdetői találhatók ebben a besorolásban. 

Többszintű kormányzás – amely szerint az EU-ban már megvalósult a kormányzat nélküli kormányzás. 

Véleményem szerint ez utóbbi, a többszintű kormányzás képes legjobban leírni ezt a komplex intézményi 

hálózatot, amely már európai belpolitikaként is értelmezhető. 

1. Kormányzat nélküli kormányzás? 

A kormányzat és kormányzás kategóriát sokáig szinonimaként használták, és a nemzetállami szinten még ma is 

találkozunk ezzel a felfogással. (Ezt igazolja a szinonima szótár is, amely a kormányzat kifejezésnél a kormány, 

kabinet, államigazgatás, bürokrácia mellett a kormányzás szót is megadja.) A demokratikus rendszerek 

megerősödése, a civil társadalom térnyerése, az érdekképviseletek megnövekedett befolyása felvetette annak 

kérdését, milyen tényezők játszanak szerepet a kormányzásban, mennyire függnek a döntések a kormányzattól? 

A föderatív berendezkedésű államok esetében régóta vizsgálják, hogy a különböző szintű kormányzatok 

egymásra hatása, kompetenciáik megosztása milyen hozadékokkal jár a hatalommegosztás szemszögéből. 

Álláspontom szerint a kormányzat a végrehajtó hatalom megtestesítője, ám egyben olyan hatalmi központ is, 

mely nemcsak a végrehajtásban és az ellenőrzésben, de a döntések előkészítésében, s a különös döntések 
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meghozatalában is szerepet játszik. A kormányzás az a módszer, tevékenység, ahogyan az alternatívák közötti 

választás, a cselekvés történik. 

A kormányzás kategóriája a szabályozás formális metódusa mellett tartalmazza a nem intézményesült, 

decentralizált formákat is. Ezek együttese a „nyitott koordináció módszere”. Ezt a formát, mint kívánatosat Jean 

Monnet már 1973-ban javasolta. Ennek nyomán az államfők csúcsértekezlete hangsúlyozta, hogy a 

modernizáció új stratégiája alapján létre kell hozni az előretervező kormányzást, amely csökkenti Európa 

technológiai, gazdasági és szociális elmaradottságát. Az Európai Tanács részben ezt a funkciót próbálja 

betölteni: ez a célja a tavaszi informális üléseinek, de a Lisszaboni Stratégia 10 éves programját is ez vezérelte. 

Az Európai Unióban ez a folyamat nagyon sajátos, hiszen a Tanács csak szorosan a Bizottsággal együttműködve 

képes betölteni funkcióját, ugyanakkor óhatatlanul felmerülnek a legitimitás problémái. 

Milyen szinten beszélhetünk erről? Véleményem szerint szinte minden szinten – a Tanács tagjainak erős 

legitimitását a nemzeti választások biztosítják, de a döntések jó része ma már a COREPER-ben születik, amelyet 

demokratikusan senki nem ellenőriz. Formálisan az elnökség programját az Európai Parlament hagyja jóvá, de 

módosítani, befolyásolni nem képes azt, a gazdasági és szociális szektorra pedig még ennyi befolyással sem bír. 

(A témára részletesen a demokráciadeficit tárgyalásánál visszatérek.) 

Az Európai Bizottság 2001-re készítette el a „Fehér könyv 7 az európai kormányzás reformjáról” című 

tanulmányát, amelyben a többszektorúság és a többszintűség vizsgálatával próbált koherens koncepciót 

felvázolni, mivel az Európai Unióban még ma sincs közös szuverén hatalom. Értelmezése szerint: „a 

»kormányzás« fogalma szabályokat, folyamatokat és viselkedéseket jelent, amelyek az európai szintű 

hatalomgyakorlást befolyásolják különösen a nyitottság, a részvétel, a felelősség, a hatékonyság és a koherencia 

szempontjaiból ”. 

Az Európai Parlamentben 2001. szeptember 4-én Romano Prodi, a Bizottság elnöke mutatta be a fehér könyvet, 

hangsúlyozva a folyamatokban az EP alapvető szerepét, amelyet az Unió népeinek demokratikus képviseleti 

szervekének interpretált. Ugyanakkor az EP tagokat szembesítette azzal, hogy a jövőben várhatóan az 

állampolgárok nemcsak az alkotmányos intézményeken keresztül szeretnék véleményüket megjeleníteni, hanem 

a helyi és spontán szervezetek képviselőinek segítségével is. Barbara Delcourt szerint (Delcourt, 2007) 

szerencsés döntés volt, hogy két ütemben zajlott 8 a vita. Az első alkalommal elsősorban kérdéseket vetettek fel 

az EP tagok, amelyeket azért célszerű felidéznem, mert közel 10 éves távlatból sem veszítették el 

időszerűségeiket: 

• Helyes, hogy a Bizottság a két intézmény (Bizottság és Parlament) egyensúlyáról beszél, de ez hogyan 

nyilvánul meg a jogszabály-kezdeményezésekben (Méndez de Vigo)? 

• Helyes a civil társadalommal elindított párbeszéd, de kérdéses, hogy a képviseleti demokrácia elveivel 

hogyan egyeztethető össze a konzultációs folyamat úgy, hogy ne sérüljön a hatékony döntéshozatal? Mit ért a 

Bizottság a központi kompetenciák növelése alatt (Swoboda)? 

• Hogyan illeszkedik ez a dokumentum a Konvent munkájához (Duff)? 

• A régiók szerepe csökkent az utóbbi időben. Hogyan valósul meg a többszintű kormányzás elve és melyek 

lesznek az újabb lehetőségei (Maes)? 

• Miért nem beszélünk egyszerűen az Unió demokratizálásának szükségességéről? A dokumentum szövege a 

polgárok számára érthetetlen – „európai kínai” (Kaufmann)! 

• Sem az olasz, sem más európai nyelv nem ismeri a kormányzás kifejezést, nyilván a nemzetállami 

tevékenységekkel szemben alkalmazzák. Hol jelennek meg a nemzetállamok a döntések előkészítésénél? 

(Dell’Alba, Berthu) 

• Kikkel konzultált a Bizottság a dokumentum előkészítésénél? (Bond)? 

                                                           
7 Az Európai Bizottság két típusú vitaanyagot készít – első formája az ún. zöld könyv (green paper), majd a konzultációs folyamat 

eredményeképpen megszületik az ún. fehér könyv (white paper), amely már részletesebb, konkrét jogszabály-tervezeteket, a meghatározott 
téma akcióprogramját is tartalmazza. Ha a Bizottság fehér könyvét a Tanács is kedvezően fogadja, megindul az adott program 

végrehajtásának megvalósítása. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2001/com2001_0428fr01.pdf  
8 2001. szeptember 4-én és október 2-án http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20011002+ITEM-
002+DOC+XML+V0//FR&language=FR 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2001/com2001_0428fr01.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20011002+ITEM-002+DOC+XML+V0//FR&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20011002+ITEM-002+DOC+XML+V0//FR&language=FR
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Bár a Bizottság szándékát minden politikai csoport üdvözölte, érzékelhető, hogy a képviselők nem fogadták 

kitörő lelkesedéssel ezt a fehér könyvet. A következő okokra vezetem ezt vissza: 

• az előkészítő munkába az EP tagjait nem vonták be, 

• az öt alapelv gyakorlati alkalmazása nehezen ellenőrizhető, 

• nem olvasható ki a dokumentumból a kompetenciák világos elválasztása. 

Prodi válaszában arra hivatkozott, hogy az általa bemutatott még nem a végleges szöveg, a vita még folytatódik. 

2001. október 2-ára a fehér könyvről az EP alkotmányügyi, jogi és belső piaci bizottságai is kialakították 

véleményüket. Ezen előterjesztések alapján került a téma újra a plenáris ülés elé. Az EP tagjai hangsúlyozták, 

hogy ez a fehér könyv fontos lépés az uniós döntéshozatal modernizálása érdekében, de nem elégséges: 

• Csökkenteni kell a távolság érzetét a szupranacionális intézmények és a lakosság között. 

• Át kell alakítani a komitológiát – azaz a szabályozás formáit és szereplőit átláthatóbbá kell tenni. A Bizottság 

hozza nyilvánosságra az összes tanácsadó testület 9 összetételét és tevékenységét. 

• A kormányzás csak a parlamentáris demokrácia erősítésével lehetséges, azaz az EP és a nemzeti parlamentek 

szerepének növelésével. 

• Ki kell dolgozni azokat a módszereket, melyek révén a lakosság hatékonyabb formában tudja megjeleníteni 

érdekeit a döntés-előkészítés fázisában. 

• A paternalista szemléletet csökkenteni szükséges, hogy növekedhessen az EU elfogadottsága. 

• Átértelmezésre vár a demokrácia – hogyan érvényesülhet a szupranacionális térben. 

• Tisztázni kell a Bizottság, a Tanács és az EP szerepét a közösségi jogszabályok végrehajtásában. 

• A hatalmi kompetenciák precíz és átlátható szétválasztása tenné lehetővé, hogy a kormányzás ne szimpla 

szabályozás legyen! 

Romano Prodi azzal zárta a vitát, hogy a téma várhatóan fontos eleme lesz a 2001 tavaszán kezdeményezett 

Európai Konventnek, amelyről döntés decemberben, Laekenben születhet és az intézményi reformok nagy 

folyamatát indíthatja el. E folyamat azonban megakadt, a jelentős intézményi reformok még mindig váratnak 

magukra. 

2. Többszintű kormányzás 

A szerződések – a Lisszabonit is beleértve – nem képesek pontosan rögzíteni az egyes szintek hatásköreit. Már 

csak azért sem – s ez a folyamatok megértésének nehézségét is fokozza –, mert egy-egy szakpolitikai területen 

eltérő a szabályozási jelleg, sőt egy adott szakpolitikán belül is lehetnek olyan kérdések, amelyek közös, vagy 

csak közösségi szabályozás 10 alá esnek. Ha az okokat elemezzük, akkor láthatjuk, hogy elsősorban a tagállamok 

azok, melyek érdektelenek a szakpolitikák döntéshozatalának szabályozási egységesítésében. Hiszen a 

kabinetek saját érdekeik alapján is értelmezik és tematizálják az európai belpolitikát – mint azt jól lehet látni 11 – 

az integráció sikereit saját jó érdekérvényesítésüknek igyekeznek beállítani, míg a népszerűtlenebb 

intézkedésekért Brüsszelre hárítják a felelősséget. Ezt a helyzetet több szerző, például Kenner „kétszintű 

játékként” értelmezi: a tagállamok lefékezik a Bizottság javaslatait, a nyitott koordinációra hivatkozva a 

tagállamok igyekeznek csak a számukra előnyös ügyeket támogatni. (Telo, 2001) Ez a vélemény azt jelzi, hogy 

a politikai elit bizonyos kategóriákat nem abban a formában alkalmaz, amelyben azt hagyományosan 

értelmezzük. 

                                                           
9 A képviselők 700 ilyen testületről beszéltek. 
10 Kizárólagos vagy közös politikának azt tekintem, ahol az Unió az egyedüli döntéshozó, ilyenek pl.: a verseny-, monetáris-, halászati 

politika, illetve részben az agrár-, és kereskedelempolitika. Közösségi politikák esetében a kompetencia megosztott és versengő, azaz 
elsősorban irányelvekkel meghatározzák az adott szakpolitika céljait, de a tagállamok hatásköre a konkrét döntéshozatal: közlekedés-, 

környezetvédelmi politika, foglalkoztatás. Míg ma is markánsan jelen van kiegészítő és tagállami hatáskör pl. az oktatáspolitika, adópolitika. 
11 Az utóbbi évekből néhány magyar példa: a konvergencia-program kényszerű döntéseinél gyakori érv, hogy a tagság egyik követelménye, 
míg a Strukturális Alapokból elnyerhető támogatások növekedése a kormány jó lobbi tevékenységének következménye. 
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A „nyitott koordináció módszere” egyszerű magyarázatai szerint: „bizonyos szakpolitikai területeken a 

tagállamok közös célokat határozhatnak meg, amelyeket nemzeti fellépéssel megpróbálnak teljesíteni, és e 

fellépéseiket egymással koordinálják.” 12 „Az EU tagállamai számos szakterületen (például az oktatás és a 

képzés, a nyugdíj és az egészségügy, a bevándorlás és a menedékjog terén) maguk határozzák meg nemzeti 

politikájukat, nem pedig egy jogszabályok formájában rögzített, európai szintű politikához igazodnak. A 

kormányoknak mindenesetre érdemes e területeken is eszmecserét folytatniuk, átvenniük egymástól a legjobban 

bevált gyakorlati megoldásokat, és összehangolniuk a nemzeti szakpolitikákat. Az egymás tapasztalatain 

keresztül történő ismeretszerzés e módját nevezzük a »nyitott koordináció módszerének«”. 13 Megjelenésekor e 

modell azt a célt szolgálta, hogy a „puha” jogi szabályozás segítségével hozzájáruljon a különböző 

döntéshozatali szintek együttműködésének erősítéséhez, egyben növelje az európai kormányzás többszintű 

karakterét. (Kaiser, 2003:116) 

 

Természetesen az Unió csak olyan jogalkotási felhatalmazással rendelkezik, amely a tagállami hatáskörök egy 

részének átruházása eredményeképpen alakult ki. Ezt a „korlátozott hatáskörök” elméleteként interpretálják, 

azaz az EU csak a szerződésekben megjelölt célok érdekében bocsáthat ki jogi aktust. Az integrációs 

intézmények saját maguk számára nem hozhatnak létre újabb hatásköröket. Ez az elv a gyakorlatban mégsem 

egyértelmű, mivel a szerződések ún. keretszerződések, ezért ezek értelmezése, illetve a belőlük levezetett 

döntési eljárások állandóan módosulnak. Ezt az állandó változást segít megérteni a többszintű kormányzás 

elmélete, jól tükrözve az átmenetiséget. Ugyanakkor lehetőséget biztosít arra is, hogy a többi elmélet pozitív 

hozadékait beemelje az elemzés menetébe, relativizálva azok megállapításait. 

Egyrészt ebben a rendszerben érthető marad a nemzetállami szint jelenlegi dominanciája, hiszen nem 

kérdőjelezi meg a tagállamok kormányainak kompetenciáit, ugyanakkor érzékelhetővé válik az államok 

módosuló szerepe: a kölcsönös függőség részint a globalizált világ többi szereplőjétől, részint a szubnacionális 

és nem kormányzati szervektől. Másrészt az integráció a kooperáló, sokszereplős, nem hierarchikus döntési 

terek eredménye. Harmadrészt pedig konszenzusra kényszerített együttműködési forma, amelynek elsajátítása új 

típusú politikai kultúrát igényel. Ennek gyakorlása különösen a kelet-közép-európai országok állampolgárai és 

politikai elitjei számára jelent nehéz feladatot. Negyedrészt megemlítendő, hogy a szupranacionális intézmények 

szerepe óhatatlanul tovább növekszik, hiszen a közösségi politikák szintjén ténylegesen érvényesülő spillover 

hatás, illetve a globalizációs kihívások – a 21. században a biztonság teljesen új értelmet kapó jelenségeire 

adható válaszok – újabb és újabb kérdéseket vonnak közösségi döntés hatáskörébe. Ötödrészt hozzájárul, hogy 

                                                           
12 http://www.euvonal.hu/index.php?op=tenyek_kisszotar&abc_id=20 
13 http://europa.eu/abc/eurojargon/index_hu.htm 

http://www.euvonal.hu/index.php?op=tenyek_kisszotar&abc_id=20
http://europa.eu/abc/eurojargon/index_hu.htm
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értelmezni tudjuk a vertikális és horizontális, formális és informális hálózatok ugrásszerű növekedésének okait. 

Végül, hatodízben alkalmas arra, hogy a döntés előkészítésben és folyamatában felismerhető átalakulásokat 

kövesse. 

A többszintű kormányzás, mint az Unió működését magyarázó kategória akkor jelent meg, amikor egyértelművé 

vált a szubnacionális szintek – régiók, tartományok – igénye a közösségi döntések befolyásolására. Ez az igény 

szintén a nyolcvanas évtized utolsó harmadában jelent meg, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy tovább mélyül az 

együttműködés. A gazdasági és monetáris unió olyan újabb szakpolitikákat vont a közösségi befolyás alá, 

amelyek szabályozása korábban – nem kizárólagos jelleggel – a szubnacionális szint kompetenciáinak 

számítottak: így például a transzeurópai hálózatok kiépítése, a környezetvédelem, vidékfejlesztés, szakképzés 

stb. Az 1991-es kormányközi konferencián elsősorban a német és a spanyol régiók nyomására hagyták jóvá a 

Régiók Bizottságának felállítását. 1995-től – igaz konzultációs jogosítvánnyal – de a szubnacionális vezetők is 

befolyásolhatják a döntéseket. Ezt a jogot a szubszidiaritás elve erősítette meg a Maastrichti Szerződésben. 

Napjaink folyamata a regionális szintek befolyásának – talán időszakos – visszaszorulása. A „big band” nyomán 

bekerült 11 új tagállam régiói nem tudnak aktívan részt venni a közösségi döntések előkészítésében, hiszen vagy 

túl kicsik az országok a regionalizálódáshoz, vagy nincsenek politikai felhatalmazással rendelkező, gazdasági 

értelemben is életképes régióik. 

A nemzeti parlamentek törekvése a korábbinál sokkal aktívabb szerepvállalásra szintén ettől az időszaktól 

datálódik. Az országgyűlések képviselői felismerték azt a veszélyt, amit a minősített többségi döntéshozatal 

jelent – rádöbbentek, hiába akarnák „előírni” a miniszterüknek a kötelező álláspontot, amennyiben javaslatuk 

kisebbségbe kerül, úgy nem érvényesíthető. Szerepet játszott továbbá az is, hogy kompetenciáik tovább 

csökkentek, bár a másodlagos jogi szabályozásban nőtt az irányelvek aránya 14 , gyakran „bólogató János” 

szerepében érezték magukat. A megszavazandó vagy ratifikálandó dokumentumok szövegét nem tudták 

befolyásolni, gyakran túl későn kaptak információt a témákról. A problémák csökkentése érdekében minden 

parlament létrehozta az integrációval foglalkozó speciális bizottságát, kidolgozta a kormányaik ellenőrzésének 

módszereit. 15 Az integrációval foglalkozó bizottsági elnökök formalizálták kapcsolatukat, felállítva az Európai 

Ügyek Bizottságainak Konferenciáját (COSAC), melynek keretében évente találkoznak a Bizottság és az EP 

elnökeivel, egyeztetik az éves programot, valamint kiértékelnek minden jogszabálytervezetet. A nemzeti 

parlamentek szerepét a Lisszaboni Szerződés külön jegyzőkönyvben megerősítette. A parlamentek minden 

jogalkotási javaslatot és bizottsági dokumentumot megkapnak előzetesen, amelyeket véleményezhetnek hat 

héten belül. 

A „többszintű kormányzás” megközelítéssel kapcsolatban az Európai Parlament vizsgálata különösen fontos 

feladat. Természetesen e szupranacionális intézmény története jól leírható oly módon, mint állandó küzdelem 

kompetenciái kiterjesztéséért. Hiszen létrehozásától kezdve a képviselők sokkal szélesebben fogták fel 

funkcióikat: nemcsak azokkal a kérdésekkel foglalkoztak, amelyeket a konzultációs eljárás keretében 

véleményezniük kellett, hanem az adott időszak minden lényeges problémáját napirendre tűzték. Céljuk az volt, 

hogy az Európai Parlament 16 tevékenysége egyre inkább közelítsen a nemzeti parlamentekéhez, mely érdekében 

döntéshozói, kezdeményezői jogköröket követeltek. E folyamat leglényegesebb eszközének a közvetlen 

választást vélték, azonban az 1979-es euro-választások bevezetése mégis csalódást okozott. Csak a nyolcvanas 

évek második felének az integráció mélyítésével összefüggő megállapodásai vezettek el a társ-döntéshozói 

státusz megteremtéséig. Ugyanekkor az EP tagoknak azonban szembesülniük kellett azzal, hogy a nemzeti 

törvényhozói hatalom képviselői is mind aktívabban akarják kivenni részüket az integrációs döntési struktúrából 

(Laczkóné, 2004). A nyolcvanas évek végére megerősödtek a szubnacionális szintek regionális döntéshozói, 

akik úgyszintén megérteni kényszerültek, hogy az integráció keretében olyan területekre vonatkozóan is 

születnek közösségi rendeletek és irányelvek, amelyek az ő kompetenciáikat érintik. 17 E folyamat is 

közrejátszott a demokráciadeficit 18 elméleti és gyakorlati vitájának kialakulásához. 

Közismert tény, hogy 2000-ben, a Nizzai Szerződést előkészítő kormányközi konferencia kapcsán jelent meg 

újra az euro-képviselők azon követelése, miszerint a tagállamoknak európai alkotmány elfogadásával kellene 

                                                           
14 Az EU működésének alapja az “acquis communautaire” (“közösségi vívmányok”), azaz az elsődleges jogi források (keret jellegű 

szerződések és módosításai, csatlakozási és költségvetési szerződések), illetve a másodlagos jogforrásoknak tekintett közösségi 

jogszabályok. A Tanács és a Bizottság eljárásaiban rendeleteket (általános hatályú, kötelező jellegű és közvetlen alkalmazandó), 
irányelveket (elérendő célokat illetően kötelező, de az eljárást a nemzeti hatáskör szabja meg), döntéseket (konkrét ügyekre vonatkozó 

aktus), illetve ajánlásokat és állásfoglalásokat hoz. 
15 Több szerző foglalkozik e témával: Győri 2004, Kiss J. 2005, Kende 2002, Juhász 2007, Laczkóné 2004. 
16 Ezt tükrözte a névválasztással kapcsolatos állásfoglalásuk is: az olasz és francia „Közgyűlés” kifejezést 1962-től Parlamentre 

módosították, amelyet csak a Maastrichti Szerződés „szentesített”. 
17 Ilyenek voltak pl. a közlekedéspolitikában a TEN-kel – transzeurópai hálózatokkal – kapcsolatos döntések. 
18 Véleményem szerint ez a kifejezés sokkal inkább tükrözi a lényeget, mint az elterjedt szolgai fordítás: a demokratikus deficit. 
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rendezniük az Unió jogi, döntéshozatali, intézményi problémáit. A többszintű kormányzás egyik érdekes 

kísérletének tartom, hogy az Alkotmányszerződést az Európai Konvent készítette elő. Ez sokkal nagyobb 

befolyást, aktív részvételi lehetőséget biztosított mind az euro-, mind a nemzeti parlamentek képviselői számára 

a korábbi szűk kormányközi konferenciákhoz képest. (Habár szükséges megemlíteni, hogy a dokumentum 

végső formáját a hagyományos, kormányközi egyeztetés alapján nyerte el.) A francia és holland népszavazási 

kudarc ugyanakkor jól tükrözi, hogy a szupranacionális intézményekkel szemben ma is a nemzeti szint a 

domináns. E krízis, illetve az ebből fakadó válság jól tükrözte az Unió jövőjével kapcsolatos bizonytalanságot, 

mely kihatott/kihat a kibontakozó vitákra, szóljanak azok az integráció jellegéről, Európa határairól, avagy a 

bővítés-mélyítés problémáiról. Mindez visszatetszik abban is, hogy az euro-képviselők az utóbbi években 

óvatosabban fogalmaznak az Unió jövőjével kapcsolatban. Az előterjesztésekben, a plenáris üléseken, valamint 

a politikai csoportok állásfoglalásaiban egyaránt fellelhető a demokráciadeficit leküzdésének, illetve a 

szubszidiaritás növelésének igénye, ugyanakkor nagyon kevés konkrét megfogalmazás olvasható ki a többszintű 

kormányzás napi gyakorlatáról. 

Ennek szellemében íródott az Európai Néppárt/Európai Demokraták frakció 2004-2009 közötti időszakra szóló 

programdokumentuma is. 19 

Az egyes fejezetek címei: 

• Tudásalapú gazdaság: a versenyképesség növelése 

• Fenntartható fejlődés: építkezés a jövő számára 

• Európai állampolgárok: a biztonság iránti megnövekedett igény 

• Európa a világban: az új biztonsági kihívások 

• Megbízható pénzügyi igazgatás: a szigorúság szükségessége 

A részletes – számos szakpolitikai közösségi kérdésre kiterjedő – koncepció mindössze néhány sorban 

foglalkozik az Európai Parlament kompetenciáinak bővítésével: „V.2.1 Teljes parlamenti jogokat a költségvetési 

eljárásban. A költségvetési ügyekben a Tanáccsal való egyenrangúságot kell teremteni. A kötelező és nem 

kötelező kiadások közötti megkülönböztetést meg kell szüntetni, és a Parlamentnek teljes mértékben részt kell 

vennie a politikai célkitűzések meghatározásában és végrehajtásuk ellenőrzésében… olyan állandó gyakorlatot 

kell kialakítani, amely teljes mértékben tiszteletben tartja a Tanács és a Parlament közötti intézményi 

egyensúlyt. Bármely olyan új feladat esetében, amelyért az EU lesz felelős, költségvetési szempontból teljes 

mértékben be kell vonni a Parlamentet, melynek rendelkeznie kell a kiadásokat illető végső döntés jogával.” 

Feltehetően a témával kapcsolatos szűkszavúság okai között említhetjük, hogy a korábban rendkívül 

elkötelezetten integrációpárti Európai Néppárt frakcióba időközben olyan politikusok is beléptek – pl. a brit 

konzervatívok –, akiknek az EU-val kapcsolatos álláspontját inkább az euroszkepticizmus jellemzi. 

A Szocialisták Európai Pártja által kiadott „Demokrácia és sokszínűség Európában” 20 című vitairat is elsősorban 

a jelenlegi helyzet ellentmondásaira hívja fel a figyelmet: „Az Európai Bizottságot a múltban kritika érte amiatt, 

hogy nem kellően demokratikus, transzparens és elszámoltatható; illetve azért, hogy nem konzultál széles 

körben a jogszabálytervezetek benyújtása előtt. Az elmúlt években történtek lépések a transzparencia és az 

elszámoltathatóság javítása érdekében… (de) tovább folyik a vita arról, vajon nem lehet-e az Európai 

Bizottságot még demokratikusabbá és elszámoltathatóbbá tenni például azáltal, hogy az európai polgárok 

közvetlenül választhatnák meg az Európai Bizottság elnökét. Másik megoldás lehet, ha az Európai Parlament 

választhatná meg az Európai Bizottság elnökét és biztosait, az európai politikai pártok által javasolt jelöltek 

közül; vagy azáltal, ha az Európai Parlament lehetőséget kapna egyes Biztosok elmarasztalására (ahelyett, hogy 

jelenleg csak a teljes Bizottságot mentheti fel)”. Nevezett dokumentumában a Szocialisták Európai Pártja az 

együttdöntési jogkör kiterjesztését, illetve az euro-választások egységesítését követeli a Parlamenttel 

kapcsolatban. A frakció álláspontja szerint fontos és előre mutató, ha szabályozzák annak kérdését, a nemzeti 

parlamentek miként tudnának mélyebben részt venni az európai politikaalakításban. A Tanáccsal kapcsolatban a 

frakció elvárja, hogy „az intézmény… legyen hatékonyabb, transzparensebb és főleg láthatóbb, hogy erősíteni 

tudja Európa hangját a világban.” A dokumentum végén megfogalmazott kérdések jól tükrözik a frakció azon 

szándékát, hogy a további gondolkodásba szeretnék bevonni az uniós állampolgárokat is. Sok szempontból e 

vitairat azonban csak útkeresés, hiszen alternatívák felvázolása bár megtörtént, markáns érvek egyik vagy másik 

megoldás érdekében nem fogalmazódtak meg. 

                                                           
19 http://www.epp-ed.eu/group/hu/priorities.asp  
20 http://www.manifesto2009.pes.org/en/european-democracy-and-diversity/ 

http://www.epp-ed.eu/group/hu/priorities.asp
http://www.manifesto2009.pes.org/en/european-democracy-and-diversity/
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A „Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért” csoport dokumentuma 21 tíz, röviden megválaszolt 

kérdéssel igyekezett a frakció álláspontját egyértelművé tenni. Ezek közül a harmadik szerint meg kell erősíteni 

és még inkább demokratizálni szükséges az Unió intézményeit, mégpedig az európai közvélemény számára is 

jól érzékelhető módon. Mint írják, a dokumentumok nyilvánosságának biztosítása hatékonyan segíthetné elő a 

döntéshozatal maximális transzparenciáját. A frakció szerint a nemzeti parlamentek fontos szerepe, hogy 

ellenőrizzék minisztereik szavazásait Brüsszelben. El kell érni, hogy az Unió működése hatékonyabb és kevésbé 

bürokratikus legyen. 

A Zöldek/Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja is az átláthatóságot, a dinamikusabb Európai 

Parlamentet, a bürokratikus procedúrák jelentős csökkentését, az euro-képviselők számára több kezdeményezési 

jogot, valamint a civil szervezetekkel kapcsolatos szoros együttműködés kiépítését követelte 

programdokumentumában. 22 

A Függetlenség/Demokrácia Képviselőcsoport véleménye ugyanakkor markánsan eltér az integrációpárti 

képviselőkétől. Deklarációjukban 23 elvetik az európai alkotmány minden formáját, hangsúlyozva, hogy nem 

létezik egységes európai nemzet. Nemet mondanak a „szuperállam” koncepcióra és az egyenjogú európai 

nemzetállamok közötti kooperációt, a kulturális, tradicionális értékek védelmét tartják egyedül elfogadható 

politikának. Tudva azt, hogy a frakció az egyik legkisebb létszámú politikai csoport az Európai Parlamentben, 

mégis figyelmet érdemel programja, hiszen markánsan tükrözi azt a sokszínűséget, amely e témákkal 

kapcsolatban a tagállamok polgárait jellemzi. 

Az EP 2009. márciusi plenáris ülésén szóba került a többszintű kormányzásra való utalás is, amikor a területi 

kohézióról szóló zöld könyvet tárgyalták a képviselők. 24 A területi kohézió megteremtését az Unió fontos 

céljaként határozták meg az euro-politikusok, mely igazolja az összefonódottság és a szolidaritás jelenlétét. 

Ugyanakkor a hozzászólók felhívták a figyelmet arra is, hogy kizárólag hatékonyabb kormányzási 

módszerekkel, a hatáskörök tényleges átruházásával, nagyobb rugalmassággal, és a „strukturális lassúság” 

leküzdésével lehet sikeresebb e szakpolitika. A sokközpontú Európában a többszintű kormányzás megteremtheti 

a leszakadó régiók felzárkózásának esélyét. A baloldali és zöld képviselők ugyanakkor komoly kritikát 

gyakorolva rámutattak, hogy nem csökkent a régiók fejlettsége közötti különbség, túl bürokratikus a strukturális 

alap pályázatainak eldöntése, rendkívül lassú a kifizetés, nincsenek összegyűjtve a legjobb regionális és városi 

projektek, nem kap prioritást a klímavédelem, nem érvényesül a partnerség elve, s nincs korrekt definíciója a 

vidéki térségnek. Az itt elhangzottak azt bizonyítják, hogy a többszintű kormányzást elsősorban Unió 

szubnacionális szint viszonyrendszerében értelmezték. 

A többszintű kormányzás másik magyarázata lehet a következő: az uniós érdekérvényesítés jellemzője, hogy 

többintézményes, többpilléres, sokszereplős rendszer (Tabajdi, 2008:6), amely magában rejti a formális és 

informális befolyásolhatóságot, sőt a manipuláció eszközrendszerét is. E meghatározás jól bizonyítja, hogy 

milyen ellentmondásos hatalmi és érdekérvényesítő struktúrák bonyolult rendszere az Unió. 

3. Szubszidiaritás – egy elnevezés – több értelmezés 25
 

A szubszidiaritás elve – mint Dusan Sidjanski 1992-ben megjelent művében rámutatott – jelentős kategória, 

amelyre vonatkozó első értelmezések és normák már a filozófus Arisztotelésznél és Aquinói Szent Tamásnál 

megtalálhatóak (Sidjanski,1993:132) A 19. században különböző felhasználása vált közismertté az elméletnek, 

ám igazán jelentős gyakorlati magyarázatát Proudhon adta a helvét konföderáció, azaz Svájc berendezkedésének 

leírásakor. A politikai értelmezés sajátos formáját megtaláljuk többek között Denis de Rougemont-nál is, aki az 

1930-as években az egyik legjelentősebb gondolkodója és kezdeményezője a föderális Európának. Szerinte az 

elvnek privilegizált helyet kell elfoglalnia a modern társadalmakban, hiszen az a humanizált individuum változó 

szerepére sajátos reflexiót jelent. A 20. század során elsősorban a föderatív államok berendezkedésének 

kompetencia-vizsgálatainál alkalmazzák a szubszidiaritás elvét, vizsgálva a központi, illetve a tartományi vagy 

regionális döntéshozatali struktúrák viszonyát, a kooperatív együttműködésre kényszerítés eszközeit, 

lehetőségeit. 

                                                           
21 http://www.alde.eu/fileadmin/webdocs/alde_point/priorytet_fran.pdf  
22http://www.greens-efa.org/cms/topics/dok/160/160896.construire_une_coalition_de_changement@fr.htm 
23 http://indemgroup.eu/fr/16/ 
24 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20090324+ITEM-

003+DOC+XML+V0//HU&language=HU 
25 A fejezet alapját képező szöveg megjelent a „Szubszidiaritás és szolidaritás az Európai Unióban.” Agóra VI. Szerk.: Frivaldszky János. 
OPICE Magyarország – Faludi Ferenc Akadémia. Budapest, 2006. 

http://www.alde.eu/fileadmin/webdocs/alde_point/priorytet_fran.pdf
http://www.greens-efa.org/cms/topics/dok/160/160896.construire_une_coalition_de_changement@fr.htm
http://indemgroup.eu/fr/16/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20090324+ITEM-003+DOC+XML+V0//HU&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20090324+ITEM-003+DOC+XML+V0//HU&language=HU
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A 16. századtól egyházi dokumentumokban is megjelent a kategória, egyrészt a kálvinista 1571-es emdeni 

szinódus már utalt rá, másrészt – a későbbi évszázadokban – a pápai enciklikákban is megtaláljuk. XII. Leó 

pápa „Rerum novarum” enciklikájában a kisegítés elve 26 olvasható, míg a XI. Pius által 1931 májusában írt 

„Quadragesimo Anno”-ban a következő okfejtés fedezhető fel: „Ahogyan jogtalan az egyénektől elvenni és a 

közösségre bízni azt, amit saját erejükkel és igyekezetükkel el tudnak végezni, ugyanúgy jogtalan átadni egy 

nagyobb és magasabb szintű közösségnek azt, amit a kisebb és alacsonyabb szintű közösségek is el tudnak látni. 

Mindez egyszersmind a társadalom helyes rendjének felforgatása és súlyos megkárosítása. A társadalom 

bármiféle közbeavatkozásának természetes célja ugyanis a társadalmi test tag jainak támogatása kisegítés 

formájában, nem pedig azok elnyomása és beolvasztása.” (Finta, 2004:47) 

A szubszidiaritás előtérbe kerülése szorosan kötődik az integráció mélyítéséhez. Bár hivatalosan 1975-ben a 

Bizottság egy, a Tanács számára készített – a Közösség jövőjével foglalkozó – véleményében említődik meg 

először a kifejezés, valódi vita a Parlament 1984-es javaslata után bontakozott ki a szubszidiaritás 

értelmezéséről. A tagállamok és a régiók eredendően saját kompetenciáik védelme, illetve a brüsszeli 

„eurobürokrácia” túlerősödése miatti félelmükben fordultak ehhez az elvhez. Az Egységes Európai Okmány 

még csak a környezetvédelemmel hozta kapcsolatba, az 1989-es Szociális Chartában azonban már általános 

hangsúllyal jelent meg. (Finta, 2004:48) A dokumentumban többször megemlítve végül a Maastrichti Szerződés 

emelte az alapvető elvek közé. A szubszidiaritás értelmezését nehezíti, hogy a szerződés rendkívül 

körülményesen fogalmazza meg tartalmát. A preambulum szerint a szubszidiaritás elvének megfelelően a 

döntéseket az állampolgárokhoz a lehető legközelebb eső szinten hozzák meg, azaz itt független az Unió vagy 

tagállamok berendezkedésétől a döntési szint. A 3B cikkely szerint viszont „A Közösség az e szerződésben 

ráruházott hatáskörök és a számára kijelölt célkitűzések keretein belül jár el… a szubszidiaritás elvének 

megfelelően a Közösség csak akkor és annyiban jár el, amennyiben a tervezett intézkedések céljait a tagállamok 

nem tudják kielégítően megvalósítani…” (Fazekas, 2001:23) E cikkely szerint – szeretném aláhúzni – a 

tagállami szint került megnevezésre, amely szűkítés a korábbi szöveghez képest. Ennek következtében is 

folytatódott, illetve bontakozott ki újra vita e fontos alapelv értelmezéséről, lehetőséget adva jelentősen eltérő 

álláspontok felszínre kerülésének – melyet egyben a téma második szintjének tekintek. Addig, míg a brit 

kormány egyértelműen a nemzeti szint elsődlegességét hangsúlyozta a brüsszeli transznacionális 

intézményekkel szemben, a föderatív államok régiói, tartományai saját megerősödő érdekérvényesítési 

lehetőségeiket látták a kategória közösségi elvként való elfogadásában. Az EP álláspontja sem egységes az 

értelmezés és az alkalmazás kapcsán. Érdemes felidézni az egyes időszakokban kibontakozó vitákat, 

véleményeket, hiszen relevanciájuk napjainkig érzékelhető. 

Az Európai Néppárt 1992. szeptemberi londoni konferenciáján a szubszidiaritás kérdése volt az egyik legfőbb 

téma. 27 Természetesen az elmondott hozzászólásokat befolyásolta, hogy tíz nappal a Maastrichti Szerződésről 

tartandó francia népszavazás előtt és két hónappal a sikertelen dán népszavazás után került sor a rendezvényre. 

A kereszténydemokrata politikusok törekedtek arra, hogy egyértelműen támogassák az Európai Uniót, bár 

érzékeltették az új szerződés ellentmondásait. A találkozó kapcsán napvilágot látott kiadvány szerint Wilfried 

Martens, akkori frakcióelnök kiemelte, hogy a föderalizmus jegyében az egyes állami demokráciákat ugyanúgy 

szem előtt kell tartani, mint a szubszidiaritást. E kettős szempontot figyelembe véve – folytatódik a bekezdés – a 

közösségi intézmények képesek lehetnek előnyösebben reagálni és szabályozni az európai szintű folyamatokat. 

Természetesen az elsődleges probléma annak eldöntéséből fakad, hogy melyek azok a területek, amelyek inkább 

uniós szinten oldhatók meg eredményesebben. A belga igazságügyi miniszter, Ernst Hirsch Ballin ugyanezen az 

ülésen hangsúlyozta, hogy a keresztényszocialista doktrína egyik alapelve e kérdés – vagyis a szubszidiaritás 

érvényesíthetőségének – meghatározása, így különösen örülnek az eszme felértékelődésének, mely a 19. század 

során az individuális liberális szemlélettel szemben a kis közösségek jogát erősítette. Ballin továbbá arra hívta 

fel a figyelmet, hogy a bővítés nyomán 28 még inkább differenciálódni látszik a Közösség, ám a döntések 

többségét nem kézenfekvően szükséges centralizálva, uniós szinten meghozni. Folytatva gondolatait rámutatott, 

hogy az alapelvvé váló szubszidiaritást legalább két dimenzióban szükséges értelmezni: mégpedig EU és 

tagállam, illetve tagállam és régió, valamint helyi közösségek viszonylatában. A közpolitika jelentős átalakulása 

egyre fontosabbá teszi a kompetenciák és szintek jó körülhatárolását. Véleménye szerint a döntéseket – a 

technokrata és bürokratikus Európával szemben, amely csak a belső piaccal kapcsolatos kérdésekben kell, hogy 

                                                           
26 Itt jelent meg a fordításban a „kisegítés” kifejezés, amely azonban – szerintem – nem fedi azt a bonyolult tartalmat, ahogyan napjainkban 

értelmezzük. Bár nyelvészeti és etimológiai vitákba nem szeretnék bocsátkozni, de a magyar szakirodalomban fellelhető a „helyénvalóság” 

kifejezés is a szubszidiaritás helyett. Nagyon fontos és az európai identitást is elősegítheti, ha az uniós szakzsargont megpróbáljuk 
visszaszorítani még az elemzéseknél is, de ez a második „magyarítás” sem tudott megfelelően teret nyerni, részint kissé idegenül ható 

szóösszetétele miatt, részint ez sem képes teljesen lefedni a kifejezés tartalmát. 
27 Subsidiarité, élargissement, democratisation. Groupe du Parti populaire Européen. Journées d’études. Londres, 7. 1992. szept. 11. 
28 Napirenden a 12-ből 16-ra bővülő közösség volt, hiszen a skandináv államok és Ausztria is a tagjelöltek sorába lépett. 
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elsődlegességet élvezzen – minél közelebb kell vinni az állampolgárokhoz, azaz a helyi döntések számára kell 

prioritást biztosítani. 29 

A luxemburgi pénzügyminiszter, Jean-Claude Juncker nagyon képletesen fogalmazta meg azt a problémát, 

amely napjainkig is érzékelhető: „tudni kell, ki mit csinál… több, vagy kevesebb Európa szükséges-e”. 30 Úgy 

vélte, hogy már az alapító szerződések is tartalmazták ezt a szemléletet, amikor a szigorúan szükséges szintre 

limitálták a közösségi beavatkozást, igaz ezt akkoriban még nem alapelvként, csupán funkcionális, szektorális 

módszerként alkalmazták. A Maastrichti Szerződés jelentősége, hogy kiszélesítette e kérdéskör érvényesülését, 

még akkor is, ha nem teljesen egyértelmű alkalmazhatósága miatt utat nyitott az értelmezési vitáknak. Egon 

Klepsch, a Parlament akkori elnöke szintén a londoni találkozó alkalmával rámutatott, hogy már a dokumentum 

aláírása előtt az EP több – 1990 júliusában és novemberében elfogadott – határozatában is foglalkozott a 

szubszidiaritás érvényesítésének szükségességével. A felszólalók között volt Valéry Giscard d’Estaing is, aki 

pedig azt fejtegette, hogy bár nehéz, mégis meg kell találni azokat a kérdéseket, amelyeket egyértelműen jobb 

közösségi szinten szabályozni és realizálni. 

Az Európai Néppárt e konferenciája két hónappal előzte meg az EP azon ülését, ahol aztán a szóbeli kérdések 

órájában napirendre került a szubszidiaritás témája. Sajátos megoldást választottak a képviselők, mivel a 

Bizottság elnökéhez és a Tanács témáért felelős spanyol miniszteréhez egymást kiegészítve tették fel 

kérdéseiket. 31 A szubszidiaritás albizottság és az Európai Néppárt nevében Giscard d’Estaing arról érdeklődött, 

hogy: 

1. Milyen jogi alapon születnek döntések a tárgyalás szintjeiről? 

2. Hogyan biztosítható az intézmények közötti egyensúly? 

3. Az Európai Bizottság képes lesz-e ellenőrizni a közösségi folyamatokat, illetve az elv érvényesítése nem 

nehezíti-e meg a döntéshozatalt? 

4. Miért késik az elv valódi bevezetése? 

A Szivárvány csoport előadója szerint a szubszidiaritás a záloga a demokráciadeficit leküzdésének, hiszen az elv 

segíthet megőrizni a nemzeti identitást, ugyanakkor a képviselő rámutatott arra is, hogy nemcsak az EK és 

kormányzati szint között elengedhetetlen az optimális feladatmegosztást kialakítani, de egyúttal a regionális és a 

helyi szint felé is nyitni kell. Mint hangsúlyozta az lenne a legmegfelelőbb, ha polgárokat irritáló 

centralizációval szemben a Régiók Bizottsága lenne a jövőben a szubszidiaritás elvének fő védelmezője! 

A zöldek képviselője az EP és a nemzeti parlamentek viszonyát firtatta. Véleménye szerint nem szükséges, hogy 

a Bizottság korábbi javaslata jegyében kinevezzenek egy, a közösségi intézmény és a nemzeti parlamentek 

közötti kapcsolatokért felelős biztost. A frakció felszólalója továbbá erőteljesen kritizálta azt a gyakorlatot, mely 

szerint a szubszidiaritásra hivatkozva a Bizottság által készített munkaanyagokat a Tanács úgy körözi, hogy az 

EP nem szerez róla tudomást. Mint a képviselő megjegyezte, bár a környezetvédelem területén már elterjedt a 

szubszidiaritás alkalmazása, a módszert mégis tovább kell erősíteni, lehetőleg oly módon, hogy a létrejövő 

Régiók Bizottsága is valódi szerepet kapjon. 

A szocialista csoport vezetője leginkább arra hívta fel a figyelmet, hogy az elv érvényesítése nem nyithat ajtót 

közösségi politikák renacionalizálásának. 

Jacques Delors, a Bizottság elnöke igyekezett válaszolni a kérdésekre és megjegyzésekre. Mint mondta: az elv 

egyszerű: a közös érdekeknél egy állam, vagy államok föderációja csak akkor kompetens cselekedni, ha a 

személyek, helyi és regionális kollektívák nem képesek izoláltan ezt megtenni, azaz a döntéseket a polgárokhoz 

legközelebbi szinten kell meghozni, a lehető legkisebbre csökkentve a politikai küzdelmeket. Ugyanakkor – 

figyelmeztetett – három elvet kell összeegyeztetni: az acquis communautaire betartását, az intézményi 

egyensúlyt és a globális döntések elvét a szubszidiaritás maximális érvényesítése mellett. Delors érzékeltette, 

hogy a Bizottság készít egy intézményközi egyezményt, amely szabályozná az elv alkalmazását, természetesen 

az EP-vel karöltve. A „kompetenciák listáját” össze kell állítani, de ez nem könnyű feladat, hiszen az EU nem 

föderatív állam, amelyet egységesen lehet szabályozni. Delors nyilvánvalónak gondolta, hogyha az 

előterjesztések eleve a szubszidiaritást szem előtt tartva születnek meg, akkor nem lesz hosszabb a döntési 

                                                           
29 Subsidiarité, élargissement, democratisation. Groupe du Parti populaire Européen. Journées d’études. Londres, 7. 1992. szept. 11. 16-20. 

o. 
30 Id. mű 26. o. 
31 Journal officiel des Communautés européennes. Débats du Parlement européen. N: 3-424. 142-154. o. 
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eljárás, illetve szükségtelenné válik a külön ellenőrzési eljárás. Arra a felvetésre, hogy mely ügyek legyenek 

szubnacionális szinten decentralizálva, nem érezte felhatalmazottnak a Bizottságot, mivel álláspontja szerint ezt 

a problémát tagállamonként eltérő történelmi és politikai hagyományok alapján legjobb, ha az adott országok 

oldják meg. A Bizottság csak annyit tehet, hogy maximálisan segíti a létrejövő Régiók Bizottságát saját 

működési feltételeinek formálásában. 

Jól érzékelhető a felidézett plenáris ülés hozzászólásaiból is, hogy a szubszidiaritás kérdése és napi gyakorlati 

megvalósítása már akkor markánsan felvetette annak problémáját, milyen típusú struktúrává fejlődik az Európai 

Unió. Bár terjedelmi korlátok miatt nincs lehetőség arra, hogy teljes részletességgel taglaljuk a szubszidiaritás 

kérdése kapcsán szinte minden évben napirendre kerülő europarlamenti vitafordulókat, avagy az elv további 

pontosítását szolgáló közösségi jogi aktusokat 32 , néhány hangsúlyos esetet azonban indokolt feleleveníteni. 

Ugyan az Amszterdami Szerződés szövege még csak annyit állapít meg, hogy az Unió céljait a szubszidiaritás 

elvének tiszteletben tartásával kell megvalósítani, a megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyvben azonban már 

részletes értelmezési keretet találunk úgy a szubszidiaritás, mint az arányosság elvének alkalmazhatóságáról. A 

Lisszaboni Szerződés esetében hasonló megoldás tapasztalható: az Európai Unióról szóló 5. cikk mellett külön 

jegyzőkönyv 33 taglalja a szubszidiaritás és az arányosság kérdéskörét. Mint itt is olvashatjuk, a legfőbb cél, 

hogy „a döntéseket az Unió polgáraihoz a lehető legközelebb eső szinten hozzák meg.” Minden javaslatnak a 

regionális és helyi vonatkozásait is figyelembe kell venni és a tervezeteket az arányosság elve szempontjából 

kell indokolni. Amennyiben a nemzeti parlamentek egyharmada a szubszidiaritás szempontjából aggályosnak 

véli az adott tervezetet, úgy a Bizottság köteles felülvizsgálni azt. 

A szubszidiaritás körüli el nem csituló vitákat jelzi, hogy 2004-2009 között nem kevesebb mint 340 jelentés 

szövegében hivatkoztak a képviselők a szubszidiaritás elvének alkalmazási lehetőségeire, problémáira. 

4. Új kategóriák: európanizáció és/vagy európaizáció, 
közösségesedés 

Már az előző részben is óhatatlanul megjelent az európaizáció/ európanizáció kifejezés, amelyet az Európai 

Unió meglehetősen sajátos folyamataira próbálnak alkalmazni. A magyar szakirodalom mindkét kategóriát 

használja, s bár értelmezésükben találunk minimális különbségeket, úgy vélem ez csak szemantológiai vita 

lehetne. A fogalmak csupán az ezredfordulót követően váltak általánosan használttá, melyet bizonyít, hogy míg 

1989 során 116 folyóiratban mindössze két referált cikk elemezte azokat, 2000-ben már 24. (Featherstone, 

2003:5) A kutatók egy-egy szakpolitika elemzése kapcsán kezdték használni a kifejezéseket, elsősorban azt 

vizsgálva, hogyan lehet meghatározni azt az adaptációs nyomást, amelyet a közösségi döntések a nemzeti 

politikai térre gyakorolnak. Ennek nyomán bővült az értelmezés is. A kategóriákkal azt a bonyolult változási 

folyamatot próbálják magyarázni, amelynek összetevői a következők: 

• a bővítéssel kapcsolatos politikák változása; 

• az európai intézmények fejlődése; 

• a nemzeti politikai rendszerek kormányzásának átalakulása; 

• a politikai szervezetek formáinak „importja és exportja”; 

• a politikai egységesítés projektje. (Baisnée, 2005:9) 

Az európaizáció, vagy közösségesedés a napjainkra kialakult bonyolult uniós mechanizmus rendszerét szeretné 

egy kifejezéssel feloldani. Mit értünk alatta? Az európai szintű kormányzás kialakulását és fejlődését, mely 

során a politikai intézmények formalizált interakciók segítségével, a társadalmi aktorok érdekében, a felmerülő 

problémákat közösségi szinten kezelik. Mára az intézményesült folyamatok formális és informális szabályozása, 

stílusa és normái jelentősen eltérnek a nemzetállami struktúráktól, de még inkább az egyéb nemzetközi 

szervezetek működési formáitól. 

A közösségi módszer feladata, hogy biztosítja az Unió hatékonyságát és változatosságát, illetve a kis és nagy 

tagállamok számára az igazságos bánásmódot. A napi gyakorlat azonban nem igazolja, hogy minden területen és 

                                                           
32 Erre azért sincs szükség, mert több jó elemzés is készült a témáról – a korábban hivatkozottak mellett Fazekas, 2002; Bárány, 2005. 
33 http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1296&lang=hu 

http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1296&lang=hu
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szinten optimálisan működne. A Unió hivatalos dokumentumai, vitái újra és újra elvárásként fogalmazzák meg e 

kategóriák, illetve tartalmuk érvényesülését. (A problémákra több fejezetben is példákat találunk.) Az 

alapelvekben meghatározott kedvező működési jellemzők helyett, egyrészt a hatékonyság hiányát, másrészt 

technikai diszfunkciókat, valamint a bonyolult „jogszabály-gyár” működés anomáliáit, harmadrészt pedig a 

túlbürokratizált pályázati rendszert érzékeli az európai lakosság. Többek között ez is magyarázata lehet az 

euroszkepticizmus növekedésének. 

5. Euroszkepticizmus 

Az 1970-es évek közepétől egyre gyakrabban találkozunk azzal a folyamattal, állásponttal és érzéssel, amelyet 

sokan az euroszkepticizmus kategóriájával fejeznek ki. Mit is jelenthet ez a szó? Több szinten értelmezhető. 

Az 1971-72-ben kidolgozott és elfogadott Werner- és Davignon-jelentések által felvázolt fejlődés 

megtorpanásától kezdődő tíz esztendőt szokták a Közösség történetével foglalkozó szerzők az 

euroszkepticizmus évtizedének nevezni, azaz olyan időszaknak, amikor a kormányközi döntési mechanizmusok 

nyertek teret a szorosabb együttműködést sürgető elképzelésekkel szemben. A dán csatlakozástól kezdődően 

megjelentek olyan politikusok az EP-ben, akik önmagukat euroszkeptikusnak, avagy későbbi használat szerint: 

eurorealistának nevezik. A közvetlen választások bevezetésétől tulajdonképpen folyamatosan növekszik azon 

EP tagok száma, akik a nemzeti szintet elsődlegesnek tartják, a nemzeti szuverenitást féltik a brüsszeli 

eurobürokráciától és a jogharmonizációt csökkentő programokkal sikeresen kampányolnak. 

Az európai közvélemény-kutató intézet felmérései is egyértelműen visszatükrözik, hogy a lakosság 

elkötelezettsége az integráció mellett egyre csökken, bár jelentős különbséget érzékelhetünk az egyes 

tagállamok között. Az euro-választásokon való állampolgári részvétel ugyanakkor ténylegesen bizonyítja, hogy 

az európai pártok mind kevésbé tudják megszólítani választóikat. E tények nehezen vitatható érvei az 

euroszkeptikus álláspontnak, mely a szakirodalomban is egyre gyakrabban jelenik meg: különösen a kilencvenes 

évtizedtől kezdődően elemzések sora kritizálja az Unió felépítését, működési anomáliáit, a demokráciadeficitet, 

a sajátos európai public policy-k ellentmondásait. Ezen írások szerzői is gyakran illetik magukat az 

euroszkepticizmus jelzőjével. 34 

Véleményem szerint az integráció sajátos céltételezés nélküli helyzete erősíti fel azoknak a hangját, akik szerint 

az európai együttműködés további fejlődése kétséges, sőt az Unió szétesését is vizionálják. 

Az Európai Parlament képviselőinek többsége bírálja az euroszkeptikus álláspontot, hangsúlyozva, hogy nem 

járul hozzá a formálódó európai identitáshoz. 1994 decemberében, a plenáris ülés német elnökségi teljesítmény 

értékeléséről szóló vitájában Martens néppárti képviselő kiemelte, hogy az esseni csúcs döntései – a béke, a 

szabadság, a munkahelyteremtés és a kulturális identitás iránti megerősített közösségi elkötelezettség – 

„sikeresen veszik fel a harcot az euroszkepticizmussal ”. Ugyanakkor, mint a 2009-es választások eredményeit 

bemutató fejezetben majdan láthatjuk: 

• az európai gazdaság megtorpanása, 

• az Unió megkésett vagy nem adekvát válaszai, 

• a tagállamok belső politikai feszültségei, 

• a növekvő globalizációellenes hangulat, 

• és a biztonságot ért újabb kihívások 

kedveztek az Uniót erősen kritizáló pártoknak, amelyek a mandátumok 12%-át szerezték meg. 

6. Bővítés – mélyítés dilemmái 

Ma is időszerű az a kérdés, amelyet még 1993 februárjában fogalmazott meg Maurice Duverger, neves 

szociológus-politológus az EP plenáris ülésén: „Mi célt szolgál a Közösség bővítése? Új föderális struktúrát 

akarunk létrehozni, amelyben az erős identitással és eredeti kultúrával rendelkező nemzetek egy demokratikus 

és hatékony hatalom alatt egyesülnek? Vagy ellenkezőleg a határok és kormányok nélküli piac érdekében 

tevékenykedünk, ahol Európa népeit USA és Japán gazdasági offenzívája fenyegeti? Lehet-e reformálni a 

                                                           
34 Csak néhány műre szeretnék itt utalni: Vaubel, 2004., Dupont-Aignan 2004, Ferry 2006. 
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közösségi intézményeket, hogy működőképesek legyenek 16 vagy még több tagállammal? Kelet államaival 500 

milliónyian leszünk? Nyugtalanító gigantizmus! ” 35 

1997-ban Jacques Santer a Bizottság elnöke az Agenda 2000 parlamenti bemutatásánál szintén erre a 

problémára irányította a képviselők figyelmét: „A mélyítés és a bővítés gyakran ellentétes célként jelenik meg, 

hiszen egy szélesebb Unió szükségszerűen differenciáltabb és komplexebb, új szolidaritást követel, lassabban 

születhetnek meg a döntések.” 36 Ugyanakkor az integráció eddigi története azt igazolja, hogy e folyamatok 

sokkal inkább egymást kiegészítő, sőt feltételező tényezők. 

Mivel igazolható álláspontom? 

Az új típusú együttműködésről szóló első tárgyalások nyilvánvalóvá tették, hogy nem feltétlenül hat ország 

számára javasolták az integrációt a kezdeményezők. Bár csak „kis Európa” jött létre, az alapító szerződésekben 

bármely európai állam csatlakozását lehetővé tették. 1961-től a tagországoknak szembe is kellett nézniük a 

bővítés kihívásával. 37 

Az Európai Bizottság és a Parlament egyértelműen támogatta az új tagállamok felvételét. Nyilvánvaló, hogy a 

támogatás okai országcsoportonként módosultak, azonban néhány általános indok kimutatható: 

• Az integráció addigi eredményeként értékelték a tagfelvételi kérelmeket. 

• A megvalósuló vámunió és közös piac segíti az európai államokat, hogy megfeleljenek a globalizáció 

kihívásainak. 

• A bővülő Európai Közösség nagyobb szerepet játszhat a világpiacon. 

• Az együttműködés segít megőrizni a sokszínű európai identitást. 

• Az elfogadott európai értékek – demokrácia, szabadságjogok – megkérdőjelezhetetlenné válnak a felvett 

tagállamok körében. 

• Az integráció biztosította az egymás elleni háború lehetetlenségét, békés fejlődési időszakot hozott a 

tagállamok számára. 

A nyolcvanas években a mediterrán államok felvételénél megfogalmazódtak még speciális okok is. Az euro-

képviselők hangsúlyozták, hogy a déli országok tagsága: 

• hozzájárul a demokratikus mechanizmusok társadalmi térnyeréséhez, megerősödéséhez és értékké válásához; 

• megjeleníti a korábbi tagok szolidaritását; 

• igazolja, hogy az Európai Közösség nemcsak a „gazdag államok klubja”; 

• segíti a gazdaságilag fejletlenebb országok modernizációját. 

Kétségtelen tény, hogy a belépés ezeket az eredményeket is indukálhatta. Néhány képviselő vette a bátorságot és 

plenáris ülés keretében elmondták, hogy a bővítés legfontosabb politikai indokai – a kiéleződő bipoláris 

szembenállás időszakában – a jelöltek geostratégiai helyzete, a szovjet befolyás csökkentése, az esetleges 

szocialista átalakulás megakadályozása. 

A kilencvenes évek elejétől jelent meg a bővítéssel összefüggő addigi legnagyobb kihívás: a kelet-közép-

európai államok fő külpolitikai prioritásává az európai uniós tagság lett. A nyugati politikusok, de gyakran a 

szakértők is elsősorban erkölcsi alapon és áldozathozatalként ábrázolták ezen igények kielégítését. A valóság 

azonban az, hogy legalább olyan mértékben volt érdeke az Uniónak a közép-kelet-európai államok felvétele, 

mivel a kirobbant délszláv válság a térség nagyon törékeny jellegére figyelmeztetett. Többen mutattak rá: 

• a térséget megosztó nemzeti – etnikai – vallási ellentétek háttérbe szorulnak egy gazdasági unió kereteiben; 

• a tagság elősegíti a fiatal demokráciák megerősítését, az európai értékek térnyerését; 

                                                           
35 Duverger 1989-ben lett az EP tagja az olasz kommunista listán indulva, de francia állampolgárként. Journal officiel. N° 3-427/183. 
36 Journal officiel. N° 4-504/116. 1997. 07. 16. 
37 Az első három bővítésről és ennek európai parlamenti fogadtatásáról részletesen: Laczkóné, 1999. 
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• új piacok szerezhetők az integráció segítségével a gyorsabban emelkedő életszínvonal miatt; 

• a Közösség növelheti versenyképességét az alacsonyabb bérszínvonalon dolgozók bevonásával; 

• Európa biztonságpolitikai stabilitása kiegyensúlyozottabbá válhat; 

• a belső piaci mechanizmusok kényszerű módosítása pl. a közös agrárpolitika kialakításának feltételei 

kedvezőbb megítélésben tűnhetnek fel; 

• a belső versenyképességet is növeli, amennyiben a közép-európai országokból olcsóbban előállított termékek 

jelennek meg a piacon; 

• a belső innovációt serkenti az új államok és a gyors változáshoz alkalmazkodni képes közép-kelet-európai 

állampolgárok kihívása; 

• az Unió a legnagyobb nagytérségi régió lesz lélekszámát, világkereskedelemben betöltött szerepét tekintve; 

• az új tagállamokba beruházók döntő arányban a Közösség állampolgárai, és számukra egyszerűsödik és 

biztonságosabbá válik a tőkebefektetés; 

• a Közösség keleti határai kitolódnak, mely egyrészt biztonságpolitikai előnyt jelent, másrészt a közös piac 

szereplői közelebb kerülhetnek az orosz piachoz. 

A célszerű és szükségszerű bővítés rendre lendületet adott, de egyúttal nyomásgyakorló tényezőt is jelentett a 

mélyítés irányába. A mélyítés kategóriája két területet fed le, amelyet ritkán szoktunk markánsan elkülöníteni. 

Az egyik az alapító szerződésekben is körvonalazott célok – a közös piac és a lakosság életszínvonala 

közelítésének – megvalósítása. Ezen a területen a piac, a globalizáció, a nemzetközi verseny kényszerítették ki 

az újabb ágazati politikák közös és/vagy közösségi irányítás alá vonását. Az integráció több mint ötven éves 

fejlődése eredményeként létrejött a vámunió, az egységes belső piac, valamint a közös pénz 17 tagállamban. 

A mélyítés másik értelmezése a szupranacionális és transznacionális intézmények működési fejlesztésére 

vonatkozik. A vámunió eléréséig az alapító szerződések által körvonalazott intézményi struktúra – bár nem viták 

és összeütközések nélkül – a kialakult erőegyensúly fenntartását biztosította. 1970-től számtalan 

kezdeményezést ismerünk, melyek célja az intézmények átalakítása volt. (Urwin, 1998; J. Nagy, 2005; Mezei, 

2001) Az ezredforduló jelentős előrelépést hozott a döntési eljárások közösségesítésében, az átláthatóság és a 

nyilvánosság megteremtése érdekében. Ma az a cél, hogy a 27 tagállam a közös külpolitika, valamint a kialakult 

vertikális és horizontális döntéshozói hálózatának jobb működtetése érdekében tovább módosítsa az 

intézményeket. 
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5. fejezet - A DEMOKRÁCIADEFICIT 
ÉS AZ UNIÓ 

A demokráciadeficit értelmezése 

„A nemzetközi szervezetek nem lehetnek túlzottan demokratikusak.” 

Robert Dahl 

1. Történelmi kitekintés 

Napjaink – már a közbeszéd szintjén is jelenlévő – nagy kihívása a demokrácia kérdése. Meglátásom szerint 

Európa egyik legjelentősebb „találmánya” a plurális, liberális demokrácia kiépítése, mint a társadalom 

együttélésének sajátos rendszere. Amikor ezt a társadalmi formációt meghatározni próbálom, rendre 

szembesülök azzal: a demokrácia térben és időben nagyon determinált. A kezdetekhez visszanyúlni kevésbé 

adekvát, mivel az ókori athéni, vagy a középkori olasz városállami demokrácia nagyon szűk körnek nyújtott 

lehetőséget az adott struktúra befolyásolására. Hiszen, mint Robert Dahl megjegyzi, 1300 körül a 15 itáliai 

városállamban 38000 (Dahl, 1982:16) körül járt az átlagos lélekszám. A nőknek – természetesen –, sőt a felnőtt 

férfiak egy részének sem voltak jogai, tehát leginkább a szűk kisebbség irányított a démosz nevében. Közkeletű 

az a felfogás, miszerint e városállamok működésében a közvetlen részvétel volt a domináns. A valóság az, hogy 

nagyon ritka időszak volt, amikor a népgyűlés hozta meg a mindennapi döntéseket, nem pedig, a kinevezett 

és/vagy választott tisztviselők. 

A demokrácia eszméje, mint a politikai rendszer egyik fő kritériuma, a 18. század szülötte. Nem feledkezhetünk 

meg azonban arról, hogy a Jean Jacques Rousseau által hirdetett elv – „szabad állam polgárának születtem, 

részese vagyok a főhatalomnak; szavazati jogom van” 1 – a korabeli liberalizmussal szemben tételezte a polgár 

és az állam feladatait. Több mint egy évszázados küzdelem hatására formálódott a liberális demokrácia azzá a 

politikai rendszerré, amely ma a polgári társadalmak mindennapjait megszabja. Ugyan már a kibontakozóban 

lévő nemzetállami keretekben felmerült a képviseleti elv összekapcsolásának lehetősége a demokratikus 

módszerekkel, ahhoz azonban, hogy a demokrácia eszményei végképp teret nyerjenek elengedhetetlenül 

szükség volt a társadalmak polgárosodására, azaz az individuumok gazdasági, politikai és jogi egyenlőségének 

fel- és elismerésére. E fejlődés eredményeként a napjainkban működő demokratikus politikai rendszerek 

eszménye hét intézmény együttes jelenlétét követelik meg: 

• Alkotmány írja elő, hogy a választott képviselők ellenőrizhessék a kormány döntéseit, a hatalmi ágak 

szétválasztásának és ellenőrzésének mechanizmusait. 

• Rendszeresen tartott szabad választások, azaz a hatalmi pozícióból az adott csoport leváltható, és 

meghatározott időnként a politikai erők kötelezően megmérettetik magukat. 

• Általános, titkos szavazás, az állam pártrendszere választási alternatívát kínál a hatalom birtoklására. 

• Az aktív választójog biztosítása bármely állampolgárnak. 

• Szólás- és véleménynyilvánítás szabadsága. 

• Széles körű, többcsatornás információs szabadság. 

• Gyülekezés szabadsága, amely független politikai párt és érdekszervezet létrehozására is vonatkozik. 

Ezek az alapelvek azonban még a legdemokratikusabbnak tekintett államok esetében sem valósulnak, nem 

valósulhatnak meg maradéktalanul. Elég csak arra gondolni, hogy a demokrácia mintaországának tekintett 

Egyesült Királyság nem rendelkezik írott, nehezen módosítható alkotmánnyal, szinte minden demokratikus 

államban vitákat indukálnak a liberalizmus alapelveit kihasználni, illetve kicsavarni igyekvő rendszerellenes 

politikai szervezetek fellépései, avagy a kisebbséget, sőt nem ritkán a többséget sértő véleménynyilvánítások. 

                                                           
1 Jean–Jacques Rousseau: Értekezések. Magyar Helikon, 1978. 467. o. 
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A demokrácia korlátai közül nap, mint nap érzékeljük, hogy az állampolgárok csekély mértékben képesek 

befolyásolni a kormányok tevékenységét, illetve a kormányzásban nagyon kevés polgár vehet részt. 2 Sajátos 

társadalmi paradoxon: minél inkább kiterjesztjük a részvétel lehetőségét és az érdekartikuláció szintjeit a döntés-

előkészítésben, annál lassabban születnek meg a társadalom számára szükséges döntések, illetve annál több 

kompromisszum épül be a részérdekek kielégítésére. 

E társadalmi berendezkedés természetszerűen egy-egy államon belül értelmezhető, és a független államok 

együttműködéséből létrejött nemzetközi szervezetek működését nem befolyásolta. Új helyzetet teremtett az 

Európai Egyesült Államok követelése, melynek hirdetői az európai nemzetállamokat föderatív szuperállammá 

szerették volna fejleszteni. Ezt az elképzelést a negyvenes években az amerikai és a nyugat-európai politikusok 

egy része is támogatta, azonban – részben az Egyesült Királyság ellenállása miatt – megvalósítása nem sikerült. 

Ezért az alapító atyák új megoldást választottak. Robert Schuman francia külügyminiszter e lehetőségről beszélt 

a II. világháború befejezésének ötödik évfordulóján – a német–francia megbékélés első lépéseként –, amikor 

javaslatot tett a nehézipar közös irányítására: „…Európa nem fog egy csapásra, egyszeri építés eredményeként 

létrejönni, azoknak a kézzelfogható eredményeknek a révén születik meg, amelyek előbb a tényleges 

szolidaritást megteremtik… A szén- és acéltermelés egyesítése közvetlenül biztosítani fogja – az európai 

föderáció első állomásaként – a gazdasági fejlődés közös alapjainak a megteremtését…” 3 

A Szén- és Acélközösség (Montánunió) létrehozásáról szóló Párizsi Szerződést hat állam írta alá. A döntéshozó 

Főhatóság nemzetek feletti szervezetként jött létre; tagjai – megválasztásukat követően hat esztendőre – a 

nemzeti érdekektől függetlenül, a közösségi célokat szem előtt tartva szabályozták a pénzügyeket, a termelést és 

a korlátozását, az árakat és a befektetéseket, valamint a harmadik féllel folytatott kereskedelmet. A szervezet 

közvetlen tagállami beavatkozásoktól való függetlenségét biztosította egyrészt, hogy valamennyi részes fél 

területére vonatkozóan hozhatott döntéseket, másrészt működési költségét az adott vállalatok közvetlen 

befizetései fedezték, azaz nem függött a tagállamok költségvetési támogatásától. A Főhatóság tevékenységét 

részben korlátozta a végrehajtásért felelős Miniszterek Tanácsa, hiszen a legfontosabb kérdésekben döntést csak 

közösen hozhattak. A Főhatóság ellenőrzésének funkcióját a Közgyűlés kapta, melynek tagjait a nemzeti 

parlamentek saját képviselőik közül delegálták. A közgyűlési képviselők az éves jelentések feletti vitákon túl 

legfeljebb a testület feloszlatásának jogával rendelkeztek, vagyis a szervezet működésének egészét befolyásolni 

képes valódi politikai érdekérvényesítési eszközzel nem bírtak. 

Az ötvenes évek gazdasági fejlődése, az európai államok világkereskedelmi pozíciói és a Montánunió 

viszonylagos sikerei a gazdasági együttműködés kiterjesztését indukálták. Az 1957-ben aláírt és 1958. január 1-

jén életbe lépett Római Szerződés preambuluma szerint a tagállamok Európa népeinek szorosabb uniójáért, az 

elválasztó korlátok megszüntetéséért, gazdaságuk egységéért és fejlődéséért, a kereskedelmi korlátok 

leépítéséért, valamint erőforrásaik összefogásával a béke és a szabadság megszilárdításáért hozták létre az 

Európai Gazdasági Közösséget (EGK). 4 A bevezető általános és fennkölt gondolatainál sokkal konkrétabb a 3. 

cikkely, amely a gazdasági élet szinte minden területén kijelöli a közös piac eléréséhez szükséges feltételeket. A 

gyakran alkotmány jellegűnek tekintett keretszerződés részben átvette a Montánunió intézményeit (a Parlamenti 

Közgyűlést és a Bíróságot), részben pedig újakat hozott létre: döntéshozatali jogkörrel a Miniszterek Tanácsát 

ruházta fel, míg a Főhatóság helyett létrejött Bizottságok a kezdeményező szerepét kapták. A munkaadók és a 

munkavállalók véleményüket a Gazdasági és Szociális Bizottságon keresztül juttathatták kifejezésre, míg a 

közös politikák finanszírozása érdekében a tagállamok pedig létrehozták az Európai Beruházási Bankot. Az 

alapelvek csupán homályosan szóltak egy unió létrehozásának céljáról, pedig maguk a szerződést előkészítő 

politikusok fontosabbnak ítélték az EGK politikai szerepét a gazdasági integrációnál. Jól illusztrálják ezt Paul-

Henri Spaak 1964-es beszédrészlete: „A Római Szerződést aláírói nem kifejezetten gazdasági jellegűnek 

tekintették, hanem a politikai unóhoz vezető út egyik állomásának tartották.” Walter Hallstein a Bizottság első 

elnöke is erre hívta fel a figyelmet: „Nem gazdaságokat integrálunk, hanem politikát. Nemcsak a bútorainkat 

osztjuk meg, hanem egy új és nagyobb házat építünk közösen.” (Urwin, 1998. 78.) 

Ennek szándéka azonban korántsem tükröződött vissza az intézményrendszeren. Meggyőződésem, hogy a 

nyugat-európai államok által életre hívott közösségnek egyértelműen meg kellett volna határoznia a tagállamok 

politikai rendszerének kritériumait: a plurális demokratikus berendezkedést és az integrációs intézmények 

közötti hatalommegosztást. Az EGK, ezzel szemben, elsősorban nemzetközi szervezetként kezdte 

tevékenységét: a döntéshozatal kormányközi szinten maradt. 

                                                           
2 Ennek felismerését tükrözi a parlamenti választásokon való részvétel érzékelhető csökkenése szinte egész Európában. 
3 Robert Schuman: Európáért. Pécs, 1991. 159–160. o. 
4 Dokumentum részleteit közli: J. Nagy,2005:45.. 
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Az önmagát Európai Parlamentnek tituláló Közgyűlés 5 egyetlen, a polgári demokráciákban hagyományos 

jegyet sem viselt. Nyilvánvaló, hogy a delegált képviselőket a nemzeti szinten adott törvényhozói és ellenőrzési 

jogosítványok megszerzése motiválta. Ez a szemléletmód azonban ütközött a Jean Monnet által kidolgozott 

módszerekkel, amelyek elsősorban a gazdasági együttműködés logikája alapján a politikai szereplőket 

igyekeztek háttérbe szorítani. Jó példa erre, hogy Monnet a Főhatóság ellenőrzésére semmilyen struktúra 

kialakítását nem tartotta indokoltnak. A Közgyűlés létrehozása a Benelux államok nyomására történt. Az alapító 

szerződések egyáltalán nem biztosítottak döntéskezdeményező/ döntéshozói jogköröket sem a Közgyűlésnek, 

sem az EP-nek, s a demokratikus ellenőrzési jogokat is nagyon szűkre szabták. A képviselőknek sokáig 

mindössze a Főhatóság, illetve később a Bizottság leváltására volt módjuk, anélkül, hogy a tagok jelölésébe 

beleszólással lehettek volna. Így, bár többször nyújtották be az euro-képviselők egyes csoportjai bizalmatlansági 

indítványukat, a többség rendre leszavazta e javaslatokat. 

A kezdetekkor kialakított struktúra szerint a Bizottság tagjaira kizárólag a tagállamok tehettek ajánlást, s a tagok 

újraválasztása is nemzeti kormányoktól függött. Bár az intézményt magát az integráció motorjának tekintették, 

ennek ellenére sem remélhette az EGK „kormánya”, hogy a szó legszorosabb értelmében teljesen független, 

európai szintű végrehajtói hatalommá válhat. Ugyan a bizottsági tagoknak fel kellett esküdniük: nem kérnek és 

nem fogadnak el utasítást semelyik nemzeti kormánytól vagy testülettől, ám a közösségi döntések végrehajtását 

mindig is a nemzeti adminisztrációk biztosították, hiszen a Bizottság apparátusának erre nem lett volna sem 

rálátása, sem kapacitása. Az alapító szerződések ratifikációját, mint bármely nemzetközi szerződés esetében, a 

nemzeti parlamentek valósították meg. A nép általi közvetlen vélemény-nyilvánításra, azaz népszavazásra 

egyetlen alapító tagállamban sem került sor. Ennek egyik oka lehetett, hogy a politikusok nem vélelmezték 

kormányaik legitimációjának jelentős csökkenését, illetve alkotmányaik módosításának szükségességét. E 

néhány kiragadott tényező igazolja, hogy a demokratikus polgári társadalmakra jellemző berendezkedés 

kialakítása fel sem merült az EGK alapításánál. 

E kezdeteket követően, a ma már több mint 50 éves európai integráció a legsajátosabb fejlődési utat járta be a 

nemzetközi szervezetek között. A hatvanas évtized második felétől az integrációpárti politikusok az addigi elit 

politizálást a lakossági támogatás növelésével szerették volna megerősíteni. Meggyőződéssel vallották: ha 

sikerül elérni, hogy az állampolgárok a folyamatok résztvevőivé váljanak, az átlendítheti az együttműködést a 

kormányközi szintről, és újabb területeket vonhat be a közösen szabályozottak közé. E koncepció alapjául 

szolgáltak az Európai Bíróság 1963-as és 1964-es ítéletei, amelyek kimondták a közösségi jog közvetlen 

hatályát és a belső joggal szembeni szupremációját. 6 E döntések jelentősen csökkentették a tagállamok 

szuverenitását, ugyanakkor a lakosság a másodlagos közösségi jogalkotás folyamatait nem volt képes nyomon 

követni, azt csak közvetett úton tudta befolyásolni. Mivel magyarázható a lakosság eltávolodása/kimaradása: 

• a Miniszterek Tanácsainak döntései a nyilvánosság kizárásával születtek; 

• a formálódó közös politikák – közös agrárpolitika, versenypolitika – speciális ismereteket követeltek; 

• a javaslattól a döntésig hosszú hónapok, esetleg évek teltek el; 

• az elfogadott rendelkezések mögött alkuk sora húzódott meg. 

A közös piac építése miközben sikeres együttműködést feltételezett gyakran sértette a tagállamok részérdekeit, 

így bevett szokássá vált, hogy a gazdaság más területein kompenzációt biztosítottak az adott országok számára. 

Ezen egyeztetések, alkudozások előkészítői a Bizottság főigazgatóságainak munkatársai, tanácsadói és a 

tagállamok – nagyköveti rangú – brüsszeli megbízottjai 7 voltak. 

Az állampolgárok rendre saját kormányaikon kérték/kérhették számon a közösségi jog bővülését, ám e a témák 

rendszeresen háttérbe szorultak. A parlamenti vagy államfői választásokon szinte kizárólag az adott ország 

nemzeti szintű politikájának mérlegét vonták meg a választók. 

A nemzeti parlamentek feladata volt a szerződések ratifikációja, illetve a közösségi irányelvek törvénybe 

iktatása. A képviselők azonban az általuk elfogadandó szövegeket előzetesen befolyásolni, illetve a 

későbbiekben már módosítani nem tudták. Hiába vettek részt közülük néhányan az Európai Parlament 

                                                           
5 A magyar szakirodalom jó része – tévesen – 1962-t adja meg, amikortól a képviselők Európai Parlamentnek nevezték át magukat. A 

korabeli határozat azt mondta ki, hogy olasz és francia nyelven – a német és holland mintájára, amely már 1958 óta így fordított – a 
Közgyűlés helyett az Európai Parlament nevet használják. 
6 Részletesebben: Navracsics 1998. 292., 296–301. o. 
7 A Tanácsot a tagállamok állandó képviselőiből álló bizottság a COREPER (Comité des Représentants Permanents) segítette. Az ülések 
előkészítése mellett egyre nagyobb szerepet vállaltak a döntések előzetes egyeztetésében. 
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munkájában, a mindössze tanácsadói jogkörrel felruházott közösségi intézménynek sem volt lehetősége a jogi 

aktusok megváltoztatására. 

A nyilvánosság előtt csak az Európai Parlament tevékenysége zajlott: az előkészített jelentések, az ülések 

jegyzőkönyvei ugyanúgy hozzáférhetőek voltak, mint a képviselők által a Tanács és a Bizottság tagjaihoz 

intézett kérdések, s az ezekre adott válaszok. Ezzel magyarázható, hogy föderáció hívei az EP szerepének 

növelését szorgalmazták. A hatvanas évtized végén, a hetvenes évtized elején két terület került a figyelem 

középpontjába: az ellenőrzési jogkör kiterjesztése a közösségi költségvetésre és az általános, titkos és közvetlen 

európai választás bevezetése. 

A Közösségek 1970-től vezették be a saját forrásokon alapuló finanszírozást. Ezzel egy időben született döntés 

arról, hogy az ún. nem kötelező kiadások területén az EP felülbírálhatja a Tanács által jóváhagyott bizottsági 

előterjesztést. 1975-től kaptak lehetőséget a képviselők arra, hogy egyrészt a kötelező kiadások – közös 

agrárpolitika költségei – területén is javaslattételi joggal éljenek, másrészt – kétharmados többséggel – a 

Bizottság költségvetési tervezetét elvethessék. 8 A kiadások ellenőrzésére két módszert alkalmazhat az EP. A 

költségvetési tartalékba helyezés azt jelenti, hogy a Parlament azokat a kiadási előirányzatokat, amelyek 

teljesítéséhez meghatározott új jogszabályok szükségesek – ezek elfogadásáig – zárolhatja. Az összeg 

felszabadítását mindig a Parlamenttől kell kérni. A képviselők másik költségvetéssel kapcsolatos jogköre a 

zárszámadás felülvizsgálata, melynek keretében a Bizottság által elkészített beszámolóról nyilatkoznak az EP 

tagjai. 

A közvetlen képviselőválasztásra már a Római Szerződés is lehetőséget biztosított. Az EP 1961-ben, 1963-ban, 

és 1969-ben is javaslatot dolgozott ki a metódus bevezetésére, a tagállamok azonban nem tudtak megállapodni 

az egységes választási eljárás mikéntjében. Ennek okán 20 éven keresztül maradt a Montánunió keretében 

kialakult forma, vagyis a nemzeti parlamentek által delegált képviselői megbízatás. Az 1969-es amszterdami 

csúcstalálkozón elfogadott új közösségi célkitűzések meghirdetése – tehát a mélyítés és a bővítés jegyében – 

újra napirendre került a közvetlen választás kérdése. Az EP tagjai mind erélyesebben törekedtek kompetenciáik 

bővítésére, melynek alapját a közvetlen választás által megvalósuló legitimációban fedezték fel. Érvrendszerük 

alátámasztására a Közösségek bővülését is felhasználták, hivatkozva arra, hogy a legrégebbi parlamenti 

hagyományokkal rendelkező Nagy-Britannia közösségi tagsága hozzá kell, hogy járuljon a Parlament 

demokratikus jogainak növeléséhez. (Laczkóné, 1999) A Tanács 1974 decemberében határozott arról, hogy a 

közvetlen európai választások menetét mielőbb ki kell dolgozni. Sajátos felhangot adott a döntésnek az a tény, 

hogy ezen az ülésen létrehozták az Európai Tanácsot is, azaz rendszeresítették az állam- és kormányfők 

csúcstalálkozóit. Ez a – szerződésekbe csak 1992-ben beillesztett – szervezet egyértelműen a kormányközi 

döntéshozatali szintet erősítette, létrehívása a de Gaulle-i konföderációs koncepció térnyerésére utalt. 

Az EP 1975 januárjára elkészítette előterjesztését, amelyet 1976 júliusában a Tanács el is fogadott. Az első 

közvetlen európai parlamenti választásokat 1979. június 7. és 10. között bonyolították le. Meg kell állapítanunk, 

hogy a közvetlen választás nem töltötte be azt a mozgósító szerepet, amellyel igazolni lehetett volna, hogy az 

állampolgárok elkötelezettek az integráció mélyítése mellett. 

Mire alapozom e megállapítást? 

• A választásokon a részvétel jelentősen alacsonyabb volt, mint a nemzeti parlamenti részvételi arányok átlaga. 

Egyértelműen kiderült, hogy a lakosság kevés ismerettel rendelkezik az integráció folyamatáról csak úgy, 

mint az EP tevékenységéről. 

• A választásoknak a polgári társadalom értelmében nincs tétjük, hiszen a szavazásokon győztes politikai 

csoport nem befolyásolhatja a Tanács, vagy a Bizottság összetételét. 

• A képviselők nem tudnak kapcsolatot tartani a választóikkal. 

• A kampány nemzeti keretekben és elsősorban a nemzeti témákról folyt. 9 

• A mandátumokért küzdő nagy ideológiai pártok – kezdeményezéseik ellenére – sem tudtak egységes európai 

programot kidolgozni, s az a gondolat fel sem merült, hogy közös listákat indítsanak. 

                                                           
8 Erre eddig két alkalommal került sor: 1979–ben és 1984–ben. Meg kell jegyeznem, hogy mind a kétszer az európai választások évében 

történt a Bizottsággal szembeni fellépés. Ennek az eszköznek az alkalmazását – szerintem – elsősorban az EP identitásának igazolási 

kényszere indokolta. 
9 A kampányokról Tuka, 2004, illetve későbbi fejezetben. 
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• Nem sikerült egységesíteni a választási rendszereket: az országok többsége saját történelmi hagyományait 

követte. 

• A nemzeti struktúrától jelentősen eltérő mandátumszám miatt a választópolgárok nem hagyatkozhattak 

szavazási tapasztalataikra. 

• Az euro-választások eredménye azt igazolta, hogy a szavazók sokkal inkább a kormányukról mondtak 

véleményt, semmint az európai integrációról. 10 Ezt igazolják a választási eredmények: amennyiben a nemzeti 

parlamenti választáshoz közeli időpontban tartották az euro-választásokat, a győztes erő a kormányt alkotó 

párt volt (pl. 1979-ben a brit Konzervatív Párt), míg gyakran a kormánnyal szembeni elégedetlenség az 

ellenzéki erőknek kedvezett. 

• A létszámában jelentősen megemelkedett EP-be 11 beválasztott képviselők is csalódtak, mivel 1986-ig alig 

bővült jogkörük. 

Tehát a demokrácia egyik alappillérének alkalmazása nem jelentette automatikusan sem az intézmény 

szerepének növekedését, sem a szupranacionális szint demokratizálódását. 

2. Közvetett és közvetlen demokrácia az EU-ban 

Természetesen nincs arra mód, hogy részletesen elemezzem az egyre szorosabb gazdasági együttműködés 

nyomán kialakuló európai kormányzás különlegességeit. Témánk szempontjából az a fontos, hogy a nyolcvanas 

évek második felétől egyre sürgetőbben merült fel az Európai Közösségek demokratikus deficitjének – illetve a 

demokráciadeficitnek 12 a problémája. A demokrácia elvárása és érvényesítése az európai integráció 

fejlődésének jelentős kérdése. Az Európai Unió – e különleges nemzetközi szervezet – szerkezetében helye van 

a közvetett és a közvetlen demokráciának is. E kategóriákat a hagyományos nemzetállami felfogástól eltérő 

módon értelmezem. A közvetett demokrácia kifejezést a tagállamok szintjén jelentkező demokráciára, míg a 

követlen demokráciát az uniós intézmények működésének kritériumaira használom. 

Az integráció közvetett demokratikusságát a tagállamok politikai berendezkedése szinte automatikusan 

biztosította. Ezt igazolja egyrészt, hogy a dél-európai államokkal csak a demokratizálódási folyamataik 

megindulása után merült fel a csatlakozási tárgyalások megkezdésének lehetősége. Másrészt, amikor 

egyértelművé vált a volt szocialista országok igénye az európai uniós tagságra, a Bizottság 1992 decemberében 

nyilvánosságra hozta a „Szorosabb társulás felé Közép- és Kelet-Európa országaival” című jelentését, melyet az 

Európai Tanács 1993 júniusában, Koppenhágában fogadott el. A tagsági kritériumok tükrözték egyrészt az Unió 

értékközösség-jellegét, másrészt útmutatást adtak a további fejlődéshez. „A tagság elengedhetetlen feltétele, 

hogy a csatlakozásra váró országok rendelkezzenek olyan intézményi stabilitással, amely garantálja a 

demokratikus és jogállami rendet, az emberi jogok, valamint a kisebbségek jogainak védelmét és tiszteletben 

tartását ”. 13 Ezek az adott tagjelölt állam politikai rendszerére vonatkozó előírások napjainkig meghatározóak. 

Ám nincsenek egyértelmű mérő eszközök, amelyek a demokrácia mértékét korrektül jeleznék, jelezhetnék. Erre 

két példa napjainkból: Törökország közel két évtizede kéri a teljes jogú tagságot, ám az emberi jogok 

megsértésére hivatkozva az EU rendre elutasító álláspontot képvisel a kérdésben, holott Lettország és 

Észtország esetében az orosz anyanyelvűek diszkriminációja nem jelentett anno hasonló akadályt. 14 Az 

országokban a gyülekezési jog megsértése kapcsán felmerülő rendőri túlkapásokat az EU az adott tagállam 

belügyének tekinti. 

Ám az Amszterdami Szerződés óta – egyre finomodó eszköztárral – van már lehetőség arra, hogy az Unió 

alapelveit megsértő tagállam tagsági jogait felfüggesszék, miközben a tagságból fakadó kötelezettségeket 

teljesítenie kell. E dokumentumban iktatták be a cikkelyek közé először a demokratikus jogállam és emberi 

jogok tiszteletben tartásának alapelveit. (Urwin, 1998:255) 

Az Európai Unió működésében követelt közvetlen demokrácia feltételezi, hogy az integrációs döntéshozatal és 

ellenőrzés a minél szélesebb állampolgári részvételre épüljön. Ennek igénye markánsan az Európai Parlament 

                                                           
10 Kivételnek kell tekinteni Dániát, ahol a megszerezhető mandátumok (16) többségét a „Populista Mozgalom az EGK ellen” csoportosulás 

érte el. 
11 A Parlament létszámának alakulása: 1958:142.; 1973:198; 1979.: 410; 1981: 434; 1986:518; 1995:626; 2004:432; 2007:785; 2009:736. 
12 Véleményem szerint ez a korrektebb kifejezés, ami tükrözi, hogy a hagyományos demokrácia-felfogás nem érvényesül a Közösségben. 
13 Részletesen a Magyarország és az Európai Unió c. fejezetben. 
14 Igaz, az összehasonlítás – mint oly gyakran más körülmények között is – sántít, hiszen nem „őslakosok” jogainak megsértéséről 
beszélhetünk Lettország és Észtország esetében, de az adott lakosság 20-30%-a kétségtelenül elnyomott kisebbségi helyzetben él. 
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tagjaitól eredt, azaz az ún. demokráciadeficit leküzdése a nyolcvanas évtized második felében került a figyelem 

középpontjába, mégpedig az európai integráció mélyítésének hatására. 

E sajátos kifejezés egyik első meghatározását az Európai Parlament fogalmazta meg még 1988-ban. Miként e 

helyen olvashatjuk: a jelenség onnan eredeztethető, hogy a nemzeti parlamentek hatásköreik egy részét a 

nemzeti szintről a közösségi szintre ruházták át, ám úgy, hogy a törvényhozói jogköröket nem a demokratikusan 

választott Parlament, hanem a Tanács birtokolja. E felfogás szerint a deficit kiküszöbölhető az EP hatásköreinek 

jelentős bővítésével, mely folyamat az alapító szerződések módosításával meg is indult: a konzultációs eljárás 

mellett a Parlament vétójogot kapott az I pillért (gazdasági és monetáris ügyek) érintő nemzetközi szerződéseket 

– többek között az új tagok felvételét – illetően. A Maastrichti, az Amszterdami és a Nizzai Szerződések tovább 

bővítették az EP hatásköreit, mivel az 1992-ben bevezetett együttdöntési eljárásokban tárgyalandó kérdések 

számát folyamatosan növelték a konzultációs vagy együttműködési eljárások rovására. Így ma már a gazdasági 

uniót érintő döntések jelentős hányadában a képviselők jogot nyertek arra, hogy véleményükkel – nagyon 

bonyolult eljárás során – módosítsák, vagy akár el is vessék a Bizottság és a Tanács előterjesztéseit. Bár az euro-

képviselők és az EP munkáját elemzők 15 hangsúlyozzák, hogy a Tanácshoz és a Bizottsághoz képest még 

mindig redukáltak a lehetőségeik, látnunk kell, hogy az utóbbi két évtized intézményi fejlődésének igazi 

nyertese a Parlament volt. Természetesen a kritikák jogosak, amennyiben a nemzeti parlamentek helyzetével 

vetjük össze az EP jelenlegi helyzetét: az intézménynek még mindig nincs törvénykezdeményező jogköre, a 

rendeletek végrehajtására alig van rátekintése, a biztosok kiválasztásában ma sincs szerepük a képviselőknek. 

Az EP tagjai igyekeztek a parlamentekre jellemző ellenőrző tevékenységüket a Bizottságra, mint „kvázi” 

kormányra kiterjeszteni, e törekvés azonban csak részben járt sikerrel. A döntéshozó fő testület továbbra is a 

Tanács maradt, a Bizottság sokkal inkább szakértői, s nem politikai testület. Mindez abból következik, hogy az 

Európai Unió semmiképpen nem tekinthető föderatív államnak, s a jelenlegi változások mellett is megmaradt a 

kormányközi és szupranacionális együttműködés tereként. 

3. Viszonyrendszerek tisztázatlansága 

Az Európai Unió kritikusai alapjaiban kérdőjelezik meg a demokráciadeficit elleni küzdelem értelmét. 

Véleményük szerint az eurobürokrácia, az átláthatatlan döntéshozatali rendszerek, az integráció céljának hiánya, 

s az ebből fakadó sodródás nem teszi sem lehetővé, sem szükségessé a szupranacionális szervezetek erősítését, 

lakossági elfogadottságuk növelését. 

Paul Thibaud (2006:26) vitatta Jacques Delors bizottsági elnök „korlátlan fejlődésre ítélt Európa” koncepcióját. 

Arra hívta fel a figyelmet, hogy a nemzetek állandó politikai bizonytalanságban élnek, mivel egyrészt megingott 

az európaiak önazonosságát biztosító szimbólumrendszer, másrészt az integráció a liberális individualizmus 

kiteljesedését szolgálja a nemzeti közösségi érdekekkel szemben. Szerinte Európa lényege a politikai tér 

korlátozása, mivel az európai szabványosodás csökkenti a politikai képzelőerő esélyeit. (uo.:35) A szabályok 

túlburjánzása „szupertörvényhozást ” eredményez, amely nem demokratikus, hiszen „kívülről és fentről ” próbál 

csak kommunikálni az emberekkel. „A néptől elzárva sokkal könnyebben döntenek a felelős 

hatalomtechnikusok”. (uo.:39) Az 1992-ben írt művében Thibaud Európát centralizált államszövetségként írta 

le, ahol a nemzetállami bürokrácia segítségével építik le a nemzetállamot. Ebben a konstrukcióban az elsődleges 

szereplőnek az Európai Bizottságot jelölte meg, amely nem demokratikus, hiszen egyszerre szabályozó, 

kezdeményező, sőt döntéshozói és bírói jogosítványokkal is rendelkezik egy-egy szakpolitikát illetően, tehát 

nem érvényesülnek a hatalommegosztás elvei. Ráadásul a Bizottság nem felelős népképviselet előtt és nincs 

kollektív felelőssége sem. (uo.:31) (Ennek azért ellentmond, hogy az EP lemondathatja a biztosok kollégiumát.) 

Kétségtelen azonban, hogy a főigazgatóságok és egyéb bizottsági szervek tevékenysége szinte átláthatatlan, 

ellenőrizhetetlen. 

Roland Vaubel (2004:20-21) sajátos magyarázata szerint: Az EGK létrehozása „rászedési kísérlet”, mivel a 

nevében gazdasági integráció, de valójában kül- és biztonságpolitikai célokat szolgált: „a politikusok zavaros 

bort kínáltak a polgároknak. Ezen alaphelyzet csalafintaságában kereshetjük a sokat kifogásolt 

»demokráciadeficit« okát, eredetét.” „Nincs szükségünk európai beavatkozó államra, amely befelé és kifelé 

egyaránt ütőképes és »cselekvőképes«.” (uo.:81) Könyvében Vaubel sorra veszi az intézményeket, rámutatva 

működésük belső ellentmondásaira és összehangolatlanságukra. A kritikai szemléletet jól mutatják könyvének 

fejezetcímei is: „Központosítás, avagy a politikusok kedvence”, „Az önmagát képviselő Parlament”. Szerinte az 

EP: 

                                                           
15 A magyar szerzők közül lásd: Navracsics 1998; Kende - Szűcs 1998 ; Ilonszki Gabriella 1998. 
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• sokkal inkább a Bizottság szövetségese, mint ellenőre. „Egyik EU-s intézmény nem vájja ki a másik 

szemét.”(uo.:149); 

• nem a hatalom középpontjában, hanem „árnyéklétben tengődik”; 

• nem demokratikus, mert nem igazán reprezentatív: a tagállamok nagyságából fakadó különbségek miatt 

lehetetlen reális mandátumarányokat kialakítani; 

• tevékenységéről a közvélemény semmit nem tud; 

• képviselői irritálóan túlfizetettek. 

Mindezek alapján Vaubel úgy véli, az EP jelenlegi működési módszerei alkalmatlanok a demokráciadeficit 

csökkentésére. (uo.:152) 

A zárt ajtók mögött ülésező Tanács minősített többségi döntéshozatali rendszere segítségével túllépett a 

kormányközi szinten. A Tanács és a Bizottság együttműködése leginkább egyeztetői jellegű, és az irányelvek 

áthelyezése a nemzeti jogba olyan kötelezettség, amely alapján a Tanács ellenőrzi a nemzeti parlamenteket és 

nem fordítva. A nemzeti parlamenteknek nincs érdemi beleszólási lehetősége az Unió működésébe. A 

csúcstalálkozók a magamutogatás fontos eszközei. Médiaeseménnyé változtak, amelyeket átlengi a kölcsönös 

dicséret, függetlenül a pártcsaládoktól „nemzetközi hatalom-megőrzési szövetség géváltak”(uo.:135) 

Az Európai Bizottságot a technokrata szakpolitikusok helyett volt miniszterek alkotják. A szerző lesújtó 

véleményét jól tükrözi az az idézet, amit felhasznál: „Ha öreg a nagyapa, irány Európa.” (uo.:133) A Bizottság 

kitermelte az eurokráciát, amely az Unió bővülésével egyre kevésbe lesz hatékony, ráadásul saját, szervezeti 

létszámnövekedése is jelentős (1960-1990 között átlagosan évi 7,6%, majd a 2004-es bővítés hatására mintegy 

30%-os). Ez az új elit igyekszik munkahelyét megőrizni, hiszen jelentősen nagyobb fizetést kap, mint az azonos 

beosztású nemzeti hivatalnokok. [már 1998-ban közel 80%-kal magasabb volt a jövedelmük (uo.:144)] 

A demokráciadeficit jelenségét tűzte zászlajára az ír euroszkeptikus mozgalom is. 2008-ban a Lisszaboni 

Szerződésről szóló népszavazási kampány során Declan Ganley, a Libertas párt vezetője egyértelműen 

kinyilvánította követelésüket: ne lehessen többé a közvélemény hozzájárulása nélkül újabb hatásköröket átadni 

Brüsszelnek. Elfogadhatatlannak tartották, hogy az Európai Tanács jövendő elnöke és az Unió esetleges 

külügyminisztere senki felé nem elszámoltatható, nem választott. 16 (A Lisszaboni Szerződés szerint mind a két 

személyt a hivatalban lévő állam- és kormányfők választanák, akik azért rendelkeznek nemzeti legitimációval.) 

Meglátásom szerint napjainkban a döntés előkészítés átláthatatlan, kusza hálójában érhetjük leginkább tetten a 

demokráciadeficit jelenségét. Egy-egy megoldandó ügy kapcsán már a Bizottság főigazgatóságaiban megindul a 

különböző alternatív megoldások keresése és számuk csökkentése. A Bizottság több száz munkacsoportot, ad 

hoc bizottságot kér fel a szövegtervezet véleményezésére. Ezek az elvileg szakmai csoportok nyilvánvalóan 

meghatározott részérdekek mentén fejtik ki álláspontjukat. Utána a ma már többé-kevésbé nyilvántartott lobbi 

szervezetek igyekeznek nyomást gyakorolni megbízóik érdekében, és veszik fel a formális vagy informális 

kapcsolatot a közösségi intézményekkel. Mindezen lépéseket a demokratikus ellenőrzés és nyilvánosság teljes 

hiánya jellemzi. 

A kérdés kapcsán Beck és Grande fogalmazták meg az egyik legsajátosabb véleményt, miszerint nem érdemes 

azt vizsgálni mit kellene Európában demokratizálni, hiszen az Unió nem halad az állammá válás irányába, 

helyette egy poszthegemón birodalom valósul meg a szemünk előtt. (Beck, 2007:312-315) A szerzők felteszik a 

kérdést: lehet-e egy birodalmat demokratizálni, egy birodalmat, melyet csak részben alkot az Unió, hiszen azon 

kívül, egyéb formákban több országot is magába integrál. Az európai államokban nagyon különböző 

berendezkedések, a részvételi jogok és formák aszimmetriája jött létre. Ez a különbözőség a legfontosabb elem, 

amely megakadályozza a demokratikus részvételt. Beck és Grande továbbá problémának érzik, hogy az EU-ban 

a politikai hatalom nem koncentrálódik, hanem fragmentálódik, számos szint között oszlik meg. Így a 

hagyományos résztvevői demokrácia soha nem lesz számon kérhető, hiszen nincs a parlamentnek felelős 

kormány, sem európai politikai kultúra. Mindez nem azt jelenti, hogy nem lehet demokratizálni a birodalmat, de 

más elveket kell hozzá kidolgozni, például a képviseleti demokrácia mellett sokkal inkább az európai 

referendumok kaphatnának teret. 

A koncepció sok valós kritikai elemet tartalmaz, azonban a szerzőpáros által vizionált Európai Birodalom 

meglátásom szerint ma még nem létezik. Az a terv például, hogy minden fontos kérdésben az Unió 

                                                           
16 http://www.bruxinfo.hu/index.php?lap=dokument/dokument&dok_id=24934 

http://www.bruxinfo.hu/index.php?lap=dokument/dokument&dok_id=24934
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állampolgárai kezdeményezésére egyszerre tartsanak népszavazást, egy sokkal tudatosabb, európai identitást is 

tartalmazó, deliberatív politikai kultúrát feltételez. 

4. Az uniós állampolgárság csökkentheti a 
demokráciadeficitet? 

A globalizáció a 20. és a 21. század olyan új folyamata, amelyet elsősorban a fejlett országok lakossága nagyon 

nagy kihívásként él meg. Hiszen egyrészt hihetetlen lehetőségek nyíltak meg a technika segítségével: a tér és az 

idő összeszűkült és kitágult egyszerre. Az információk dömpingje, az utazás gyorsasága, a fogyasztói 

társadalom létrejöttének hatásai világméretűvé változtatták a kozmopolita szemléletet. Másrészt megfigyelhetők 

az e szemlélettel szembeni félelmek. Az emberek úgy érzik, hogy a korábbi kis közösségeik felbomlottak, 

gyakran megszűntek azok a keretek és korlátok, amelyek a hétköznapi kapcsolataikat szabályozták, elvesznek a 

hírek halmazában, s életvitelüket kényszeresen egyre gyorsabb fordulatszámra kell kapcsolniuk. 

Tolmácsok és szakfordítók az EU intézményeiben 

 

Forrás: EUtube 

Az Európában szervesen fejlődő nemzetállamok a második világháborút követően elveszítették befolyásukat a 

nemzetközi tér és kapcsolatok elsődleges irányítására. Ezzel egy időben az államok feladatai és kompetenciái 

mind a gazdaság, mind a szociálpolitika területein jelentősen növekedtek. Az európai integráció eszközöket 

biztosított arra, hogy részint növelje a tagállamok szerepét a világkereskedelemben, szabályrendszerével 

befolyásolni próbálja a multinacionális gazdasági teret, részint külső forrásokat is bevonjon a megnövekedő 

állami kiadások finanszírozására. Meg kell azonban állapítanunk, bár az integráció atyjai abban reménykedtek, 

hogy a sikeres együttműködés automatikusan elvezet az Európai Egyesült Államokhoz, ez a folyamat sem 

politikai értelemben, sem az identitás szintjén nem következett be. Az integráció, különösen a fejlettebb 

tagállamok polgárai számára, rövid távon kiadásaik növelésével jár, s az előnyök csupán hosszabb 

időintervallum után láthatóak. Amikor a nyolcvanas évtized második felében az európai politikai elit elkötelezte 

magát az integráció mélyítésére, szembekerült azzal a kihívással, hogy ehhez az állampolgárokat is meg kell 

nyerni. E folyamat fontos erjesztője lett az Európai Parlament. 

Az Európai Közösség több mint 50 éves múltjának vizsgálata alapján leszögezhetjük, hogy az EP képviselőinek 

döntő többsége elkötelezett híve volt az integrációnak – s az ma is. E cél érdekében alakult ki az a metódus az 

EP-ben, hogy a képviselők nem a nemzeti hovatartozásuk, hanem politikai ideológiák mentén létrejövő 

csoportok szerint foglalnak helyet. S bár napjainkban olyan csoportok is alakulnak, amelyek belső politikai-

ideológiai kohéziója nagyon gyenge, vagy euroszkeptikus álláspontra helyezkednek, a képviselők döntő 

többsége a nemzeti attitűddel szemben a közösségi gondolkodást tükrözi. 

Részben a nemzeti állampolgári tudat csökkentését és a közösségi gondolkodás erősítését volt hivatott szolgálni 

az EP közvetlen választásának bevezetése is, azonban a nemzeti keretben zajló választások nem vittek közelebb 

az európai egységes politikai tér megteremtéséhez. Az első szavazás alacsony részvételi mutatói, valamint a 

közvetlenül választott képviselők szűk körű kompetenciáik okán kialakuló elégedetlensége vezetett oda, hogy az 

EP tagok új javaslatokkal álltak elő. Az egyik ilyen – később kiemelkedő jelentőségűnek bizonyuló – 

változásokat kezdeményező frakcióközi csoport volt a Krokodil-klub, amelyet Altiero Spinelli szervezett. Az 

egyik strasbourgi étteremben rendszeresen összejövő képviselők az Európai Unió létrehozását szorgalmazták. 

Tevékenységüket az 1984 februárjában „Az Európai Uniót létrehozó szerződéstervezet” elfogadásával zárták le. 

Bár a 410 képviselő közül csak 311 vett részt a szavazáson, de közülük 237-en támogatták az alkotmány-jellegű 

dokumentumot. Ennek 3. cikkelye tartalmazta az uniós polgárság javaslatát: „Uniós polgárság – A tagállamok 

polgárai egyben az Unió polgárai is.” 17 A javaslat természetesen továbbra is a nemzeti állampolgársághoz 

kötődött. Az uniós polgárok részt vesznek a jelen szerződés által kialakított politikai életben, élvezik azokat a 

jogokat, amelyeket az Unió jogrendje elismer . A következőket hangsúlyozta a megszavazott tervezet: 

• megilleti az uniós polgárokat a petíciós lehetőség joga: a Parlament által organikus törvénnyel szabályozott 

módon fordulhatnak petícióval a Parlamenthez; 

                                                           
17 Idézi: M. Duverger, 1995. 106. o. 
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• az Unió köteles biztosítani – a szerződés életbe lépését követő két éven belül – a személyek szabad mozgását, 

a belső határokon a személyi ellenőrzés megszüntetését; 

• az Unió megosztott felelősségű a gazdasági integrációhoz nem tartozó területeken, úgy mint a szociálpolitika, 

az oktatás és a kultúra tárgyköreiben. Ennek keretében az uniós polgárságnak nagyobb hangsúlyt kell kapnia: 

A célból, hogy a polgárok támogassák az uniós identitás megerősödését, biztosítani kell a munkavállalás, a 

lakhelyválasztás és az oktatás szabadságát; 

• meg kell határozni a közös képzés tartalmát; 

• támogatni kell a közös kutatásokat. 

„Természetesen” a Tanács érdemben nem tárgyalta e szerződéstervezetet, talán mert ekkoriban még nem 

fogalmazódott meg a döntéshozókban a mélyítés ily mértékű igénye. Másrészt kiemelendő, hogy bár a 

kezdeményezés lehetőségét nem vonták kétségbe az állam- és kormányfők, az Európai Parlament hivatalos jogi 

felhatalmazással nem bírt e tekintetben. A mélyítés helyett sokkal inkább napirenden volt ezen időszakban a 

bővítés kérdése, hiszen a Spanyolországgal és Portugáliával folytatott csatlakozási tárgyalások éppen a végső 

fázishoz közeledtek. Így, bár Spinelli és követői remélték, nem tartottak a soron következő EP választásokkal 

párhuzamosan népszavazást a tervezetről. 

5. Uniós állampolgárság 

A Krokodil-klub előterjesztése később mégis hatással lett az uniós polgárságot bevezető Maastrichti 

Szerződésre. Fontos felidéznünk, hogy az uniós polgárság csak kiegészíti a nemzeti állampolgárságot és 

közvetlen kötelezettségeket nem keletkeztet, csupán többletjogokat biztosít. Az állampolgári tudatosság új 

dimenzióját jeleníti meg, amely a korábban említetteken túl kiterjed arra is, hogy az európai parlamenti 

választásokon és a helyi szavazásokon – függetlenül állampolgárságuktól – az aktuális lakóhelyük szerint részt 

vehetnek a polgárok, továbbá az EU területén kívül bármely tagállam konzuli védelme megilleti őket. Az Unió 

állampolgárai a közösségi intézményekkel kapcsolatos sérelmeik kivizsgálására beadvánnyal fordulhatnak az 

EP mellé telepített ombudsmani hivatalhoz. Az 1995-től Strasbourgban tevékenykedő Európai Ombudsmanhoz 

évente átlagosan 3500 panasz érkezik. 18 

Sajátos ciklikusság ismerhető fel abban, hogy 10 évvel a Krokodilklub előterjesztését követően újabb tervezet 

készült az EP-ben, amely már „Az Európai Unió alkotmánytervezete” címet viselte. Duverger szerint, bár jóval 

kidolgozottabb javaslat készült, a képviselők kisebb hányada támogatta: 155-en szavaztak mellette, 87-en 

elutasították, míg 46-an tartózkodtak. (Duverger, 1995) A dokumentum első – Elvek című – fejezete foglalkozik 

az uniós állampolgárság kérdéseivel. A 3-7 cikkely a már ratifikált Maastrichti Szerződéshez hasonlóan 

határozza meg a kategóriát: minden személy, aki tagállam állampolgára az Unió polgára is. Külön törvényben 

akarták szabályoztatni az uniós és az önkormányzati választójogot, leszögezve újra, hogy az lakóhely szerint 

megilleti az EU valamennyi polgárát, függetlenül a nemzeti állampolgárságtól. Új elemként fogalmazták meg 

viszont, hogy minden polgárnak joga van az Unió teljes területén politikai aktivitást folytatni. 

Nincs módom végigelemezni az uniós polgársággal foglalkozó közösségi dokumentumokat, azonban látnunk 

kell, hogy a kilencvenes évtized változásai – a bővítési hullám, főleg a mélyítés – akkor lehet sikeres és 

eredményes, ha a tagállamok lakossága is azonosulni tud e közösségi értékekkel. Az Alkotmányszerződés 

kidolgozása ezt a célt is szolgálta, hiszen az Alapvető Jogok Chartájának beemelése a dokumentum szövegébe 

viszszatükrözte az uniós specifikumú emberi, szociális és demokratikus jogok megerősítésének igényét. Miért 

tartották szükségesnek e folyamat elindítását 2001 márciusában a Tanács, a Bizottság és a Parlament elnökei? 

Már a Nizzai Szerződést előkészítő kormányközi konferenciára készülő EP határozat is javaslatot tett arra, hogy 

a Charta legyen része a megújított szerződésnek. 19 Ezt részben azzal indokolták, hogy ily módon a csatlakozásra 

váró államok lakossága is könnyebben megismerheti, elfogadhatja és átérezheti a közös európai értékeket, 

jogokat és kötelezettségeket, amelyek az uniós polgárságban is testet öltenek. Ugyanakkor a régi tagállamok 

számára is tükröt próbáltak tartani ezzel a képviselők, mivel az ezredfordulón megerősödő – az integrációt 

elutasító és a bezárkózást, idegenellenességet hirdető – pártokkal szemben a közös elveket hangsúlyozták. Az 

Alkotmányszerződés I-10. cikkében rendelkezik az uniós polgárságról, fontos azonban megjegyezni, hogy az öt 

többletjog megvalósítására és végrehajtására vonatkozó szabályokat az Unió politikáival és működésével 

                                                           
18 http://www.europarl.europa.eu/eplive/expert/shotlist_page/20090416SHL53819/default_hu.htm 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_308_en.pdf 
19 Résolution du Parlement européene avec ces propositions pour Conférence intergouvernementale. A5-0086/00. 2000. 04. 13. 

http://www.europarl.europa.eu/eplive/expert/shotlist_page/20090416SHL53819/default_hu.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_308_en.pdf
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kapcsolatos rendelkezések között találjuk (III-125-129. cikkek), mivel a másodlagos jogforrásokat erre a 

jogalapra lehet elfogadtatni. (Horváth, 2005/2:219) 20 Másrészt itt kerül kimondásra a polgárok egyenjogúsága. 

Harmadrészt a részvételi demokrácia elveinek megfelelően az Alkotmány lehetőséget ad polgári 

kezdeményezésre, azaz egymillió uniós állampolgár aláírása nyomán a Bizottság köteles foglalkozni az adott 

témával. 

Meggyőződésem, hogy az Európai Unió 2005-ben élte át legnagyobb válságát, amikor népszavazás alapján két 

alapító-tagállam polgárai is elvetették a nagyon széles egyeztetéssel készült Alkotmányszerződést. Különösen 

meglepő volt a holland „nem” szavazatok győzelme, hiszen az országot az egyik legelkötelezettebb 

integrációpárti tagállamként ismertük meg. (A bevezetőben idézett közvélemény-kutatási adatok alátámasztják 

ezt.) Az uniós polgárság problémájának szempontjából elgondolkodtató, hogy Hollandiában először tartottak 

uniós kérdésről népszavazást, és a választópolgárok elutasították a demokrácia növelését zászlajára tűző 

intézményi átalakításokat. Az EU egésze, de a holland és a francia kormány számára is kínos népszavazási 

„eredményt” sokan értékelték 21 , keresve a kiutat a krízisből. A tagállamoknak 2007 végére sikerült ez, amikor 

az állam- és kormányfők aláírták a Lisszaboni Szerződést, melybe több intézményi átalakításra vonatkozó 

rendelkezést is átemeltek Alkotmányszerződésből. 2008. június 12-én aztán az írek népszavazáson utasították el 

a Lisszaboni Szerződést. Az Európai Parlamentben tartott ülésen jobboldali képviselők zöld pólóban és ír 

zászlóval jelentek meg, „tartsák tiszteletben az ír nép akaratát” feliratokkal. A Bizottság elnöke azt válaszolta, 

hogy tiszteletben tartják a népszavazás eredményét, de egyúttal sajnálatosnak nevezte, hogy Írország elutasította 

az Unió demokratikusabbá és átláthatóbbá tételét. 

A jelenlegi helyzet a három sikertelen népszavazás után változatlan, azaz a 2001-es szabályozás érvényes, 

hiszen a Lisszaboni Szerződés ratifikációja nem fejeződött be. Témánk szempontjából az Alapvető Jogok 

Chartájának V. „Állampolgárság” cikke bír elsődleges jelentőséggel. E dokumentum adta az alapját az uniós 

polgársággal foglalkozó európai parlamenti jelentésnek, amely már a negyedik volt a sorban és 2001 májusától 

2004 áprilisáig vizsgálta a kérdést. [2005/2060(IN)]. 22 A 2006 januárjában tárgyalt jelentés hangsúlyozta, hogy 

az uniós polgárság individuális jogokat tartalmaz területi és politikai egységre támaszkodva, amely alapja lehet 

az EU további politikai fejlődésének. Ebben a szellemben egyrészt a tartósan EU területén élő és dolgozó nem 

tagállamból származó polgárokkal kapcsolatos ellentmondásokra hívta fel a figyelmet. Mivel a tagállamok 

eltérően szabályozzák az állampolgársági kérdéseket, valamint a vonatkozó jogokat és kötelességeket, ezért az 

uniós polgársághoz köthető jogok is eltérőek. Másrészt a jelentés rámutatott, hogy az Unióban súlyos a 

képviseleti és résztvevői demokrácia krízise, ami az euro-választásokon a legszembetűnőbb. Ennek kapcsán a 

dokumentum indokoltnak tartja az uniós polgárság erősítését, továbbá kiemeli, hogy a népszavazási kudarc után 

újra kell indítani a vitát az EU jövőjéről. 

Az EP ezen feszültségek feloldása érdekében javasolta: 

• Nem megsértve a tagállami kompetenciákat, harmonizálni kell az állampolgárság elnyerésének kritériumait. 

• Az uniós polgárság ne kiegészítő legyen, hanem segítse a harmadik államból származó, az Unió területén 

hivatalosan tartózkodó személyek lakóhelyi beilleszkedését. 

• Minden EU állampolgár nemzeti hovatartozásától függetlenül aktív és passzív választójoggal rendelkezzen a 

lakóhelye szerint illetékes helyi, regionális és uniós voksolások esetében. 

• Az adóterhek növelése nélkül, de a polgárok közvetlenül fizessenek uniós adót, amellyel átláthatóbbá válna 

az uniós finanszírozás. 

• 2009-ig legyen egységes euro-választási rendszer elfogadva. 

• Erősítsék meg az európai pártokat. 

A dokumentum szerint a végcél az Unió valóságos politikai közösséggé formálása. Ennek érdekében: a 

polgároknak joguk van a jó közigazgatáshoz; a közoktatásban egységes elvek alapján legyen kötelező az európai 

dimenzió tanítása; a média segítségével polgárokhoz közeli kommunikációt kell kialakítani. 

                                                           
20 Horváth Zoltán-Ódor Bálint: Az Európai Unió Alkotmánya. hvgorac. 2005. 219. o. 
21 Néhány szerző közülük: Dehousse (2005), Giddens (2007), Costa (2007), Marján (2007). 
22 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+R EPORT+A6 -2 0 05 - 0 
411+0+DOC+XML+V0//HU&language=HU 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+R%20EPORT+A6%20-2%200%2005%20-%200%20411+0+DOC+XML+V0//HU&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+R%20EPORT+A6%20-2%200%2005%20-%200%20411+0+DOC+XML+V0//HU&language=HU
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Az elkészült jelentés sajátossága, hogy már az illetékes, előterjesztő bizottság sem állt ki mellette teljes 

vállszélességgel (bár 25-en támogatták, de 15-en ellenezték). A címében rögzített céloknak kevésbé felelt meg a 

dokumentum, mely sokkal inkább az uniós polgárság továbbfejlesztésére tett javaslatot. Az igen magas számú 

elutasítás mögött nyilvánvalóan az a félelem is meghúzódott, hogy a tagállamoknak szuverenitásuk egy újabb 

szeletét kellene feláldozniuk, amennyiben az állampolgárság kritériumainál is érvényesítenék az uniós 

jogharmonizációt. 

2006. január 16-án Giusto Catania 23 raportőr a plenáris ülésen rámutatott azon ellentmondásra, miszerint a 

globalizálódó világunkban a lakosság növekvő része nem önszántából települ át egy másik országba, vagy 

kontinensre, hanem a változó gazdaság következményeként. Ennek nyomán egyre kevésbé alkalmasak azok a 

nemzeti és nemzetközi jogi normák a polgárok közötti kapcsolatok szabályozására, amelyek a 19. század 

folyamán váltak evidenciává. A vitában említett példa – amikor olasz szülők gyermeke kizárólag Dél-

Amerikában élve is élvezi az uniós polgárság előnyeit, míg az évtizedek óta legálisan Olaszországban lakó és ott 

adót fizető marokkói nem – igazolja, hogy ez az átalakulás megállíthatatlan és a nemzeti, nemzetközi 

szervezeteknek mielőbb alkalmazkodniuk kell megfelelő szabályozások kialakításával. A raportőr javaslata: öt 

éves hivatalos uniós tartózkodás után az adott személy európai állampolgárrá válhasson. Ugyanakkor már az 

előterjesztő is utalt arra, hogy két politikai csoport – a néppárti és az európai demokraták – elutasítják ezt a 

javaslatot. 

Franco Frattini biztos szerint a lakosság 70%-a ismeri és támogatja az uniós polgárságot, ám sokan nincsenek 

tisztában a tényleges jogokkal és kötelezettségekkel. Mint az olasz politikus megjegyezte, az európaiak 

kétharmada úgy véli, hogy az uniós polgárság a nemzeti parlamenti választásokra is jogot ad a lakóhely szerinti 

országban. A biztos egyetértett az EU-ban legálisan élő külföldiek jogait illető javaslattal, azonban annak 

megvalósítását több lépcsőben vélte elérhetőnek. Mint leszögezte, először a tartózkodás hosszának egységes 

értelmezésében kellene megállapodni, s csak ezt követően lehet a regionális, helyi politikába való bevonásukról 

tárgyalni, amely Frattini szerint eredményesen segítheti az érintett személyek oktatását, nyelvi készségük 

fejlesztését és ezzel együtt politikai integrációjukat. 

A néppárti Panayotopoulos-Cassiotou, a petíciós albizottság előadója szintén támogatta a jelentést, mivel az 

petíció benyújtására ösztönöz úgy az Európai Ombudsman, mint az EP vonatkozásában. Ugyanakkor a 

képviselőnő rámutatott, hogy hiba volt figyelmen kívül hagyni a letelepedés szerinti uniós polgárság gondolatát. 

A néppárt véleményével Ionnis Varvitsiotis ismertette meg a képviselőket. Szerinte a jelentéstervezetet vissza 

kell vonni, hiszen az túllépi a hatályos szerződési kereteket. A felszólaló költői kérdéssel fordult társaihoz: „az 

önök országának közvéleménye elfogadná az európai adó gondolatát ”? 

A szocialista csoport nevében Marie-Line Reynoud jelezte, hogy az előterjesztés támogatandó módon számos 

kompromisszumos elképzelést magában foglal, a képviselő ugyanakkor felhívta néhány fontos új elemre a 

figyelmet: egyrészt a Bizottság dolgozzon ki fehér könyvet az uniós polgárságról. Másrészt a tagállamok 

hozzanak létre egy közös európai választási térképet. 

A liberális csoport nevében felszólaló Ignasi Cambo rámutatott, hogy Európában egyetlen politikai entitás van 

ma még: az állam. Ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. A csoport megközelítése azért sajátos, mert bár elvileg 

támogatták a jelentést, a gyakorlati megvalósulását jóval hosszabb időszak alatt tartották lehetségesnek. 

Ugyanakkor Cambo az EP és a nemzeti parlamentek sokkal szorosabb kapcsolatáért is szót emelt. 

Tatjana Zdanoka, a zöldek képviselője megragadva a jelentés adta tematikai lehetőséget közel fél millió uniós 

lakosra hívta fel a figyelmet, akik a Szovjetunió megszűnésével elvesztették korábbi állampolgárságukat, 

egyúttal politikai okok miatt nem válhattak az észt, vagy a lett társadalom teljes jogú tagjaivá. Mint a 

képviselőnő leszögezte, mielőbb megoldást kell találni e problémára, s a benyújtott előterjesztés éppen alkalmas 

lehet erre: a lett- és észtországi (főként orosz) kirekesztettek lehetnek az első jelöltjei az Unió „civil polgára” 

státusznak. 

Jesn-Peter Bonde a Függetlenek és Európai Demokraták (IND/ DEM) részéről olyan kooperációra helyezte a 

hangsúlyt, amely nem vezethet el egy közös európai állam megalakulásához. Az állampolgárság, mint a dánok 

már 1992-ben hangsúlyozták, csakis állam által szabályzott jogi státusz lehet, ezért Bonde – képviselőtársai 

nevében – elutasította az uniós polgárság kiterjesztéséről szóló javaslatot. 

                                                           
23 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CR E+2 0 0 6 0116+ITEM- 
015+DOC+XML+V0//HU&language=HU. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CR%20E+2%200%200%206%200116+ITEM-%20015+DOC+XML+V0//HU&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CR%20E+2%200%200%206%200116+ITEM-%20015+DOC+XML+V0//HU&language=HU
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Az éles vita hangnemére jellemző volt, hogy az előterjesztést ellenzők – akik a hozzászólók többségét alkották – 

groteszknek, sőt aberráltnak és ostobaságnak vélték a jelentést. Eva Klampt az érem másik oldalára fókuszálva 

hangsúlyozta: a javaslat szerint, ha egy amerikai polgár több mint öt éve az EU-ban él, akkor megkapva a 

sajátos uniós polgárságot többlet jogai lesznek, hiszen szavazhat mind az euro-, mind az amerikai képviselőkre. 

A szavazás eredménye végül a jelentés elutasítása lett. 24 

Jól érzékelhetően kerültek szembe az előterjesztés kapcsán az olyan európai értékek, amelyek között csak 

mellérendelő viszonyról lehet beszélni: a nemzethez tartozás, az európai identitás, a tolerancia, a szuverenitás, a 

munkavállalás szabadsága és a munkahelyek védelme. Ugyanakkor látnunk kell azt is, hogy az Európai Unió 

olyan kihívások előtt áll, amelyek megoldása, a nagy közös projektek megvalósítása csak akkor lehetséges, ha a 

polgárok is magukénak érzik ezeket. 

Az uniós állampolgárság kérdése 2007-ben aztán újra a plenáris ülés napirendjére került, amikor az EP 

november 28-án az Alapvető Jogok Chartájának decemberi ünnepélyes kihirdetését tárgyalta. 25 A dokumentum 

nem került a Lisszaboni Szerződés szövegébe, csupán kiegészítő jegyzőkönyvként csatolták, így a Tanács – a 

kihirdetéssel – jogilag kötelező szintre emelte. A vitában a portugál külügyminiszter hangsúlyozta, hogy az 

európai jogok e katalógusa biztosítja, hogy az Unió polgárait minden közös projekt középpontjába helyezik. 

(Érdekes megfogalmazás és mutatja a plenáris viták kissé túlzó és teátrális jellegét. Hiszen a charta alapjában a 

tagállamok által korábban elfogadott nemzetközi egyezmények egységes szerkezetbe foglalása. Kétségtelen 

tény, hogy a gazdasági és szociális jogok először szerepelnek teljesen egyenrangúként a politikai és polgári 

jogokkal.) 

A felszólalásra emelkedő néppárti képviselő elmondta, hogy minden tagjuk kitűzőt visel: „Igent mondunk 

Európa értékeire”, ezzel is jelezve menynyire fontosnak tartják a chartát. (Az EP abból a szempontból is sajátos, 

hogy – elsősorban a nyelvi sokszínűség miatt – jóval kevesebb a hagyományos bekiabálás, mint a nemzeti 

parlamentekben. Ritka az, amikor egy-egy csoport a hozzászóláson túli eszközökkel is megpróbálja értésre adni 

véleményét. Az utóbbi évtizedben azonban több alkalommal kellett a mindenkori elnöklőnek „rendre utasítani” 

a képviselőket, zászlók lengetése, transzparensek felmutatása 26 , többletjelentést kifejező trikók viselése stb. 

miatt. Meglátásom szerint leginkább az ülések állandó internetes közvetítése és a média figyelmének felkeltése 

motiválja ezeket az akciókat.) 

A hozzászólók közül többen nem értettek egyet a charta kötelezővé tételével, mivel nem látták világosan milyen 

hatása lesz annak saját államuk jogrendjére; egy-egy jogi eljárás indításánál milyen konfliktust okozhat a charta 

a strasbourgi emberi jogi bíróság és a luxembourgi Európai Bíróság között. Persze az egyet nem értők többnyire 

arra hivatkoztak, hogy eszük ágában sincs támogatni egy európai szuperállam megteremtését. 

2009 tavaszán fogadta el az EP az európai polgársággal kapcsolatos problémákról és lehetőségekről szóló 

jelentést. 27 Ebben reagáltak a képviselők a Bizottság – európai polgárságról szóló – ötödik jelentésére. 

Kiemelték, hogy a 2004–2007-es időszak különleges jelentőségű volt, mivel az új tagállamok polgárai közül 

sokan éltek az uniós állampolgárság adta szabad költözés és munkavállalás lehetőségével. Éppen ezért a jelentés 

nem a harmadik országból betelepültek, hanem a tagállamok polgárainak problémáival foglalkozik. Nevesítik az 

eltérő konzuli védelem kérdését, az információáramlás gondjait és az uniós polgárok ismereteinek hiányát. A 

dokumentum külön foglalkozik a romák nehéz helyzetével, mintegy másodrangú állampolgárságukkal. A 

jelentés felszólítja a Bizottságot, dolgozzon ki a „polgári kezdeményezés” végrehajtására irányuló eljárásokat, 

és vizsgálja felül a „Polgárok Európáért” programot úgy, hogy jobb kommunikációs lehetőségek nyíljanak, s 

eredményesebben bevonhatók legyenek a civil szervezetek a döntések előkészítésébe. Az előterjesztés 

hangsúlyozza, hogy a szabad mozgás és tanulás lehetőségeit ki kell terjeszteni, hogy ezáltal erősödjön az 

Unióhoz való tartozás érzése. A 65. pontban megfogalmazott megállapítások, feladatok, elvárások jelzik: az 

uniós állampolgárság kérdése egyáltalán nem lezárt és megoldott, szorosan összefügg az uniós identitás 

formálásával. 

A plenáris vitákból is jól érzékelhető, hogy a képviselők látják, tudják azt a paradox helyzetet, amelyet Philippe 

Schmitter találóan fogalmazott meg: „az individuumok és csoportok az EU-n belül tudatára ébredtek annak, 

hogy az EU-szabályozás és direktívák mennyire befolyásolják mindennapi életüket, ám a döntésekre úgy 

                                                           
24 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20060116+ITEM-

015+DOC+XML+V0//HU&language=HU 
25 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CR E+2 0 0 7112 8+ITEM- 
014+DOC+XML+V0//HU&language=HU 
26 Egyik legemlékezetesebb akció USA és a tagállamok közötti ellentétek kiéleződésénél volt látható, amikor az iráni háborús tervekkel 

egyet nem értő országokra tett negatív jelzők miatt a képviselők jó része transzparensekkel tüntetett. 
27 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-0204&language=HU&ring=A6-2009-0182 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20060116+ITEM-015+DOC+XML+V0//HU&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20060116+ITEM-015+DOC+XML+V0//HU&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CR%20E+2%200%200%207112%208+ITEM-%20014+DOC+XML+V0//HU&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CR%20E+2%200%200%207112%208+ITEM-%20014+DOC+XML+V0//HU&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-0204&language=HU&ring=A6-2009-0182
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tekintenek, mint amelyeket távoli, titkos, értelmezhetetlen és elszámolhatatlan módon hoznak. […] Az 

európaiak, helyesen, vagy helytelenül, az integrációs folyamat kiszolgáltatottjainak érzik magukat, amelyet nem 

értenek, nem képesek ellenőrizésük alatt tartani – bármennyire élvezzék is annak anyagi előnyeit.” (Miszlivecz, 

2005:126) Ezért is jelenik meg újra és újra a nyilvánosság kérdése, amely a demokrácia egyik alapelve. A 

nyilvánosság különösen súlyosan sérült az Európai Tanács tevékenységének nyomon követésénél. Az ülésekről 

a sajtótájékoztatók mellett ma már hozzáférhetők bizonyos dokumentumok, azonban a tagállamok szavazati 

arányai továbbra sem válnak ismertté. Ráadásul a tagállamok kormányai a gazdaságosság által megkövetelt – a 

jóléti államban megszokott támogatások csökkentését jelentő – lépéseket a Közösség által kikényszerített 

döntésekként próbálják kommunikálni, ami a lakosság euroszkeptikussá válását váltotta ki. 

2009 januárjában a civil párbeszéd témája került napirendre. 28 Az előadó hangsúlyozta, hogy az Unió 

intézményei és a polgárok közötti kapcsolat nem megfelelő és a demokrácia jegyében a civil társadalom 

támogatása, a sokoldalú dialógus kialakítása szükséges. Felhívta arra is a figyelmet, hogy új kategóriaként jelent 

meg a civil párbeszéd, amelyet az egyértelműség és az átláthatóság elveire kell építeni. A kommunikációért 

felelős biztos a 2008 őszén aláírt „Partnerség az Európáról szóló kommunikációért” dokumentumra hívta fel a 

figyelmet, amely reális lehetőséget ad majdan a civil szervezeteknek, hogy bekapcsolódjanak az aktív 

párbeszédbe. 

Gurmai Zita magyar képviselő írásban szólt hozzá a vitához, és rámutatott, hogy nehézséget jelent a civil 

szervezetek definiálása. Ettől függetlenül – mint megjegyezte – a demokrácia szélesítése miatt elengedhetetlen a 

nyitottabb, átláthatóbb döntéshozatal és az érdemi információhoz jutás. 

A felvázolt kezdeményezések ellenére a demokrácia-deficit hosszú távon meghatározza az Európai Unióról 

szóló politikai és politológiai vitákat, egyúttal szembesít azzal a problémával, hogy egy önként felvállalt 

együttműködés demokratikus államok között sem képes ezt a kihívást automatikusan megoldani. Ezt segítheti 

elő, ha szembenézünk azokkal a problémákkal, amelyek mérgezik az Unió légkörét. 

6. Az Európai Unió harca a korrupcióval 

„A tapasztalatok szerint nincs olyan ország vagy intézmény a világon, amely mentes lenne korrupciós ügyektől 

vagy a hivatalnokai által elkövetett kötelességszegésektől.” 

OLAF Misszió 

A liberális piacgazdaság háború utáni megerősítése, majd előnyeinek minél jobb kihasználása – ez volt az egyik 

fő motiváló tényező, amely elősegítette az európai országok szoros együttműködését. Ebben a folyamatban úgy 

tűnt nincs helye a korrupciónak. 29 A tagállamok demokratikus berendezkedése, a jól működő és plurális média, 

a független igazságszolgáltatás, a piac szabályozott folyamatai megakadályozzák a pénzszerzés és -költés nem 

legális formáit az integráció szintjén. Sajnos ez az előfeltevés nem igazolódott a napi gyakorlatban. 

Attól az időszaktól kezdve, hogy az Európai Közösség jelentősebb belső forrással rendelkezett, megfigyelhető, 

hogy a visszaélés kísérlete és kísértete belengi ezt a politikai teret is. 

Az EU szintjén három fő területen vizsgálható a korrupció: 

• a szupranacionális intézmények munkatársainál 

• a közösségi források felhasználásánál 

• a tagállamok szintjén, amikor az EU a közös értékek betartására próbál ösztönözni. 

Természetesen a harmadik területre találjuk a legtöbb példát – különösen 1998 óta, amikor is megindultak a 

tárgyalások a kelet-közép-európai államokkal, ám e kérdéskör ezúttal mégsem kerül az elemzés középpontjába, 

csupán abban az esetben utalok rá, ha konkrét következménye lett az adott témában történt elmarasztalásnak. 

6.1. Korrupció a szupranacionális intézmények munkatársainál 

                                                           
28 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20090112+ITEM-

019+DOC+XML+V0//HU&language=HU 
29 A „Korrupció és politika” 2009 júniusában Pécsett tartott konferenciára készült előadás nyomán. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20090112+ITEM-019+DOC+XML+V0//HU&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20090112+ITEM-019+DOC+XML+V0//HU&language=HU
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Közismert tény, ám talán nem árt felidézni, hogy az integráció eddigi történetében a legnagyobb korrupciós 

botrány 1998 végén robbant ki. A közösségi éves költségvetés és zárszámadás elfogadása az Európai Parlament 

kompetenciája, amelyhez az Európai Számvevőszék nyújt segítséget konkrét elemzés formájában. Az 1996. évi 

zárszámadásáról szóló beszámoló a biztosok költségeinél gyanús pénzmozgásokra tett utalást. 

Kisfilm az EU költségvetéséről 

 

Forrás: EUtube 

Ennek nyomán a Parlament nem fogadta el a beszámolót, sőt Pat Cox, a liberális csoport elnöke bizalmatlansági 

indítványt kezdeményezett az Európai Bizottság ellen. A két nagy frakció azonban nem támogatta a 

kezdeményezést, bár arról megállapodtak, hogy egy öttagú független parlamenti szakértői bizottságot állítanak 

fel az eset kivizsgálására. 1999. március 15-ére készült el a testület jelentése, amelyben egyértelműen 

bebizonyosodott, hogy Edith Cresson francia biztos visszaélt hatalmával, illetve uniós forrásokat magáncélokra 

használt fel. A Bizottság elnöke lemondásra szólította fel kollégiuma tagját, ám ezt nem sikerült elérnie. (Ez a 

tény is egyértelműen igazolta, mennyire sajátos viszony jellemzi az Európai Bizottságot. Az elnök nem tudja 

érdemben befolyásolni a biztosok kiválasztását, összetételét, nincs világos hierarchikus viszony a kollégiumban. 

Mind a kinevezésről, mind a visszahívásról az adott tagállam kormánya dönt.) Ezért – megelőzendő a 

bizalmatlansági indítvány parlamenti felvetését és megszavazását – Jacques Santer a Bizottság nevében még 

azon a napon benyújtotta a testületi lemondásról szóló nyilatkozatot. 

Santer március 22-én az EP plenáris ülésén ismertette a Bizottság deklarációját. 30 Úgy fogalmazott, hogy az 

európai együttműködés egyik legnehezebb időszakát éli, amely a biztosok kollégiuma számára súlyos szakmai 

és személyes megpróbáltatást jelent. A leköszönő bizottsági elnök hangsúlyozta, mindenben támogatták a 

parlamenti szakértői bizottság munkáját, és amint ismertté váltak a konklúziók, hezitálás nélkül benyújtották a 

lemondásukat. Santer leszögezte: a krízis jó lecke, és az európai intézmények mély, alapvető reformját kell 

szolgálnia. Egyúttal a távozó biztos reményét fejezte ki, hogy meg lehet alapozni Európa átláthatóbb, 

demokratikusabb és felelősebb működését. 

A deklarációhoz senki nem szólt hozzá, ám a következő napirend keretében Joschka Fischer német 

külügyminiszter, mint a Tanács elnöke foglalkozott a kialakult helyzettel. Köszönetet mondott a képviselőknek 

a tárgyszerű vizsgálatért és a parlamenti felügyelet szakszerű alkalmazásáért. Ugyanakkor – mint megjegyezte – 

a Bizottság is méltó a dicséretre, hiszen a bővítés és mélyítés érdekében az Agenda 2000 kidolgozásával nagyon 

jelentős volt a testület közel ötéves tevékenysége. Fischer szerint a Bizottság lemondása igazolta, hogy 

Európában a demokratikus elvek érvényesülhetnek, és formálódóban van az európai demokratikus 

parlamentarizmus. A német politikus leszögezte, a Bizottság az Európai Közösség megalapításától 

kulcsintézmény, az európai politikák fejlődésének motorja. Fischer lenyugtatva a kedélyeket bejelentette, hogy a 

Bizottság Főtitkárságán működő koordinációs részleget átszervezik és létrehozzák a Bizottság korrupcióellenes 

irodáját az OLAF-ot (Office Europeén de Lutte Anti-Fraude – Európai Csaláselleni Hivatal). 

A vitához 60 képviselő szólt hozzá, mely jelezte a téma fontosságát. Felhívták a figyelmet, hogy az EP 

költségvetési ellenőrző bizottsága már 1998 tavaszán is látott problémákat, majd 1999 januárjában felszólították 

Edith Cressont a lemondására, amit a biztos azonban nem tett meg. Fischerrel egyetértve a képviselők is 

ugyanakkor kiemelték, hogy a biztosok kiemelkedő munkát végeztek. A tanulság: az átláthatóság jelentős 

további növelése szükséges. Ezt a hiányosságot tükrözik a közvélemény-kutatási eredmények is, az uniós 

állampolgárok szerint a legnagyobb gond a túlbürokratizált, ellenőrizhetetlen integrációs működés. 

6.2. Az Európai Csaláselleni Hivatal 

A korrupciós botrányt követően gyorsan felállt az új hivatal, mely 1999 júliusától látja el feladatait. Az azonnali 

szervezeti reagálást segítette, hogy az Európai Bizottság Főtitkárságán már 1988-ban létrehoztak egy, a csalások 

megelőzésére szakosodott – a munkáját, mint az később bebizonyosodott nem hibátlanul végző – részleget, 

melynek szakértői bázisára alapozni lehetett a halaszthatatlan cselekvést igénylő időszakban. Jelentős újítás a 

korábbi struktúrához képest, hogy bár továbbra is a Bizottság egyik szerveként tartjuk számon a hivatalt, az 

működése során külső befolyásoktól mentesen, szabadon vizsgálódhat, sőt tevékenységét is külön biztos 

felügyeli. 
                                                           
30 http://www.europarl.europa.eu/debats/debats?FILE=99-03-
22&LANGUE=FR&LEVEL=DOC&GCSELECTCHAP=4&GCSELECTPERS=21 

http://www.europarl.europa.eu/debats/debats?FILE=99-03-22&LANGUE=FR&LEVEL=DOC&GCSELECTCHAP=4&GCSELECTPERS=21
http://www.europarl.europa.eu/debats/debats?FILE=99-03-22&LANGUE=FR&LEVEL=DOC&GCSELECTCHAP=4&GCSELECTPERS=21
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A szervezet küldetéséről és jellemzőiről: független nyomozóhatóság, mely azonban nem alkalmazhat 

titkosszolgálati és rendőri eszközöket, csupán adminisztratív módszerekkel léphet fel a csalások ellen. Egyfajta 

európai eszköz, amely képes a határokon átnyúló bűnözés és csalás ellen fellépésre, de feladata egyúttal a 

megelőzésre irányuló eljárások kidolgozásában való részvétel is. Az eredményesebb munka érdekében a 

tagállamok továbbá létrehozták az Európai Bizottság Csalások Megelőzésének Koordinációjával Foglalkozó 

Tanácsadó Bizottságot (CoCoLAF – Comité Consultative pour la Coordination de la Lutte Contre la Fraude), 

melynek keretében az OLAF és a nemzeti hatóságok együttműködnek, irányelveket, beszámolókat fogadnak el, 

és tájékoztatják a közvéleményt az esetleges szabálysértésekről. 

Az OLAF nemcsak a tagállamokban, de harmadik országokban is végezhet vizsgálatokat a nemzeti partnereivel 

(illetékes rendőri és nyomozóhatósági, illetve közigazgatási szervekkel) együttműködve. Joga van betekinteni a 

közösségi intézmények adataiba, vizsgálni bármilyen számlát, belépni bármelyik épületbe és információt kérni 

bármely érintett személytől. Az OLAF vizsgálóbiztosai csak az uniós érdekeket tarthatják szem előtt, nem 

fogadhatnak el utasítást sem a kormányoktól, sem hivatali szervezetektől. 

Az OLAF létszámára vonatkozó konkrét adat nem található a honlapon. 31 2002-re 330 főt irányoztak elő a 

hivatalos státusszal nem rendelkező állománnyal együtt. Napjainkra – főként a kelet-közép-európai bővítés miatt 

– e létszám jelentősen megnövekedhetett, hiszen a tapasztalatok azt mutatják, a 2004-ben csatlakozó államok 

esetében fokozott veszélye van korrupciónak. 

6.3. OLAF és az Eurostat botrány 

A Jacques Santer által vezetett Bizottság lemondása nyomán még nagyobb figyelmet kapott a csalás, a 

korrupció elleni küzdelem. Az azóta megválasztott bizottsági elnökök programjukban kiemelték, hogy minden 

erővel fel kívánnak lépni a visszaélések ellen. Bár a biztosok tevékenységével kapcsolatban 1999 óta nem 

merült fel hasonló súlyú szabálytalanság, az Unió következő nagy botránya 2003-ban robbant ki, amikor május 

során a párizsi ügyészség, az OLAF korábbi nyomozása alapján bűnvádi eljárást indított két magas rangú 

francia hivatalos személy, Yves Franchet, az Eurostat vezérigazgatója és Daniel Byk, az Eurostat hat osztálya 

egyikének vezetője ellen. A vád szerint egy luxembourgi bankszámlán az Eurostatot megillető 900.000 eurót 

különítettek el illetéktelen módon. Uniós és francia állami nyomozók egyaránt azt feltételezték, hogy az 

ügynökség két vezetője kolosszális méretű sikkasztást hajtott végre a bankszámlán keresztül, s az elmúlt tíz 

évben akár 49 millió euró összértékben tulajdonítottak el különböző pénzösszegeket. 

2003 júniusában az európai parlamenti meghallgatáson – ahol a képviselők hevesen kritizálták az Európai 

Bizottságot, amiért az hosszú ideig semmit nem tett az egyre komolyabbnak tetsző korrupciós ügy 

felgöngyölítésére – Michaele Schreyer költségvetési ügyekért felelős biztos elismerte, hogy a költségvetési 

főigazgatóság már 2000 februárjában hivatalos figyelmeztetést kapott az Eurostatnál feltételezhetően zajló 

korrupciós ügyletekről. Ennek ellenére Schreyer leszögezte, őt magát egészen májusig nem értesítették a 

kérdésről, noha beosztottjai elég súlyosnak ítélték az ügyet ahhoz, hogy átadják azt a korrupcióügyi 

illetékeseknek. 

2003. szeptember végére készültek el azok a jelentések, amelyek a kérdéses ügyben az OLAF, a belső auditálló 

hivatal és egy speciális nyomozócsoport által végzett vizsgálat eredményeit összegezték a Bizottság számára. A 

dokumentumokból kiderült, hogy a „kiadások auditálásának totális hiánya” adott lehetőséget a sikkasztásra, ám 

azok döntő többségére még 2000 előtt került sor. 32 Az Eurostat vezetői azzal védekeztek, hogy nem saját 

meggazdagodásukra fordították az összeget, hanem a hivatal krónikus pénzhiányát próbálták orvosolni, ám a 

hatóságok luxusutazásokról, pazar hátaslovak vásárlásáról is értesültek az Eurostat röplabdacsapatának 

támogatása mellett. 

Az Európai Parlament tagjai közül többen az érintett biztosok azonnali visszahívását, nemzeti szinten 

foganatosított leváltatását követelték, ezt azonban nem érték el. 2003 novemberében plenáris ülés keretében 

vitatták meg újra a témát, minek eredményeként december 4-én parlamenti határozat született „A 

korrupcióellenes harc: eszközök és ajánlások” címmel. 33 A dokumentum utalt arra, hogy az Európa Tanács már 

elfogadott egy korrupcióellenes konvenciót, azonban azt az EU tagállamainak többsége nem írta alá, illetve nem 

ratifikálta. Az euro-képviselők ennek orvoslását kérték a kormányoktól, továbbá azt, hogy az ENSZ hasonló 

                                                           
31 http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.html 
32 Bruxinfo 2003. szeptember 27. 

http://www.bruxinfo.hu/index.php?lap=dokument/dokument&oldpath=bruxinfo/archivum/cikkek/031120rovid4.html 
33 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2003-0542+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR 

http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.html
http://www.bruxinfo.hu/index.php?lap=dokument/dokument&oldpath=bruxinfo/archivum/cikkek/031120rovid4.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2003-0542+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR
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tartalmú programjához is csatlakozzanak december 9-11. között. A határozat elítélte mind a köz- mind a 

magánszféra korrupcióját és különösen veszélyesnek találta, ha politikusokról bizonyosodik be ennek gyanúja. 

Ide sorolhatók a nemzetközi szervezetek funkcionáriusainak passzív korrumpálása ugyanúgy, mint az illegális 

pártfinanszírozás gyakorlata. Mint olvashatjuk a továbbiakban: a polgárok a politikai elitbe vetett bizalmukat 

veszítik el egy-egy ilyen ügy kapcsán, mely a demokrácia megrendüléséhez vezethet. A szólásszabadság elve 

ezen a területen különösen érvényesítendő, a média kötelessége beszámolni a korrupció jelenségeiről – szögezi 

le a határozat hangsúlyozva továbbá, hogy a korrupció elleni harc megköveteli a gyanú feltáróinak széleskörű 

védelmét. A határozat – többek között – javasolta: 

• A tagállamok mellett a tagjelöltek is kötelezően csatlakozzanak e nemzetközi megállapodásokhoz, és 2004 

januárjáig végezzék el a szükséges jogharmonizációt. 

• Az Európai Bizottság dolgozzon ki világos ajánlást a korrupcióellenes harc koordinálása érdekében. 

• A sikeres felderítést az Eurojust és az Europol is segítse, hiszen e szervezetek képesek a nemzeti szintek 

bevonásával elősegíteni a jogi és rendőrségi kooperációt. 

• A tagállamok és a tagjelöltek hozzanak létre speciális egységeket a korrupció-ellenes harc eredményesebb 

folytatására. 

• A politikai kötelezettségvállalás jegyében a Bizottság gyűjtse össze a jó tapasztalatokat és normákat úgy a 

korrupcióellenes küzdelemmel, mint a párt- és kampányfinanszírozás vonatkozásában. 

• A politikai élet helyi, regionális, nemzeti és európai szinten is legyen átláthatóbb, a pénzügyi szektorok 

ellenőrzöttebbek. 

• A Bizottság csatlakozzon az Európai Szakmai Szervezetek Chartájához, amelyben a kriminalitással és a 

korrupcióval szemben az önszabályozó rendszer erősödik, kidolgozva a jó vezetés kódexét. 

• Az európai törvénykezés egyszerűsítése és a bürokrácia csökkentése a megelőzés fontos eszköze lehet. 

A Bizottság elnöke – kihasználva az EP korrupcióellenes hangulatát – javaslatot tett arra, hogy a formálódó 

Alkotmányszerződésbe kerüljön be az európai főügyészi hivatal felállítása, amelyet több tagállam azonban 

elutasított, féltve a nemzeti bűnüldöző szervek autonómiáját. Bár e terv végül nem valósult meg, az OLAF újabb 

jogosítványokat kapott, mely segítségével a szerv képes lehet felgyorsítani az egyes vizsgálatokat. Ám ezek a 

reformok csak 2006-tól kezdtek megvalósulni, hiszen állandó kritika érte a hivatalt az elhúzódó – átlagosan 23 

hónapig tartó – vizsgálatok miatt. 

6.4. Kenőpénzek napirenden 

A szigorú fellépést indokolta, hogy az agrár biztos hivatalában is pénzért információt áruló holland 

alkalmazottra csaptak le az OLAF és a belga ügyészség emberei. A gyanúsítottként őrizetbe vett tisztviselők 

javadalmazás fejében francia és holland termelőknek elárulták a következő évre megállapított garantált 

gabonaárakat, akik ennek ismeretében adták-vették a gabonát, jelentős hasznot realizálva. 34 Összesen nyolc 

személyt vettek őrizetbe. 

2007-ben három olaszt (az Európai Bizottság egy hivatalnokát, egy európai parlamenti képviselő munkatársát és 

egy üzletembert) vett őrizetbe a belga rendőrség a tíz éven keresztül felvett több tízmillió eurós csúszópénzek 

miatt. Okirat-hamisításért, hamis iratokkal való visszaélésért, továbbá csalás és bűnszövetkezetben való 

részvétel miatt emeltek vádat ellenük. A három évig tartó vizsgálat fényt derített arra, hogy az Európai Bizottság 

egyes külföldi képviseleteinek otthont adó ingatlanok keresése és kiválasztása, illetve a biztonsági rendszerek 

telepítése során kenőpénzeket fogadtak el. A gyanúsítottak megkerülték az általános közbeszerzési eljárásokat a 

luxemburgi, a francia és az olasz bizottsági képviseletek épületeinek kiválasztásakor. 35 

2007-ben még egy ügy került a széles nyilvánosság elé: az integrációs intézmények takarítási szerződéseit 

vizsgálta az OLAF, feltételezve, hogy a színlelt szerződések nyomán el nem végzett munka után is fizettek a 

külső cégeknek. 

                                                           
34 MTI 2003. október 17. 
35 EUvonal 2007. március 28. http://www.euvonal.hu/index.php?op=hirek&id=1890 

http://www.euvonal.hu/index.php?op=hirek&id=1890
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6.5. A jog, az erkölcs és a politika vékony határmezsgyéje 

Az Európai Unióban is érvényesül az a sajátos helyzet, hogy ami nem jogszerűtlen, az ettől függetlenül lehet 

politikailag és/vagy erkölcsi szempontok szerint kérdéses és kétséges. Erre példákat a 2004 végétől 

tevékenykedő Bizottságnál is találunk. Még 2004 novemberében kellett a francia biztosnak magyarázkodni, 

amikor kiderült, hogy évekkel korábban pártfinanszírozási botrányba keveredett. A börtönbüntetéstől csak 

Jacques Chirac elnöki kegyelme mentette meg. A botrány azért robbant ki, mert az életrajzában nem szerepelt 

ennek ténye, és hallgatott róla az őt meghallgató parlamenti bizottság előtt is. Több képviselő azonnali 

lemondásra szólította fel az illetőt, Barroso, a Bizottság portugál elnöke azonban védelmébe vette kollégáját. 36 

2005 áprilisában maga a Bizottság elnöke került kellemetlen helyzetbe, amikor bizalmatlansági indítványt 

kezdeményeztek ellene. Az ügy a német Die Welt hetilap egyik cikkével indult, mely azt állította, hogy Barroso 

már felkért elnökként elfogadta egy görög hajómágnás – régi egyetemi barátja – nyaralási meghívását, utólag 

azonban kiderült, hogy az ismerős, Spiros Lastis egyik vállalata jelentős uniós források felett is diszponált 

közben. A politikai reakció nem sokat váratott magára, 2005. május 25-én az EP 75 képviselő aláírásával 37 : 

„bizalmatlansági indítványt terjeszt elő, mert ez az egyetlen eszköze arra, hogy José Barrosot, a Bizottság 

elnökét a Parlament plenáris ülése elé idézze azért, hogy magyarázatot adjon arra, hogy miként kaphatott egy 

több ezer euró értékű ajándékot egy olyan milliárdos üzletembertől, akinek egy hónappal ezután az Európai 

Bizottság 10 millió euró értékű regionális támogatást ítélt meg… A Parlament azonban hajlandó visszavonni 

ezen bizalmatlansági indítványt, amennyiben plenáris ülésén megfelelő magyarázatot kap, és ha olyan 

egyértelmű szabályokat foganatosítanak, amelyek köteleznek valamennyi biztost minden jelentős értékű ajándék 

bejelentésére.” Ezen az ülésen természetesen jelen volt José Manuel Barroso is, aki hozzászólt a kérdéshez. 

Elmondta, hogy az EP elnökének levelére kimerítő formában válaszolt, mivel az átláthatóság és a biztosok teljes 

függetlenségének elvét az Unió nagyon fontos értékei között tartja számon. Egyben újra javaslatot tett egy etikai 

kódexet összeállító konzultatív csoport felállítására, amely kidolgozná az EU munkatársaira és választott 

tagjaira vonatkozó szigorú szabályokat. (Meg kell jegyeznem, hogy 2000 novemberében erre akkor tett 

javaslatot Romano Prodi, amikor kirobbant a képviselők költség elszámolási botránya. Erre visszatérek még.) A 

vita végén Barroso részletesen vázolta, hogy több mint 20 éves barátság fűzi a nevezett illetőhöz, kinek 

luxushajóján valóban eltöltött egy hetet családjával. A Bizottság elnöke az integrációs intézmények elleni 

támadásnak értékelte a személyét megcélzó politikai offenzívát, és rámutatott, hogy barátjának bankja még 

korábban, Prodi elnöksége alatt, nyerte el az uniós pénzek kezeléséről szóló megbízatást, mikor ő maga még 

semmilyen uniós hivatalt nem viselt. Barroso hangsúlyozta, hogy az általa vezetett Bizottság mindent megtesz a 

jó kormányzás, az átláthatóság és az elszámoltathatóság további növelése, valamint a szabályok és normák 

szigorú betartása érdekében, de nem fog engedni a demagóg, populista nyomásnak. Mint megjegyezte: nem a 

magyarázkodás motiválta, amikor fontosnak tartotta a vitán való részvételt, hanem az EP és az európai 

állampolgárok iránti tisztelet, mivel úgy ítélte meg, hogy az eredményes együttműködés záloga csakis az effajta 

magatartás lehet. 

2005. június 8-án a bizalmatlansági indítványt a képviselők többsége elutasította, bár Jens-Peter Bond – a 

Függetlenség/Demokrácia politikai csoport képviselője – a szavazás előtt nagyon nehezményezte, hogy a 

frakcióvezetők nyomást gyakoroltak az EP tagjaira annak érdekében, vonják vissza aláírásukat a 

kezdeményezésről, illetve szavazzák le azt. 38 

Erkölcsileg szintén kételyeket ébreszthet az uniós polgárokban, amikor arról jelennek meg hírek, hogy a 

Bizottság elnöke saját támogatóit léptette elő az általa vezetett testületben. 39 Ellentmondásos a helyzet, hiszen az 

1999-es korrupciós botrány után alakult ki az az íratlan szabály, hogy lehetőleg 5 évnél tovább ne maradjon 

vezető uniós tisztviselő ugyanabban a pozícióban. Ehhez tudni kell, hogy az uniós bürokráciába szigorú felvételi 

versenyen helytállva lehet bejutni, ám utána az adott lehetőség nyugdíjas állásként értelmezhető. (A magasabb 

beosztáshoz még a tagállami támogatás is szükséges.) Ez viszont lehetőséget biztosít a mindenkori elnöknek, 

hogy a pozíciókkal saját belátása szerint „játsszon”, így az informális befolyásolás veszélyét érzékelhetjük itt. 

6.6. Közösségi források felhasználása 

6.6.1. Az Európai Parlament kínos órái 

                                                           
36 EUvonal 2004. november 23. 
37 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B6-2005-0318&language=HU 
38 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20050608+ITEM-006+DOC+XML+V0//FR&language=FR 
39 EUvonal 2005. november 10. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B6-2005-0318&language=HU
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Talán nem célszerűtlen visszatérni arra a problémára mit is értek korrupció alatt. A hétköznapi életünkben 

összemosódnak a következő kategóriák: megvesztegetés, előnyök érdekében ellenszolgáltatás nyújtása, 

szabálytalan elszámolás és/vagy kihasználása a laza elszámolási rendszernek, a költségek nem precíz 

megállapítása miatti viták, informális lobbizás, sőt az érdekkijárás is gyakran korrupcióként ölt testet. Az EP 

tagok ebben az évtizedben kétszer kerültek pellengérre: először 2000–2001-ben, majd 2008-ban újra felmerült a 

szabálytalan költségelszámolások kérdése. Az Európai Számvevőszék többször bírálta az Európai Parlamentet 

azért, mert az utazási költségeket átalánydíjjal számolhatták el a képviselők, függetlenül a tényleges 

felhasználástól, illetve az EP tagok közül többen bizonyíthatóan olyankor is felvettek napidíjat, amikor nem 

tartózkodtak például a plenáris ülésen. A kialakult gyakorlat szerint az EP képviselők az őket megválasztó 

államoktól kaptak – a nemzeti parlamenti képviselők javadalmazásával megegyező – fizetést, míg a brüsszeli–

strasbourgi tartózkodás árát az EP finanszírozta. Ebből jelentős feszültség származott, hiszen nagyon eltérő 

bérért kellett ugyanolyan tevékenységet kifejteni. Bár a régi tagok között is két-háromszoros lehetett a 

bérkülönbség, ez a 27 tagállam viszonylatában még jelentősebb. Már 2002-ben felmerült, hogy egységes legyen 

az EP tagok fizetése, és azt közös költségvetésből finanszírozzák, azonban az Európai Tanács ekkor még 

elutasította a kezdeményezést. 2005-ben azonban az EP elfogadta az új képviselői statútumot 40 , amely 2009 

júliusában lépett életbe. Ennek értelmében az EU által fizetett parlamenti tiszteletdíj az Európai Bíróság bírói 

alapilletménye 38,5%-nak megfelelő összeg. Az új szabályzás szerint az utazási költségeket kötelesek 

számlákkal igazolni a képviselők, de maradt azért némi „kiskapu” is, mivel az egyéb költségekre továbbra is 

érvényes az átalánydíjas elszámolás. 

2008 februárjában egy titkos jelentés borzolta fel a kedélyeket. A belső ellenőr 167 esetben vizsgálta, miként 

használják fel a képviselők a személyi hozzájárulásra kapott mintegy 17.000 EUR/hó összeget. Az ügy két 

fontos problémát vetett fel: egyrészt eddig egyáltalán nem volt szabályozva, hogyan, milyen szerződéssel lehet 

asszisztenseket, gyakornokokat ebből a keretből alkalmazni, illetve tanulmányokat megrendelni: volt, aki 

egyetlen – vélhetően rokonnak – juttatta a teljes összeget. Másrészt a jelentést kizárólag az EP pénzügyi 

ellenőrzési bizottsága kapta meg titoktartás melletti betekintésre. Hol a nyilvánosság, az átláthatóság – vethetjük 

fel joggal? 

Az asszisztencia problémájának új szabályozása szintén 2009 júliusában lépett életbe: 

• szigorúan egységes szerződéses rendszerrel lesznek alkalmazhatók a munkatársak, 

• ebben a funkcióban rokont tilos alkalmazni, 

• megszabták, az ellátmány hány százaléka fordítható tanulmányok készítésére. 

Álláspontom szerint egyik esetben sem beszélhetünk igazán korrupcióról, azonban a hiányos szabályozás és 

ellenőrzés kihasználása súlyos árnyékot vet az uniós költségvetésért felelős intézmény tagjaira is. 

6.7. Elherdált pénzek 

Az euro-képviselők az OLAF éves beszámolója kapcsán szembesülnek azzal, milyen gondok jelennek meg a 

közösségi költségvetés bevételi és kiadási oldalain. Külön elemzés tárgya lehetne e jelentéseket és kapcsolódó 

parlamenti vitákat végignézni, ám ezúttal csupán a 2003-as, illetve főként a 2007-es évről szóló anyagokkal 

foglalkozom. Az elsőre az a magyarázat, hogy ekkor, 2005-ben erősítette meg az EP az OLAF további 

fejlesztésére tett javaslatát. A dokumentumok szerint közel 1 milliárd euró 41 kára keletkezett az Uniónak a 

szabálytalan kifizetések és csalások miatt. Elsősorban a mezőgazdasági kifizetések és a strukturális alapból 

történt pénz-lehívásoknál fordultak elő szabálytalanságok, míg a legnagyobb bevételkiesést a cigaretta-

csempészet okozta. Az OLAF összegzése szerint, a szervezet megalakulása óta mintegy 5 milliárd euró jogtalan 

kifizetésre került sor, melyből mindösszesen 100 milliót sikerült visszaszerezni. Az EP tagok szerint elsősorban 

a tagállamok felelősek a szabálytalanságokért, mivel kevéssé segítik precíz adatszolgáltatással az OLAF 

munkáját. 

2009-ben Antonio de Blasio készítette a parlamenti beszámolót, amelynek hagyományos címe: „A Közösségek 

pénzügyi érdekeinek védelméről és a csalás elleni küzdelemről – Éves jelentés, 2007”. 42 A bővítés előtti 

időszakhoz hasonlítva a 2007-ben jelzett szabálytalanságok összesen 1.425 millió euró összegről szóltak, azaz 

500 millióval nagyobb az összeg, mint 2003-ban. Elmondható, hogy a problémásnak ítélt pénzfelhasználások 

                                                           
40 http://eur-lex.europa.eu/LexUr iServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005Q0684:HU:HTML 
41 EUvonal http://www.euvonal.hu/index.php?op=magazin&id=641 
42 http://www.europarl.europa.eu/sidesSearch/search.do?type=REPORT&language=FR&term=6&author=36748 

http://eur-lex.europa.eu/LexUr%20iServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005Q0684:HU:HTML
http://www.euvonal.hu/index.php?op=magazin&id=641
http://www.europarl.europa.eu/sidesSearch/search.do?type=REPORT&language=FR&term=6&author=36748
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13–18%-a tartozik a feltételezett csalás kategóriájába, míg a többi szabálytalan kifizetésnek tekintendő. Bár nem 

csekély pénzről, az EU éves költségvetésének több mint 1%-ról van szó, mégis úgy vélem ez az adat nem 

igazolja azokat, akik féltek a bővítéstől és attól, hogy az új tagállamokban nagy csalások, szabálytalanságok 

lesznek. A szabálytalan mezőgazdasági kifizetések esetében Ausztria és Svédország az a két állam, ahol a 

feltárás és kötelező bejelentés között nagy az időintervallum: 2-3 év, szemben az átlag 1,2 évvel. A strukturális 

alapoknál a Bizottság által elfogadott, megosztott irányítással működtetett új cselekvési terv a kifizetések 

ellenőrzésére még nem hozott számottevő javulást, de az évi négyszeri beszámolási kötelezettség és a 

tagállamok számára a kifizetések értékelésében nyújtott segítség várhatóan pozitív hatással lesz. Mivel a jelentés 

a tagállami bejelentésekre támaszkodik, ezért felmerülhet, hogy nem mindig ad a nemzeti közigazgatás reális 

képet a helyzetről: pl. Ciprus és Litvánia 2007-ben az ISPA-val kapcsolatban egyetlen esetet sem tüntetett fel. 

Az EP üdvözölte az új központi adatbázis létrehozását azokról, akik a közösségi alapokból részesültek és 

vélhetően csalást követtek el, vagy kedvezményezettjei voltak. Így nehezebb lesz a határtalan lehetőségek 

kihasználása. Az OLAF jelentése szerint jelenleg 3,75 milliárd euró behajtandó összeg van még mindig 

függőben, amit a szabálytalankodóknak vissza kell fizetniük. A jelentés megállapítása szerint, az 

eredményesebb felderítés érdekében a tagállamoknak, a Bizottság ellenőrző és monitoring egységeinek, 

valamint az OLAF-nak hatékonyabban kell együttműködniük, továbbá de Blasio, mint előterjesztő javaslatot tett 

egy egységes csalásellenes szabálycsomag kidolgozására is. A plenáris ülésen a magyar képviselő arra is 

felhívta a figyelmet, hogy az eredményesebb csalásellenes küzdelem érdekében a jelentést a Tanács juttassa el a 

tagállamoknak is. Az előterjesztés 2009 áprilisában került elfogadásra. 

A konkrét ügyek közül érdemes megemlíteni még egy cseh precedenst, amely a közösségi támogatások 

megcsapolását igazolja: 2009 tavaszán egy volt cseh miniszterhelyettest és társait lepleztek le, akik 2003-2005 

között mintegy 229 millió koronát (2,08 milliárd forintot) loptak el egy olyan támogatási alapból, amelyet 

Brüsszel a csehországi vállalkozásoknak szánt. 43 

6.8. A korrupció „ára” 

Az új tagállamok közül eddig csak Bulgáriával szemben lépett fel az Európai Unió. 2008 februárjában tette 

közzé a Bizottság a Romániáról és Bulgáriáról szóló átfogó jelentését, amely szerint mind a két államban még 

mindig nagyon magas a korrupció szintje, kiterjedt a szervezett bűnözés és túlságosan lassú az 

igazságszolgáltatás. Az első hírek alapján az Unió e negatív véleményének még nem voltak pénzügyi 

következményei, ám a bolgár kormány márciusban már arról számolt be, hogy az EU 190 millió eurónyi 

mezőgazdasági és egyéb támogatás befagyasztásáról határozott, habár brüsszeli források csupán 30 millió eurót 

ismertek el. 44 Az ok: az OLAF meghatározott projektek végrehajtási gyakorlata kapcsán vizsgálatot indított 

Bulgáriában. 

Mi is történt? A Bizottság egyik képviselője szerint már januárban felfüggesztették az útépítések támogatásainak 

kifizetését, míg a mezőgazdasági szakértő szerint csak nagyon csekély mértékű elvonás történt. Szergej 

Sztanisev bolgár miniszterelnök szerint szó sincs korrupcióról csak szabálytalan elszámolásokról. Kétségtelen 

tény, a 2008. júliusi és novemberi bizottsági jelentések elégtelennek ítélték a bolgár kormány korrupcióellenes 

intézkedéseit. A támogatásokból összesen 800 millió euró került zárolásra, amiből 220 millió el is veszett, 

hiszen azokat 2008 végéig lehetett csak felhasználni. Az okok között a Bizottság a következőket jelölte meg: a 

közbeszerzések átláthatatlansága, gyenge adminisztrációs és közigazgatási kapacitások, a támogatások 

felhasználásában érintett intézmények közti érdekellentétek, valamint a szervezett bűnözés elosztásba való 

begyűrűzése. Ez az első alkalom, hogy egy tagország ilyen módon esik el uniós támogatástól – emlékeztetett 

Nagy Krisztina, Olli Rehn bővítési biztos szóvivője. 45 

2009 márciusában a plenáris ülésen is napirendre került a bolgár támogatás befagyasztása. A kérdező képviselő 

szerint 320 millió euróra rúgott az érintett megvonás a Bulgária által már korábban elveszített 220 millió mellett. 

A Bizottság részéről a válaszadó jelezte, hogy mind az OLAF, mind a bolgár szervek szorosan együttműködnek, 

hogy a korrupció visszaszorítható legyen a közösségi támogatások lehívásánál. 46 

2009 májusában a Bizottság ugyan felszabadított 115 millió eurót, az összeg nagyobbik része azonban zárolt 

maradt, s két bolgár ügynökség továbbra sem vehet részt a pályáztatási eljárásban. A nevezett támogatási rész 

                                                           
43 http://www.fn.hu/kulfold/20090520/korrupcio_melegagya_eu/?hirlevelkatt=2009-05-21 
44 EUvonal 2008. március 10. 
45 EUvonal 2008. november 26. 
46 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20090312+ANN-01+DOC+XML+V0//HU&language=HU 

http://www.fn.hu/kulfold/20090520/korrupcio_melegagya_eu/?hirlevelkatt=2009-05-21
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20090312+ANN-01+DOC+XML+V0//HU&language=HU
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felhasználásának engedélyezése az euro-, és a bolgár parlamenti választásra tekintettel történt – fogalmazódik 

meg óhatatlanul a külső szemlélőben. 

A korrupció nagysága azonban oly módon lehet irritáló a bolgár társadalom számára is, hogy a július 5-én tartott 

választásokon igazából ezzel az egyszerű jelszóval az ellenzék elsöprő győzelmet aratott. 

6.9. Védekezési kísérletek 

Az Európai Unió áttekintett időszakát egyfajta korrupcióellenes állandó harcként is leírhatjuk, hiszen nem volt 

olyan év, amikor valamilyen dokumentum ne született volna ebből a célból. Mind az Európai Számvevőszék, 

mind az OLAF legfontosabb feladata a csalások és korrupció feltárása. Az elfogadott dokumentumokban – a 

valóságot jól tükrözve – sokszor összefonódik a korrupció a nemzetközi szervezett bűnözéssel, a csempészettel. 

Ezért tekinti az EU az egyik negatív jelenség leküzdésére tett erőfeszítéseket a másik gond megoldási 

eszközének. 

A Tanács 2005-ben fogadott el a korrupcióellenes politika tárgykörében nagy terjedelmű állásfoglalást, 

amelyben mind a tagállamok szerepének és munkásságának fontosságát, mind az Unió felelősségét 

megerősítette. Felhívta továbbá a figyelmet arra, hogy csak a civil társadalommal együttműködve és a gazdasági 

szereplők bevonásával lehet sikeres a korrupcióellenes harc. 

E területen a legnagyobb változást az jelentené, ha az EU, már 2005-ben megfogalmazott törekvése, – miszerint 

a Közösségnek büntetőjogi hatásköröket kell szereznie – érvényre jutna. A Bizottság elképzelése szerint 

egységes irányelvvé alakítanának át hét jelenleg is létező – a pénzmosással, a korrupcióval, az 

emberkereskedelemmel, a tengeri szennyezéssel, a számítógépes vírusokkal, valamint az euró- és bankkártya 

hamisítással foglalkozó – szabályozást, kiegészítve azokat a még nem elfogadott csalás és szellemi tulajdon 

megsértésére vonatkozókkal. A Bizottság javaslatot szándékozik tenni a minimális büntetési tételekre is, s 

amennyiben a tagállamok nem alkalmaznák azt, úgy az uniós irányelvet megsértő felet az Európai Bíróság elé 

citálnák. 47 Alapot erre a javaslatra az Európai Bíróság 2005. szeptemberi döntése adhat, amely szerint a 

Bizottság felszólíthatja a tagállamokat, hogy a környezetvédelem ellen vétőket vonják bűnvádi eljárás alá. A 

Bizottság kompetenciáinak oly mértékű kiterjesztését jelentené ezen irányelv elfogadása, amelyre még egy 

valódi föderatív államban sem nagyon van lehetősége – a politikai értelemben is hatalommal felruházott – 

kormánynak. Habár egyelőre kevés esély van az imént leírtak érvényesülésére, nem feledkezhetünk meg arról, 

hogy az integráció nem lezárt folyamat, egy-egy előterjesztés akár hosszú évekkel később is valósággá válhat. 

Az EP 2007 májusában foglalkozott a szervezett bűnözés elleni küzdelemmel. A jelentés leszögezte: a 

közlekedési, kereskedelmi és kommunikációs eszközöket magabiztosan használó szervezett bűnözés földrajzi 

terjeszkedésének egyértelműen kedvez az új, nyitottabb Európa, miközben a bűnüldözési szolgálatokat még 

mindig sok esetben terhelik a mindennapi tevékenységüket akadályozó jogi és adminisztratív kötelezettségek. A 

szervezett bűnözők dolgát könnyíti a passzív és alulinformált közvélemény, a gyakran a közigazgatásba is 

beszivárgó korrupció, valamint azok a bürokratikus nehézségek, melyek a közösségi szinten működő bűnüldöző 

szervek hatékonyságát gátolják. A képviselők az Europol és az Eurojust megerősítését, a bűnüldözéssel 

kapcsolatos nemzeti törvénykezés további harmonizációját sürgetik. Mint indokoltnak vélik, a Tanácsnak 

jobban kellene hagyatkoznia a 2007-ben életre hívott Alapjogi Ügynökség szakértelmére. Kósáné Kovács 

Magda a kérdés kapcsán tett hozzászólásában egy európai szintű tanúvédelmi program indítását javasolta, arra 

hivatkozva, hogy a kisebb tagállamok önállóan nem képesek megoldani a védett tanú elrejtését. A legfurcsább 

felvetés azonban az volt, hogy a Tanács fordítson kiemelt figyelmet azon igazgatási és politikai intézményekre, 

melyek tagjai között korábban szervezett bűnözésért elítéltek is tevékenykednek. 48 Az EP ennek kapcsán 

feltehetőleg arra akarta a figyelmet felhívni, hogy az ilyen személyek könnyebben megzsarolhatók, vagy 

befolyásolhatók. 

Napjainkban a korrupció – elsősorban az új tagállamokban – az uniós támogatások elnyerésekor, vagy a 

közbeszerzési eljárások lefolytatásakor jelentkezik. E lehetőségek csökkentését szolgálja az EP azon 2008-ban 

elfogadott javaslata, amely szerint a következő év végéig egy olyan egységes európai adatbázist kell felállítani, 

amely az összes pályázati nyertes adatait tárgyszerűen tartalmazza. Az euro-képviselők azt kérték a Bizottságtól, 

hogy már az euro-választások előtt hozzáférhető legyen az uniós támogatások minden kedvezményezettje, 

illetve azok a cégek és személyek listája, akik kötelesek visszafizetni a szabálytalanul használt támogatásokat. 

Természetesen a korrupcióellenes fellépés akkor lenne eredményes, ha az összes szakértő és lobbista neve is 

elérhető lenne ebben az adatbázisban, mely egyúttal abban is segítséget nyújthatna, hogy minél jobb minőségű 

                                                           
47 EUvonal 2005. november 24. 
48  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0213+0+DOC+XML+V0//HU&language=HU:  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0213+0+DOC+XML+V0//HU&language=HU:
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pályázatok szülessenek, hiszen a lista tanulmányozásával a pályázó képes értékelni az adható támogatásért 

elvárt tevékenységet is. 

2007 tavaszán Németország kezdeményezte egy összeurópai korrupcióellenes kapcsolattartói hálózat 

létrehozását. Elfogadott jogi aktussá 2008 októberében vált a javaslat. (Ez is mutatja az uniós mechanizmusok 

lassúságát!) A formális hálózat kiépítésének ötlete még 2006-ban született Budapesten az EU-tagállamok 

vizsgálati szervei vezetőinek éves konferenciáján. A hálózatba államonként minimum egy fő és maximum 

három szervezet lehet képviselve, de a Bizottság, az Europol és az Eurojust is küld megbízottakat. Az évente 

legalább egy alkalommal összeülő testület legfontosabb feladatai: az információcsere, a tapasztalatok átadása, a 

honlap működtetése. 49 

6.10. Vélemények – kételyek 

Ebben a számvetésben csak az utolsó évtized nyilvánosságra került néhány ügyét és az EU válaszait próbáltam 

bemutatni. Ezek a botrányok mennyire tekinthetők a „jéghegy csúcsának” – erre ma talán senki nem tudja a 

választ, ám érdekes könyvre hívja fel a figyelmet a Figyelőnet 2009. május 21-én közölt, Marta Andreasen 

„Kifosztott Brüsszel” című ismertető cikke. Az internetes portál beszámolója szerint a szerző 2002-től volt a 

Számvevőszék könyvvizsgálója, s majd’ tízezer gyanús ügyet leplezett le. Miután nem volt hajlandó – korábbi 

ellenőrizhetetlen számlák aláírásával – szabálytalanul eljárni végül fegyelmi eljárás indult ellene, és öt éves 

meghurcolás után elbocsátották. A könyvében Andreasen beszámol arról, hogy az OLAF-hoz eljuttatott fontos 

iratok szerint a Bizottságnak 200000 számlája van 45 országban, melyet képtelenség kellő alapossággal 

ellenőrizni, így a korrupt eurobürokraták számára nagy lehetőséget nyújtanak. Andreasen most már új mezben 

folytathatja a harcot a korrupció ellen, mivel a brit választók bejuttatták az Európai Parlamentbe a Független 

Párt színeiben. 

2009 májusában a Transparency International magyarországi szervezete felmérést készített 50 az 

euroválasztásokon induló pártok korrupcióellenes programjairól. A kiküldött kérdőívre a Jobbik és az LMP nem 

válaszolt, míg a Fidesz válaszlevélben leszögezte, hogy csakis a korrupció és feketegazdaság visszaszorításával 

lehetséges a kilábalás a gazdasági válságból, mely egyúttal megköveteli a közbeszerzési törvény hatékony 

módosítását is. A kérdőívre az MSZP, az SZDSZ, a MDF és a KDNP válaszoltak. A politikai szembenállás és 

rivalizálás ellenére a pártok elkötelezettnek tűnnek a korrupció elleni harcban, bár a részleteket illetően 

érzékelhetőek különbségek: 

• az egységes európai monitoring rendszer kiépítését lehetségesnek és szükségesnek is (SZDSZ) tartják; 

• a költségvetés reformját és az átláthatóság növelését egyaránt minden párt támogatja; 

• a korrupciós „feketelistát” akkor tartják bevezethetőnek, ha precízen kidolgozott a lista kezelése; 

• a kötelező lobbista-regisztert csak az MSZP nem támogatja – a párt szerint működik a mostani önkéntes 

rendszer is; 

• az uniós dokumentumokhoz való legteljesebb körű hozzáférést egyaránt szorgalmazzák a hazai politikai 

csoportok, ám az MSZP annak a veszélyére is rámutatott, hogy a Tanács munkájában így felerősödhetnek az 

informális háttéralkuk; 

• az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását főként az uniós munkatársak körében támogatják a pártok; 

• az OLAF esetében a nagyobb függetlenség előnyt jelent, de az MSZP szerint az EP felé maradjon kötelező az 

adatszolgáltatás; 

• a pártok támogatják a rendőri együttműködést a korrupció elleni harcban. 

Ezek a válaszok alapjában összecsengnek az uniós kezdeményezésekkel, ám esetleges megvalósulásuk esetén is 

csupán a következő évtized mutathatja meg hatásukat a korrupció csökkenésében. 

                                                           
49 Az EU hivatalos lapja L301/38. 2008. 11. 12. A Tanács 2008/852 IB határozata. 
50 http://www.transparency.hu/477?PHPSESSID=5a8eb163d7d3ce5b234eabd7e409aae2 

http://www.transparency.hu/477?PHPSESSID=5a8eb163d7d3ce5b234eabd7e409aae2
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7. Európai identitás – vallási gyökerek 51
 

7.1. A vita kezdete 

A 21. század elején az Európai Unió újabb kihívásokkal nézett szembe: 

• Egyértelművé vált, hogy az évtized közepére a 15 tagállam újabb 12 országot fog befogadni. 

• Bár a Nizzai Szerződés próbálta megoldani az intézményi reformokat, világossá vált, hogy nem sikerült 

minden felmerülő területen érdemi döntést hozni. 

• Érzékelhető, hogy az integráció elveszítette a korábbi érzelmi támogatást adó mozgatórugóját: az európai 

államok közötti háborúk megakadályozását. 

• Felmerült az Európa-jövőkép kialakításának, az európai értékek egyértelmű és jogilag is meghatározott 

megfogalmazásának igénye. 

E célok érdekében az Európai Parlament 2000. április 13-án határozatot fogadott el 52 , melynek második része 

már címében – „Az Unióban az alkotmányos folyamatért” – tükrözte a képviselők régi vágyát: a szerződések 

alkotmánnyá történő átalakítását. A határozat szerint az egyszerűsített szerződés első része tartalmazza az 

alkotmányos jellegű kitételeket – a preambulumot, az Unió céljait, az alapvető jogok chartáját, az 

intézményeket, a döntéshozatali eljárást és a kompetenciák megosztását a tagállamok és az Unió között –, míg a 

második a jelenlegi szerződés területeit. A nemzeti parlamentek ratifikációját csak az első részre vonatkozóan 

kérnék az euro-képviselők, a második rész elfogadása többségi szavazás után hozzájárulási eljárással történne a 

szupranacionális intézmények segítségével. E kezdeményezés 2001 tavaszán még konkrétabb formát öltött, 

amikor az Európai Parlament, az Európai Bizottság elnökei és a soros elnöki pozíciót betöltő miniszterelnökök 

felhívással fordultak a közösség polgáraihoz, vitát kezdeményezve az Unió jövőjéről. Ennek nyomán 2001. 

december 15-én az Európai Tanács Laekenben döntött arról, hogy 2002 márciusától megkezdi tevékenységét az 

alkotmányozó konvent, amelyben minden tag és jelölt állam három-három fővel képviselteti magát (egy-egy 

parlamenti képviselő mellett egy kormányképviselő), illetve az Európai Parlament 16 képviselője és a Bizottság 

két tagja vesz részt a tizenöt hónaposra tervezett tanácskozáson. A Konvent elnökének a korábbi francia 

köztársasági elnököt, Valéry Giscard d’Estaing-t nevezték ki, míg helyetteseinek pedig két korábbi 

miniszterelnököt javasoltak: az olasz Giuliano Amatot és a belga Jean-Luc Dehaene-t. Kiemelkedő jelentőséggel 

bírt ez a döntés, hiszen a tagjelölt államok is lehetőséget kaptak, hogy az integráció jövőjéről – egyenlő 

partnerként – kifejthessék véleményüket. Az ülésekre megfigyelőket küldhetett a Gazdasági és Szociális 

Bizottság, valamint a Régiók Bizottsága, továbbá az Európai Ombudsman. Az EiT arról is döntött, hogy az 

ülések nyilvánosak, munkanyelvként pedig a Közösség valamennyi hivatalos nyelvét elfogadták. 

A Konvent 2002 februárjában kezdte meg a munkáját, és október 28-án hozta nyilvánosságra az 

alkotmányszerződés előzetes tervezetét, amelyről széleskörű vitát kezdeményeztek. Ha szemügyre vesszük a 

2003 júniusáig véglegesített szöveget, láthatjuk, több kérdésben jelentős átalakításra tettek javaslatot az 

alkotmánytervezet készítői: 

• az Európai Unió egységes jogi keretet kapott, 

• az Alapjogi Chartát beolvasztották, 

• hatékonyabb eljárásokról döntöttek a minősített többségi döntéshozatal további bővítésével együtt, 

• nőttek az Európai Parlament kompetenciái, 

• új lehetőségeket kaptak a nemzeti parlamentek is, 

• új vezetői pozíciók létrehozásával kis lépést tettek egy föderatív struktúra irányába. 

                                                           
51 2009. április 3-án „Vallás, politika identitás” című konferencián elhangzott előadás alapján. A konferencia Pécs 2010 – Európai Kulturális 

Főváros felvezető évének volt egyik rendezvénye. 
52 Résolution du Parlement européen avec ses propositions pour la Conférence intergouvernementale. A5-0086/00. 2000. 04. 13. 
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Mindenezek ellenére széles körű vitát a preambulum következő mondata váltott ki: „Ösztönzést merítve Európa 

kulturális, vallási és humanista örökségéből, amely értékek révén, e hagyaték… a társadalmi élet szerves részévé 

vált ”. A szöveg bírálói a „vallási” kifejezés helyett vagy mellett a kereszténység megjelölését hiányolták. 

7.2. Európa vallási előzményei 

Kétségtelen tény, az európaiság talán legmeghatározóbb alapja a kereszténység. Ezt senki nem vonta, senki nem 

vonhatja kétségbe. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy ezek a gyökerek nagyon sokszínűek. Oskar 

Halecki már 1941-ben írt művében rámutatott arra, hogy a kereszténység előzményeként nem feledkezhetünk 

meg a zsidó egy isten-hit hatásáról és az ókori görög és római politikai, jogi, filozófiai, gazdasági 

előzményekről. A 9. századtól az Ibériai-félszigeten keresztül az arab hatás is érvényesült. Talán ritkán nézünk 

szembe azzal, ez mennyire befolyásolja még ma is mindennapjainkat. Az ókor legfőbb tudományos könyveit, 

köztük Arisztotelész életművét lefordították arabra, majd ebből vissza latinra és váltak e művek újra az európai 

tudás részei. A 10. századtól már működött a córdobai egyetem, ahol együtt tanítottak arab, zsidó és keresztény 

professzorok: Arisztotelész filozófiáját Ibn Rusd (Averoës néven lett világhírű), matematikát a francia Gerbert 

(II. Szilveszter néven későbbi pápa), míg orvostudományt Májmuni Mózes. E példa nyomán épültek ki Európa-

szerte az egyetemek a 12. századtól. 

A keresztény vallás szerepét az európai emberek gondolkodásmódjának formálásában néhány – talán kevésbé 

ismert példával – szeretném felidézni. A szerzetesrendeknek nemcsak a liturgia alakításában, a kódexek 

másolásában – így az írástudás növelésében – volt jelentős szerepük, de a földművelés kultúrájának 

fejlesztésében és az európai építészeti stílusok elterjesztésében is. Gyakran találkozunk azzal az állásponttal, 

hogy Európa határai ott találhatók, ahol még a gótika jegyei felismerhetők. A 14. század elejétől a kor 

kiemelkedő gondolkodói elsősorban a kontinens országai közötti béke megteremtésén fáradoztak. Ezt a 

„Respublica Christiana” megvalósításával remélték elérni, ahogyan Pierre Dubois írta: „A béke biztosítása 

érdekében a pápának egybe kell hívnia az összes király és fejedelem zsinatát, amely kézben tartja az államügyek 

irányítását.” 53 A 15. század zsinatai abból a szempontból voltak nagyon jelentősek, hogy nemcsak egyházi 

személyek vettek rajta részt. Konstanzban a XVI. Zsinaton (1414-17) a pápa, a német-római császár, 33 bíboros, 

5 pátriárka mellett 37 egyetem 200 képviselője és 71 fejedelem, herceg tanácskozott. Mind ennek, mind a 

későbbi bázeli zsinatnak is célja volt, hogy háború lehetetlen legyen keresztény államok között. Ezt a nagyra 

törő tervet azonban nem sikerült megvalósítani, mégis a törekvés hozzájárult a pápai hatalom megerősödéséhez 

és az országok közötti kapcsolatok rendezéséhez. A 16. századtól részint a reformáció hatására, részint a 

gazdasági, társadalmi fejlődés eredményeként a kereszténység helye és szerepe módosult Európában, de még 

1799-ben is Novalis műve „A kereszténység, avagy Európa” címmel jelent meg. 

Az európai országok békés együttműködése csak két nagy világégés kirobbantása és a súlyos 

következményeivel történt szembesülés után bontott szárnyat. A folyamat fő kezdeményezői és kivitelezői 

között döntően kereszténydemokrata politikusokat találunk: Alcide de Gasperi, Konrad Adenauer és Robert 

Schuman kapták az „alapító atyák” kitüntető címet a szociáldemokrata Henri-Paul Spaakkal egyetemben. 

Schuman „Európa a szó keresztény értelmében vett általános demokrácia megvalósulása” című cikkében 

hivatkozott a keresztény univerzalizmusra: „A demokrácia a kereszténységnek köszönheti létét… a 

kereszténység minden ember természettől való egyenlőségét hirdette… Egy keresztényellenes demokrácia olyan 

karikatúra lesz, amely vagy zsarnokságba, vagy anarchiába süllyed.” 54 Az integráció a demokratikus államok 

részvételével töltheti be funkcióját, amelyben egyenrangú felek önálló döntéseikkel lemondanak bizonyos 

döntési kompetenciáikról és ezeket szupranacionális intézményekre ruházzák. Ez a folyamat kezdődött 1952-

ben és 2002-re 15 tagállam és 12 – a csatlakozási tárgyalások közvetlen befejezése előtt álló – tagjelölt állam 

sajátos struktúrájává fejlődött. Ekkor merült fel az alkotmányszerződés igénye, amelyről már esett szó. 

7.3. Az Európai Parlament és az alkotmánytervezet 

Az uniós állampolgárok érdekeit – hitvallása szerint – elsősorban az Európai Parlament képviseli. Nyilvánvaló, 

hogy ez a téma is napirendre került a plenáris üléseken, bár az alkotmánytervezettel kapcsolatban csak 

konzultációs jogosítványa volt a képviselőtestületnek. A szövegtervezetről először 2003 szeptemberében 

tárgyaltak az EP tagjai. A raportőr Tsatsos görög képviselő – utalva az ekkor már élesedő vitára – hangsúlyozta, 

hogy az EU történelmi gyökerei keresztény jellegűek és a kereszténység meghatározó szerepet töltött be az 

európai civilizáció fejlődésében. Fontos feladatnak jelölte meg, hogy meg kell tartani a kereszténység 

                                                           
53 Pierre Dubois: A Szentföld visszaszerzéséről. Id.: Németh István: Európa-tervek. Eötvös K. Bp., 2001. 61. o. 
54 Robert Schuman: Európáért. Pro Pannonia K. Pécs, 2004, 52–53., 61., 67. 
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oktatásának súlyát, ám úgy vélte alkotmányos megerősítése leértékeli meggyőző képességét, hiszen ennek az 

érzésnek belülről kell fakadnia. A kérdéshez ekkor az Európai Néppárt – a kereszténydemokrata, 

keresztényszocialista és konzervatív csoport – képviselői szóltak hozzá. Meg kell jegyeznem, nem volt egységes 

az álláspontjuk. Elmar Brok szerint az EU értékek uniója, ami azt is jelenti, hogy erővel nem célszerű összekötni 

a vallást és a kereszténységet, hiszen ily módon sérülhet egy másik, szintén fontos érték, a tolerancia. 

Politikustársa, Tajani viszont kiemelte, hogy súlyos történelmi hiba a zsidó-keresztény gyökerek kizárása, ettől 

az intézmények laicisták, nincs elegendő erkölcsi bázisuk. A régi szólásra hivatkozott: Adjuk meg császárnak, 

ami császáré és az egyháznak, ami az egyházé. Ribeiro e Castro, az Unió a Nemzetek Európájáért csoport 

képviselője markáns véleményt mondva hangsúlyozta, hogy nem értenek egyet az alkotmányszerződés 

javaslatával, többek között a kereszténységre való utalás kimaradása miatt. 55 

Az EP 2004 májusában tért vissza a témához és a kormányközi konferencia nyomán kialakuló szöveget, az ír 

kormány erőfeszítéseit értékelte. Pöttering az Európai Néppárt elnöke hangsúlyozta, hogy számukra kiemelten 

fontos a a zsidó-keresztény örökségre való utalás a preambulumban és gratulált az ír elnökségnek, amiért az 

keményen fellépett a preambulum ilyen értelmű kiegészítéséért, ugyanakkor a képviselő megjegyezte az EP 

helye és a költségvetés kérdése prioritást kell, hogy élvezzen. 56 

Ez a megjegyzés már érzékeltette, hogy az EP tagok számára a témáról kialakult vita nem meghatározó a 

dokumentum támogatása szempontjából. Pedig nagyon jelentős személyek próbáltak nyomást gyakorolni, hogy 

ne érvényesüljön az a felfogás, amely szerint a kereszténység egyedüli megjelölése kirekesztő lenne. 

7.4. Küzdelem a keresztény értékek megjelenítéséért 

Közülük is mindenképpen ki kell emelnünk II. János Pált, aki az elsők között kérte a kereszténység megjelölését 

a preambulumban. A pápa nemcsak 2003 folyamán tett külföldi apostoli útjai során emelte fel szavát a 

„keresztény gyökerek” említése érdekében, de emlékezetes módon ugyanazon év nyarán elmondott hét egymást 

követő vasárnapi Úrangyala imádságában, valamint a 2004. március 24-én, a rendkívüli Nagy Károly-díj 

átvételekor mondott beszédében is visszatért ahhoz. A pápa alkotmánnyal kapcsolatban megfogalmazott 

elvárásainak egyik legteljesebb összefoglalója a 2002. június 20-án, az „Egy európai alkotmány felé?” című 

római konferencia résztvevőihez intézett üzenete: „Az Európai Unió bővítése, vagy még inkább, amint sokszor 

sürgettem: a kontinens »európaizálásának« folyamata olyan elsődleges feladat, amelyet bátran és gyorsan meg 

kell valósítani, tényleges választ adva azon milliók elvárásának, akik tudják, hogy közös történelem szálai 

kapcsolják őket össze, és remélik, hogy egység és szolidaritás lesz az osztályrészük. Mindez az Európai Unió 

intézményi struktúráinak újragondolását igényli, továbbá új igényeknek megfelelően egy olyan alkotmány 

létrehozását, amely kifejezésre juttatja az európai integráció céljait, az Unió hatáskörét és azon értékeket, 

amelyeken alapulnia kell.” 57 Miközben a pápa kiállt „a politikai intézmények helyesen értelmezett laicitása” 

mellett, elvárta, hogy a különböző testületek elismerjék az említett értékek „transzcendens gyökereit, ami a 

vallásos dimenzió felé való nyitásban fejeződik ki.” Minthogy az egyházak és az egyházi közösségek „továbbra 

is meghatározó szerepet töltenek be az együttélés értékeire való nevelésben, a népek kultúrájának és 

önazonosságának előmozdításában, és választ adnak az élet értelmét kereső alapvető kérdésekre… El kell 

ismerni a társadalmi életben betöltött szerepük fontosságát, valamint tiszteletben kell tartani önazonosságukat és 

önállóságukat. Ennek az elismerésnek jogi erővel kell bírnia, valamint tiszteletben kell tartania az egyházak 

azon státusát, amelyet az egyes tagállamok nemzeti jogrendjében élveznek. Más szóval, ellen kell állni annak a 

kísértésnek, hogy az európai együttélés kiépítéséből kizárják a vallási közösségek hozzájárulását, üzenetük 

gazdagságát, tevékenységüket és tanúságtételüket.” 58 

2004 májusában az Isten, a kereszténység vagy a zsidó-keresztény örökség említése mellett érveltek a lengyel, 

olasz, cseh, szlovák, máltai, portugál és litván külügyminiszterek, miközben a francia és belga politikusok pedig 

hevesen ellenkeztek. Szerintük ezen szavak beemelése kirekesztő lett volna az egyéb vallás hívei és a nem 

vallásosak irányában. A magyar kormány álláspontja a kivárás volt. Nem csatlakozott a hét külügyminiszter 

által aláírt levélhez, de nem emelt volna vétót, ha az ő álláspontjuk győzedelmeskedik. Bár a katolikus 

hagyományok talán Írországban élnek legjobban, az ír miniszterelnök – mint az Unió soros elnöke – 

rákényszerült a kompromisszum elfogadására, azaz csak a nevesítés nélküli vallási gyökerek említésére. A 

2004. júniusi Európai Tanács ülésén a lengyel miniszterelnök, Marek Belka újra megpróbálkozott a 

kereszténység „nevesítésével”, azonban, ahogyan ő maga is nyilatkozott „süket fülekre” talált. 

                                                           
55 http://www.europarl.eu ropa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20030924+ITEM-001+DOC+XML+V0//FR&language=FR 
56  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20040504+ITEM-003+DOC+XML+V0//FR&language=FR 
57 Id.: Noll Rüdiger, Az egyházak és az Európai Unió, in: A magyar egyházak és uniós csatlakozásunk. Európa lelkét akarjuk. Ökumenikus 

Tanulmányi Füzetek, 18., Budapest, 2003. március, 19. old. 
58 Id. mű: http://www.keesz.hu/node/129 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20030924+ITEM-001+DOC+XML+V0//FR&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20040504+ITEM-003+DOC+XML+V0//FR&language=FR
http://www.keesz.hu/node/129
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Látnunk kell azonban, hogy több olyan elem is bekerült az Alkotmányszerződésbe, amelyet a katolikus egyház 

egyértelműen üdvözölt. E közé tartozik az 52. cikk, amely elismerte az egyházak, vallási közösségek 

hozzájárulását a társadalom életéhez, a nemzeti hatáskört az egyházakkal kapcsolatban, illetve a nyílt, átlátható 

és rendszeres párbeszéd lehetőségét. Erdő Péter hercegprímás 2004. december 6-án a Pázmány Péter Katolikus 

Egyetemen elhangzott beszédében 59 az Alkotmányszerződésről is szólt. Hangsúlyozta, hogy bár a 

kereszténységre utaló kifejezést nem sikerült a preambulumban szerepeltetni, mégis a vita pozitív hozadéka, 

hogy a katolikus vallás és Európa kapcsolata a figyelem középpontjába került. Elismerve, hogy az európai 

államok nem vallási, felekezeti alapúak, mégis megkerülhetetlen minden európai számára a keresztény kultúra, 

a mindennapokban állandóan találkozunk a katolikus templomokkal, a keresztény művészet emlékeivel és az 

értékeink is ebben gyökereznek. 

Az Alkotmánytervezet aláírása után is több szerző visszatért e kérdésre. Mádl Ferenc már nem köztársasági 

elnökként, hanem az integráció kiemelkedő kutatójaként egy 2006-os cikkében 60 is a kereszténység megjelölése 

mellett foglalt oly módon állást, hogy bemutatta J. H. H. Weiler 2004-ben írt „Egy keresztény Európa – 

felfedezőút” című kötetét. Szerinte „Weiler munkájának külsődleges okát a tervezett Alkotmányszerződés 

azáltal adta, hogy Európa az Alkotmányszerződés preambulumában végül is szégyellte bevallani saját szellemi-

kulturális örökségét, amikor is európai örökség gyanánt csak a vallási–kulturális hagyományokról szólt, de nem 

vallotta meg Európa keresztény múltját és gyökereit. Sokan mintha szégyellnék Európát, ahogy kulturális, 

spirituális és erkölcsi értékeiben azzá lett, amivé évezredek történelmi-emberi erőinek mozgásában, az állandóan 

megújuló emberi életminőség keresésében, annyi sok önmagát pusztító erő és esemény ellenére azzá, ami ma 

Európa – Európában és a világban, ami ma az európai ember és kultúra. Sokan mondják azóta is, hogy nehéz 

lesz így szeretni az új európai architektúrát.” Mádl Ferenc szerint a preambulum azért is jelentős, mert 

kiszabadítja „az európai álmot a piac, a tőke, az áru, a kereskedelem, a technológia, a közlekedés, a 

kommunikáció konvergáló terrorja alól. Az Európai Unió nemcsak gazdasági, hanem kulturális közösség is, 

amely az európai nemzetek etikai-szellemi értékeinek kohéziója nélkül nem tud létezni. Így jutunk el oda, hogy 

Európa etikai közösséggé akkor és azáltal lesz, ha akarja saját történetének értékeit. Ez az »akarja« van most 

megírva az Alkotmányszerződés preambulumában, bár a keresztény gyökerekre való utalás nélkül, a következő 

főbb értékek nevesítésével: 

• Európa évszázadok óta létrehozta a humanizmus sok értékét, az emberek egyenlőségét és szabadságát, az 

értelem érvényesülését; 

• Európában élnek a kulturális, vallási és humanista hagyományok; 

• az ember jogainak sérthetetlensége, elidegeníthetetlensége; 

• a jog elsőbbsége a társadalmi életben; 

• a civilizáció, a haladás és a jólét útja Európa polgárai javára, beleértve a szegények és gyengébbek iránti 

szolidaritást; 

• a kontinens nyitottságát a kultúra, a tudás és a szociális fejlődés területein; 

• a demokrácia és a transz parencia a közéletben; 

• a béke, az igazságosság és a szolidaritás előmozdítása a világban; 

• a sokszínűségben az egység, a nemzeti identitás, a jövő közös építése; 

• felelősség a jövő generációk sorsáért. 

Mindezek meghatározó elvi–politikai–etikai tartalmat adnak az Alkotmányszerződés nagy 

intézményrendszerének, az új európai architektúrának, az általános célkitűzéseknek, az úgynevezett 

szabadságoknak, az intézmények (a Parlament, az Európai Tanács, a Miniszterek Tanácsa, a Bizottság, a 

Központi Bank, az Európai Beruházási Bank stb.) feladatainak és jogosultságainak, a közösségi politikáknak, a 

közösség és a tagállamok kapcsolatrendszerének, a döntéshozatali mechanizmusnak, a jogforrások és az Európai 

Bíróság, a nemzetközi kapcsolatok minőségének az Unió és az Unió többi európai állam kapcsolatrendszerének, 

különösen pedig az Unió Alapjogi Chartájának”. 61 

                                                           
59 http://www.itk.ppke.hu/karunkrol/esemenyek/Erdo_Peter_esemenyek.pdf 
60 http://www.magyarszemle.hu/szamok/2006/1/egy_kereszteny_europa 
61 Id. internetes cikk 

http://www.itk.ppke.hu/karunkrol/esemenyek/Erdo_Peter_esemenyek.pdf
http://www.magyarszemle.hu/szamok/2006/1/egy_kereszteny_europa
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2005 nyara azonban megpecsételte az Alkotmányszerződés sorsát: a francia és a holland népszavazások 

elutasító döntései levették a napirendről a dokumentumot. Ezt a súlyos válságot az Unió vezetői úgy oldották 

meg, hogy a hagyományos szerződés formájába átültették az intézményi módosítások többségét. Az aláírt és 

2009. december 1-én életbe lépett Lisszaboni Szerződés 2. bekezdése alapjában megőrizte a korábbi 

preambulum szövegét: „Ösztönzést merítve Európa kulturális, vallási és humanista örökségéből, amelyből az 

ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen jogai, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, valamint a 

jogállamiság egyetemes értékei kibontakoztak…” 62 

Miért nem bontakozott ki újra a vita? Meglátásom szerint e szerződést mindenki a laicista államok közötti 

megállapodásnak tekintette és nem elsősorban értékek meghatározójának. Ebből a szövegből kimaradtak azok a 

szimbolikus elemek is, amelyek szerint az Unió önálló zászlóval, himnusszal rendelkezik. Az európai identitást 

erősítő hagyományos jelképek továbbra sem kötelező jellegűek. A vallás kérdése ugyanakkor nem került, nem 

kerülhet le a napirendről. Ezt igazolja az is, hogy az egyik legjelentősebb szakmai folyóirat, a Politique 

Européenne 63 2008-ban egész számot szentelt a témának „Isten messze van Brüsszeltől?” címmel. 

A bevezető cikk, melynek szerzői François Foret és Xabier Itçaina, az „Isten messze van Brüsszeltől. A vallások 

informális europaizálódása” címet adták írásuknak, utal a korábbi vitákra. A tematikus szám részint ennek, 

részint egy ebben a témában tartott 2006-os és konferenciának az apropóján született meg 64 . A szerzőpáros 

szerint az egyházi szervezetek integrációs félelmeinek okai között találjuk, hogy Európa alapjában, értékeiben 

individuális, s elutasítja a kontrollt, a politikai struktúra pedig mediatizált, így kevésbé alkalmas értékek 

közvetítésére. Az állam-egyház viszonya történelmi probléma, amely még ma is hat. Ugyanakkor új aspektus 

jelent meg mind az egyházi szervezetekben, mind a társadalmi igény szintjén: kiterjeszthető-e az europanizáció 

„a mélybe”, a helyi társadalmakra, és ebben a folyamatban milyen szerepet játszhat a vallás. A múltban 

egyértelműen identifikációs bázis, a társadalmi együttélést meghatározó szereplő volt. De napjainkban felmerül 

az informális europanizáció ezen a hálózaton keresztül is, mint folyamatok együttese. Az egyház 

transznacionális fenomén, így alkalmassá válhat a szupranacionális értékek terjesztésére, egyben államközi, 

ugyanakkor nemzeti struktúrával is rendelkezik. 

A folyóirat cikkei ezeket a szempontokat elemzik részletesen. Az egyes írások megállapításaiból jól 

következtethetünk azokra a kihívásokra, amelyek megszabják – a vallási gyökereken túllépve – az Uniót, az 

államok és állampolgárok együttélését. 

Európa abszolút szekularizálttá vált a 20. század folyamán. Modern korunk globalizációs hatására a társadalmak 

értékvesztésének lehetünk szemtanúi. E folyamat felerősíti az individuális szemléletet, avagy a szélsőségek 

megerősödéséhez is vezethet. A vallás – sokak szerint – hozzájárul ahhoz, hogy az európainak tekintett értékek 

újra teret nyerjenek, hiszen a hit és az egyház hagyományai alapján is szupranacionális és erős normákat 

közvetítenek. A területi elv, a szubszidiaritás szorosan kötődik a kereszténységhez, annak ellenére, hogy 

különösen a katolikus egyház nagyon hierarchizált, centralizált. Ez a kettősség ugyanúgy felismerhető és 

tényezőket befolyásoló hatású, mint az Unió szupranacionális és szubnacionális intézményi hálózata. 

Leginkább helyi szinten szembesülünk azzal a problémával, amit a migráció okoz. Kiderült, hogy a különböző 

vallású, nemzetiségű, eltérő szocializációs háttérrel rendelkező lakossági csoportok együtt-, és/vagy egymás 

mellett élése újra súlyos konfliktusok forrásává válhatnak. Az uniós állampolgárok számára az európai identitás 

nehezen értelmezhető és átélhető kategória. A jelszó: „Együtt a sokféleségben” fontos, de érvényesüléséhez 

közösen kell megtalálnunk a válaszokat: 

• Mi legyen a növekvő befolyást élvező „kis egyházakkal? 

• Melyek az együttélés szabályai a nem keresztény vallásúakkal? 

• Hol húzódnak Európa határai – mi lesz a mohamedán Törökországgal? 

• Mely értékek dominálnak az európai identitás alakításában? 

E kérdésekre a jövő adja, adhatja meg a választ! 

8. Ifjúság – európai polgárság – európai identitás 65
 

                                                           
62 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:0010:0010:HU:PDF 
63 Num. 28/2008. L’Harmattan. 
64 A cikk tartalma Toulous-ban a Francia Politikatudományi Társaság ülésén hangzott el 2007-ben. 
65 A kutatás az OTKA segítségével valósult meg: 117/2007: Ifjúságpolitikai stratégiát előkészítő identitásvizsgálat részeként. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:0010:0010:HU:PDF
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A 21. század elejére felnőttek azok a generációk, amelyek számára az európai integráció korábbi értékei – a 

béke, a stabilitás, a gazdasági fejlődés – már megkérdőjelezhetetlen adottságok. Éppen ezért válik 

szükségszerűvé, hogy Európa megtalálja azokat az új értékeket, formákat, módszereket, amelyek 

hozzájárulhatnak a közös érdekek felismeréséhez és elfogadásához. 

8.1. Az ifjúság 

Napjainkban, amikor a globalizáció egyik hatásaként az ifjúság „dicsőítésének” vagyunk a szemtanúi, 

óhatatlanul felmerül a kérdés: kik tartoznak ebbe a kategóriába, mi jellemzi a fiatalságot. Úgy vélem, néhány 

adat segít abban, hogy konkretizáljuk, kikre, milyen hátterű társadalmi rétegre vonatkozik az Európa-szintjén is 

kibontakozó ifjúságpolitika. 

Életkor szerint a statisztikai adatokban többnyire a 15-24 éves kor közöttieket számítják fiatalnak. Ezt mutatják 

az Eurostat és a magyar KSH adatai is. A 21. század elején jelent meg fő célkitűzésként a gyermek- és 

ifjúságbarát társadalmak felépítése, hiszen a társadalmi korfa adatai szerint Európa gyors ütemben öregszik: 

2005 és 2050 között a 15-24 év közöttiek aránya az összlakosság 12,6%-ról 9,7%-ra csökken, a 65 évnél 

idősebbek aránya pedig várhatóan 16,4%-ről 29,9%-ra növekszik. 66 A 15 éven aluliak aránya napjainkban a 

lakosság 16,8%-a a tagállamok átlagában – bár itt jelentős eltéréseket találunk, hiszen Írországban 21,2%, 

Cipruson 22,7%, míg Spanyolországban csak 14,6%. 

A mai európai ifjúságra jellemző, hogy a korábbi időszaknál jóval hoszszabb ideig vesz részt oktatásban. 2001-

ben az 5-22 éves korosztály 84%-a tanuló volt. Magyarországon a 18 évesek 77,6% jár oktatási intézménybe. 67 

Az európai társadalmak nagy kihívása a munkanélküliség. 68 Ez elsősorban a fiatal korosztályt érinti súlyosan: 

2002-ben a 15-24 évesek 14,6%-a volt állás nélkül, azaz kétszer nagyobb az arányban, mint a felnőtt lakosság. E 

mutató tekintetében is jelentős az országok közötti különbség: Hollandiában 4,6%, Magyarországon 12,6%, de 

Olaszországban 27%, míg Lengyelországban 44%. 69 

A modern demokráciák elvárása a participációs politikai kultúra, az állampolgári jogok és kötelezettségek 

ismerete a fiatalok körében is. Ennek helyzetét elsősorban közvélemény-kutatások alapján lehet feltérképezni. 

Az Eurobarométer 2007-es eredményei 70 szerint a megkérdezett fiatalok (15-30 év közötti korosztály) csupán 

22%-a tagja valamilyen szervezetnek. Ez jól mutatja a politikai, társadalmi érdeklődés hiányát és egyben jelzi a 

modern demokráciák működési problémáit, a résztvevői politikai kultúra korlátolt beágyazottságát. 

Természetesnek tekinthető, hogy a szervezett fiatalok 49%-a sportegyesülethez tartozik, 8-8%-uk ifjúsági 

egyesületben, vagy kulturális, művészeti csoportban tag, 5-5% politikai vagy vallási szervezethez kötődik, s 

csupán 4% környezet- vagy állatvédő, 3% pedig a jogvédők aránya. Sajátos észak-dél törésvonal érzékelhető az 

országok között e tekintetben, hiszen amíg Dániában, Németországban és Svédországban a fiatalok közel fele 

tagja valamilyen szervezetnek, addig Olaszországban, Görögországban, Portugáliában és Spanyolországban ez 

az arány 14% alatti. Önkéntes tevékenység végzését csak a fiatalok 16%-a említette. 

Ugyanakkor a felmérés szerint a fiatalok igénylik, hogy kikérjék a véleményüket a közügyekről (81%): 74% 

szívesen részt venne önkéntes munkában, illetve támogatná, hogy az iskolákban kötelező legyen az állampolgári 

ismeretek oktatása (70%), ugyanakkor csak minden ötödik említette közülük, hogy elmegy szavazni, ha eléri a 

korhatárt. 

A megkérdezettek szerint a politikusokkal folytatott vitán való részvétel hozzájárulhat ahhoz, hogy 

meghallgassák őket (29%), 16% célszerűnek tartja a belépését egy politikai pártba, 13% pedig a 

demonstrációkon való részvételt, illetve a petíciók aláírását (11%). Ugyanilyen arányban vélik előnyösnek a 

civil szervezeti tevékenységet és a szakszervezeti tagságot. Sajátos, hogy Litvániában minden második ifjú véli 

úgy, hogy a személyes találkozás befolyásoló hatású lehet. A déli államokban és Németországban a 

demonstrációkon való részvételt preferálják inkább, míg a közép-európai országokban a petíciók aláírását, az 

északi államokban pedig a szakszervezeti tagságot tartják döntőnek a fiatalok. A meglátásom szerinti alacsony 

politikai aktivitás ellenére a fiatal európaiak úgy nyilatkoztak, hogy érdeklődnek országuk politikai aktualitásai 

iránt (82%), 73% a helyi és regionális politika történései felől, míg 66%-uk az európai szintű politika iránt is. 

Ezt részben alátámasztja, hogy 62% – elmondása szerint – az elmúlt három évben részt vett választáson, vagy 

népszavazáson, s mindössze 13% utasította el ezt a formát. 

                                                           
66 A Bizottság közleménye a Tanácsnak az ifjúságot érintő szakpolitikákról. Brüsszel 30.05.2005. M.(2005)602. SEC(2005)692. 
67 Statisztikai Tükör. I. évf. 2007/52. szám. 2. o. 
68 * a régi, illetve új tagállamok száma. 
69 Központi Statisztikai Hivatal: Rómától Athénig. Statisztikai elemzés. Budapest, 2004. 
70 A részletesebb elemzésre később visszatérek. http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_202_sum_en.pdf  

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_202_sum_en.pdf
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Ha a tényleges politikai aktivitásra kérdeztek rá, akkor a válaszolók 28%-a írt alá petíciót az utóbbi évben, 24%-

a vett részt fórumon, vagy internetes vitában, 20% demonstrációban, 11% dolgozott civil szervezetben és 5% 

politikai pártban, vagy csoportban. Legaktívabbak a skandinávok, a belgák és a franciák, miközben nagyon 

alacsony szintet mutatnak a magyarok, a lettek, a bolgárok és az észtek. A magasabb iskolai végzettségűek és a 

városokban élők jóval nagyobb arányban élnek ezekkel a lehetőségekkel, hiszen pl. 37%-uk írt alá petíciót. 

A felmérés szerint szabadidejükben elsősorban sportolnak és beszélgetnek (45%) a fiatalok, valamint barátokkal 

találkoznak, szórakoznak (40%), olvasnak (25%), interneteznek és videojátékot űznek (21%), tv-znek (19%), 

színházba, koncertre járnak (16%), otthon segítnek (10%), vásárolni járnak (7%), pénzért dolgoznak (4%). 

8.2. Európa Tanács és az ifjúságpolitika 

Kontinensünket nemzetközi hálózatok fonják át, amelyek a modernkor kihívásaira egymást kiegészítve keresik a 

válaszokat. E szervezetek közül az állampolgári tudat és az európai identitás fejlődésében és fejlesztésében 

kiemelkedő szerepe van az Európa Tanácsnak (ET). Az 1949 óta Strasbourgban, kormányközi döntéshozatali 

rendszerrel működő Tanácsnak ma már 47 tagállama van. Bár alapítói közül többen remélték, hogy a jövendő 

Európai Egyesült Államok alapjait készítették elő, már az ötvenes évek elejétől nyilvánvalóvá lett, hogy 

legfeljebb „Európa lelkiismeretévé” válhat a szervezet. Állásfoglalásai, határozatai a liberális szabadságjogok és 

különösen az emberi jogok tiszteletben tartására/tartatására, a demokratikus értékek, az európai kultúra 

megőrzésére és a közös európai identitás kialakítására vonatkoznak. Jól igazolja ez utóbbi törekvést, hogy a kék 

alapon 12 csillagos zászló, Beethoven Örömódája az ET döntése alapján váltak Európa jelképeivé. 

A szervezet Kulturális Együttműködés Tanácsa a hatvanas évek elejétől törekedett arra, hogy kapcsolatot 

építsen ki az ifjúsági szervezetek között. Ezzel hozzájárult a keleti és nyugati mozgalmak közötti párbeszédhez. 

E cél érdekében jöttek létre az első gyakornoki lehetőségek az Ifjúság Kutatóközpontban. 71 Az 1968-as krízist 

az Európa Tanács Közgyűlése „az ifjúság krízisének” értékelte, amelyből azt a következtetést vonta le, hogy 

sokkal intenzívebben kell a fiatalokat bevonni a demokratikus Európa építésébe. Ennek nyomán az ET 1970-ben 

létrehozta az ifjúsági szektorát 72 , mégpedig azzal a céllal, hogy speciális programok segítségével hozzájáruljon 

a felelős ifjúság neveléséhez. 1972-ben alapították meg az Ifjúságért Európai Alapot, majd a kormányközi 

együttműködés erősítése érdekében létrejött a CAHJE – az ifjúság kérdéseivel foglalkozó ad hoc bizottság, 

amelyből 1988-ban megalakult a CDEJ 73 –, vagyis az Európai Kormányközi Együttműködés Igazgatási 

Bizottsága az Ifjúságért. 1985-től rendszeresen tanácskoznak a tagállamok ifjúságért felelős miniszterei is. Ettől 

kezdve beszélhetünk arról, hogy az ET kiemelt feladatai közé sorolták az ifjúságpolitika támogatását. 

Az ifjúsági szektor tevékenysége sokat változott megalakulása óta, hiszen nem „egy módszer” szerint kell 

meghatározni a célokat és hozzárendelni a programokat, hanem a változó, adott kornak megfelelő reagálások 

lehetnek csak hatásosak. Ugyanakkor már a kezdeti időszakban is alapelvként hangoztatták a társirányítás elvét, 

azaz, hogy a kormányok és az ifjúsági szervezetek szorosan együttműködve alakítsák ifjúságpolitikájukat. E 

szemlélet egyrészt hozzájárult ahhoz, hogy a fiatalok részt vehessenek az őket érintő döntésekben, alakíthassák 

a civil társadalmi életet, erősödjenek szervezeteik, aktívabb szerepet vállaljanak a politikai életben. Másrészt a 

különböző programok és akciók nagy nyilvánosságot kaptak és lebonyolításukba kutatókat, külső segítőket is 

sikerült széles körűen bevonni. Az ET Sport és Ifjúsági Igazgatósága, amely kidolgozza és koordinálja a 

programokat, biztosítva azok finanszírozását is, valódi multiplikátori tevékenységet folytat. Jelentősnek 

nevezhető – a témánk szempontjából különösen – az emberi jogok és az interkulturális dialógus oktatása, 

amelynek szlogenjét még 1995-ben alkották meg: „Mindenki különböző – mindenki egyenlő” – „Te is más vagy 

– Te sem vagy más”. 74 Az ifjúságpolitikáért felelős miniszterek 2005-ös, Budapesten rendezett, 7. konferenciája 

prioritásként jelölte meg e területet az Igazgatóság számára. 

Az ifjúságpolitika jelentőségét mutatja, ha megvizsgáljuk az ET által elfogadott hivatalos dokumentumokat. A 

35 év alatt több mint 70 ilyen született, amelyek közül a legjelentősebbek a következők: 

Még 1950-ben fogadta el az ET Közgyűlése a 17. határozatát, amely döntött egy, az ifjúság helyzetét vizsgáló, 

felmérő nemzetközi konferencia összehívásáról. 1990-ben aztán a 454. irányelvben javasolták, hogy a fiatalok 

kapjanak kötelező részvételi lehetőséget a nemzeti szintű politikai életben, illetve a nyugati ifjúsági szervezetek 

nyújtsanak aktív támogatást, hogy Kelet-Európában kibontakozhasson a civil társadalom e korosztály körében 

                                                           
71 Részletesen: Laurence Eberhard: Le Conseil de l’Europe et la jeunesse. Trente années d’expérience. Strasbourg, 2002. 
72 Le Conseil de l’Europe et les jeunes. Az ET kiadványa. Strasbourg, 2007. 
73 CAHJE – Comité ad hoc pour les questions de jeunesse; CDEJ – Comité directeur européen de coopération intergouvernementale dans le 

domaine de la jeuness. 
74 Szerintem itt sikerült egy nagyon szellemes elnevezést adni magyarul, hiszen az első szó szerinti fordítás, míg a második, ahogyan ez 
megjelenik a magyar honlapokon. 
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is. 2000 májusában fogadták el az „Európa Konvenció a fiatalok számára végzett önkéntes nemzetközi 

szolgálatról” c. dokumentumot, amely részletesen szabályozza ezt a tevékenységet. 

A participációs polgárságtudattal foglalkoztak még pl. a Miniszterek Bizottságának n◦R (97) ajánlása: „A 

fiatalok részvétele és a civil társadalom jövője” és a Közgyűlés 1346-os ajánlása az emberi jogok oktatásával 

kapcsolatban. Irányelv és ajánlás típusú dokumentumokban rendszeresen tárgyalták az ifjúság helyzetét, 

javaslatokat tettek az aktívabb politizálásuk érdekében. 

E célok megvalósítását segítette az 1972-ben alapított, strasbourgi székhelyű Ifjúsági Európai Központ is. 1993-

ban a Miniszterek Bizottsága újabb központ nyitásáról döntött. A budapesti intézmény feladata a kelet- és 

közép-európai országok demokratizálódásának segítése. Az ünnepélyes megnyitót 1995-ben tartották. Ezekben 

a központokban elsősorban nem-formális oktatás keretében szerveznek tréningeket és szemináriumokat a 

különböző tagállamokból érkező fiatalok számára. Több mint 30000-en vettek már részt a speciális képzéseken. 

Jelentős a gyakornoki program, amely keretében az ifjúsági szervezetek jövendő vezetőit készítik fel a 

nemzetközi együttműködésre. Az első helyek 1979-ben kerültek meghirdetésre, jelenleg évente 15-re lehet 

jelentkezni. Így most közel 200-an élvezik ennek előnyeit. Rendszeresen szerveznek nemzetközi konferenciákat, 

szimpóziumokat, konzultatív tanácskozásokat. Napjaink kiemelkedő témái: az intolerancia, a rasszizmus, a 

muzulmán-európai párbeszéd, az ifjúsági munkanélküliség, a fiatalok szociális, oktatási helyzete, az új 

demokráciák problémái. Az elnyerhető támogatás fontos alapelve, hogy legalább négy tagállamból érkezzenek a 

résztvevők, avagy nemzetközi ifjúsági szervezet szervezze a rendezvényt. Az ET évente 250 fiatalnak nyújt 

támogatást ahhoz, hogy részint a nyelvtudásukat növeljék, részint egy másik ország ifjúsági szervezetét 

megismerhessék, abban tevékenyen közreműködjenek. A központok információs pontként és könyvtárként is 

működnek. Az Európa Tanács finanszírozza a tevékenységüket bemutató speciális kiadványok 75 

megjelentetését. 

200 ifjúsági szervezettel működnek együtt és évente legalább 8000-en vesznek részt a hosszabb szakmai 

rendezvényeken. Ezek finanszírozása az ET költségvetéséből történik az Ifjúságért Európai Alapon keresztül. A 

költségvetési keret évente 2,8 millió euró 76 , amelyről a pályázatok alapján az Ifjúsági Programbizottság dönt. 

2007 folyamán 78 nagy rendezvénynek, konferenciának ítéltek meg összesen 965000 euró támogatást és 

mintegy 100000 eurót 20 más típusú tevékenység számára. Bár e 98 esemény közül csupán egyetlen 

helyszíneként van megjelölve Budapest, látni kell, hogy az állandó tréningek itt nem szerepeltek. 

Véleményem szerint az, hogy az Európa Tanács jelentős intézménye Budapestre került elismerése hazánk 

rendszerváltásban betöltött szerepének. Kétségtelen tény, hogy az ifjúsági központ feladata nem elsősorban a 

magyar fiatalok politikai kultúrájának növelése, azonban, ha kiadványaik könnyebben eljutnak, eljuthatnak az 

ifjúsági szervezeteinkhez a jövőben, azok nagyobb befolyást gyakorolhatnak a polgári tudat és mentalitás 

megerősítésében, az európai identitás növelésében, a formálódó demokratikus politikai kultúrára. 

Az ET egyik kezdeményezője volt a Helyi és Regionális Közhatóságok Európai Kongresszusának (CPLRE), 

amely 1992-ben fogadta el „A regionális és helyi életben a fiatalok részvételének kartáját”. A CPLRE már 

korábban is foglalkozott az ifjúsággal, a fiatalok és a lokális szint kapcsolatával: pl. az 1983-ban kiadott 144-es 

határozat a városi fiatalokról, a 171-es határozat, amely a „Régió, környezet és részvétel” címet viselte, avagy az 

1999-es állásfoglalás az állampolgári ifjúságról az Európa 2000 program kapcsán. 

8.3. Az ifjúság véleménye Európáról 

Az Eurobarométer kutatásaiból könnyedén tájékozódhatunk az ifjúság álláspontjáról, mivel a részletes 

elemzések kor-, és végzettség szerinti adatsorai lehetőséget adnak az összehasonlításra. Az utóbbi évtized 

érdekesebb eredményeit feltétlenül számba kell vennünk, ha meg akarjuk érteni az Unió változó 

ifjúságpolitikáját. 

A korábban már bemutatott adatsorok közül a korosztályra és végzettre vonatkozóak: 

Általában mit gondol Ön országának európai uniós tagságáról: jó, rossz, vagy semleges dolog 
 

2006 ősz Jó dolog % Rossz % Semleges % Nincs vélemény 

15-24 év 60 10 26 4 

                                                           
75 A fiatalok és szervezeteik összehasonlító elemzésére vállalkozott pl.: „Young people and associations in Europe” komoly tanulmánykötet 

1995-ből, a három nyelven megjelentetett „Forum 21” negyedéves folyóirat, a képzés tapasztalatait pedig a sorozatban jelentetik meg. 
76 http://www.coe.int/T/F/Coop%E9ration_culturel le/Jeunesse/7_Qui_sommes-nous/St.  

http://www.coe.int/T/F/Coop%E9ration_culturel%20le/Jeunesse/7_Qui_sommes-nous/St.
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2006 ősz Jó dolog % Rossz % Semleges % Nincs vélemény 

Tanulás vége: 15 41 20 32 6 

16-19 év 49 17 31 3 

20+ 67 11 20 1 

Diplomás 66 9 21 4 

 

2009 tavasz Jó dolog % Rossz % Semleges % Nincs vélemény 

15-24 év 61 9 25 5 

Tanulás vége: 15 38 23 30 9 

16-19 év 48 17 31 4 

20+ 67 10 21 2 

Diplomás 71 6 19 4 

Az adatok igazolják, hogy minél magasabb végzettséggel rendelkezik egy fiatal, annál inkább látja, érti az 

országok együttműködésének jelentőségét, vagy válik maga is az integráció haszonélvezőjévé. 

Az ifjúság helyzetét és véleményét 1982-ben, 1987-ben, 1990-ben, 1997-ben, 2001-ben és 2007-ben mérték fel. 

Nincs lehetőségem valamennyit bemutatni, ezért az 1997-es és a 2007-es közvélemény-kutatást elemzem 

röviden. 

1997. április 20. és június 7-e között 9400 15-24 éves fiatalt kérdeztek a „2000. év hajnalán”. 77 A kérdések – 

többek között – arra vonatkoztak, miért tartják „jónak”, vagy „rossznak” az Európai Uniót. (Természetesen több 

választ is meg lehetett jelölni.) A végeredmény jelentősen nagyobb arányban tartalmazott a pozitív megítélésre 

utaló válaszokat. A megkérdezettek 34,8%-a a szabad mozgás, utazás lehetőségét jelölte meg kedvező 

fejleményként, 34,2% szerint az EU jobb jövőt képes biztosítani, míg 34% Európa jobb gazdasági helyzetét 

emelte ki. A negatív jelenségek közül a legtöbben a bürokráciát nevezték meg: 14,4%, míg a kulturális 

sokszínűség elvesztésétől félt 12%. Sajátos ellentmondás, hogy a növekvő munkanélküliség 14,6%-nál jelent 

meg, míg 29,9% úgy vélte, hogy tíz év múlva több munkahely lesz a tagság eredményeként. 

2007. január 30. február 4-e között készült a legutolsó felmérés 78 , amely keretében 19000 15-30 év közötti 

fiatalt kérdeztek meg telefonos módszerrel és/vagy interneten keresztül. A válaszok alapján elmondható, hogy a 

fiatalok pozitívan ítélik meg az Európai Unió jelenét és jövőjét. Két nagyon hasonló kérdést is feltettek, 

amelyekre adott válaszok azonban jelzik a különböző országok közötti mentalitás különbségeit is. Mit jelent az 

uniós polgárság? Első helyen minden tagállamban a tanulás jogát említették (94%), majd a munkavállalás 

szabadságát (88%), a szociális ellátást és az egészségvédelmet (82%), illetve a lakhatás szabadságát (77%), és a 

helyi- és euro-választásokon való részvétel – állampolgárságtól független – jogát. Sajátos, hogy az utóbbinál a 

luxemburgiak 69%-a jelölte meg ezt, míg nálunk csak a válaszolók 24%-a. 

Mit ad az Unió a polgárai számára? A fiataloknak elsősorban a munkavállalás, az utazás és a tanulás 

szabadságát jelenti (90% ezt jelölte meg ezeket első helyen). 72% a polgári jogok védelmét hangoztatta, 71% az 

EU gazdasági helyzetének javulását, míg 56% az európai kormányzást említette. Negatív attitűdök is 

megjelentek: 40% számára az EU a bürokrácia, az idő- és pénzpazarlás, 35%-nak a kulturális sokszínűség 

eltűnése veszélyének jelképe. Ugyanakkor a vélemény-nyilvánítók 92%-a úgy vélte, hogy tíz év múlva még 

könnyebb lesz tanulni, dolgozni bármely tagállamban. 73% szerint pedig a Közösség még inkább segít 

munkához jutni, illetve a nők és férfiak egyenlőbbek lesznek. 67% úgy vélte, hogy a lakosság életszínvonala 

jobb lesz. 39% szerint majdan tovább éleződnek az EU-ban a szociális problémák és a munkanélküliség 

kihívása. A válaszadók 13%-a gondolta úgy, hogy tíz év múlva már nem fog funkcionálni az Unió. Ezeknél a 

kérdéseknél az új 12 tagállamban élő fiatalok optimistábban nyilatkoztak, mint a 15-ök lakói. A korábban jelzett 

tendencia itt is érvényesült: minél iskolázottabb, illetve nagyvárosban lakó volt az adott megkérdezett, annál 

pozitívabban ítélte meg a jövőt. 

A felmérésből az is kiderült, hogy jogaikról és az európai polgárságról elsősorban a médiából (88%) értesülnek 

a fiatalok, de az iskola, egyetem (72%) is fontos szerepet játszik, akárcsak a család és a barátok (69%). A civil 

                                                           
77 Les jeunes ŕ l’aube de l’an 2000. Eurobarométer, CO. DG. XXII. kiadványa 
78 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_202_sum_en.pdf 

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_202_sum_en.pdf
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szervezetek 43%-uk számára ad eligazítást, a pártok csak 28%-uknak, míg az európai intézmények 26% 

számára információforrás. 

8.4. Európai Unió ifjúságpolitikájának változása 

Az Európai Közösségekben az ifjúsággal, mint jövendő munkavállalókkal foglalkoztak hosszú időn keresztül, 

hiszen a közös piac, tehát a gazdasági integráció mielőbbi megteremtése volt a fő célkitűzés. Ebben az 

időszakban a szakképzés fő elveinek meghatározása 79 és a végzettségek ekvivalenciájának megteremtése került 

napirendre, hiszen már az alapító szerződések is tartalmazták a munkaerő szabad áramlásának biztosítását. 

A nyolcvanas évek európai identitásról, s az integráció mélyítésének szükségességéről szóló vitái 

eredményezték azt, hogy egyértelmű igénnyé vált a társadalmi csoportok aktívabb bevonása az integrációs 

folyamatokba. Ennek nyomán hirdették meg 1987-ben az Erasmus programot, amely fejlesztési projekteket, új 

szakok indítását, tananyagfejlesztést is támogat, ám legkedveltebb területe az egyetemisták és oktatóik 

csereprogramjainak finanszírozása. Jelenleg évente több mint 110000 diák vesz részt a programban, egy vagy 

két szemeszterig más ország felsőoktatási intézményében tanulva. Jelentősége az európai identitás formálása 

szempontjából is kiemelkedő, hiszen növeli a toleranciát, hozzájárul a másik tagállam megismeréséhez. 1991-től 

a TEMPUS nyújt lehetőséget arra, hogy az új demokráciák, a későbbi tagjelölt államok felsőoktatási 

intézményei is kapcsolatokat építhessenek ki az Unió egyetemeivel. Ezek a pályázatok a polgári, demokratikus 

attitűd kialakítását is szolgálják. 

A Maastrichti Szerződés óta beszélhetünk uniós szintű ifjúságpolitikáról. A közösségi oktatáspolitika 

segítségével, e korosztály a legalkalmasabb az uniós állampolgárság és identitás elfogadására. 1995-től hirdetik 

meg a SOCRATES, a COMENIUS, a LINGUA, a Leonardo da Vinci és az ARION programokat, melyek 

elsősorban a közoktatási együttműködéseket támogatják. Ekkor indult útjára a „Fiatalok Európáért” projekt is, a 

szabadidős együttműködési és mobilitási kapcsolatépítés érdekében. 

Az új évezredben érzékelhetően átalakulóban van az Unió ifjúságpolitikája. A politikai elit szembesülni volt 

kénytelen azzal, hogy a fiatalok körében meghatározó problémák – a munkanélküliség, a diszkrimináció 

újraéledése, a drog, a fiatalkorúak bűnözésének növekedése – tapasztalhatóak. 2000-ben a Tanács és a 

Parlament elfogadta az „Ifjúság 2000-2006” akcióprogramot, amely kiegészítette a korábbi oktatásra vonatkozó 

nagy pályázatokat. Fő célkitűzése, hogy segítse az ifjúság politikai együttműködését, a hátrányos helyzetű 

diákok programokba való bevonását, a fiatalok – nem oktatási – mobilitását. 2007-ig mintegy 520 millió eurót 

lehetett e célokra költeni az Unió költségvetéséből. 

A megváltozó szemléletet jól mutatta, hogy 2001 novemberében az Európai Bizottság elkészítette 81 oldalas, 

ún. Fehér Könyvét 80 : „Új lendület az európai ifjúságért” címmel. Ebben a Bizottság javasolta, hogy új alapokra 

kell helyezni az ifjúságpolitikát, bár a szubszidiaritás elve alapján ez a szakpolitika továbbra is döntően a 

nemzeti kompetencia körébe tartozik. E fehér könyvvel szándékozott a Bizottság reagálni arra a tendenciára, 

miszerint a fiatalság elfordult a politikai élet tradicionális formáitól. A célok között felmerült olyan konzultatív 

fórum létrehozása is, melynek munkájában a fiatalok nemzetközi szervezetei mellett kutatók, lokális, nemzeti és 

európai szinten tevékenykedő politikusok is részt vennének. Az együttműködés alapelve, a nyitott koordináció 

képes megteremteni az ifjúságpolitika és az egyéb szakpolitikák közötti összhangot, mégpedig négy kiemelt 

területen: a részvétel, az információ, a fiatalok helyzetének felmérése és az ifjúsági önkéntesség kérdései 

kapcsán. A tagállamok közötti jobb együttműködés érdekében a Bizottság javasolta, hogy minden országban 

nevezzenek ki egy-egy nemzeti koordinátort, aki a Bizottság partnere lesz az ifjúsággal kapcsolatos 

kérdésekben. A Bizottság továbbá kezdeményezte a fiatalok részvételére építő újabb projektek meghirdetését, 

internetes vitafórumok indítását. 

Az Európai Parlamentben 81 2002 áprilisára készült el a határozat e dokumentumról. Az EP tagok hangsúlyozták, 

hogy bár a Bizottság javaslatai nem jelentik a tökéletes megoldást, vélhetően hozzájárulnak a participációs 

eszközök növeléséhez az adott korosztály számára. A dokumentum szerint, a nyitott koordináció, mint új 

módszer akkor alkalmazható, ha egyértelműen világossá válik, melyik uniós intézménynek milyen kompetenciái 

vannak – a Bizottság csak beszámolási kötelezettséggel bír a projektekkel kapcsolatban, avagy a döntés marad a 

Parlamenttel történt egyeztetés után a Tanács kezében. A képviselők felhívták a figyelmet arra is, hogy 

elsősorban a helyi szinten történő aktivitást kell szorgalmazni, hiszen az iskola az első lehetséges terepe a 

                                                           
79 A Tanács 1963-as 63/266 sz. határozata. Id.: Az Európai Unió politikái. Szerk.: Kende, Szűcs. Osiris, 2000. 441. o. 
80 Ezzel a névvel illetik az Unióban a Bizottság által kezdeményezett új területekre vonatkozó első szabályozási koncepciót. 

http://europa.eu/scadplus/leg/fr/cha/c11055htm 
81 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2002-0126+0+ DOC+ XML+V0//FR  

http://europa.eu/scadplus/leg/fr/cha/c11055htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2002-0126+0+%20DOC+%20XML+V0//FR
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résztvevői mentalitás kialakulásának. Mint a határozat leszögezi, a tagállamokban célszerű olyan konzultatív 

bizottságokat létrehozni, amelyekben az ifjúsági szervezetek képviselői úgy kapnak helyet, hogy egyenlő 

számban legyenek mind a két nemből, és mind a kisebbségek, mind a fogyatékkal élők képviseltethessék 

magukat. Fontos feladat továbbá a szervezethez nem tartozók, vagy sportegyesületben tevékenykedők bevonása 

is. A képviselők szorgalmazták, hogy a politikai pártok fordítsanak figyelmet a fiatalok intenzívebb bevonására 

és kapjanak lehetőséget jelöltként indulni a választásokon. Az információáramlás érdekében létrehozandó 

internetes fórumokon kívül az „europontok” is jussanak nagyobb szerephez a fiatalok felvilágosításában, illetve 

több ifjúsági csoportnak biztosítsák az európai intézmények látogatását. Minden évben szervezzenek európai 

ifjúsági információs hetet. Mint a határozat megállapítja, a más országban végzett önkéntes munka kiterjesztését 

nehezítik a jelenlegi munkavállalási, stb. szabályok, így ezek könnyítése szükséges. Az EP javasolta, hogy mind 

a tagállamok, mind az érintett szervezetek mielőbb kezdjék meg tevékenységüket a fehér könyv szellemében, 

ám ez csak az első lépés lehet. Szükséges továbbá a képviselők szerint, hogy a Bizottság évente számoljon be az 

ifjúság helyzetéről, egyúttal lényeges, hogy a kidolgozandó alkotmány szintén biztosítsa a fiatalok aktívabb 

részvételének lehetőségét az Unió döntéshozatalában. 

2001-ben, az Unió – az újabb bővítésről való döntést követően – elkezdte keresni az optimális működéshez 

szükséges kereteket, illetve az integráció új célorientált megfogalmazását. Ezek a folyamatok vezettek el ahhoz, 

hogy 2001 decemberében az Európai Tanács döntött az Európai Konvent összehívásáról, amely feladatul kapta, 

hogy a korábbi kormányközi konferenciákhoz képest szélesebb politikai részvétellel készítsen elő alkotmányt az 

Európai Unió számára. A 2002-2003-ban kibontakozó vitába igyekeztek bevonni a civil szervezeteket is. A 

Konventben 2002 áprilisában született döntés arról, hogy a fiatalok számára is lehetőséget adnak véleményük 

kifejtésére és megvitatására. 

2002. július 9-12. között rendezték meg a Fiatalok Konventjét, amely három munkacsoportban – Az Európai 

Unió küldetései; Demokrácia (az állampolgárok részvétele) az Európai Unióban; Európa a globális világban – 

vizsgálta az európai integráció jövőjét. Helyszínt a tanácskozásra az Európai Parlament biztosította brüsszeli 

épületében, ezzel is jelezve, hogy mennyire fontosnak tartja a kezdeményezést. 

A döntés szerint a Fiatalok Konventjének 210 legalább 18 és legfeljebb 25 éves résztvevőjéből 168-at 

(országonként hatot-hatot) a Konvent tagjai és a nemzeti parlamentek vagy a kormányok jelöltek ki, 32-őt az 

Európai Parlament, 4-et a Bizottság és 6-ot a Konvent elnöke vagy helyettese. A csatlakozó országok is 

kiküldhettek fiatalokat. Nem tettek különbséget aktuális EU-tagállamból és majdani tagországból érkezők jogai 

között. Az Ifjúsági Konvent elnökévé Giacomo Filibecket választották meg. 

A „fiatalok Konventje” 2002. július 12-i nyilatkozata 82 szerint, a fiatalokat nemcsak azért kell bevonni a közös 

gondolkodásba, mert ők jelentik a jövőt, hanem azért is, mert képesek érdemben hozzájárulni az Unió 

építéséhez. Ehhez az is szükséges, hogy hatékonyabban informálják a közvéleményt az európai ügyekről. Az 

Ifjúsági Konvent szerint az információhiány magyarázza az európai parlamenti választások alacsony részvételi 

arányait. 

Az európai integráció gazdasági ereje mellett a testületben résztvevők hangsúlyozták a szolidaritás, a szociális 

értékek és a kulturális különbözőségek fontosságát is. Olyan európai alkotmányt szeretnénk – szögezték le –, 

amelynek első fejezete az Alapvető Jogok Chartája, és amely a szubszidiaritáson alapuló világos 

hatáskörmegosztást, a pillérek összevonását, az EU jogi személyiségét, és áttekinthető intézményrendszert 

tartalmaz. 

Véleményük szerint a Bizottságnak az EU valódi végrehajtó hatalmává kellene válnia. A törvényhozó hatalmon 

az Európai Parlament és a Tanács úgy osztozna, hogy a Tanács az Európai Parlament második kamarájává 

válna, amelyben a tagállamok miniszterei mellett a törvényalkotó joggal rendelkező régiók is részt vennének. 

Megszűnne a Tanács vétójoga, ellenben érzékeny kérdések esetén alkalmazható lenne a kettős – tagállami és 

lakossági – többség elve. 

Az Ifjúsági Konvent híve az Európai Unió nemzetközi szerepe megerősítésének. A tagok szerint a közös kül- és 

biztonságpolitikának az EU kizárólagos hatáskörévé kellene válnia, amelynek megjelenítője az Európai Tanács 

lehetne. Az Európai Uniónak fel kellene állítania az európai hadsereget, ahhoz azonban önkéntes elven történne 

a csatlakozás. 

A testület több javaslata is megegyezett a „felnőtt” Konvent ajánlásaival, így azok egy része az 

Alkotmányszerződés szövegében is visszatükröződött: pl. a pillérek megszüntetésével az egységes jogi 

                                                           
82 http://www.youth-convention.net/en/home.html. 

http://www.youth-convention.net/en/home.html
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személyiségű Unió, a nemzetközi szerep erősítése, a világos és egyszerűbb döntéshozatal elve. Néhány 

kérdésben merészebben fogalmaztak a „fiatalok”, hiszen a Bizottságnak valódi végrehajtó hatalommal való 

felruházása csak akkor képzelhető el, ha az Unió megindul a föderatív állammá válás útján. 

Az Ifjúsági Konvent azonban mégsem tekinthető teljes sikernek, mivel 50 tagja nyilatkozatban tiltakozott mind 

a testület vezetésének megválasztása, mind az elfogadott dokumentum ellen. Úgy tartották, hogy az elnökség 

tagjainak személyéről már előzetesen megállapodtak, a végső szöveg pedig nem a fiatalok, hanem a nagy 

európai parlamenti frakciók érdekeit tükrözi. 

A fiatalok civil társadalomba való minél aktívabb bevonása érdekében az Európai Unió Tanácsa 2003 és 2004 

novemberében egyaránt 14 pontos célkitűzést fogadott el, amelyekben többek között olvasható: növekedjen a 

fiatalok részvétele közösségeik civil életében és a képviseleti demokrácia rendszerében; a résztvevői politikai 

kultúrát hatékonyabb formában kell oktatni. Meg kell állapítanunk azonban, hogy ezek a célkitűzések nehezen 

ültethetők át a mindennapok gyakorlatába. 

Ennek egyik formáját próbálták megtalálni, amikor az Európai Tanács 2005. márciusában elfogadta az Európai 

Ifjúsági Paktumot 83 , melynek létrehozását Németország, Franciaország, Svédország és Spanyolország 

kezdeményezte, mégpedig abból a célból, hogy a felmerülő következő négy problémára megoldásokat 

találjanak: 

• a fiatalok sérülékenysége; 

• az öregedő társadalmakban a generációs különbségeket átívelő szolidaritás szükségessége; 

• az oktatás és szakképzés fontossága; 

• a fiatalokat érintő szakpolitikák jobb összehangolása. 

A paktum hozzájárulhat a lisszaboni célkitűzések – a munkahelyteremtés és növekedés – megvalósulásához, 

hiszen az Unió gazdasági fejlődése csak a fiatalok aktív részvételével lehetséges. Az elfogadott dokumentum a 

következő területekre terjed ki: 1. foglalkoztatás, társadalmi előrejutás és integráció; 2. oktatás, képzés, 

mobilitás; 3. családi élet és hivatás összeegyeztetése. Ezen célok érdekében fogadták az „Oktatás és képzés 

2010” munkaprogramot. 

A Bizottság – a korábbi döntéseknek megfelelően – rendszeresen elemzi a fiatalok helyzetét. A 2005-ös 

bizottsági közlemény 84 a foglalkoztatási politikával és az állampolgári szerepvállalás ösztönzésével foglalkozik, 

igyekezvén konkrét tevékenységeket és programokat rendelni a fentebb nevezett paktumhoz. A fiatalok aktívabb 

bekapcsolódása a civil társadalmi folyamatokba többnyire inkább helyi és nemzeti intézkedéseket követel meg. 

A Bizottság elsősorban az elvárásokat tudta csak újra hangsúlyozni, illetve felhívni a figyelmet arra, hogy 

minden tagállamnak magának kell programot kidolgoznia 2005 végéig. Ugyanakkor Bizottság rámutatott, hogy 

az ifjúság jobb megismerését célzó kutatómunkák eredményeit sokkal intenzívebb formában kellene 

hasznosítani és a szakpolitikai döntéseknél figyelembe venni. A testület kezdeményezte, hogy évente 

szervezzenek ifjúsági „États généraux”, azaz Közgyűlést, ahol a biztosokkal a fiatalok közvetlenül, átfogó 

párbeszéd keretében vitathatják meg az integráció legfontosabb kérdéseit. 

2006 októberében az Európai Parlament elfogadta a „Fiatalok Lendületben 85 ” programot, mely a 2007-2013-as 

időszakra jelöl meg célokat. A plenáris ülésen Jan Figel, az oktatásért, képzésért, kultúráért és ifjúságért felelős 

biztos azt nyilatkozta, hogy „az új program célja a fiatalok ösztönzése, hogy együtt dolgozva tegyenek szert új 

képességekre nem-formális nevelési tevékenységek segítségével közös projektek megvalósításában, a kultúra 

megőrzésében, a megértés és béke érdekében. Erősíti az Európai Unióhoz való tartozás érzését, elősegíti a 

társadalmi kohéziót és az interkulturális párbeszédet, Európán belül és kívül egyaránt.” 86 Az 1719/2006/EK 

határozat pontokba szedve sorolta fel a nyilatkozat fő céljait: a fiatalok aktív polgárságának, körükben a 

tolerancia előmozdításának, az ifjúsági civil társadalmi szervezetek képességei fejlesztésének támogatása, 

valamint az ifjúságpolitika területén szélesebb és hatékonyabb európai együttműködés megteremtése. A 

program a következő öt alprogramból áll: 

                                                           
83 European Youth Pact. Presidency Conclusions of the European Council, Brussels, 22.03.2005. (7619/05) - p 
http://europa.eu/scadplus/leg/en/cha/c11081.htm  
84 Bizottság közleménye a Tanácsnak. Brüsszel. 30.05.2005. COM. 
85 A magyarul olvasható dokumentumok „Cselekvő Ifjúság” elnevezést is használják. 
86 http://europa.eu/youth/new.cfm?nid=4682&sid=4667&l_id=hu  

http://europa.eu/scadplus/leg/en/cha/c11081.htm
http://europa.eu/youth/new.cfm?nid=4682&sid=4667&l_id=hu
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1. Fiatalok Európáért 

2. Európai Önkéntes Szolgálat 

3. A Világ Ifjúsága 

4. Ifjúsági munkások és támogatási rendszerek 

5. Ifjúságpolitikai együttműködés támogatása. 

A programokat Nemzeti Irodák kezelik, melyek 15-28 év közötti fiatalok bekapcsolódására számítanak, de 

nemcsak a tagállamokból, hanem a többi európai államból is. Az adott időszakra a költségvetési keret 855 millió 

EUR. 

A 2007-es jubileumi év fontos dátum az Unió számára, hiszen a Római Szerződések aláírásának 50. évfordulóját 

ünnepelték szerte a tagállamokban. A témánk szempontjából kiemelkedő az az évben tartott első uniós ifjúsági 

csúcstalálkozó Rómában, mely „A Te Európád – a Te jövőd” 87 címet kapta. A fiatalok hat munkacsoportban 

vitatták meg az EU számukra legfontosabb problémáit, és záró határozatukat eljuttatták a Berlinben ülésező 

Európai Tanácsnak. A dokumentumban hangsúlyozták, hogy már most el kell kezdeni azt a párbeszédet és vitát, 

amelynek hatására a fiatalok mozgósíthatók lesznek a 2009-es euro-választásokkor. 

2007 májusában az Informális Fórum a Fiatalokkal elnevezésű tanácskozás zajlott, amelyen nemzetközi ifjúsági 

szervezetek képviselői találkoztak a Tanács, a Bizottság és a Parlament képviselőivel, azzal a céllal, hogy 

partnerség alakulhasson ki a résztvevők között. A szervező az elnöki pozíciót betöltő Németország volt. A 

tanácskozás végén a felek leszögezték: további hasonló informális egyeztetések van szükséges. 

2003-tól kétévente szervezik meg az Európai Ifjúsági Hetet Brüszszelben 88 , és ugyanabban az időpontban a 

tagállamok is rendeznek hasonló akciókat. 2007-ben a társadalmi befogadás – sokszínűség volt a fő téma, 

kötődve az esélyegyenlőség évéhez. Ezen a rendezvényen 200 fiatal vett részt. A strukturált párbeszéd keretében 

vitatkoztak Jan Figel és Vladimir Spidla biztosokkal, de találkoztak az Unió más vezetőivel is. Keretet ezen 

eseményekre a Cselekvő ifjúság program 89 biztosított, amely az akkor hatályos költségvetési időszakra lett 

meghirdetve. 

A 2007. szeptember 5-én megjelent bizottsági elemzésben 90 Jan Figel, az oktatásért felelős biztos az új tanév 

kezdetekor hangsúlyozta, hogy minden hatodik fiatal idő előtt hagyja félbe tanulmányait, s részben ennek okán 

is 4,6 millió a 15-24 év közötti munkanélküliek száma. A tagállamok előtt álló feladat – jegyzi meg a 

dokumentum –, hogy sokkal több figyelmet és forrást fordítsanak a fiatal generációra. Az oktatás kiterjesztése, a 

pályakezdők támogatása, a mobilitás növelése mellett a Bizottság kiemelte, hogy a fiatalokat be kell vonni a 

döntéshozatalba, továbbá aktív részvételük mellett háromévente készüljön jelentés, amely helyzetüket elemzi. A 

dokumentum arra is rámutat, hogy a fiatalok aktív szerepvállalásra kötelezzék el magukat. Az új gyakornoki 

lehetőségek, az önkéntes tevékenység kiterjesztése hozzájárulhat egy erősebb identitású uniós állampolgárság 

kialakulásához. 

2009. áprilisában látott napvilágot az első EU-s ifjúsági jelentés: „Ifjúság – beruházni és képessé tenni” 91 

címmel. A Bizottság részletes tanulmánya statisztikai adatok felhasználásával mutatja be a 96 millió európai 

fiatal helyzetét az oktatástól, az egészségügyön át a szabadidő eltöltéséig. 

Az Európai Unió az információs lehetőségek bővítése érdekében hozta létre az „Eurodesk” internetes hálózatát, 

melynek működtetésébe már több mint 600 Eurodesk-partner is bekapcsolódott. Elsősorban tanulással, valamint 

önkéntes kezdeményezésekkel és önkéntes munkalehetőségekkel kapcsolatban lehet informálódni e 

szervezeteknél. A magyar fiatalok helyzetét segíti, hogy a budapesti Ifjúsági központ ad helyet a Mobilitás 

Országos Ifjúsági Szolgálatnak, amely „Ugródeszka” címmel jelenteti meg kiadványát évente tíz alkalommal. 

Ebben részint beszámolók olvashatók a fiatalok számára szervezett programokról, részint megtalálhatók a 

számukra kiírt pályázatok is. 

Az Európai Unió szorosan együttműködik és támogat civil kezdeményezéseket. Ezek közül a politikai aktivitás 

növelésében fontos szerepet játszik az Európai Ifjúsági Parlament. 

                                                           
87 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/258&format=HTML&aged=0&langua.hu. 
88 http://europa.eu/youth/new.cfm?nid=5832&sid=5817&l_id=hu  http://europa.eu/youth/new.cfm?nid=5832&sid=5817&l_id=hu  
89 Erre a költségvetési időszakra ez a program került a korábbi „Ifjúság” helyére. 
90 IP/07/1281 
91 http://ec.europa.eu/youth/news/doc/new_strategy/youth_report_final.pdf 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/258&format=HTML&aged=0&langua.hu
http://europa.eu/youth/new.cfm?nid=5832&sid=5817&l_id=hu
http://europa.eu/youth/new.cfm?nid=5832&sid=5817&l_id=hu
http://ec.europa.eu/youth/news/doc/new_strategy/youth_report_final.pdf
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A részben hasonló logika szerint működő Európai Ifjúsági Fórum célja, hogy az ifjúsági szervezeteket 

képviselje az EU-ban, illetve tagszervezeteinek véleményét eljuttassa a közösségi intézményekhez. Az Európai 

Ifjúsági Fórumot többek között az Ifjúság Lendületben program is támogatja – évi 2 millió euró összeghatárig. 

Az EU honlapján belül működik a fiatalok számára kialakított oldal 92 , mely igyekszik felölelni a fiatalokat 

érintő döntéseket, pályázatokat. A honlap célja, hogy akár játékos formában is minél több információt adjon át 

az integráció működéséről. Milyen eredménnyel? Erre részben a jövő, részben a bemutatandó kutatási eredmény 

is választ ad. 

8.5. Magyar fiatalok és az Európai Unió 

E kérdés vizsgálatánál érdemes külön kiemelni azt, hogyan vélekednek hazánk jövendő értelmiségének 

képviselői az Unióról, illetve a tagságunkról, az integráció által biztosított állampolgári esélyekről. A kutatás 

keretében 2007-ben készült hat hosszabb fókuszcsoportos 93 beszélgetésből jól érzékelhetőek – a jövendő 

szakmától is részben függetlenül – pozitív és kritikus értékelések az integrációval kapcsolatos kérdésekről. 

Ugyanakkor ezt a vizsgálatot nem lehet összehasonlítani a hivatalos közvélemény-kutatásokkal, hiszen a 

csoportos beszélgetések, az egymással is vitatkozó hallgatói álláspontok nem adtak, nem adhattak 

számszerűsíthető eredményeket. Arra azonban lehetőséget nyújtott a kutatás, hogy megvizsgáljuk, jelentősen 

eltérő-e a hallgatók véleménye a feltett kérdésekkel kapcsolatban, milyen információkkal rendelkeznek az 

Unióról, illetve az adott válaszokból a résztvevők politika iránti érdeklődése és politikai orientációi is 

felismerhetők voltak. 

Az Európai Uniót elsősorban, mint gazdasági szervezetet és szövetséget értelmezték valamennyi csoportban, a 

bölcsészek és a jogászok ugyanakkor a politikai és szociális tényezők kimagasló közösségi szerepét is 

hangsúlyozták. A megítélésben a „majdnem állam” – műszaki és bölcsészhallgatók –, illetve az „államok laza 

szövetsége” – diplomások véleménye – is helyet kapott. 

Az Unió céljait illetően, a válaszadók egyhangúlag a világpiacon való eredményesebb részvételt jelölték meg, 

mely hozzásegítheti az európai országokat az USA-val folytatott verseny kiegyenlítéséhez. Szintén minden 

csoportban a célok között említették a magasabb életszínvonal elérésének lehetőségét, valamint a kohézió 

szükségességét is. Elsődleges célként a közös biztonságpolitika kialakítását a közgazdász és jogász hallgatók 

jelölték meg. Az Unión belüli korlátlan utazási lehetőségeket, s a munkavállalás szabadságát elsősorban az 

orvosi és a műszaki egyetemre járó hallgatók húzták alá, mint alapvető jelentőségű pozitívumokat. A 

negatívumok közül a túlbürokratizált és költséges szerkezet, a nemzeti hagyományok eltűnése, valamint az 

állami szuverenitás csökkenése került általánosan említésre. A diplomások utaltak arra is, hogy az Unió 

korlátozza a magyar szabályozást. 

Az interjúk alapján megállapítható, hogy a hallgatók többsége pozitív véleménnyel van az Európai Unióról, 

illetve szükségesnek ítélik hazánk részvételét a Közösségben. Érveik: 

• a piaci lehetőségek szélesedtek, nőtt Magyarország bizalmi tőkéje a befektetők szemében (műszaki 

egyetemisták), 

• minőségbiztosítás elterjedése (közgazdászhallgatók), 

• a határok megnyitása, új uniós források lehetősége, nagyobb hangsúlyt kap a környezetvédelem (valamennyi 

csoportban elhangzott), 

• az esélyegyenlőség növekszik (orvosin tanulók), 

• a jogrend átvétele nagyobb biztonságot hoz (jogászhallgatók), és segíti az európai identitás térnyerését, illetve 

a politikai kultúra fejlődését (bölcsészhallgatók). 

Ugyanakkor negatív vélemények is elhangzottak: 

• a magyar áruk hátrányt szenvednek e kitágult piacon (bölcsészhallgatók); 

• eddig többet fizettünk be, mint amennyi támogatást le tudott az ország hívni (joghallgatók); 

                                                           
92 http://europa.eu/youth/active_citizenship/index_eu_hu.html 
93 A PTE-n a jogi-, közgazdasági-, orvosi-, műszaki- és bölcsészkar hallgatói közül szerveztek egy-egy fókuszcsoportot és hatodikat már 
ezen karokról kikerült már diplomások alkották. 

http://europa.eu/youth/active_citizenship/index_eu_hu.html
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• a pályázatok túl bonyolultak és előkészítésük túl drága (több csoportban előkerült, de főleg a már diplomások 

között); 

• az állam nem támogathat saját céget (már diplomások); 

• a magyar mezőgazdaságot „megölték” (műszaki egyetemisták). 

A hallgatók többsége szerint a mindennapokban még csak néhány kis területen lehet érzékelni a tagság pozitív 

hatását: így az utazás és a munkavállalás részbeni szabadságában – minden csoportban említették –, illetve 

nagyobb figyelem jut a környezetvédelemnek (közgazdász-, és joghallgatók). A megkérdezett fiatalok szerint a 

tagság leginkább a politikusok és a diplomaták számára előnyös – minden csoport egyetértett ebben –, továbbá a 

magas szakképzettséggel rendelkezőknek, akik külföldön is jól el tudnak helyezkedni. A fentebb részletezett 

negatív hatások – a válaszadók meglátása szerint – többnyire összefüggésbe hozható azzal, hogy a 

csatlakozáskor irreális elvárások jelentkeztek, amelyeket a politikusok még inkább felerősítettek: 94 a gyors 

életszínvonal-emelkedés elmaradt, s az uniós támogatások megszerzése is sokkal nehezebbnek bizonyult, mint 

azt a hazai és uniós illetékesek ígérték. Számos hallgató szerint a mezőgazdaság is kárvallottja lett az Uniónak, 

habár a bölcsészek a magyar termékek védelmében kivívott engedményekre és előírásokra is hoztak példát, 

illetve a bővülő termelői támogatást is, mint pozitívumot említették. Az ország kibontakozóban lévő recessziós 

időszaka egybeesett a tagság megszerzésével, ezért annak jegyeit: a gyorsuló inflációt, az euró bevezetésének 

elmaradását, valamint a megszorító intézkedéséket szintén a tagságból fakadó negatívumok között említették a 

bölcsész-, az orvostanhallgatók és a diplomások. 

A megkérdezettek úgy vélték, hogy Magyarország felvételét leginkább a németek támogatták, míg a franciák 95 , 

illetve a mezőgazdasági orientáltságú és korábban sok strukturális támogatást kapó országok ellenezték. 

Az európai identitással leginkább összefüggő kérdések kapcsán – Mennyiben segíti a tagságunk a közös európai 

értékek megvalósulását? – kevés konkrétumot tudtak felsorolni a válaszadók. A jogászhallgatók utaltak arra, 

hogy a jogbiztonság, a törvények betartása stabilizálódhat, a társadalom résztvevői politikai kultúrája erősödhet. 

Az orvostanhallgatók arra hívták fel a figyelmet, hogy a csatlakozás óta többet foglalkozik a társadalom a 

fogyatékkal élőkkel. A közgazdászok szerint a szabadságjogok gyakorlásának esélye kevéssé változott, ám 

pozitív, hogy az utazás és a lakóhely megválasztásának szabadsága, valamint a fogyasztóvédelem iránti 

érzékenység, s az egészséges életre való törekvés jobban biztosított. 

A hallgatók közül csupán néhányan számoltak be arról, hogy a tagság egyértelmű pozitív változást hozott az 

életükben: így például a külföldi tanulmányok folytatása jelentősen könnyebbé vált, s ketten nyilatkoztak úgy, 

hogy a csatlakozásnak negatív hatása volt a közvetlen környezetükben: meg nem nyert pályázat, illetve 

munkahely megszűnése miatt. 

A jövőjükre vonatkozó kérdésekre a fókuszcsoport tagjai úgy válaszoltak, hogy többen az egyetem befejezése 

után megpróbálnak más tagállamban munkát vállalni – orvostanhallgató és műszaki hallgató –, mivel külföldön 

a szakképzettséget, ha nyelvtudással párosul, jobban megbecsülik. 

8.6. Hogyan tovább? 

A feltett kérdésekre adott válaszok azt mutatják, hogy bár több kar számos kurzusán részletesen foglalkoznak az 

európai integrációval, mégis komoly ismerethiány, és/vagy részismeretek jellemzik a beszélgetésben 

résztvevőket. A kérdések többségénél egymással is vitatkoztak a hallgatók és érzékeltették, hogy az EU-val 

kapcsolatban egy-egy kérdésre adott válasz is tükrözhet egyszerre pozitív és negatív értéket. Példaként a 

munkavállalás szabadsága az egyén szempontjából egyértelműen pozitív, a társadalom szempontjából, ha a jól 

képzett szakemberek nem térnek vissza az országba, akkor negatív hatású. 

Az európai politikai elit számára napjaink egyik legnagyobb kihívása, hogy meg tudja-e szólítani a fiatalokat, 

illetve milyen eszközökkel képes körükben a polgári, résztvevői politikai kultúrát erősíteni, így bevonva őket a 

döntések előkészítésébe. Egyértelműen érezhető egyfajta disszonancia a hagyományos politikai eszközrendszer, 

a kampány-módszerek és a modernkor lehetőségei és eszközrendszere között. A globalizáció és a társadalmi 

struktúra átalakulása a korábbi ideológiai pártrendszereket is átrendezte, így a politikai szocializáció formáinak 

is módosulnia kell. 

                                                           
94 „Ki nyitott cukrászdát Bécsben?” utalt az egyik bölcsész a rossz kampányszlogenre. 
95 Itt jól érzékelhető volt az a sztereotípiás gondolkodásmód, ami nehezíti az európai identitást: „Mi nem szeretjük történelmi okok miatt a 
franciákat, nyilván ők sem szeretnem bennünket.” 
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Az Európa-szintű identitás és állampolgári öntudat növelésére elsősorban indirekt módszereket indokolt 

kipróbálni: a mobilitás, a másik tagállam személyes tapasztalatok szerinti megismerése, a külföldi tanulás és 

munkavállalás ösztönzése kell legyen a preferált forma. Az Európai Szocialisták Pártjának egyik kutatóintézete 

például azt javasolta 2006 januárjában, hogy az adott költségvetési időszakban teremtsék meg azokat a pénzügyi 

forrásokat, amelyek segítségével valamennyi felsőoktatásban résztvevő diák legalább egy szemesztert más 

tagállam intézményében tanulhasson, függetlenül szociális helyzetétől. Ez a javaslat még nem valósult meg, de 

az „Ifjúság Lendületben” program jelentősen támogatja az effajta tapasztalat szerzést. 

A nem hagyományos oktatás, a tréningek, az egy-egy hetes nyári workshop-ok, az önkéntes kezdeményezések, 

a civil szervezetekkel kiépített rendszeresített kapcsolattartás egyaránt hozzájárulhatnak az új hálózatok 

formálódásához. 

Természetesen úgy az Európára oly jellemző sokszínű kultúra megőrzésének igénye és a kisebbségek védelme, 

mint az Unióban egyre nagyobb gondot jelentő „nyelvi Bábel” is súlyos konfliktusok forrása lehet. A cél, 

miszerint anyanyelvén kívül minden uniós polgár két másik nyelven is képes legyen kommunikálni, csak 

részben segíti a közös identitásnak az erősödését. 

Ma még nehezen felmérhetők az új technológiák hatásai a politikai szocializációra, de az integrációs szervezetek 

egyre gyakrabban próbálják kiaknázni e lehetőségeket, és az interneten keresztül kialakuló virtuális 

közösségeket megnyerni céljaik érdekében. 

Valamennyi általam tanulmányozott dokumentum rámutat ugyanakkor arra, hogy a lokális, a regionális, illetve a 

nemzeti keretek szolgálják napjainkban is leginkább az állampolgári tudat kialakulását. Ehhez a nemzetközi 

szervezetek csak másodlagos segítséget tudnak nyújtani, kivéve azt a – ma már nem is annyira szűk – réteget, 

akik „eurobürokrataként” egyre inkább kötődnek a kialakuló sokszintű kormányzás szupranacionális elemeihez. 

Meglátásom szerint a mai fiatalság jelentős részét egyre inkább az egymás mellett is megférő identitások fogják 

jellemezni, ám a politikai aktivitás új jelenségeit nehezen tudjuk számba venni. 
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6. fejezet - AZ EURÓPAI 
PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK 

1. Az euro-választások sajátosságai 

„Azon bölcs embereknek, akik visszautasítják az államügyekben való részvételt, az a büntetése, hogy a buta 

emberek által kormányzott államban kell élniök.” 

Platon 

2009. június 4-7. között már a hetedik euro-választásokra 1 került sor. Az Európai Parlament közvetlen, általános 

választását az integráció-párti politikusok hosszú harcának eredményeként kell értelmeznünk. A kialakított 

mechanizmusok ugyanúgy magán viselik a konszenzusra törekvő, de csak kompromisszumokkal megvalósuló 

közösségi jelleget, mint az integráció többi részterülete. 

Bár a közvetlen választások erős legitimációt biztosítanak az EP tagjai számára, az eddigi szavazások jelentős 

csalódást is okoztak az európai politikai elitnek, hiszen a szavazások általában jellemző vonásai között kell 

megemlítenünk: 

• az alacsony részvételt; 

• a közösségi szint helyett domináló nemzeti szintű kampányokat; 

• az EP kompetenciáinak lassú növekedését; 

• a választások európai identitást befolyásolni képtelen szerepét. 

2. Európai pártok a választási kampányban – 2004 

A hetvenes évek második felétől az EP három legjelentősebb politikai családja európai szintű párt kialakítását 

kezdeményezte abból a célból, hogy az 1979-es első választás idején az európai érdekérvényesítés kerüljön a 

figyelem középpontjába. Bár 1976 decemberében létrehozták az Európai Liberálisok és Demokraták 

Föderációját, majd 1977-ben az Európai Közösség (EK) Szocialista Pártjainak Konföderációját, illetve egy évre 

rá az EK Kereszténydemokrata Pártok Föderáció/Európai Néppártot, mégsem volt esély arra, hogy a 

tagállamonként eltérő választási rendszerben európai szintű listákat állítva, valódi európai szavazáson 

legitimálják az EP tagjait. 

A nemzeti pártok listájáról bekerülő képviselők politikai csoportjainak tevékenysége a nyolcvanas évtizedben 

alig módosult a korábbiakhoz képest. Bár a következő évtized szerződései leszögezték, hogy az európai szintű 

politikai pártok fontos integrációs tényezők (Laczkóné, 2004:126), csak 2003. november 4-én fogadták el az 

európai pártok alapítására és finanszírozására vonatkozó közösségi jogszabályt. Ily módon a pártok föderációja 

után új szakasz kezdődhetett az európai demokrácia szintjén. 2 

Európai párt az, amely 3 : 

• egy politikai programot követő szervezet; 

• tagjai – pártok vagy egyének – több tagállamban tevékenykednek; 

• hozzájárulnak az európaiság-tudat kialakulásához és az uniós polgárok politikai akaratának kinyilvánításához; 

• bejegyezteti magát az EP-nél; 

                                                           
1 A fejezet részben megjelent (Gazdag, 2005.). Az euro-választás kifejezés ma már a szakirodalomban is teret nyer, megkülönböztetésül a 

nemzeti parlamenti választásoktól. 
2 www.elections-européennes.org/suivre3.htm  
3 http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?language=HU&id=43 

http://www.elections-européennes.org/suivre3.htm
http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?language=HU&id=43
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• minimum 3%-os támogatottságú képviselettel rendelkezik az európai, a nemzeti, avagy a regionális szintű 

parlamentben legalább a tagállamok negyede vonatkozásában; 

• tiszteletben tartja a plurális demokrácia alapelveit; 

• részt kell vennie az euro-választásokon. 

A közösségi költségvetés 2004-ben 8,4 millió euróval támogatta e pártokat, a 2008-as büdzsében pedig már 

10,65 millió eurót irányoztak elő ugyanerre, s bár e keret bővült, szigorú finanszírozási előírások szabályozzák, 

mire fordíthatók a források. (6. sz. melléklet) 

Ennek szellemében alakították át a korábbi pártcsaládok tevékenységüket, és felhívással fordultak a 

választópolgárokhoz. Elsőként az Európai Liberális, Demokrata és Reform Párt (ELDR) kongresszusa fogadta 

el 2003 novemberében a következő évi EP választásokra szóló „Egy új, kibővített Európa, mely nyitott 

állampolgárai és a világ felé” 4 című programját. A 30 oldalas dokumentum bevezetője az EU Alkotmányával 

foglalkozott. Az ELDR képviselői szerint az alkotmánytervezet a pártcsalád korábbi követeléseit tartalmazza: 

meghatározza az EU kompetenciáit, elveit, erősíti annak intézményeit, s így hozzájárul a kormányzás 

nyitottságához, demokratikusabbá és hatékonyabbá válásához. A pártkongresszus sajnálatát fejezte ki annak 

okán, hogy: 

• nem hoztak létre törvényhozói tanácsot, amely pedig világossá tehetné a Tanács törvényhozói és végrehajtói 

tevékenységének szétválasztását; 

• két állam ellenállása miatt nem született kompromisszum a minősített döntéshozatal egyszerűsítéséről; 

• az Ecofin meg akarja őrizni a költségvetésben az egyhangú szavazást, és csökkenteni kívánja az EP 

befolyását a költségvetési eljárásban. 

A választási felhívás első része az Unió állampolgárai számára a következő követeléseket tartalmazta: A 

„Szabadon élni és dolgozni bárhol Európában” jelszó keretében a valódi belső piac megteremtésének 

szükségességét, síkra szállva a munkavállalást gátló átmeneti szabályozás hatályon kívül helyezéséért. Az 

európai gazdaság modernizálása célszerű, merthogy a lisszaboni folyamat érezhetően lelassult, az egységes piac 

érdekében mielőbb tovább kell liberalizálni a szállítást, az energiaellátást stb. A program első tartalmi egysége 

foglalkozott továbbá a közös és közösségi politikák továbbfejlesztésével is. Az ELDR képviselői kiemelkedő 

jelentőségűnek vélték, hogy mielőbb kialakuljon a pénzügyi szolgáltatások valódi belső piaca, a 

tömegközlekedésben pedig ellenőrzött módon, de liberalizációra kerüljön sor. Az agrárpolitikában is a piac 

szabályainak kell érvényesülnie, így szükséges a CAP további reformja, az export és a termelés támogatásának 

teljes megszüntetése. A helyi szintek kezdeményezésére építve és a költséghatékonyság figyelembevételével a 

liberálisok 2007-re egy új regionális politikát terveztek megfogalmazni, amely alkalmas lehet a regionális 

különbségek csökkentésére. 

Kisfilm az EU energiabiztonságot célzó intézkedéseiről 

 

Forrás: EUtube 

A második rész a szabadság, biztonság, és az igazságosság kérdéseivel foglalkozott, mégpedig a kibővített 

Európa szemszögéből. Ennek keretében az ELDR rámutatott, hogy a terrorizmusellenes harc nem 

veszélyeztetheti a demokrácia értékeit, a bel- és igazságügyi együttműködés területén pedig növelni szükséges 

az EP szerepét. 

A harmadik fejezet „A sokszínűség Európájának fenntartása és előrelendítése” címet kapta. A kulturális, nyelvi 

sokszínűség megőrzése mellett a pártcsalád képviselői szót emeltek a szekularizált társadalom megőrzéséért, az 

egyneműek házasságkötésének jogáért. 

„A világra nyitott, kibővített Európa” a dokumentum második nagyobb tartalmi egysége, amelyben a tagok hitet 

tettek a bővítés, az emberi jogok védelme, valamint a hiteles Európai Biztonsági és Védelmi Politika létrehozása 

mellett. A közös kül- és biztonságpolitika területén – a párt véleménye szerint – a demokratikus kontroll jogát az 

                                                           
4 http://www.elde.doc/DV514117HU.doc 
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EP-nek kell megkapnia, az ENSZ Biztonsági Tanácsában pedig a tagállamok helyett az Uniónak kellene állandó 

tagságot kapnia! A fenntartható fejlődés érdekében tervezett aktív közösségi szabályalkotást 

összeegyeztethetőnek gondolták a párt részéről a szabadkereskedelemmel, amelyet a világméretű 

szegénységellenes küzdelem kulcsfontosságú fegyvereként határoztak meg. 

Végezetül érdemes szót említeni „Az EU költségvetése – értéket teremteni a pénzből” című részről, melyben a 

szigorú költségvetési fegyelemért emeltek szót az ELDR képviselői, egyúttal e bekezdésben fejtették ki 

véleményüket az intézményi reformok szükségéről is. 

A szélsőbaloldali pártok 2004 januárjában, Berlinben alakították meg az Európai Baloldal Pártját 5 , és ekkor 

fogadták el kiáltványukat is a soron következő euro-választásokra. A tagok úgy ítélték meg, hogy új reménység 

terjed Európában, amely képes ellenállni a népek és szociális szervezetek működésében egyaránt kulturális és 

szociális regressziót, bizonytalanságot és általános bizalmatlanságot előidéző „egyhangú” kapitalizmusnak. A 

„folytonos háború Bush doktrínája” – szerintük – igazolta a nemzetállamok, nemzetközi viszonyok és 

szervezetek krízisét. 

Európa számukra az új társadalomért folyó harc térsége, ahol megvalósul a béke, és átalakul a kapitalista 

társadalom, mégpedig oly módon, hogy a radikális politikai változások, az alternatív fejlődés érdekében széles 

politikai és szociális szövetség formálódik. Úgy vélték, új szakaszhoz érkezik az emberiség a kibontakozó 

alternatív globalizációs mozgalommal, amelyben a munkások, a környezetvédők, feministák, demokraták 

vesznek részt. Az EU sajátos szerepet kaphat, azonban nem a közös piac érdekeit, hanem a politikai és kulturális 

gyökereit őrző európai szociális modellt kell szolgálnia. Ma az európai országokban a kormányok a nagytőke és 

lobbik érdekében tevékenykednek – olvashatjuk az europárt programjában –, fellépve a nyugdíjrendszer ellen, a 

szociális ellátás csökkentéséért és privatizálásáért, a közszolgáltatások minimalizálásáért. Mint állítják, a 

szociáldemokrácia harmadik utas koncepciója zátonyra futott, mert nem volt képes valódi alternatívát 

biztosítani. A programban tisztázásra kerül, hogy a baloldali program EU-ja független lesz az állami 

hegemóniától, nyitott a Dél irányában, aktívan fellép minden háború és fegyverkezés ellen és védi a környezetet 

és az emberi jogokat. A későbbiekben írtak szerint az emelkedő munkanélküliség és a recesszió igazolta, hogy 

az Európai Központi Bank előírásai és a „stabilitási paktum” helyett új gazdaságpolitika és szociális prioritások 

kellenek, növelve a nyugdíjasok jogait, garantálva a széleskörű esélyegyenlőséget, decentralizálva és 

demokratizálva a közszolgáltatást. Ezek érdekében – mint megjegyzik – javítani szükséges a választott 

intézmények ellenőrző funkcióit, az alkotmányban csökkenteni kell a nagyhatalmak irányító szerepét, a 

neoliberális és militáns törekvéseket. Az új Európáért közösen kell harcolni, hiszen a történelem nem ért véget – 

szól a program egyik felszólítása. 

Az Európai Néppárt a 2004 februárjában rendezett kongresszusán fogadta el „Az EPP: az Önök többsége 

Európában” 6 című választási kiáltványát. A hat rövid részre tagolt dokumentum első fejezetének címe: 25 éve 

közvetlenül választott EP. Ebben a párt felhívással fordult az állampolgárok felé, hogy azok aktívan vegyenek 

részt a 21. század első euro-választásán, amelyen a tagállamok Európa újraegyesítését is ünneplik. A 

nemzetállamok integrációja az EU-ban az emberiség történetének különleges lépése – olvashatjuk a 

továbbiakban –, amely garantálja a békét, szabadságot, stabilitást, a gazdasági fejlődést, a szociális haladást és a 

környezet védelmét. Az EU adekvát válasz a globalizáció kihívásaira. A harmadik évezred problémáinak nagy 

többsége megoldhatatlan nemzetállami keretben. Ezért szükséges az erős Unió, amely az európai nemzetek és 

polgárok számára a haladás egyedüli garantálója. 

A kiáltvány második része „Az értékek Uniójáért” szállt síkra. Az Európai Néppárt tagpártjai az integráció 

szilárd elkötelezettjei, erőteljesen hozzájárultak annak létrehozásához. Az eredményes és demokratikus Unió 

nemcsak közös gazdasági tér – folytatódik a bekezdés –, hanem elsősorban a nemzetek és a polgárok politikai 

közössége, amelynek legfőbb értékei: az emberi jogok, a szabadság, a demokrácia, a jogállamiság, az 

esélyegyenlőség, a szolidaritás, a törvényesség és a férfiak és nők közötti egyenlőség. Ezeket az értékeket a 

kereszténység és a felvilágosodás inspirálta. A közös kulturális örökség elismerése mellett a nemzeti, regionális 

és lokális kultúrák különbözősége kiemelkedően fontos, és a szubszidiaritás elve kell, hogy meghatározza a 

közös európai akciókat – fogalmaz nyíltan a program. 

„A polgárok Uniójáért” bekezdésben a kiáltvány hangsúlyozta a közép-kelet-európai népek lehetőségeit, és 

mutatott rá egyúttal, hogy a tagság biztosítani fogja a fiatalok számára a szabad munkavállalást, a tanulás és a 

megtelepedés lehetőségét az Unió területén. 

                                                           
5 http://www.europe-politique.eu/parti-de-la-gauche-europeenne.htm 
6 http://www.epp.eu/subsubpagina.php?hoofdmenuID=1&submenuID=3&subsubmenuID=152 

http://www.europe-politique.eu/parti-de-la-gauche-europeenne.htm
http://www.epp.eu/subsubpagina.php?hoofdmenuID=1&submenuID=3&subsubmenuID=152
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„A szociális biztonságért és prosperitásért” fejezet a szociális piacgazdaság szükségességéről szólt, amelyben a 

vállalkozás szabadsága, s a stabil deviza ötvöződik a nemzeti szintű szociális biztonsággal. A legjobb 

szociálpolitika a munkanélküliség csökkentése – hangsúlyozza a párt választási programja. A szocialistákkal 

szemben – akik az állami támogatásokat és a bürokratikus szabályozást szorgalmazzák – a néppártiak a szabad 

vállalkozás által irányított minőségi és mennyiségi foglalkoztatástól remélik a javulást, amelyhez a 

versenyképesség növelésén, a kezdeményezések fokozásán, a fejlődés intenzifikálásán és a beruházások 

ösztönzésén keresztül vezet el az út. 

„A szabadság, biztonság és jogállam európai térségéért” részben rámutattak, hogy az integráció története 

bebizonyította: csak az EU képes garantálni Európa biztonságát és politikai stabilitását. Az Uniónak egy nyelven 

kell beszélnie minden fontos kül- és biztonságpolitikai kérdésről, együttműködve a NATO-val. Meg kell találni 

a választ az új kihívásokra, a nemzetközi terrorizmusra, a konfliktus megelőzésre, a védelmi kapacitások 

növelésére. A terrorizmus a 21. század legnagyobb kihívása – fogalmaz egyértelműen a program – így konkrét 

követeléseket is e téren fogalmaztak meg: növelni kell az Europol kompetenciáit, valamint fejleszteni szükséges 

az Eurojust-ot, hogy az képes legyen a nemzeti ügyészségek közötti eredményes és gyors kommunikáció 

segítésére. Továbbá a Néppárt indokoltnak vélte az európai ügyészség létrehozását is. Mint a programban 

olvashatjuk, elengedhetetlen a nemzeti jogi rendszerek harmonizálása, meghatározva az európai közös 

minimális normákat. 

„A maradandó politikákért” elsősorban szisztematikus együttműködéssel és nemzetközi szinten lehet 

tevékenykedni – szól a következő bekezdés nyitánya. A jövő generációjáért érzett felelősség uniós szintű 

környezetvédelemre késztet, melynek keretében szigorúan számon kell kérni a szabályokat, a fogyasztó fizet 

elvet, egyúttal hatékonyan szembe kell szállni a klímaváltozással. Európának példát kell mutatnia a megújuló 

energiák, a technológiai újítások és a környezetkímélő szállítás általános intézményesítésével. 

A Néppárt „Az ön szavazata különleges” zárszóval szólította aktív részvételre a választókat Európa-szerte. 

„A Zöldek szerződése Európáért 2004–2009” címet viseli a Zöldek Pártja választási dokumentuma. 7 A 

következő öt év a bővítés miatt szerintük döntő lesz az EU irányításának meghatározásában. 44 – tehát akkor 

hivatalban lévő képviselőik számával megegyező – javaslatot fogadtak el a jövő Európájáért, hogy az valóban a 

környezetvédelem, a béke és a szociális igazság területévé váljon. Ezek közül csak néhány fontosabb kerülhet 

górcső alá: 1. Alkotmányos reform szükségessége, hangsúlyozva a bővítés miatti demokratikus kihívás 

megoldásának lehetőségét, elutasítva az egy-egy tagállam vétójogának elvét, követelve az EP számára a 

ratifikációt. 2. 2007-ig töröljék el az Euratom szerződést, amely technológiai és környezetvédelmi szempontból 

egyaránt anakronisztikus. Az atomenergia helyett a megújuló energiákra kell támaszkodni. 3. A változó 

világnak megfelelve az alapvető jogok fejlesztése és bővítése, betartatásuk szigorítása. Ennek keretében a 

nemek egyenlőségének megteremtése, az Europol szigorú ellenőrzése, illetve a biometriai adatok elektronikus 

nyilvántartása. A 7-16. pontok követelései a környezetvédelem különböző területeit ölelték fel. Az 

agrárpolitikában a biogazdálkodás elterjesztését szorgalmazták, illetve további szigorításokat követeltek az 

állatok szállításánál, a halászatban. Javaslatot tettek egy új díj alapítására, amellyel a barátságos városi 

környezet kialakítását lehetne jutalmazni. A 23. pont a világkereskedelmi rendszer újragondolását követelte, 

benne a nemzetközi pénzügyi szervezetek reformját, a fejlődők támogatásainak növelését. A munkanélküliség 

csökkentése érdekében új alap – Szociális tőke európai alapja – felállítását szorgalmazták, amelyet helyi és 

regionális befektetésekre fordíthatnának. Javaslataik közé tartoztak még a fegyverzeteladás kódexének törvényi 

megerősítése, valamint a BT-ben egy állandó hely az EU-nak, illetve a halálbüntetés teljes eltörlése 2010-ig. 

Program-végszóként „zöldebb”, átláthatóbb és felelősségteljesebb közösségi intézményeket követeltek. 

Az Európai Szocialisták Pártjának kongresszusa csak 2004 áprilisában fogadta el a felhívását: „Együtt erősebbé 

válni. Öt ígéret ez eljövendő öt évre” 8 . A bevezetőben történelminek nevezik az euro-választásokat, hiszen a tíz 

új tagállam polgárai is az urnákhoz járulnak. Céljuk a szociális és erős EU, amely sikeres gazdasággal nyújt 

biztonságot a polgárainak, képes csökkenteni a munkanélküliséget. A programjuk öt kulcspontja: 

1. A fejlődés stimulálása Európában, harc a szegénység ellen, új munkahelyek teremtése. Ezen belül 

legfontosabbnak gondolták: a közösségi alapoknál a munkahelyteremtés prioritását, a szakszervezetek 

jogainak védelmét, az európai szociális modell erősítését, az európai monetáris politika fejlesztését a 

szociális piacgazdaság érdekében, a nők munkavállalásának segítését. 

                                                           
7 http://www.green.DV533663FR.doc 
8 http://www.socialistgroup.org/gpes/public/newsletterhome.htm?section=LIB&category=NELE&request_locale=FR 

http://www.green.dv533663fr.doc/
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2. Közelebb hozni az EU-t állampolgáraihoz – ezt segítheti a párt álláspontja szerint az Alkotmány elfogadása. 

A terrorizmus elleni harc érdekében biztosítani kell a különböző hatóságok munkájának szorosabb 

koordinálást. 2012-re valósuljon meg az információs társadalom: valamennyi állampolgár használhassa az 

internetet. Az Europol megerősítése révén szembe kell szállni a növekvő bűnözéssel. 

3. Folytatni az integrációt, kezelni a migrációt – ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban a közös normák 

rendszerének fejlesztését javasolták az optimális uniós bevándorlási politika kialakítása érdekében. 

4. A biztonságosabb, igazságosabb, békésebb világ érdekében – véleményük szerint – az ENSZ és 

szervezeteinek szerepét növelni szükséges; a krízisek és konfliktusok megelőzésére az Európai Biztonsági és 

Védelmi Politika szolgáljon; az EU befolyását fel kell használni a nemzetközi kereskedelmi tárgyalásoknál a 

fejlődők érdekében, de úgy, hogy a környezetvédelem elsődlegessége biztosított legyen. 

5. Európa váljon a demokrácia és az egyenlőség területévé. Ennek érdekében növekedjen az EP szerepe; 

induljon harc mindenféle diszkrimináció ellen; széles szövetség létrehozása nélkülözhetetlen, akár a Néppárt 

segítségével, a szélsőjobboldali erőkkel szemben. 

Ha ezeket a programokat végiggondoljuk, markánsan eltérő követeléseket alig találunk. Különösen a három 

nagy politikai család – a kereszténydemokraták, szociáldemokraták és a liberálisok – Európa-koncepciója között 

ismerhetünk fel hasonlóságokat. A pártok által választott szlogenek már jobban tükrözik azokat a 

sajátosságokat, amellyel szavazóikat mozgósítani szerették volna: ha az angol pártokat vizsgáljuk a Munkáspárt 

jelmondata: „Azért, hogy Európa értünk tevékenykedjen”, míg a Konzervatív Párté „Európa: szabadság, 

stabilitás és prosperitás elsősorban Nagy-Britannia számára”. A belga liberálisok azt hangoztatták, hogy a 

„megújítás nem állhat meg”, a francia kommunisták jelmondata pedig az „Európai igen, de nem így” lett, a 

német szociáldemokraták „szolidaritásban erős Európáért” indultak „harcba”. 

Az európai pártok programjai, mint a nemzeti elemzések bizonyítják, csekély mértékben befolyásolták a 

nemzeti szintű kampányokat. A tanszéki kutatócsoport 9 megállapításai szerint: bár a listát állító pártok általában 

készítettek sajátos európai programot a választásokra, ezek alig-alig kaptak helyet a kampányban. A 

pártrendezvények tartalma, illetve a média figyelme szinte kizárólag a belpolitikai vitákra összpontosítottak. Bár 

az Alkotmány június végi elfogadására sokáig úgy tűnt, számítani lehet, mégsem bontakozott ki érdemi vita a 

jelöltek között e le nem zárt kérdésről. Az EU-val kapcsolatos vélemények csak az Unió-ellenes pártoknál 

váltak markánssá, pl., a Lengyel Nemzeti Újjászületés nevű szélsőjobboldali párt azt hirdette, hogy „Június 13-

án megyünk és elpusztítjuk az Uniót!”, de az EU-ból való azonnali kilépést követelő Egyesült Királyság 

Függetlenségi Pártja is élesen kritizálta a brüsszeli struktúrát. 

3. Euro-választások 2004 

A közvetlen választásról szóló okmány 2002-es módosítása nem változtatta meg gyökeresen az euro-választások 

menetét, hiszen továbbra sem sikerült egységes választási rendszert kialakítani. Bár az újabb bővítés előtt az EP 

1998-ban határozatot fogadott el e helyzet módosítására, a beterjesztett változtatások nem terjedtek túl néhány 

alapelv megfogalmazásán. Ezek között találjuk a listás, arányos választás előírását, valamint annak követelését, 

hogy 20 millió lakos felett kötelező több választási körzet kialakítása egy adott országon belül. A regionális 

listák bevezetése mellett sokan érveltek, hiszen így közelebb kerülhettek volna a választókhoz, s jobban 

koncentrálhattak volna a regionális kérdésekre az EP képviselői. Bár e felvetés csak ötlet maradt, bevezetésre 

került ugyanakkor a kettős mandátum tilalma, tehát a nemzeti képviselet és az egyidejű EP tagság 

összeférhetetlenné lett. 

A bővítés nyomán tovább nőtt az eltérés a választási rendszerek között: míg 1999-ben még „csak” 16, 2004-ben 

már 26 féle módon juthattak mandátumhoz a képviselők. 

Az arányos rendszer általánossága ellenére az országok eltérő küszöböt alkalmaznak: a régi tagállamok közül 

5%-os küszöböt Franciaország és Németország használ, míg az új tagállamok közül: Csehország, Lettország, 

Litvánia, Lengyelország és Magyarország; 4%-os küszöb van érvényben Ausztriában és Svédországban, míg 

Görögországban 3% a bekerülési határ. 

Eltérőek a választhatóság és összeférhetetlenség szabályai is. Általánosan elmondható, hogy nem lehet az EP 

tagja: 

                                                           
9 A hallgatók egy csoportja elemezte a lengyel, német, brit, máltai, ciprusi , finn és lett kampány néhány sajátos vonását. Megjelent a Pécsi 
politikai tanulmányok 1. kötetében, 2004-ben. 
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• kormánytag, 

• az Európai Bizottság tagja, 

• az Európai Bíróság és az Elsőfokú Bíróság tagja, 

• Európai Ombudsman, 

• az Európai Számvevőszék tagja, 

• az EK szerződések által létrehozott szervezetek tagjai, az adminisztráció munkatársai, 

• az Európai Központi Bank és az Európai Beruházási Bank munkatársai, 

• a nemzeti parlamenti képviselők, kivéve Írországot és Nagy-Britanniát, mely országok 2009-ig derogációt 

kaptak. 

Ezen kívül a legtöbb tagállamban speciális előírások is érvényben vannak, amelyeket az euro-választásokról 

szóló nemzeti szintű törvények rögzítenek. Több ország tiltja a helyi önkormányzati képviselők megválasztását 

(pl.: Belgium, Spanyolország, Franciaország, Málta és Szlovénia), az alkotmánybírák, ügyészek vagy nemzeti 

bankok munkatársainak indulását. 

Eltérő a szabályozás abból a szempontból is, hogyan szavazhatnak a más tagállamban, vagy harmadik országban 

élő állampolgárok, illetve hány éves kortól választhatók az EP-tagok. Az északi és a déli államokban, illetve 

Németországban és hazánkban az aktív és passzív választójog korhatára megegyezik: egyaránt 18 év. 

Ausztriában a 19. életév betöltése a feltétele a jelölésnek, s 16 év felett mindenki szavazhat. Belgium, 

Görögország, Írország, Nagy-Britannia, Luxemburg, a balti államok, Csehország és Szlovákia esetében csak 21 

évnél idősebb személy lehet tagja az EP-nek, míg ugyanez a lehetőség a franciáknál a 23., az olaszoknál 25., a 

lengyeleknél pedig a 35. életévhez kötött. 

A választások eredményét már számtalan szakkönyv elemezte (Tóka, 2006; Gazdag, 2005; du Réau, 2005; 

Costa, 2007) így csak néhány megjegyzést tennék e kérdésre vonatkozóan. Elsőként adódik a részvételi arány, 

mely az 1999-es szavazáshoz képest tovább csökkent. (A pontos adatokat lásd lejjebb.) Nagy csalódást az új 

belépők érdektelensége okozott, hiszen az elemzők azt várták, hogy ezen országok lakossága újra demonstrálni 

fogja európai elkötelezettségét. Látnunk kell azt, hogy: 

• a 2003-as népszavazási hullám után a politikusoknak nem sikerült egyértelművé tenni e választások 

szükségességét; 

• a volt szocialista országokban, ahol évtizedeken keresztül kötelező volt a „választásokon” való részvétel, a 

lakosság számára a választásoktól való távolmaradás joga – bármilyen furcsa – a demokrácia rendszerét 

erősíti; 

• szembe kell nézni azzal a problémával, hogy a 21. században a képviseleti demokrácia alkalmas-e az érdekek 

valós megjelenítésére. 

25 tagállamból 19-ben a kormányon lévő erők vereségét hozta a választás. Azokban az országokban figyelhető 

meg csak a kormánypártok jó szereplése, ahol fél éven belül volt nemzeti parlamenti szavazás pl. 

Spanyolországban, Görögországban. Annak ténye, hogy tagállamok többségében az ellenzéki pártok 

„győzelmét” hozta a voksolás, sajátos színt ad az EP munkájának, mivel a Tanáccsal – tehát a kormányok 

tagjaival – szoros együttműködésre és együtt-döntésre kényszerülnek ezen, nemzeti értelemben vett ellenzéki 

képviselők. Nyilvánvaló, hogy a politikai tér e dimenziójában kevés lehetőség adódik a nemzeti érdekek 

markáns megjelenítésére, illetve a nemzeti szinten folyó politikai küzdelmek európai szintre emelésére. A 

plurális demokrácia alapját jelentő konszenzusra törekvés domináns eleme az európai politikai kultúrának. 

A kormányokat büntető szavazatok egyik oka a kampányok „nacionalizálódásában”, a belpolitika túlsúlyában 

keresendő. Az európai identitás az uniós állampolgárok döntő többsége számára csak harmadrendű, kevéssé 

ismerik az EP szerepét és működését. A nemzeti és/vagy regionális szinten szerveződő, listát állító pártok 

kiszolgálták a lakosság vélt érdeklődését, és nem tudták, nem akarták bemutatni az EP tagok feladatait. 

Különösen az új tagállamokban szólt arról a kampány, hogy mely pártok jelöltjei lesznek képesek jobban 

megjeleníteni és megvédeni a nemzeti érdekeket. Ennek a helyzetnek lehet a következménye – a globalizációtól 

való félelem mellett –, hogy megerősödtek a szuverenitást hirdető populista pártok a választásokon. 
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Az euro-választások másik különleges vonása, hogy olyan politikai csoportok is megjelennek, sőt eredményesek 

lehetnek a szavazáson, amelyek vagy egyáltalán nem vesznek részt a nemzeti politikai csatározásokban, vagy 

nem képesek a nemzeti parlamentekbe bejutni. Kizárólag az európai választásokra szerveződő listákat 2004-ben 

döntően az euroszkeptikus és/vagy EU-ellenes politikusok hoztak létre. Hosszú hagyománya van az ilyen 

formációknak Dániában, ahol több elnevezés mellett – 1979 óta – bír jelentős képviselettel a Népi Tömörülés 

Európa ellen nevű mozgalom. 2004 megjelent a „Júniusi lista” nevű csoportosulás Svédországban, Szlovéniában 

és Dániában is, illetve eredményesen szerepelt Ausztriában Hans Peter Martin – az EU-t erősen kritizáló – 

listája és az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártja is. Az új EP 11%-a – 82 képviselő – tekinthető EU-

ellenesnek, mely arány mintegy 4%-os növekedést jelzett a korábbi választáshoz képest. Ez figyelmeztető jel az 

Európai Unió politikusai, az EP tagjai számára, hogy az elkövetkező időszak feladatainak megoldásakor 

erőteljesebben kell törekedni az integ-ráció és a szubszidiaritás elveinek szinkronjára, illetve nagyobb figyelmet 

kell fordítani a közösségi intézmények működésének bemutatására. 

A hatodik ciklus kiemelkedő jelentőségű, 2004-től tíz, majd 2007-től még két új tagállam képviselői is 

bekapcsolódtak az EP munkájába, amely így már közel 500 millió uniós polgárt képvisel. Az 1999-ben kezdődő 

ciklushoz (Laczkóné, 2004:105) hasonlóan a választások győztese 2004-ben is az Európai Néppárt lett, bár 

arányuk minimálisan, 0,6%-kal csökkent 37,2-ről 36,6%-ra. A második helyet a szocialisták szerezték meg, 

növelve hasonló arányban létszámukat 27,3-ról 28,7%-ra. A liberálisok aránya 8%-ról 12%-ra nőtt, míg a 

zöldek 7,6%-ról 5,7%-ra, a baloldaliak pedig 6,7%-ról 5,6%-ra fogyatkoztak. A kisebb – politikai szempontból 

kevésbé homogén – csoportok és a függetlenek aránya alig módosult. Ez számomra azt jelzi, hogy az új 

tagállamok sokszínűségük ellenére is képesek voltak betagozódni az EP korábbi politikai játékterébe. (A 

frakciók létszámát és országonkénti megoszlását a 7. sz. melléklet tartalmazza.) 

4. A 2009-es választások 

4.1. Európai pártok a választási kampányban – 2009 

Úgy vélem, nem érdektelen, ha az előzőekben részletesen tárgyalt programokat összevetjük a 2009-es euro-

választásokra készítettekkel. 

A legkorábban, már 2007 folyamán az Európai Szocialisták Pártja hozta nyilvánosságra választási programját. A 

dokumentumot ezt követően széleskörűen megvitatták, majd 2008 decemberében az Európai Szocialisták Pártja 

a 33 tagpártjának egyhangú döntésével elfogadta azt. 10 

Milyen célokat fogalmaztak meg a 60 oldalas dokumentumban? A jelszó – vagyis a cím: „Első helyen a 

népesség: Új irányvonal Európa számára” – nehézkes, magyarul különösen furcsán hat. A párt hat nagyobb 

fejezetben fejti ki céljait: 

1. Meglódítani a gazdaságot, elkerülni a pénzügyi krízis visszatérését; 

2. Az új szociális Európában növelni az igazságosságot; 

3. Európa legyen a klímaváltozás elleni harc vezetője; 

4. Megvalósítani a nemek közötti egyenlőséget Európában; 

5. A haladás érdekében bevándorlás politikát adni Európának; 

6. Európa legyen a béke, a biztonság és a fejlődés erős partnere. 

A hat fő téma kétségtelenül napirenden lévő problémákra próbál reagálni, ám hiányoznak a munkahelyek 

megóvása és teremtése érdekében ténylegesen megvalósítható ötletek. Nagyon eldugva, a 16. pontban jelenik 

csak meg a párt javaslata egy európai minimálbérről szóló megállapodásról, amelyet – meglátásuk szerint – 

minden tagállamban kollektív szerződés formájában kellene rögzíteni. Ezt követően (a 20. pontban) olvashatjuk 

azt a követelést, miszerint a munkavállalók kapjanak kötelező konzultációs jogot a vállalatok jövőjével 

kapcsolatos kulcsdöntéseknél. 

A manifesztum kísérletet tett arra, hogy a jobboldallal vitatkozva bontsa ki saját elképzeléseit. Ezt úgy próbálták 

megoldani, hogy a bevezetőben, valamint a kihívások fejezetben a jobboldali politikára és elvekre való utalást, 

                                                           
10 2843_FR_manifesto_fr_2009.pdf 
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reagálást eltérő színnel jelezték. E rövid mondatok azonban egyértelműen leegyszerűsítésnek tűnnek. Pl. „a 

jobboldal szerint a globalizáció előírja: dolgozni hosszabban és keményebben… Mi progresszívek tudjuk, ez 

nem a globalizáció, hanem az igazságtalanabb politika eredménye… A jobboldal mondja: adaptálódj a piachoz! 

Mi mondjuk: határozzuk meg a jövőnket! ” 

A 71 pont nehezen áttekinthető, kevéssé mozgósító. Nem tűnt túl szerencsésnek a piros kocka, mint új jelkép, 

hiszen széleskörűen nem vált elfogadottá, nem emlékeztetett a hagyományos értékekre, a négyzetekkockák 

inkább a merevséget, a szögletességet tükrözik. 

Az Európai Néppárt 2009. áprilisi varsói kongresszusán fogadta el választási manifesztumát 11 , amelynek 

rövidített változata is napvilágot látott. Mint a felütés leszögezi: „2009 – precedens nélküli kihívás éve Európa 

számára”. A Néppárt az a politikai erő, amely elősegíti az Európai Unió fejlődését az alapító atyák szellemében 

– olvashatjuk a továbbiakban. Itt is megjelenik a másik féllel való vita, lásd: a gazdasági krízisben a szocialisták 

esélyt látnak arra, hogy visszatérjenek az államosítás, a protekcionizmus és költségvetési deficit útjára. A 

néppártiak szerint a szociális piacgazdaságot kell még inkább megvédeni. Míg a nacionalisták az erős Európa 

ellen akarják a krízist felhasználni, addig a néppártiak a Lisszaboni Szerződés ratifikációjáért, az Unió 

modernizálásáért és erősítéséért szállnak síkra. 

Fő jelszavaik: 

• Mindenkinek jólétet teremteni – gazdasági fejlődés nélkül nincs politikai stabilitás és szociális kohézió. Ezért 

a következő célok élveznek prioritást: munkahelyteremtés, a protekcionizmus elutasítása, a nemzetközi 

pénzügyi rendszer újragondolása, a zöld technológiai beruházások növelése. 

• Legyen Európa biztonságosabb hely – ennek jegyében: küzdelem a terrorizmus ellen; meg kell valósítani a 

szoros együttműködést az Unió intézményei és tagállamai között; küzdelem az illegális migráció ellen; az 

agrárpolitika megújítása abból a célból, hogy megvalósuljon az egyensúly az élelmiszerbiztonság, a fejlődés 

és versenyképesség között. 

• Küzdeni a klímaváltozás ellen – Európa legyen a zöldtechnológia piacának élharcosa; a nukleáris energia 

maradjon opció a kibocsátás elleni küzdelemben, ahol el kell érni a 20%-os megújuló szintet. 

• Válaszolni a demográfiai kihívásra, mégpedig nyugdíjreformmal, hatékonyabb családpolitikával és oktatással. 

• Egységesíteni Európát a világ színpadán – az Unió erősítse meg szerepét a világban, legyen kezdeményező az 

Észak–Dél párbeszédben, segítse a nemzetközi pénzügyi szervezetek átalakítását. 

Ha összehasonlítjuk a két nagy politikai párt programját – bármenynyire is próbáltak ők maguk markáns 

ellentéteket bemutatni – látható, hogy mind Európa szerepét tekintve, mind a fő célokat vizsgálva nehéz jelentős 

különbségeket találni. 

A Liberálisok és Demokraták Európáért Szövetség tíz prioritást jelölt meg programjában. Az 1. pont a békét és a 

nyelvi sokszínűséget, a lokális, kulturális identitást megőrző, nyitott Európa mellett száll síkra. Érdekes, hogy e 

helyen ugyanúgy megemlítődik a további bővítés melletti kiállás, mint az intézményi reformok szorgalmazása. 

A 2. pont közös külpolitika kialakítását, a 3. pedig az integráció nyilvánosságának, átláthatóságának és 

ellenőrizhetőségének növelését követeli. A 4. szerint Európa a kisebbségek Uniója is, ezért az individuális 

jogokat erőteljesen védeni kell, míg az 5. az oktatás, kutatás általános színvonalának emelését hangoztatja. Csak 

a 6. pont szól a gazdaságról, elsősorban a gazdasági kormányzás erősítését szorgalmazva. A 7. az uniós 

költségvetéssel, a 8. a környezetvédelem kérdéskörével, a 9. pedig a globalizáció negatív hatásainak 

csökkentésével foglalkozik. Végezetül a 10., utolsó pontban az európai régiók szerepének növelését követeli a 

pártcsalád. 12 

A dokumentum elfogadásának dátuma nem szerepel a honlapon, a szövegből ugyanakkor valószínűsíthető, hogy 

még a gazdasági válság 2008 év végi kibontakozása előtt fogalmazták meg. A Liberális Internacionálé utolsó 

kongresszusát 2008 májusában tartotta, amikor felszólította az ELDR-t és az EP liberális frakcióját az euro-

választásokon való együttműködésre. Ennek eredményeként az európai párt 2008 októberében elfogadta a 

liberálisok 15 pontos kiáltványát, 13 azonban e szöveg nem jelent meg az EP frakciójának internetes portálján. 

                                                           
11  http://www.eppwarsaw2009.eu/images/dbimages/docs/fr-election-doc-draft.pdf 
12 http://www.alde.eu/fi leadmin/webdocs/key_docs/10Priorities-booklet-FR.pdf 
13 http://www.eldr.org/media/cms/Manifesto%202009%20Hungarian.pdf 

http://www.eppwarsaw2009.eu/images/dbimages/docs/fr-election-doc-draft.pdf
http://www.alde.eu/fi%20leadmin/webdocs/key_docs/10Priorities-booklet-FR.pdf
http://www.eldr.org/media/cms/Manifesto%202009%20Hungarian.pdf


 AZ EURÓPAI PARLAMENTI 

VÁLASZTÁSOK 
 

 80  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Így kérdéses, menynyire lehetett hatásos ez utóbbi felhívás, hiszen magyar tagpártjának, az SZDSZ-nek a 

honlapján sem található meg a szöveg. 

Az Európai Baloldal Párt 2008 novemberében fogadta el programját, amelynek szlogenje: „Együtt a változásért 

Európában. A 21. század Európájából hiányzik a béke, a demokrácia, a szociális igazságosság és a szolidaritás.” 
14 Érdemes kicsit hosszabban kitérni a dokumentum tartalmára, mivel főként ennél a csoportnál olvashatunk 

olyan követeléseket, amelyeket a három nagy politikai frakció integrációpárti álláspontjával szemben 

fogalmaztak meg. 

Az első rész a neoliberális kapitalizmus krízisét taglalja. A párt képviselői szerint az egyre terebélyesedő 

pénzügyi, gazdasági és szociális válság menetközben kiegészült az élelmiszer-, és az energiaellátás, valamint a 

természeti környezeti krízisével, így tulajdonképpen a globális társadalmi együttélést napról napra növekvő, 

igen összetett kihívások jellemezik. E fenyegetés eredendő okozóját a globális neoliberális kapitalizmusban 

vélte felfedezni a párt, mely zsákutcába vezető rendszert a felelőtlen elit politikai és gazdasági döntései 

alapozták meg. Az Európai Baloldal Pártjának a szociális és demokratikus Európáért kell harcolnia, a népek 

Európájáért és nem a bankok Európájáért. Programjában a párt hangoztatja, hogy az ír „nem” egyértelműen 

igazolta a lakosság azon véleményét, miszerint az Uniót antidemokratikusnak és antiszociálisnak tartják. A párt 

képviselői egyetértenek a Lisszaboni Szerződés elutasításával. Szerintük a nemzeti parlamentek hatalmát és a 

részvételi demokráciát szükséges erősíteni, miközben szembe kell helyezkedni a NATO-val és az Unió 

militarizálódó külpolitikájával. A Baloldali Párt egy alternatív globalizációs mozgalom kialakulásáért küzd. 

A második rész címe: „Legyőzni a krízist: az embereket a profit elé – ökológiai és szociális gazdaságot!” E cél 

érdekében – a párt meglátása szerint – az Európai Központi Bank szerepét alapjaiban kell megváltoztatni, 

demokratikus kontroll alá helyezve azt. A tőkejövedelmeket és tőkemozgásokat meg kell adóztatni, a gazdaság 

kulcsszektorait államosítani szükséges. Mint követelik, a munkavállalók kapjanak jelentős beleszólási jogokat és 

általános béremelést. A szegénység, a munkanélküliség elleni küzdelem és a 35 órás munkahét elérése a cél. 

Leszögezik, hogy 2020-ig 25%-ban megújuló energiát kellene használnia Európának, elfelejtve a káros 

környezeti következményekkel járó emisszió-kereskedelmet. A közös agrárpolitika reformját csak akkor 

támogatják, ha az nem a nagy termelők profitját növeli. 

A harmadik rész az együttműködés és béke Európáját hirdeti, amelyben a teljes lefegyverzés megvalósítása a 

cél. A NATO helyett új kollektív európai védelmi rendszerre van szükség – hangoztatja a program. 

                                                           
14 www.guengl.eu/Plateforme_fr.pdf. 

http://www.guengl.eu/Plateforme_fr.pdf
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A negyedik rész címe: „Egyenlőségre törekvő és demokratikus Európa”. E bekezdésben is visszaköszönnek a 

párttól korábban megszokott követelések: minden kisebbség jogát tiszteletben kell tartani, az EU-nak 

eredményes akciókkal kötelessége harcolni a rasszizmus, a xenofóbia, a sovinizmus, a homofóbia és a fasizmus 

ellen. Új elem, hogy az ultranacionalizmus és az antikommunizmus ellen is fel akarnak lépni egy laikus Európa 

megteremtése céljából. A demokratikusabb Unió jegyében intézményesíteni törekszenek az EP által javasolt 

„Agórát”, amelyen keresztül az uniós polgárok véleményt nyilváníthatnának. Egyúttal a párt hangsúlyozza a 

civil társadalom részvételének fontosságát az uniós intézmények ellenőrzésében, illetve az alapvető ügyekben az 

európai szintű népszavazást. 

Érdekes jelképet választott a párt – a hagyományos vörös csillag helyett kicsit eltorzítva csak a balra mutató nyíl 

vörös, a csillag másik két csücske fehér. A platform a program konkrét megvalósítására alig tartalmaz utalást. 

A Zöldek 2009. március 14-én fogadták el a „Zöldek könyve” 15 című dokumentumot, amely egyfelől beszámoló 

az előző ciklus számukra fontos kérdéseiben elért eredményiről, másfelől a következő ciklus programját 

tartalmazza. Összesen 14 kisebb fejezetet tartalmaz virtuális könyvük. Az első kettő a környezetvédelemmel 

foglalkozik: „Nem a klímaváltozásra, igen a zöld energia forradalmára”, „A Zöld világért – változtassuk meg az 

életünket”. A 3. reakció a kibontakozó gazdasági válságra: „Megszelídíteni a pénzpiacokat”, míg a 4. a 

biztonságos élelmiszerellátást követeli. Az 5. és a 6. a szociális Európa megteremtésének követelményeiről 

rendelkezik, egyúttal a jogok, esélyek és az egyenlőség Európájának kialakítását szorgalmazza. A 7. rész a 

fenntartható fejlődés problémáját elemzi. A 8. és a 9. az Unión belüli döntési folyamatok demokratizálásának 

szükségességére és az egyéni szabadságjogok védelmére figyelmeztet. A 10. fejezetet az Unió külpolitikájának 

szentelték. A 11. a migráció legális és illegális formáira próbál választ találni, míg a 12. a nemek közötti 

egyenlőséget követeli. A 13. az atomenergia elleni fellépést sürgeti, az utolsó pedig az információs társadalom 

kihívásait mutatja be. 

Meglátásom szerint e kampány-dokumentum felel meg leginkább a 21. század elvárásainak: részben 

multimédiás formát alkalmaz, amelyben minden fejezet a rövid bevezetőt követően a tényekkel szembesít, 

mégpedig a plenáris ülések egy-egy hozzászólására támaszkodva. A program részletesen kitér arra is, milyen 

módon került elő az adott téma az EP-ben és mi volt a csoport álláspontja. Az utolsó szakasz az elkövetkező öt 

esztendő elképzeléseit fogja össze „Mi Zöldek akarjuk…” szerkezettel. Végül rövid, magyarázó szószedettel 

                                                           
15 http://www.greens.efa.org/cms/default/dokbin/282/282644.chapter_6_equal_opportunities_demands_fr@fr.pdf 

http://www.greens.efa.org/cms/default/dokbin/282/282644.chapter_6_equal_opportunities_demands_fr@fr.pdf
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zárul a virtuális könyv. A látványos technikai megoldások ellenére kissé nehézkes azonban a szöveg olvasása, 

valamint körülményes az egyes oldalak közötti „lapozás”. 

Az Európai Parlamentben helyet foglaló kisebb politikai csoportok, vagyis az Unió a Nemzetek Európájáért és a 

Független Demokraták nem készítettek közös európai programot, minden nemzeti párt egymaga próbált 

mozgósítani a választásokra. A 2008-as ír népszavazáson a „nem” mellett agitáló Libertas mozgalom, amely 

még az év decemberében bejelentette, hogy európai párttá fejlesztve önmagát uniós listával kíván indulni a 

soron következő választásokon, végül hosszas vita után nem kapta meg az Európai Parlament jóváhagyását a 

bejegyzésre, sem a 200.000 eurós működési támogatásra. Ennek ellenére több tagállamban indított jelölteket a 

szakértők egyöntetű véleménye szerint euroszkeptikus mozgalom, melynek deklaratív célkitűzése a 

demokratikus, átláthatóbb, a közösségi intézményeket visszaszorító Unió megteremtése. 

Ha összevetjük a négy évvel korábbi programokkal a 2009-es választási agitációs és mobilizációs 

dokumentumokat, láthatjuk, hogy sokkal kevesebb az Uniót mélyíteni akaró célkitűzést fogalmaztak meg a 

pártok. Nem kétséges, a három negatív végeredményű népszavazás, valamint az érzékelhető EU-ellenes 

hangulat eredendően befolyásolta a dokumentumok íróit. Alig-alig találunk konkrét, adatokkal alátámasztott 

követeléseket, megmaradtak az általános jelszavak. Meggyőződésem, hogy e programok nem segítették a 

kampány europaizálódását. 

4.2. A 2009-es euro-választások 

A 2009 tavaszán készített közvélemény-kutatás szerint 16 a megkérdezettek: 

• 34%-a nyilatkozott úgy, hogy elmegy szavazni, míg 15% nemleges választ adott; 

• 44% érdeklődött az euro-választások iránt, 53% ugyanakkor közömbösséget mutatott; 

• 42% érzékelte, hogy nőtt az EP szerepe az utóbbi tíz évben, míg 11% szerint csökkent; 

• 5%-kal csökkent a közösségi intézményekbe vetett állampolgári bizalmi szint. 

Elemzők elsősorban a gazdasági recesszió kiteljesedését, a megszorító intézkedések foganatosítását, valamint az 

EP csökkenő médiaszerepét említették a negatív fejlemények okai között. 

Az Eurobarométer baljós előrejelzései ellenére az euro-képviselők célul tűzték ki az uniós állampolgárok 

választási részvételi hajlandóságának növelését. Ennek érdekében közös akciókat is kezdeményeztek. 2008 

őszén indult az EuroparlTV mint webTV, amely a plenáris ülések élő közvetítése mellett különböző műsoraival 

más-más réteghez szól. 2009 márciusától a Parlament honlapján valamennyi hivatalos nyelven a választáson 

való részvételre biztató felhívást tettek közzé. 

Javasolták, hogy minden tagállam – a lakossága szempontjából legfontosabbnak ítélt kérdéseket kiválasztva – 

egységes megközelítéssel próbáljon mozgósítani, sőt közös reklámfilmek is készültek e cél érdekében. Ezeket 

elsősorban a közszolgálati televíziók vetítették. Az interneten is új módszereket próbáltak ki, és a legnépszerűbb 

honlapokon (Youtube, EUtube, illetve a Facebook) fiataloknak szánt klippeket helyeztek el. Az euro-képviselők 

számos önálló honlapot és gyakran blogot is készítettek, hogy munkájukat megismertessék a választókkal. 

Az egyes tagállamokban általában április második felében, gyakran csak május elején indult a kampány. Két 

héten belül azonban kiderült, még a korábbi időszakoknál is jobban érzékelhető a nemzeti, belpolitikai témák 

túlsúlya a jelöltek és pártjaik megnyilvánulásaiban. Írországban például, ahol októberben újabb népszavazásra 

kerül sor a Lisszaboni Szerződésről, június 5-én helyi választásokat is tartottak. A polémia szinte kizárólag a két 

nagy párt egymás elleni csatájáról, illetve lokális problémákról szólt. Álláspontom szerint ennek elsődleges oka 

a már több mint fél éve tartó – s igen elhúzódónak jósolt – gazdasági és pénzügyi válság. A munkanélküliség 

gyors emelkedése, az Unió hezitáló monetáris politikája, a tagállamok saját piacaikat védő intézkedései 

felerősítették az integrációellenes hangulatot. A Robert Schuman Alapítvány által készített gyors elemzések 17 

egyértelműen azt igazolják, hogy sem a média, sem a politikai pártok nem akarták és/vagy nem voltak képesek 

áttörni a lakossági közönyt. 

A 2009. június 4-7-e között tartott euro-választásokon tovább csökkent a részvétel: az Unió választópolgárai 

közül csupán 43%-nyian járultak az urnákhoz. 

                                                           
16 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_fr.htm 
17 http://www.elections-europeennes.org/documents/partis_nat ionaux/partis_nationaux 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_fr.htm
http://www.elections-europeennes.org/documents/partis_nat%20ionaux/partis_nationaux
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Választási részvétel alakulása a választásra jogosultak százalékában 18 : 
 

Ország 1979 1984 1989 1994 1990 -es* 1999 utolsó** 2004 

2007 
2009 

Belgium

*** 
91,4 92,2 90,7 90,7 90,58 90,9 91,8 90,8 85,86 

Franciao

rszág 
60,7 56,7 48,7 52,7 68 46,8 60 43,1 40,48 

Hollandi

a 
57,8 50,6 47,2 35,6 73,35 30 80,3 39,1 36,5 

Luxemb

urg*** 
88,9 88,8 87,4 88,5 76,34 87,3 90,8 90 91 

Olaszors

zág 
84,9 83,4 81,5 74,8 82,8 69,7 80,5 73,1 66,46 

NSZK 65,7 56,8 62,3 60 82,2 45,2 77,7 43 43,3 

Dánia 47,8 52,4 46,2 52,9 86 50,5 86,6 47,85 59,5 

Egyesült 

Királysá

g 

32,2 32,6 36,2 36,4 71,48 24 61,79 38,9 34,8 

Írország 63,6 47,6 68,3 44 68 50,2 67 59,7 55 

Görögor

szág*** 
  77,2 79,9 71,2 76,3 75,3 74,14 62,8 52,18 

Portugál

ia 
  1987: 72 51,2 35,5 66,3 40 64,26 38,7 37,05 

Spanyol

ország 
  1987: 69 54,6 59,1 77,38 63 75,32 45,9 44,3 

Ausztria       1996: 67 85,6 49,4 78,8 41,8 42,4 

Finnorsz

ág 
      1996: 60 62,7 49,4 65 41,8 40,3 

Svédors

zág 
      1995: 41 81,4 38,8 82 37,2 43,8 

Bulgária             61 29,22 37,49 

Ciprus*

** 
            89 79,19 59,4 

Csehors

zág 
            64,47 27,9 27,84 

Észtorsz

ág 
            61,9 26,89 43,2 

Lengyel

ország 
            53,88 20,42 27,4 

Lettorsz

ág 
            72,49 48,2 53,06 

Litvánia             48,59 41,23 20,88 

Magyaro

rszág 
            67,57 38,47 36,29 

Málta             93,3 82,37 78,81 

Románia             39,2 29,47 27,21 

Szlováki

a 
            54,67 16,66 19,64 

                                                           
18 Internetes honlapok segítségével saját táblázat. http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp 

http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp
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Ország 1979 1984 1989 1994 1990 -es* 1999 utolsó** 2004 

2007 
2009 

Szlovéni

a 
            63,1 28,34 28,02 

Átlagosa

n 
63 61 58,5 56,8   49,8   45,5 43,09 

* A kilencvenes évek nemzeti parlamenti választásának %-os átlaga. 

** Az utolsó nemzeti parlamenti választás részvételi aránya. 

*** A részvétel nemcsak jog, de kötelesség is. 

A részvétel tovább csökkenő aránya újra felerősíti a vitát a demokráciadeficitről. A közösségi döntéshozóknak 

szembe kell nézniük azzal a problémával, hogy nem sikerült az EP választásokat kiemelni a „harmadlagos” 

rangból, azaz a választópolgárok a nemzeti és a helyi szavazásokat még mindig fontosabbnak tartják. 

Bármennyire törekedtek az új tagállamok politikai elitjei mozgósítani a választásra, megállapíthatjuk, hogy 

ezúttal is az új demokráciákban volt alacsonyabb az érdeklődés. 

Az okok között a megkérdezettek még most is gyakran hivatkoznak arra, hogy: 

• nem ismerik az Európai Parlament tevékenységét; 

• nem világos számukra milyen módon képesek az oda küldött képviselők a nemzeti érdekeket érvényesíteni; 

• nem egyértelmű, hogy kiket, milyen eszközökkel és hatékonysággal tudnak ellenőrizni; 

• felismerhetetlen a különbség a szembenálló pártok álláspontjai között; 

• egy-egy polgár szavazata a 300 millióból semmit nem számít. 

E véleményeket a kutatások is alátámasztják (Tóka, 2006) 

A média fel is erősíti az EP-vel szembeni ellenérzéseket, amikor elsősorban a botrányokról, az „utazó cirkusz” 

problémáiról tudósít. Ugyanakkor látnunk kell, hogy ezek az adatok elsősorban az európai nemzeti parlamenti 

választásokkal összehasonlítva mutatnak nagyfokú érdektelenséget. Ha megnézzük az Egyesült Államok 

képviselőházi választásának 2006-os részvételi arányát, a 47%-os adat azt mutatja, hogy az amerikai 

választópolgárok fele sem járult az urnákhoz. Ennek ellenére a részvételi demokrácia jelentőségét senki nem 

vonja kétségbe. Az eltérő politikai viszonyok és hagyományok miatt az összehasonlítás csak részleges lehet. 

Ugyanakkor az amerikai kongresszus mindazon jogokkal és kötelezettségekkel bír, amelyek jellemzik a modern 

parlamenti rendszert. Az Európai Parlament, mint arra korábban már utaltam, csak kis részben felel meg 

ezeknek a kritériumoknak. Az euro-választásoknak nincs politikai értelemben hatalmi aspektusa: a győztes 

politikai párt nem képes befolyásolni a tényleges döntéshozó – a Tanács – összetételét, választható alternatíváit, 

de a biztosok kollégiumára is csak áttételes befolyása van. 

Nehéz eligazodni az euro-mandátumok megszerzésének különböző nemzeti szabályozásai között, mely szintén 

nem segíti, hogy az uniós polgárok átlássák e folyamatokat. 

A következő táblázat azt mutatja, hogy a tagállamok milyen módszereket választottak az euro-szavazás 

lebonyolítására. (A táblázat tagsági dátum és abc szerint sorolja az államokat.) 19 

Euro-választási rendszerek: 
 

Ország Mandátumszám EP tag/ ezer fő Körzet Küszöb Választási 

rendszer és 

mandátum 

kiosztásának 

módszere 

                                                           
19 De Waele–Coman, 2004.; www.robert-schuman.org/synth137.htm; elections2009.eu. 

http://www.robert-schuman.org/synth137.htm
http://elections2009.eu/
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Ország Mandátumszám EP tag/ ezer fő Körzet Küszöb Választási 

rendszer és 

mandátum 

kiosztásának 

módszere 

Belgium 22 455 3+ 4 4 Preferenciális 

arányos, 

számítás: 

d’Hondt módszer 
a 

Franciaország 72 818 8 5 Zárt listás, 

d’Hondt módszer 

Hollandia 25 628 1 - Preferenciális 

arányos, d’Hondt 

Luxemburg 6 66 1 - Választóként 6 

szavazat listára, 

vagy jelöltre; 

Hagenbach-

Bischoff mód 

Olaszország 72 787 5 4 Preferenciális, 

Hare mód 

NSZK 99 828 1/ 5 Zárt listás, Sainte 

Lague mód 

Dánia 13 407 1 - Zárt listás, 

d’Hondt 

Egyesült 

Királyság 
72 763 12 - Regionálisan zárt, 

d’Hondt, Északír: 

Hare-Clark 

preferenciás 

Írország 12 308 4 - Preferenciás, 

Hare-Clark 

Görögország 22 477 1 3 Zárt listás, Hare 

Portugália 22 450 1 - Zárt listás, 

d’Hondt 

Spanyolország 50 786 1 - Zárt listás, 

d’Hondt 

Ausztria 17 470 1 4 Preferenciális 

arányos, d’Hondt 

Finnország 13 384 1 - Preferenciális 

arányos, d’Hondt 

Svédország 18 488 1 4 Preferenciális 

arányos, Sainte-

Lague 

Ciprus 6 116 1 - Zárt, 

d’Hondt/Droop 

Csehország 22 463 1 5 Preferenciális 

arányos, d’Hondt 

Észtország 6 233 1 - Zárt listás, 

d’Hondt 

Lengyelország 50 772 13 5 Zárt, d’Hondt és 

Hare-Niemeyer 

Lettország 8 300 1 - Zárt, Sainte 

Lague 
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Ország Mandátumszám EP tag/ ezer fő Körzet Küszöb Választási 

rendszer és 

mandátum 

kiosztásának 

módszere 

Litvánia 12 308 1 5 Preferenciális 

arányos, Hare-

Niemeyer 

Magyarország 22 454 1 5 Zárt listás, 

d’Hondt 

Málta 5 60 1 - Preferenciális, 

Hare-Clark 

Szlovákia 13 407 1 5 Preferenciális, 

Droop 

Szlovénia 7 271 1 4 Preferenciális 

arányos, d’Hondt 

Bulgária 17 453 1 - Preferenciális 

arányos Hare 

Niemever 

Románia 33 654 1 5 Zárt listás, 

d’Hondt 
a A listára szavazáskor a leadott szavazatok mandátummá történő átszámolásának több módszere alakult ki, amelyek általában a kidolgozói 

nevét viselik. Ezek között vannak, amelyek a nagyobb pártok számára előnyösebbek (d’Hondt), míg mások a kisebb pártokat preferálják. 
Részletesen: Fábián, 1998; Fábián, 2004. 

Az adatok egyértelműen mutatják, hogy még a Nizzai Szerződés, illetve annak koppenhágai módosítása ellenére 

is érvényben maradt az az elv, amely a kisebb tagállamokat preferálja, hiszen míg egy német EP-tag 838000 

állampolgárt „képvisel”, addig Málta esetében ez a mutató csak 60000. (Nyilvánvaló, hogy ez a helyzet is arra 

kényszeríti az EP tagjait, hogy ne a nemzeti, hanem az uniós érdekeket képviseljék.) 

Napjainkra, amikor a „big bang” koncepció alapján 27 tagúra bővült az Unió, sajátos ellentmondást 

figyelhetünk meg: az eredményesebb együttműködés igénye és az integrációpártiak kezdeményezése 

(Alkotmányszerződés) a közösségi döntések és intézmények erősödő befolyását sugallták. A valóság azonban 

azt mutatja, hogy a kormányközi alkudozási pozíciók váltak dominánssá. Ebben a helyzetben az EP-tagok döntő 

többsége elsősorban az uniós érdekek védelmezője, az együttdöntési eljárásban alig-alig van reális lehetőség 

speciális, önálló nemzeti érdekek érvényesítésére. A konszenzusra épülő parlamenti munka a két nagy politikai 

frakció közös fellépését igényli. Jól igazolják ezt azok a táblázatok, amelyek az előző ciklus kapcsán vizsgálták, 

milyen arányban szavaztak együtt a politikai csoportok. (Lásd 8. sz. melléklet.) Elmondható, hogy ezzel a 

ténnyel alig lehet találkozni. Az egymás ellenfeleként induló pártok ellenérdekeltek abban, hogy a kampány 

során felfedjék az EP – kooperációra és állandó egyeztetésre épülő – valódi működését! 

Hármas kihívásnak kell eleget tenniük az EP tagjainak: 1993-tól, az együttdöntési eljárás alkalmazásától, 

megállapodott a két legnagyobb politikai csoport, hogy állandóan biztosítaniuk kell az EP eredményes 

működését, az érvényes szavazatszámot. Egy, az európai integrációt vizsgáló belga kutatóintézet 20 (CEFS) 

szerint 2004–2009 között emelkedett az együttdöntési eljárással megszavazott közösségi jogszabályok száma, 

ami igazolja az EP befolyásának növekedését is. A tanulmány készítői azonban arra is rámutattak, hogy ezen 

ügyek többsége technikai jellegű szabályozás, érdektelen és érthetetlen a lakosság számára. Legtöbbször már az 

első olvasatban elfogadásra kerülnek, így érdemi vita nem bontakozik ki róluk, „sorsuk” sokkal inkább a 

háttéregyeztetéseken dől el. 

A nagyobb politikai csoportok elkötelezetten integrációpártiak, tehát ez is magyarázza a szoros – a nemzeti 

parlamenteknél sokkal szorosabb – együttműködési kényszert. A hatalmi reláció hiánya miatt nincs ún. 

kormánypárt–ellenzék megosztottság. Mindezek miatt is különlegesek az európai parlamenti választások. 

5. Az EP 2009 nyarán – rövid látlelet 

                                                           
20 Centre for European Policy Studies – http://www.bruxinfo.hu/index.php?lap=dokument/dokument&dok_id=25761 

http://www.bruxinfo.hu/index.php?lap=dokument/dokument&dok_id=25761
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2009. július közepére alakult meg az új összetételű Európai Parlament. Természetesen minden induló párt abban 

bízott, hogy az euro-képviselők számának csökkenése ellenére – 785-ről 736 főre – növelni tudják befolyásukat. 

A tavaszi előrejelzések közül néhány 21 – a válság, a lakossági életszínvonal várható csökkenése, a tavaszi nagy 

tüntetések miatt – a baloldali pártok megerősödését jelezték. Ugyanakkor a Le Monde május 13-i cikke azokban 

az országokban, ahol szocialista-szociáldemokrata kormányzás van, egyértelműen az ellenzék győzelmét 

prognosztizálta. 22 Az elemzők minden országban érzékelték az euroszkeptikus pártok megerősödését is. A 

választási eredmények összességben megfeleltek az előzetes várakozásoknak. (A 9. sz. melléklet tartalmazza 

országonkénti bontásban az EP-tagok frakció-választását.) 

A szavazások eredményeként az Európai Néppárt alakíthatta meg a legnagyobb létszámú frakciót, 265 fő 

részvételével, tehát a képviselőcsoport aránya csak minimálisan változott: 36,6%-ről 36%-ra. E kiemelkedő 

eredményt annak ellenére sikerült realizálni, hogy a frakcióban 1994-től helyet foglaló brit konzervatívok már 

2008-ban jelezték: új politikai csoportot hoznak létre, mivel számukra az EPP túlságosan integrációpárti. Bár a 

11, a választások idején jobboldali kormányzású ország kapcsán is megfigyelhető a kormányzó pártok 

támogatottságának csökkenése, ám ennek ellenére sikerült e jobboldali formációknak megnyerniük a tagállami 

voksolásokat. (Lásd 10. sz. mellékletet.) 

Nem érvényesült az az eddigi gyakorlat, miszerint az uniós megmérettetésen a választópolgárok 

elégedetlenkedve a mindennapi belpolitikai helyzettel, büntették a hatalmon lévő kormányerőket. Mindössze 

néhány országban következett ez be: Görögországban és Máltán a választók egyaránt az ellenzéket támogatták, 

míg Észtországban, Svédországban és Dániában a baloldal egy-egy pártja kapta a legtöbb szavazatot. 

A 2009-es euro-választások nagy vesztesének az Európai Szocialista Pártot nevezhetjük, melynek 

képviselőcsoportjában ült a szavazásokat megelőzően még az Európai Parlament tagjainak 27,6%-a, június 

közepéig ugyanakkor csak a képviselők 21%-a jelezte, hogy ebbe a frakcióba ül be. Később a tárgyalások 

eredményeként 184 főre, 25%-os arányra nőtt a csoport létszáma, köszönhetően elsősorban az olasz Demokrata 

Párt döntésének. Ennek ára, hogy a legrégebb óta ugyanazon a néven szereplő politikai csoport megváltoztatta 

elnevezését: s így az Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségének képviselőcsoportja kezdte 

meg július közepén tevékenységét. A választások idején baloldali kormányzatú nyolc országból hétben 

jobbközép pártok győzedelmeskedtek, gyakran elsöprő eredménnyel. A legnagyobb vereséget a Magyar 

Szocialista Párt szenvedte el: 9-ről 4 helyre csökkent mandátumainak száma, de a brit Munkáspárt esetében is 

számottevő a visszaesés (19-ről 13-ra). Spanyolországban (24→21) Bulgáriában (5→4) és Ausztriában (7→5) 

mérsékeltebb vereséget könyvelhettek el a kormányzó erők, míg Szlovákiában, ahol a miniszterelnök Robert 

Fico pártja kapta a legtöbb szavazatot, 3 helyett 5 képviselőt küldhettek Strasbourgba a kormányfrakció pártjai. 

Harmadik helyen 84 képviselővel ezúttal is a liberálisok végeztek. A liberális piacgazdaságot hirdető Liberális 

és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoportnak csupán 1,7%-kal csökkent az EP-n belüli részaránya. 

Nehéz ennek pontos hátterét feltárni, hiszen a válság elsődleges okaként a neoliberális gazdaságpolitikát szokás 

emlegetni. 

A Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoportja növelni tudta létszámát – 42-ről 55-re. Szerintem ebben 

szerepet játszik, hogy a klímaváltozás az utóbbi év egyik legfontosabb témájává lett. Törésvonal látszik 

ugyanakkor a régi és új tagállamok között a „zöldek” megítélése kapcsán, hiszen bár a frakcióban 12 ország 

képviselői foglalnak helyett, közülük összesen ketten érkeztek a 2004 után csatlakozó államokból. Kelet-Közép-

Európában a zöld pártok egyelőre nem tudtak megerősödni. 

54 képviselővel alakult meg a brit konzervatívok által kezdeményezett, mérsékelten euroszkeptikusnak tekintett 

új politikai csoport: az Európai Konzervatívok és Reformisták /ECR/ frakció. A 26 brit képviselő mellett 9 cseh 

és 15 lengyel adja a többséget. Érdekesség, hogy a cseh kormánypárt is ott hagyta a Néppártot, akárcsak az 

egyetlen MDF-s képviselőnk, míg a szintén e frakcióba ülő lengyel Jog és Igazság Párt korábban az Unió a 

Nemzetek Európájáért tagpártja volt. 

Csökkent az Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportjának (GUE/NGL) létszáma is, 

habár relatív súlyát nagyjából megőrizte a frakció. Az északi zöldeket már csak egyetlen svéd képviselő jelenti. 

A Szabadság és Demokrácia Európája (EFD) 32 képviselővel a Független Demokraták korábbi csoportjából 

szerveződött. Alapjában integrációellenesnek tekintik tevékenységüket. A korábban működő Nemzetek 

Európájáért Unió nem alakult újjá. 

                                                           
21 http://hvg.hu/vilag/20090519_EP-valasztas_vision_consulting.aspx 
22 http://hvg.hu/vilag/20090513_EP-valasztas_lemonde.aspx 

http://hvg.hu/vilag/20090519_EP-valasztas_vision_consulting.aspx
http://hvg.hu/vilag/20090513_EP-valasztas_lemonde.aspx
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Továbbá 27 képviselő került be az EP-be, akiket szélsőjobboldaliként tartanak számon. Ezek a képviselők nem 

alkotnak politikai csoportot, bár közös platformot lehet találni jelszavaikban: markánsan kisebbségellenesek, sőt 

idegengyűlölők, szorgalmazzák államuk kilépését az Unióból. 

Összegezve elmondható, hogy az EP jelenlegi összetétele a korábbi időszakhoz képest heterogénebb. Bár 1979-

től mindig nyertek mandátumot az integrációt markánsan bíráló pártok képviselői, ilyen nagy számban – az 

összes képviselő mintegy 12%-a – még egyszer sem vehetnek részt a testület munkájában. 

Az elkövetkező évek majdan bebizonyítják, mennyire lesz képes együttműködésre, új kezdeményezések 

elfogadására a 2009-ben megválasztott 736 képviselő. 
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7. fejezet - MAGYARORSZÁG ÉS AZ 
EURÓPAI UNIÓ 

„Be kell fogadnunk a közösségbe Kelet-Európa népeit is, ha felszabadultak jelenlegi kötöttségeik alól, és 

csatlakozni kívánnak hozzánk.” 

Robert Schuman (1963) 

1. Történeti áttekintés a teljes jogú tagságig 

1.1. Rendszerváltás előtti kapcsolatok az Európai Közösségekkel 

Magyarország a II. világháború után – a nagyhatalmak döntése alapján – kikerült a nyugat-európai államok 

gazdasági vérkeringéséből, és a Szovjetunió irányítása alatt létrejött Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa 

(KGST) tagja lett. Az 1949-ben megalakult szervezet a tagállamok gazdasági összefogásával akarta 

demonstrálni a kapitalista piacgazdaságtól gyökeresen eltérő szocializmus építésének lehetőségeit. Az ötvenes 

években azonban az önellátásra törekvés jellemezte az újjáépítés problémáival küszködő közép-kelet-európai 

államokat, amely ellentmondott a világgazdasági fejlődésnek. A szocialista országok között kialakult gazdasági 

együttműködés nem tudta ellensúlyozni a nyugati külkereskedelmi kapcsolatok leépülését. A KGST és az 

Európai Közösségek között azonban – a hidegháború logikája szerint – nem alakulhatott ki semmilyen formális 

kapcsolat: a KGST nem ismerte el az Európai Gazdasági Közösséget önálló nemzetközi szervezetként. Ez azt 

jelentette, hogy egyetlen KGST tagállam sem köthetett megállapodást az EK-val, annak ellenére, hogy az 1968-

tól létrejövő vámunió, s az egységesülő piac miatt ez célszerű lett volna. Az országok közötti külkereskedelmi 

kapcsolatok elsősorban kétoldalú, államközi szerződések szintjén maradtak. 

Magyarország már a hatvanas évtizedben is kereste az együttműködés lehetőségeit, hiszen már ebben az időben 

is exportja 20%-a Nyugat-Európába, elsősorban az NSZK-ba irányult. A magyar javaslat szerint az ENSZ 

szakosított szervezete közvetített volna az EGK-val folytatandó dialógusban. Ez az út nem volt járható, ám a 

kezdeti tapogatózások után 1968-ban megkötötték az első ún. technikai megállapodást a sertéshús szállítási 

áráról, illetve a mezőgazdasági árlefölözés alkalmazásáról. E döntés egybeesett a magyar gazdasági reformmal, 

azonban ennek szűkös lehetőségei nem változtatták meg az ország közösségi megítélését: a szocialista 

országokhoz hasonlóan hazánknak is állami kereskedelmi rendszerű gazdasága volt, így a Magyarországgal 

folytatott külkereskedelmi kapcsolatok esetén nem bizonyult szükségesnek a teljes liberalizáció alkalmazása. E 

szemléletmód azután vált problémássá, miután az ország 1973-ban a GATT 1 (Általános Vám- és Kereskedelmi 

Egyezmény) tagja lett. A GATT egyik alapelve: tagjai nem részesítik egymást hátrányos megkülönböztetésben. 

Az ország gazdasági fejlődése igényelte az új technikák nagyobb arányú behozatalát, miközben az import 

ellentételezése jelentősebb exportot követelt. Magyarország – az alacsony termelői árai miatt – elsősorban 

mezőgazdasági, élelmiszeripari, textilipari és kohászati termékekkel tudott versenyképesen megjelenni az EK 

piacán. Azonban a közös piac éppen ezeknek a termékeknek a vásárlását korlátozta, részint saját termelőinek 

védelmére kialakított közös agrárpolitika, részint az ún. érzékeny ipari ágazatok közösségi érdekérvényesítési 

gyakorlata miatt. 

                                                           
1 Részletesen a folyamatról a válogatott bibliográfiában található művekben olvashatunk. 
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1974-ben a Közösség kereskedelmi tárgyalások megkezdését javasolta valamennyi szovjet blokkhoz tartozó 

állam számára, pozitív választ azonban nem kapott. A KGST inkább a két gazdasági szervezet közötti 

megállapodást szorgalmazta, mégpedig úgy, hogy azt egy miniszteri szintű „szuper vegyes bizottság” elnökölje. 

E rendszer segítségével megtarthatta volna a Szovjetunió a döntő befolyását és teljes ellenőrzését. Az EGK ezt a 

formát nem tudta támogatni, így csak néhány újabb mezőgazdasági termékre sikerült technikai megállapodást 

kötni. (Kawan, 1991) A magyar állami vállalatok beleegyeztek, hogy az EK által meghatározott árakon alul nem 

szállítanak, s ennek fejében az EK is elállt pótlólagos behozatali illetékek (árlefölözés) kirovásától. Bár ezek a 

feltételek nem voltak túl kedvezők Magyarország számára, elfogadásukat indokolta egyrészt az exportkényszer, 

másrészt az EK képviselőivel folytatott tárgyalások lehetősége. Az ipari termékeket illetően a GATT keretében 

történt meg az ún. önkorlátozó egyezmény aláírása, azaz hazánk önként korlátozta kivitelét, melynek fejében a 

szállítási lehetőségek minimálisan szélesedtek. (Palánkai, 1998; Balázs, 2001) 

1983 folyamán indultak tapogatózó tárgyalások a Magyarországgal külön aláírandó egyezményről, de a közös 

piac szerint túl nagy volt a „magyar ár”: mindenféle mennyiségi korlátozás feloldása. (Kawan, 1991: 63) 1985-

ben a KGST és az EK közötti viszony normalizálásának elősegítése érdekében az MSZMP a nyugat-európai 

szociáldemokrata pártok segítségét kérte. 2 

A változó kapcsolatokat jól jelzi, hogy 1985 októberében az Európai Parlament plenáris ülésen is áttekintette az 

EGK közép-európai kapcsolatépítésének helyzetét. 3 A jelentés készítője, Vincenzo Bettiza a nemzetközi 

kapcsolatok valóságos anomáliájaként hangsúlyozta, hogy még Kínával is jobb a Közösség együttműködése, 

mint a KGST tagállamaival. Mint leszögezte, nem szabadna regionális és szupranacionális szervezetnek 

tekinteni a KGST-t, csak transznacionális entitásnak, így lehetőség lenne egyenként megállapodni a tagjaival. 

Willy De Clercq biztos válaszában utalt arra, hogy az EGK mindig konstruktívan közelített a problémához, a 

KGST volt az a szervezet, amely hosszú időn keresztül nem ismerte el a Közösség létezését. (Ennek ellentmond 

az a tény, hogy Hruscsov, már 1962-ben, majd 1968-ban Fock Jenő is kiemelte: a közös piac tény, létezésén 

nincs mit vitatni.) Az enyhülés időszakában az EGK újrakezdeményezte a kapcsolatok kiépítését – ezúttal is 

sikertelenül. A Bizottság minden fórumon megpróbált a kapcsolatok normalizálása érdekében szólni, részint 

gazdasági célszerűség, részint politikai okok miatt is. A vitában szót kapó képviselők rámutattak, hogy az 

európai béke és biztonság elsődleges garanciái a kereskedelmi és kulturális kapcsolatok, nem a fegyverzet-

csökkentési megállapodások. Habsburg Ottó Közép-Európa létezése mellett érvelt, kiemelve, a baltiak, a 

                                                           
2 Kovács László előadása 1995. április 26-án Pécsett. 
3 Az EP adott időszakra vonatkozó plenáris vitái még nem találhatók meg az interneten, ezért a Hivatalos Közlöny meghatározott számára 
hivatkozom. JO Débats du Parlement européen. N°2-331. 1985. 10. 23. 



 MAGYARORSZÁG ÉS AZ 

EURÓPAI UNIÓ 
 

 91  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

lengyelek, a csehszlovákok ugyanúgy európaiak mint a németek. Meg kell adni nekik az önmeghatározás jogát 

és támogatni indokolt a megállapodások megszületését – hangsúlyozta a keleti nyitás iránt elkötelezett politikus. 

Több képviselő azonban a kapcsolatok zálogaként az emberi jogok tiszteletben tartását várta el a szocialista – 

tárgyalni kész – kormányoktól. 

Bár a Szovjetunió 1985-ben feladta azon elvét, miszerint a KGST és az EK egyenrangú partnerként kössenek 

kereskedelmi szerződést, sőt, Moszkva lehetőséget látott egyszerű deklaráció elfogadására is, a Közösség 

kitartott azonban korábbi álláspontja mellett: a kelet-európai államok önállóan is köthessenek kereskedelmi 

szerződést, s ez járjon együtt az EK diplomáciai elismerésével. A következő három év folyamán egyidejű 

tárgyalások folytak a két szervezet, illetve Magyarország, Csehszlovákia és Románia képviselőivel az 

együttműködési, illetve kereskedelmi szerződések megkötéséről. Hazánk sajátos helyzetét igazolta, hogy az 

Európai Parlament 1986-ban külön jelentésben foglalkozott Magyarországgal, szorgalmazva az együttműködési 

szerződés mielőbbi megkötését. 

Az EK és a KGST 1988. június 25-én írta alá a közös nyilatkozatot a hivatalos kapcsolatok felvételéről, majd 

30-án megszületett az Európai Gazdasági Közösség és Magyarország közötti kétoldalú gazdasági-kereskedelmi 

együttműködési megállapodás. A dokumentumot hivatalosan 1988. szeptember 26-án, Brüsszelben írták alá. 

Gyors ratifikálás után, amit elősegített, hogy hazánkat a reformfolyamat avantgarde szereplőjének tartották, az 

egyezmény már 1988 decemberében hatályba lépett. Az EGK külkapcsolati rendszerében új konstrukció látszott 

kiépülni, melynek fő eredménye a Magyarországgal szemben korábban alkalmazott diszkriminatív mennyiségi 

korlátozások fokozatos felszámolása volt, illetve hazánk más ipari államokkal megegyező bánásmódban való 

részesítése. A kialakított formákon azonban gyorsan túllépett a történelem: a kibontakozó rendszerváltozás 

hatására felgyorsult a kapcsolatok normalizálása és fejlődési üteme. 

1.2. Rendszerváltás hatása – társulási megállapodás 

1989-ben bekövetkezett az a fordulat, melynek gyorsaságát és mélységét egyetlen politikus, egyetlen elemző 

sem látta tisztán: egy év alatt valamennyi közép- és kelet-európai országban kialakult az állampárti rendszert 

felváltó többpárti, plurális, demokratikus társadalom lehetősége. 

Az 1989. július 14-én ülésező hét legfejlettebb ország állam- és kormányfőinek párizsi csúcsértekezletén döntés 

született arról, hogy a magyar és lengyel reformfolyamatok támogatására PHARE [Poland-Hungary: Assistance 

for Restructuring the Economy; (Lengyelország-Magyarország: Segítség a gazdaság átszervezésére)] programot 

kell indítani, amely a célok értelmében tudástőke átadásával segíti – az akkoriban még évtizedekre taksált – 

átalakulási folyamatot. 1990 áprilisától a programot kiterjesztették – a Szovjetunió és Jugoszlávia kivételével – a 

közép-kelet-európai államok mindegyikére. 

A PHARE három részből állt: 

• Megszüntették a diszkriminatív importkorlátozásokat, mely lépést eredetileg 1995-re irányoztak elő. (Ez nem 

terjedt ki a mezőgazdasági, textil- és kohászati termékekre.) 

• Az EK kiterjesztette a fejlődő országoknak nyújtott vámkedvezményeket a közép-kelet-európai államokra is. 

• Konkrét gazdasági segítségnyújtásról is döntöttek. Ezek döntő hányadát az EK biztosította: a tíz államnak 

évente 956 millió ECU-t hagytak jóvá az 1995–1999-es időszakra. Magyarország e keretből 1 milliárd ECU 

áthidaló kölcsönt kapott fizetési mérlege stabilizálására. 

Az első időszakban a program leginkább tanácsadásra korlátozódott, majd saját költségvetési hozzájárulással 

lehetőség nyílt beruházások finanszírozására is. 

Az Európai Parlament 1990 januárjában foglalkozott a Magyarországnak nyújtandó középtávú pénzügyi 

támogatással. 4 A magyar kormány még szeptemberben fordult segítségért az EK-hoz, hogy elkerülje a 

monetáris összeomlást. A kérést támogatta a Bizottság is, először nyújtva ilyen segítséget nem közösségi 

tagállamnak. Az EP külgazdasági bizottsága előzetesen jóváhagyta a kifizetést, ám a döntésnek feltételei voltak: 

e megoldás semmiképpen sem válhat bevett rendszerré, s Magyarországnak megtorpanás nélkül folytatnia kell a 

gazdasági és demokratikus reformokat. Januárban a parlamenti vita előadója megállapította, hogy az ország 

átalakítása töretlenül folytatódik, mint leszögezte: egészen bizonyos, hogy Magyarországon többpárti 

választásokra kerül sor rövidesen. Hazánk pénzügyeit az IMF is folyamatosan nyomon kísérte, elismeréssel 

                                                           
4 JO Débats du Parlement européen. N°3-385. 1990. 01. 19. 
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díjazva, hogy a magyar kormány nem kérte az államadósság átütemezését (bár ennek következményeit ma már 

többen vitatják). Mindezek figyelembevételével az EP gyorsított eljárásban hozzájárult a pénzügyi segítséghez. 

A plenáris viták során nem hangzottak el adatok, így nem derült ki: az érintett országok számára pontosan hány 

évre, és milyen összegű támogatást hagytak jóvá az EP tagok. Csupán Jacques Delors meglátására utaltak, 

miszerint a következő 5-10 évben várhatóan 17 milliárd ECU segítségre lesz szüksége a térségnek, mely 

összeget a rendszerváltásért nem ítéltek „magas árnak” a képviselők. Habsburg Ottó közvetlenül a szavazás előtt 

kért szót, hangsúlyozva, hogy a súlyos gazdasági örökség a szovjet rendszer bűne, így a jól dolgozni és saját 

szabadságát elérni képes magyarokat feltétlenül segíteni kell. 

1990-ben az új, demokratikusan választott közép-kelet-európai kormányok és parlamentek programjaiban 

kiemelkedő szerepet kapott a külpolitikai irányváltás: stratégiai célként jelent meg az Európai Közösségekhez 

való csatlakozás igénye. Az Európai Tanács – érzékelve ezt az új kihívást, illetve a gazdasági, politikai 

folyamatok átalakulásának gyorsaságát – 1990. áprilisi ülésén felajánlotta a térség országainak a társulás 

lehetőségét. Erre a Római Szerződés 238.§ biztosított jogi alapot: „A Közösség – kölcsönös jogokkal, 

kötelezettségekkel, közös együttműködéssel és különleges eljárással járó társulást eredményező – 

egyezményeket köthet harmadik állammal, államcsoporttal vagy nemzetközi szervezetekkel.” A magyar 

kormány élt a lehetőséggel, 1990 júliusában adta át Jacques Delors-nak, a Bizottság elnökének a társulás 

tartalmára vonatkozó javaslatok memorandumát. (Hargitai, 1993:81) 

Az Európai Parlament is nyomon kísérte a térség demokratikus átalakulását. 1989. november 28-án döntött úgy 

a Parlament Politikai Bizottsága, hogy jelentést készít a magyar politikai helyzetről és az EK-val kialakítandó 

kapcsolatokról. Az EP elnöke 1990 áprilisában hagyta jóvá ezt a kezdeményezést. Habsburg Ottót, a politikai 

bizottság alelnökét kérték fel a jelentés elkészítésére. Ő lett a magyar ügyek raportőre egészen 1999-ig. 

Előterjesztése hat rövid fejezetből állt. A történelmi előzmények ismertetése kapcsán kiemelte az 1956-os 

forradalom jelentőségét. Szerinte „Magyarországon, a legtöbb KGST országgal ellentétben, beszélhetünk a 

szabadság felé irányuló lépcsőzetes fejlődésről ” 5 , amelynek utolsó dinamikus szakasza 1986-ban kezdődött. 

Leszögezte, a márciusi választások nyomán nyugati mintára működő demokrácia alakult, amelyet koalíciós 

kormányzat irányít. A továbbiakban röviden a parlamentbe került pártokat jellemezte, majd hosszabb formában 

tért ki az ország gazdasági helyzetére. A problémák okaiként a következőket írta: a marxista tervgazdálkodás, a 

KGST kényszere és a súlyos eladósodás. Szerinte a lakosság vállalkozó szelleme, a kisebbségi problémák 

hiánya, a kultúra magas szintje reményt adnak a kibontakozásra. Az utolsó fejezetben a magyar külpolitikát 

értékelte, hangoztatva, hogy még 1990-ben az ország tagja lehet az Európa Tanácsnak „…megvan a lehetősége, 

hogy továbbra is vezető szerepet töltsön be Közép-Kelet-Európa szabadság és demokrácia irányába történő 

fejlődésében.” 

Habsburg Ottó jelentését július 17-én fogadta el az EP. Ebben a testület kérte, hogy: 

• a Közösség tagállamainak parlamentjei, támogassák Magyarország Európa Tanácshoz benyújtott felvételi 

kérelmét; 

• az Európai Tanács mielőbb készítse elő a társulási megállapodásról szóló tárgyalásokat; 

• az EK és Magyarország között a gazdasági együttműködés területén elfogadott intézkedések mielőbb egy 

további szintre léphessenek; 

• a tudományos, technikai és környezetvédelmi közös programok fejlesztése, illetve a külső adósság egy 

részének eltörlése prioritást élvezzen. 

Az EP véleménye szerint Magyarország jelentősen hozzájárult a berlini fal leomlásához, illetve a testület 

kiemelte, hogy a magyar társadalom konszenzusán alapuló politikai átmenet békés időszakának eredményeként 

szabad, demokratikus, pluralista politikai és társadalmi rend jutott hatalomra. 

1990. november 22-én Habsburg Ottó két képviselőtársával együtt szóbeli kérdéssel fordult a Bizottsághoz: 

Mikor kezdődnek meg az érdemi társulási tárgyalások Magyarországgal, Lengyelországgal és 

Csehszlovákiával? 6 Érvelésében a politikus nagy súlyt helyezett a német egyesülésben játszott magyar szerepre, 

továbbá arra, hogy a nyugati gazdaság jövője Közép-Európában leledzik. A kérdés nyomán kibontakozott 

vitában Heinz Köhler kiemelte: senki nem gondolta 1988-ban, az első kapcsolatfelvételek idején, hogy ilyen 

                                                           
5 PE. Commission politique. PE 141.384/def. Rapport sur les aspects politiques de la situation en Hongrie et ses relations avec la CEE. 
6 JO Débats du Parlement européen. N°3-396. 1990. 11. 22. 
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gyors és megdöbbentő változások következhetnek be Keleten, így a Közösségre történelmi misszió vár az 

újraegyesítés kapcsán. 

A társulás irányelveit, amelyek a formális tárgyalás megkezdését lehetővé tették, 1990 decemberében fogadta el 

az EiT. Időközben bevezették az Európai Megállapodások (Europe Agreements) kifejezést, tükrözve e várható 

társulások különleges jelentőségét. A tárgyalások – a régió differenciálódása miatt – csak három állammal 

indultak meg: Magyarországgal, Lengyelországgal és Cseh-Szlovákiával. Az egyeztetéseket folyamatosan 

nyomon kísérte az Európai Parlament. 1991 folyamán többször (áprilisban, májusban, szeptemberben, 

októberben) is napirendre került a téma, s az euro-képviselők – gyakran megismételve a korábbi érveket – 

rendre egyhangúan támogatták a minél gyorsabb és eredményes lezárás fontosságát. Az 1991 decemberében 

elfogadott C267/1991-es határozattal jóváhagyták a társulási megállapodást. 1991 novemberében lezárták a 

párhuzamosan folyó egyeztetéseket is, így december 16-án Magyarország és az EK aláírta az Európai 

Megállapodást. 

A társulás kereskedelempolitikai fejezete 1992. március 1-jétől, míg a többi része, a részratifikációk lezárásától 

– Magyarország esetében –, 1994 februárjától váltak hatályossá. A társulási megállapodás szabadkereskedelmi 

övezet kialakításáról, illetve a „négy szabadság” (áruk, szolgáltatások, munkaerő és tőkeáramlás liberalizálása) 

érvényesítéséről döntött. A korábbi hasonló egyezményekhez képest jelentős eltérésnek bizonyult az intenzív 

politikai együttműködés beépítése a formalizált kapcsolatokba. 

Az Európai Megállapodás bevezetője – a magyar fél kérésére – leszögezte: „Tudatában vagyunk annak, hogy 

Magyarország végső célja, hogy a Közösség tagja legyen, és a felek véleménye szerint a társulás segíti e cél 

elérését ”. 7 

A legkidolgozottabb fejezet a szabad kereskedelem tárgykörét taglalta. A benne foglaltak szerint 2000. 

december 31-ig az ipari termékeket illetően a Közösség és hazánk között a vámok és a behozatali korlátozások 

lebontásra kerülnek. (Sőt export- és importengedélyezés szükségességét is eltörölték.) Mint a továbbiakban 

olvashatjuk: a kedvezményeket a Közösség gyorsabban biztosítja, ezzel az aszimmetrikus módszerrel segítve a 

magyar gazdaságot. A mezőgazdasági termékeket illetően azonban e kitétel nem vált érvényessé. A felek e téren 

csak kölcsönös kedvezményekről állapodtak meg: a Közösség továbbra is megadja az addig biztosított 

előnyöket, így a magyar exportban fontos szerepet betöltő agrártermékek (húsfélék, búza, zöldségek, 

gyümölcsök stb.) meghatározott mennyiségéig az EK vám- és lefölözés-kedvezmény adott maradt. A magyar 

import esetében a behozott áruk mennyiségét szabályozták. 

A munkaerő mozgását továbbra is bilaterális szerződések szabályozásaira bízták a felek. A szolgáltatások 

területén mindösszesen a liberalizációs célt jelölték meg az aláírók, míg a tőkeáramlást illetően biztosították 

egymást a befektetett tőke, illetve nyereségének visszautalhatóságáról. A megállapodás kitért a magyar 

jogszabályok közelítésének (jogharmonizáció) szükségességére, melyet az egyik legfontosabb feltételként 

rögzítettek a teljes jogú közösségi tagság szempontjából. Pénzügyi segítséget továbbra is a PHARE keret 

nyújtott az ország számára. A többi társulási megállapodáshoz képest ez érezhető hiányosság, hiszen azon 

dokumentumok konkrét segélykötelezettséget is tartalmaztak. A szerződés ezen felül intézményrendszer 

kialakításáról is rendelkezett: így Társulási Tanács, Társulási Bizottság és a Társulás Parlamenti Bizottságának 

felállításáról. A megállapodásból fakadó kötelezettségeket mind a két fél teljesítette. 

Az Európai Megállapodás pozitív hatása egyértelmű a kis és nyitott magyar gazdaság esetében, hiszen néhány 

év alatt az EK képes volt helyettesíteni a leépülő KGST piacokat. Hazánk legnagyobb gazdasági partnerévé az 

Európai Közösség vált: mind az export, mind az import tekintetében 60% feletti a részesedést ért el. A 

növekedés mértéke igen számottevő: 1989–1997 között az EK/EU-ba menő magyar export 5,7-szeresére, míg az 

onnan érkező import 5,4-szeresére emelkedett. A szerződés a külföldi beruházások szempontjából is kedvező 

keretfeltételt teremtett, illetve növelte az ország pozícióját a nemzetközi gazdasági intézményeken belül. 

A megállapodás hiányosságai közé sorolják a szerény pénzügyi kötelezettségvállalást, hiszen Magyarország 

1990–1997 között 800 millió ECU támogatást kapott, ami a Görögországnak adott támogatás egytizede 

mindössze. Az EK/EU is strukturális válsággal küszködött ekkoriban, ezért komoly ellenérdekeltségek 

keletkeztek, amelyek gátjává váltak a bővülő kereskedelemnek. 

A konszolidáció és az átalakulás nehézségeit mind a két fél alulbecsülte, a magyar gazdaság rohamos 

visszaesése csak az 1929–33-as válsághoz volt mérhető. E probléma megoldásához nem nyújtott segítséget a 

szerződés. A gyors liberalizáció elsősorban az EU exportexpanzióját segítette, az átalakuló gazdasági szerkezet 

                                                           
7 EK jogszabályainak gyűjteménye 5. köt. 
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számára a külső versenytől nem nyújtott elég védelmet. Nem valósult meg a kereskedelempolitikai aszimmetria: 

hazánk importjának 90%-ára vállalt liberalizálási kötelezettséget, míg ugyanez az export csupán 75%-ára terjedt 

csak ki. (Az ok: a mezőgazdasági export nagysága). Az eltörölt hazai vámok magasabbak voltak, mint a 

közösségiek, így védelmi hatásuk is jelentősebb volt. (Palánkai, 1998:279–289) 

A magyar kormány az Európai Megállapodás ratifikációjának elhúzódó időszakában sem mondott le a tagságról. 

1992-ben a „visegrádi hármak”, azaz Lengyelország, Csehszlovákia és Magyarország együttes kérést intéztek az 

Európai Tanácshoz, mondván a testület jelölje ki a teljes jogú tagság elérésének kritériumait. Bár a 

rendszerváltást a Közösség tagállamaiban nagyon pozitívan ítélték meg, és a gyors csatlakozás lehetősége is 

megcsillant a vezető politikus nyilatkozataiban, 1992-re az EU magatartását inkább a tartózkodás jellemezte. A 

következőkben látom ennek okait: 

• A hidegháború megszűntével a külső biztonság kérdése jelentősen módosult. 

• A nyugati politikusok megítélése szerint, Közép-Kelet-Európa nemzeti, etnikai, politikai és gazdasági 

válságokkal terhelt, így a gyors csatlakozással e feszültségek a Közösségen belülre kerültek volna. 

• Ebben az időszakban indult az Európai Közösség átalakítása Unióvá, így a tagállamok a belső reformok 

bevezetésével foglalkoztak elsősorban. 

• Újabb, fejlett piacgazdasággal rendelkező államok (Ausztria, Finnország, Svédország és Norvégia) is beadták 

tagsági kérelmüket. 

• Az Európai Közösség lelassuló gazdasága, magas munkanélküliségi rátája, költségvetési nehézségei gátolták 

a közép-európai országok jelentős támogatását. 

• 1993-ra már nyilvánvalóvá vált, hogy a működő piacgazdaság kialakítása még a visegrádi hármak esetében is 

sokkal bonyolultabb, nehezebb feladat, mint azt előzetesen feltételezték. 

A Bizottság 1992. decemberére dolgozta ki a „Szorosabb társulás felé Közép- és Kelet-Európa országaival” 

című jelentését, melyet az EiT azonban csak 1993 júniusában, Koppenhágában fogadott el. Az elhúzódó 

ratifikációs eljárást az euro-képviselők is szóvá tették, például 1993 májusában, amikor a Bizottsághoz és a 

Tanácshoz is kérdést intéztek a kapcsolatok alakulásáról. De Clercq, az egyik kérdező, rámutatott, hogy a piacok 

megnyitásának aszimmetriája nem érzékelhető, elsősorban a Közösség profitált belőle. Kérte, hogy a Tanács 

minél konkrétabban határozza meg a szorosabb együttműködéshez szükséges ajánlásait és a csatlakozás 

kritériumait, tegye lehetővé a közép-európai áruk nagyobb arányú beáramlását. A jelenlévő biztos üdvözölte a 

kérdést, megerősítette, hogy a Bizottság e kéréseknek a jelentésével eleget tett. 8 

Az Európai Tanács a tagsági kritérium meghatározásával hivatalos kötelezettséget vállalt a jövőbeni 

csatlakozásra. A kritériumok tükrözték egyrészt az Unió értékközösség jellegét, másrészt útmutatást adtak a 

további fejlődéshez. Megjelöltek politikai kritériumokat: intézményi stabilitást, a demokratikus és jogállami 

rendet, az emberi jogok, valamint a kisebbségek jogainak védelmét és tiszteletben tartását. „…elengedhetetlen 

feltétel továbbá a működőképes piacgazdaság, amely az Unión belüli gazdasági versennyel és piaci erőkkel 

lépést tud tartani. A tagság feltételezi továbbá, hogy a csatlakozásra váró országok a tagsággal együtt járó 

kötelezettségeket magukra vállalják és a politikai unió, valamint a gazdasági és monetáris unió célkitűzéseit 

magukévá teszik. A továbbiakban mind az Unió, mind a csatlakozásra váró országok számára fontos szempontot 

jelent, hogy az Unió hogyan lesz képes új tagok felvételére úgy, hogy egyúttal az európai integráció lendületét is 

megőrizze.” 

A korábbi csatlakozások esetében a tagsági érettséget a földrajzi megkötésen túl – európai ország – csak 

gazdasági szempontok alapján vizsgálták, politikai feltételeket ekkor fogalmaztak meg először. A koppenhágai 

döntés „strukturált viszony” kialakításáról is döntött. Ezt az EiT a következőképpen definiálta: „A Közösség 

javasolja, hogy a társult országok bizonyos közös kérdésekben megerősített és kibővített, többoldalú 

megbeszélések és összehangolt egyeztetési folyamatok keretében az Unió egyes szerveivel strukturált 

kapcsolatokat vegyenek fel.” ( J. Nagy, 2007:125–126) 

Az 1992–93-as évek elsősorban a mélyítésről szóltak, a szakemberek és a politikusok között intenzív polémia 

bontakozott ki a jövendő Európai Unió működéséről. Ezt igazolta az EP 1993. februári vitája a bővítésről, amely 

keretében az EFTA országokkal folytatott tárgyalásról és az intézményi átalakulásról számolt be a Tanács 

elnöke. Maurice Duverger, már korábban idézett kérdése ekkor hangzott el: Miért bővítünk?! Mielőtt bármilyen 

                                                           
8 JO Débats du Parlement européen. N°3-431. 1993. 05. 26. 
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bővítés bekövetkezik, az intézményeket kellene alkalmassá tenni, a kis és nagy államok kapcsolatát lenne 

indokolt rendezni. Csak Habsburg Ottó emelt szót a közép-európai országokért, nehezményezve, hogy a nemzeti 

parlamentek megakasztották a ratifikációkat. 9 

A júniusi plenáris ülésen is csak néhány szó esett a dán miniszterelnök beszédében a koppenhágai 

kritériumokról – nem magyarázva azokat. Aztán 1994 során némi előrelépést jelentett azon döntés, mely előírta, 

hogy évente egy EiT ülés második napjára meg kell hívni a társult államok kormányfőit a legfontosabb kérdések 

egyeztetése céljából. 

1993-ban megkezdődtek a csatlakozási tárgyalások az északi államokkal, s az állam- és kormányfők továbbá 

megállapodtak arról is, hogy Ciprussal és Máltával is elkezdik a belépési procedúrát a Maastrichti Szerződésben 

előírt Kormányközi Konferencia lezárását követő fél éven belül. Ez a tény a déli kibővülés prioritását jelentette 

a keletivel szemben. (Természetesen nem feledkezhetünk meg arról, hogy e két mediterrán ország jól működő és 

az Unióhoz szorosan kötődő piacgazdasággal rendelkezett már jóval a tárgyalásokat megelőzően is.) 

2. Csatlakozási tárgyalások 

Az Európai Megállapodás – 1994. február 1-jei – ratifikációját követően, Magyarország a tagsági feltételek 

ismeretében 1994. április 1-jén Athénben nyújtotta be felvételi kérelmét. Ezt a lépést hét nap múlva 

Lengyelország is megtette. 

Melyek voltak a magyar csatlakozási szándék indokai? 

• A bipoláris rendszer összeomlása óta a semlegesség elveszítette külpolitikai relevanciáját. 

• A globalizáció kényszerei Magyarország számára különösen motiválták a csatlakozást egy regionális 

együttműködéshez. 

• Az Unió értékrendjét valamennyi parlamenti párt elfogadta, és politikájuk fő célkitűzése ezek érvényesítése 

lett hazánkban. 

• Az Európai Unió új kül- és biztonságpolitikája segíthette a térség stabilitását, amelynek alakításában a 

tagállamok aktívan részt kívántak venni. 

• A magyar határok mentén folyó délszláv háború súlyos biztonságpolitikai kockázatát csökkenthette volna az 

Unióhoz való tartozás. 

• Az Európai Unió az egyik legdinamikusabban fejlődő régió, amely a tagállamok közötti határokat eltörölte. 

• A nyitott magyar gazdaságban a Közösség és elsősorban Németország átvette a KGST kereskedelmi szerepét, 

tehát a tagság kedvezőbb kapcsolatokat ígért a legnagyobb külkereskedelmi partnerrel. 

• Az eddigi tapasztalatok (Portugália esetében) igazolták, hogy a tagság jelentősen felgyorsíthatja a gazdasági 

felzárkózást. 

• Az Európai Megállapodás következtében már liberalizálttá vált a magyar gazdaság, amely sok tekintetben a 

Közösségnek kedvezett. E hátrányt kiküszöbölhetőnek vélték a tagsággal. 

• A piac liberalizálása a tagság révén a mezőgazdaságra is kiterjedne, így pedig a közös agrárpolitikának 

köszönhetően jelentős jövedelemtranszferekhez juthat az ország. 

• A Közösségen belüli szolidaritás elve alapján a strukturális alapok is megnyílnának. 

• A közösségi költségvetési hozzájárulás mennyiségét meghaladó támogatásra számíthatna hazánk. 

• A teljes jogú tagsággal több szektorban érvényesülhetnek a költségelőnyök. 

• A munkaerő szabad áramlása hozzájárulhat a lakosság életszínvonalának emelkedéséhez. 

                                                           
9 JO Débats du Parlement européen. N°3-427. (183. o.) 1993. 02. 10. 
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• Megkérdőjelezhetetlen Magyarország európai kulturális, politikai beágyazottsága, amelyet az európai 

állampolgárság is elismerne a csatlakozással. 

A Tanács 1994 júniusában, Korfuban kérte fel a Bizottságot, hogy a koppenhágai feltételek alapján dolgozzon ki 

javaslatokat, amelyek elősegítik a csatlakozási tárgyalásokra való felkészülést. 

Még az év december 14-én Helmut Kohl számolt be az euro-képviselőknek a folyamatok akkori állásáról, 

egyúttal lezárta a féléves német elnökséget. A kancellár történelmi pillanatnak nevezte az Európai Tanács és a 

hat társult ország vezetőinek első hivatalos csúcstalálkozóját. „Kérdezem Önöket, el tudtuk volna képzelni hat 

éve, hogy lehetséges ez a fejlődés? ” 10 Ez alkalommal jelentette be Kohl azt is, hogy a Bizottság a közép-

európai országok számára Fehér Könyvet dolgoz ki a jogi közeledés érdekében. E dokumentumot végül az 

1995. júniusi cannes-i EiT csúcstalálkozón fogadták el. A Fehér Könyv segítséget nyújtott a csatlakozásra váró 

államoknak, mert a megvalósítandó egységes belső piac előírásait, jogszabálygyűjteményét tartalmazta. 

A Tanács 1996-os firenzei ülésén úgy foglalt állás, hogy a közép-kelet-európai államok esetében is a ciprusi 

megoldást indokolt alkalmazni, azaz a Kormányközi Konferencia befejezése után „nem később, mint hat 

hónappal” meg kell kezdeni a csatlakozási tárgyalásokat. 

A tárgyalt időszakban az EP politikai csoportjai is készültek már a közép-európai államok csatlakoztatására. 

Egyrészt továbbra is napirenden tartották a bővítés témáját, és az EFTA államok felvétele után csak 1995-ben 

kilencszer elemezték a kelet-közép-európai államok lehetséges integrációjának valamelyik metszetét. 

[Hazánkon kívül 1997-re már benyújtotta tagfelvételi kérelmét Törökország (1989), Ciprus, Málta, (1990) 

Lengyelország (1994), Csehország (1996), Szlovákia (1995), Szlovénia (1996), Lettország (1995), Litvánia 

(1995), Észtország (1994), Románia (1995) és Bulgária (1996).] Másrészt a politikai csoportok rendezvényeikre 

rendszeresen meghívták a tagjelölt országok tagpártjait. 11 Így 1996-ban az Európai Néppárt Helsinkiben tartott 

konferenciáján részt vett és felszólalt Surján László is a Kereszténydemokrata Néppárt akkori elnöke. A bővítés 

mellett az orosz–EU viszony volt a találkozó napirendjén. Hozzászólásában Surján az orosz „ravasz vörös 

rókától” óvta politikus társait. Kifejtette, hogy helytelen azon szemlélet – melyet többen hangoztattak a nevezett 

rendezvényen is –, miszerint „áldozat” a bővítés az EU számára. Mint a magyar politikus kiemelte: a 

kereskedelmi kapcsolatok szintjén sokkal inkább az EU követel áldozatot a belépőktől. A tagjelölt országokban 

nő a kiábrándultság – jegyezte meg Surján –, mert a nyugati politikusok csak ígérgetik a csatlakozást, de 

helyette inkább várakoztatás érzékelhető. 12 Erre jó példa Kohl kancellár 1992. februári látogatása Budapesten, 

amikor is kijelentette: Németország teljes erejével támogatja a magyar csatlakozási ambíciókat és Budapest 

1995 után rövid idővel beléphet a Közösségbe. (Vogel, 1994:202) 

Ebben az időszakban a csatlakozásra vonatkozóan a Maastrichti Szerződés O cikke volt érvényben 13 , mely 

értelmében az új tagállamok felvételének menete a kilencvenes években a következő módon alakult. Az EU 

kérdőívet – avis – juttatott el a felvételét kérő államhoz, amelynek kormánya a közösségi jogrendhez való 

alkalmazkodás szintjéről adott számot. A Bizottság a válaszok, illetve saját elemzései alapján elkészítette az ún. 

„országjelentését”, amelyet a Tanács figyelembe vett a tárgyalások kezdeténél. 

A csatlakozási tárgyalásokat két szakaszra osztották: az első szakaszban csak a jelölt ország alkalmasságának az 

átvilágítása (screening) folyt, annak felmérése, miként vette át és milyen időszakon belül képes maradéktalanul 

alkalmazni az EU teljes joganyagát. Ez a jelölt és a Bizottság képviselői között sok- és kétoldalú tárgyalások 

keretében valósult meg. Már ebben az időszakban is fontosnak bizonyult, hogy a jelöltek megismerjék a 

tagállamok – egy-egy területre vonatkozó – saját álláspontját. Ez hatékonyan járulhatott hozzá a sikeres 

kompromisszum-kereséshez. 

                                                           
10 JO Débats du Parlement européen. N°4-455 (94. o.) 1993. 12. 14. 
11 A 90-es évek közepére az Európában működő nemzetközi pártcsaládok – Európai Néppárt, Szocialista Internacionálé, Liberális 
internacionálé – az ideológiailag hozzájuk kötődő közép- majd kelet-európai pártokat meghívott, illetve teljes jogú tagként bekapcsolták a 

nemzetközi mozgalmukba. Lásd részletesen e pártcsaládokról: Laczkóné (2004.) 
12 Cahiers européens. Journées d’études. 1996. aug. 26-30. Az Európai Néppárt csoport kiadványa. 41-43. o. 
13 Jelenlegi szövegváltozat:A csatlakozás az Európai Unióról szóló konszolidált Szerződés 49. cikke szerint: 

„Bármely olyan európai állam kérheti felvételét az Unióba, amely tiszteletben tartja a 2. cikkben említett értékeket, és elkötelezett azok 
érvényesítése mellett. A kérelemről értesíteni kell az Európai Parlamentet és a nemzeti parlamenteket. A kérelmező államnak a kérelmet a 

Tanácshoz kell benyújtania, amely a Bizottsággal folytatott konzultációt és az Európai Parlament tagjainak abszolút többségével elfogadott 

egyetértését követően arról tagjainak többségével határoz. Az Európai Tanács által megállapított feltételeket figyelembe kell venni. 

A felvétel feltételeit és az Unió alapját képező szerződéseknek a felvétel miatt szükségessé váló kiigazításait a tagállamok és a felvételét 

kérő állam közötti megállapodás rendezi. Ezt a megállapodást alkotmányos követelményeinek megfelelően valamennyi szerződő államnak 
meg kell erősítenie.” 
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A második szakasz, azaz a tényleges egyeztetés, már kormányközi szinten zajlott. Az EU delegációjának tagjai: 

az EU soros elnöke vagy megbízottja, a 15 tagállam képviselői: miniszterek, vagy nagykövetek, a Bizottság 

képviselői. A jelölt állam delegációjának elnöke a miniszterelnök, helyettese általában a külügyminiszter, tagjai 

kormányzati tisztviselők. A kormányközi jelleg arra utal, hogy egy-egy téma lezárásához valamennyi tagállam 

egyetértése szükséges. 

A jelöltek „teljesítményét” a Bizottság évente ún. országjelentésben értékelte. A csatlakozási tárgyalások 

sajátossága, hogy az EU bizonyos átmeneti időszakra adhat és kérhet felmentést (derogációt) néhány közösségi 

jogszabály érvényesítése alól. A Közösség jellemző módon ország-csoportok előtt nyitotta meg kapuját. A 

belépők érdekérvényesítési lehetőségeit növelheti, ha a jelöltek szorosan együttműködnek a tárgyalások 

folyamán. 

A Csatlakozási Szerződés szövegét 1994 óta az Európai Parlament ratifikálja először, majd a miniszterelnökök 

és/vagy a külügyminiszterek írják alá. Utána minden tagállamnak és a tagjelölt országnak – az alkotmányi 

szabályozásuk szerint – ratifikálnia kell a szerződést. Az eddigi bővítések esetében – 1973–1995 között – öt 

államban (Dánia, Írország, Ausztria, Finnország, Svédország) népszavazással, míg négyben (Egyesült 

Királyság, Görögország, Portugália, Spanyolország) parlamenti szavazással döntöttek a belépésről. Norvégia 

lakossága kétszer utasította el az uniós tagságot. 

A csatlakozási tárgyalások még az 1995-ös bővítés esetén is egy évet vettek igénybe, pedig a belépő államok a 

közösségi költségvetés nettó befizetői voltak, alkalmazkodásuk az EU jogrendjéhez már szinte teljesen 

megvalósult az EFTA-EK szoros kapcsolatoknak és az „Európai Gazdasági Térség” megállapodásnak 

köszönhetően. 

E folyamat Magyarország esetében 1996 áprilisában indult, amikor hazánk a többi 11 csatlakozni szándékozó 

állammal együtt megkapta a 23 fejezetből álló, mintegy 1500 kérdést tartalmazó dokumentumot. A 

kormányoknak három hónap állt rendelkezésükre a válaszok kidolgozására. A Bizottság kiegészítő kérdéseket is 

intézett az országokhoz, majd 1997. júniusában közzétette értékelését. Ez az „Agenda 2000” című 1400 oldalas 

dokumentum részint tartalmazta a tíz ország uniós érettségéről alkotott véleményeket (Avis), részint az 

„Erősebb és szélesebb Unióért” című programot, amely az EU jövőjét és költségvetési tervezetét vázolta – 

egészen 2006-ig bezárólag. A Bizottság véleménye szerint – a koppenhágai kritériumok alapján – Ciprus mellett 

még öt ország – Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovénia és Észtország – érett meg a csatlakozási 

tárgyalások megkezdésére. (Málta 1995-ben visszavonta belépési kérelmét.) A Bizottság úgy ítélte meg, hogy 

ezekben az országokban stabil a demokrácia, öt éven belül elérhető az EU-s versenyképesség, az acquis átvétele 

és alkalmazása. A magyar csatlakozási kérelemmel kapcsolatban a Bizottság dokumentuma leszögezte, hogy: 

„Magyarország politikai intézményei meg felelően működnek… Az eddigi választások szabadok és a 

szabályoknak megfelelőek voltak… érvényesülnek a demokrácia jellemzői.” A politikai kritériumok között 

hiányosnak ítélték az igazságszolgáltatási rendszer működését, a roma lakosság jogainak védelmét és a 

korrupcióellenes harcot. A gazdasági kritérium vizsgálatánál megállapították, hogy „Magyarország működő 

piacgazdasággal rendelkezik.” Ugyanakkor szorgalmazták a nyugdíjreform folytatását, a költségvetési és külső 

deficitszint csökkentését. Az ország jogszabályozó tevékenysége szinte teljesen befejeződött a Közösség 

egységes belső piaca szabályainak átvételét illetően. Lépéseket fogalmaztak meg azonban az átvett jogszabályok 

alkalmazása és a hatékony adminisztratív eszközrendszer kialakítása érdekében. Megállapították, hogy 

középtávon az ipar legtöbb szektora versenyképessé válhat. A legjelentősebb elmaradások a környezetvédelem 

területén voltak megfigyelhetőek: e téren a dokumentum kiemelte, hogy csak a távoli jövőben és jelentős 

beruházásokkal lehet biztosítani a közösségi szint elérését. Erőfeszítések szükségességét javasolta továbbá a 

dokumentum a vámellenőrzés és az energiaipar területén, illetve megfogalmazásra került, hogy a közigazgatás 

reformját folytatni kell. A kritikák ellenére elmondható, hogy Magyarország kapta az egyik legjobb 

„bizonyítványt”. ( J. Nagy, 2007:129) 

Az újabb Kormányközi Konferencia az Amszterdami Szerződés aláírásával 1997 októberében zárult. Az 

integráció mélyítése és bővítése szempontjából fordulópontnak szánt esemény csak részben váltotta be a hozzá 

fűzött reményeket: a Kormányközi Konferencia véget ért, ám – az új tagok felvétele miatt feltétlenül szükséges 

– intézményi reformokat nem fogadták el. Ezt a helyzetet sokan úgy értékelték, hogy az Unió bizonytalan időre 

elhalasztotta új tagok felvételét. Mások véleménye szerint a Bizottság által javasolt országokkal megkezdett 

csatlakozási tárgyalások alatt is döntés születhet a szavazási szabályokról, a Bizottság összetételéről, a féléves 

elnökség rendszerének módosításáról. 
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Az Agenda 2000-ről az EP egyik leghosszabb plenáris ülését tartották: 101 felszólalás, 90 képviselő, a hiteles 

jegyzőkönyv 70 oldalas. 14 A jelentés holland előadója sajátos önkritikával kezdte: „…ma félig reális álomban 

élünk, amire nem vagyunk felkészülve. A Tanács nem fogadta el az Unió – bővítéshez szükséges – átalakítását. 

Az öt elit állam kijelölése nagyon demoralizáló...” A Tanács akkori elnöke, a luxemburgi külügyminiszter arra 

utalt, hogy egyetlen jelölt sincs kizárva, és ne is érezze magát annak. Mint hangsúlyozta, a bővítés szakaszokban 

fog megvalósulni, minden jelölttel objektíven, lehetőségeihez szabva tárgyalnak. Habsburg Ottó, mint társ-

raportőr kiemelte, hogy az utóbbi hónapok vitái kapcsán a magyarokat állították példaképül. Újra elismételte 

azokat a érveket, amelyeket a gyors magyar csatlakozás érdekében már korábban is hangoztatott. Továbbá 

megjegyezte, a második szabad és demokratikus választásokon a konzervatív kormány után baloldali alakult és 

a parlamentbe nem jutott be szélsőséges párt. Magyarország Európa része, amely gazdasága nyugati 

orientációjú. 

A vita jól igazolta azokat az ellentétes érdekeket és érzéseket, azt a kettősséget, amit az Unió mutatott: 

• Elkerülhetetlen a bővítés, de erre minél később kerüljön sor. 1995-ben egy francia hivatalnok fogalmazta meg 

egyértelműen: mindig beszélni róla, de soha nem gondolni rá komolyan. (Mezei, 2001:223) 

• A jelöltekre zúdítja „házi feladatként” az acquis communautaire-t, teljesítmény-alapú értékelést ígérve, de fél 

a politikai és gazdasági eredmények elismerésétől. 

• A kormányközi konferencia egyik célja volt a bővítéshez szükséges intézményi átalakítás, de a tagállamok 

képtelennek bizonyultak e kérdések kapcsán megállapodni. 

• Az EP tagállamok sajnálkoztak a jelöltek nehéz gazdasági helyzetén, de minimális pénzügyi segítséget 

kívántak nyújtani. 

• Miközben a „15-ök” elvárják a példamutató magatartást a kisebbségi kérdések kezelésében, nem néznek 

szembe saját etnikai problémáikkal. 

• Az EU szorgalmazza a regionális együttműködést a tagjelöltek között, ám közben egyéni tárgyalási módszert 

alkalmaz, amely során lehet arra hivatkozni, hogy az adott kérdést a másik jelölttel már egyszerűen lezárták. 

A Tanácsot azonban kötötte korábbi ígérete: fél éven belül meg kell indítani a felvételi procedúrát. Az EiT – 

politikai megfontolások miatt – úgy tűnt, nem ért egyet a jelöltek differenciálásával, ám 1997. december 13-án 

elfogadta a Bizottság azon javaslatát, miszerint először csak Ciprussal és az öt közép-kelet-európai állammal 

kezdődjenek konkrét tárgyalások. A Tanács ugyanakkor létrehozta a „csatlakozási partnerség” intézményét, 

mely minden évben felülvizsgálta a belépési feltételek teljesülését, így tulajdonképpen lehetővé vált, hogy a 

második körből is átkerülhessen az elsőbe új jelölt. A bővítés – hangsúlyozták az EiT luxemburgi ülésén – 

nemcsak a jelöltek felkészültségétől függ, hanem az EU befogadó képességétől, az intézményi reformok 

bevezetésétől is. (Györkös, 1999) 

Az EP 1998 márciusában tárgyalta a csatlakozási partnerségről szóló jelentést. Ebben az időszakban Oostlander 

néppárti holland politikus, a külpolitikai bizottság tagja volt a bővítéssel foglalkozó raportőr. Ismét jelezte, az 

EU fontos feladatnak tartja a tárgyalások megkezdését, kérte, legyenek harmonizáltak az integrációs 

intézmények politikai koncepciói, amelyekkel szembesítik a tagjelölteket. A Parlament feladata megérteni a 

csatlakozásra váró országok gondjait, vágyakozásukat a demokrácia és a diktatúra sebeinek begyógyítására. A 

szocialista csoport hangsúlyozta, a koppenhágai kritériumokon túl figyelni kell a jelöltek szociálpolitikai és 

környezetvédelmi politikáját is. A néppárti hozzászóló elvárta, hogy a Tanács adja meg a tárgyalások pontos 

menetrendjét. A liberálisok a folyamathoz minden segítséget megígértek. Több képviselő nagyobb jogi és 

gazdasági segítséget szorgalmazott. Az ülésen résztvevő Henderson, brit miniszter ígéretet tett, hogy a 

tárgyalások minden eleméről a Tanács tájékoztatni fogja az EP-t, de pontos határidőket nem tudott mondani. 

Habsburg Ottó üdvözölte, hogy a vitában nem a gazdasági helyzet kapott prioritást, hanem a politika és a 

biztonság. Szerinte a régi demokratikus hagyományokkal rendelkező Magyarországban probléma nélkül 

lezajlott a rendszerváltás, a politikai elit egyhangúan elkötelezett az uniós tagság iránt. Erről már a magyar 

parlament előző ciklusának azon ülésein is meggyőződött, amelyeken részt vett. 15 

Az integráció gyakorlatának megfelelően végül kompromisszumos megoldást találták. 1998. március 30-án a 

kibővítési folyamatot a 15 tagállam és a 11 jelölt külügyminisztereinek Európai Konferenciáján formálisan 

                                                           
14 JO Débats du Parlement européen. N°4-510. 1997. 12. 3-4. 
15 JO Débats du Parlement européen. N°4-516. 1998. 118-128. o. 
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megindították. Ám másnap a közösségi joganyag átvételének vizsgálatát csak a hat legfelkészültebb csatlakozni 

szándékozó országgal kezdték meg. 

Az EU működését szabályozó ún. másodlagos joganyag – mintegy 5652 rendelet, irányelv és döntés – 31 

fejezetben (dossziéban) került a tárgyaló felek elé. (Ilyen fejezetek pl.: kis- és középvállalatok; tudomány és 

kutatás; iparpolitika; távközlés; kül- és biztonságpolitika; költségvetés; halászat; mezőgazdaság.) A Bizottság 

elnöksége a csatlakozni kívánó országokkal egyeztetve határozta meg az átvilágítás ütemezését és időpontjait. 

Az acquis ismertetését, magyarázatát a Bizottság által e célból létrehozott speciális munkacsoportja 

(Enlargement Task Force) folytatta, amely szorosan együttműködött a főigazgatóságok csatlakozással 

foglalkozó tisztviselőivel. Az Európai Tanács is felállított egy munkacsoportot a tárgyalások figyelemmel 

kísérésére, míg a Tanács főtitkársága az elfogadott álláspontok jogi szövegezését végezte. A kívülállók 

szemében unalmas technikai munka folyt, a jogszabályok bemutatása és összehasonlítása. Az adott kormány 

vagy teljes egészében elfogadta azokat, vagy ún. feltáró tárgyalásokat kért. Ennek keretében a csatlakozni 

szándékozó ország kifejthette véleményét: miért és milyen hosszú mentességet kér a jogszabály alkalmazása 

alól. Ezt a tagjelöltek az ún. álláspont, vagy pozíciós papírjukban (position paper) nyújtották át. Az erre adott 

bizottsági válasz elutasítása esetén a bizottsági munkacsoport közös álláspont fogalmazványt készített, melyet a 

Tanácsnak is eljuttatott. (Ezek az ajánlások csak az I. pillérrel kapcsolatban fogalmazódtak meg.) E szakasz 

Magyarország esetében alapvetően 1999. július 2-án lezárult. A 31 fejezetet 39 multilaterális és 37 bilaterális 

tárgyalási fordulón tekintették át. 16 

1998. második félévének EU-s elnöke Ausztria volt, amely kezdeményezte, hogy a screening lezárása előtt a 

már tárgyalt fejezeteket illetően kezdődjenek meg az érdemi csatlakozási egyeztetések is. Az uniós tagállamok 

döntése értelmében 1998. november 10-én tartották az első miniszteri szintű tárgyalási fordulót, amelynek 

keretében a napirendre tűzött hét fejezetből három (kis- és középvállalatok, tudomány és kutatás, oktatás és 

képzés) kapta meg a „jelenlegi helyzetben további tárgyalást nem igényel” minősítést. Ez azt jelentette, hogy 

sikerült „ideiglenesen lezárni” ezeket a fejezeteket, melyek csak akkor kerülhettek volna újra a tárgyalófelek elé, 

ha a szerződés aláírásáig módosul az adott közösségi szabályozás. A fennmaradó négy esetében még az uniós 

egyeztetés hátra volt. Gyakran a régi tagok sem tudtak egységes álláspontra helyezkedni a felmerült 

kérdésekben. 

A tárgyalt félév során az EP munkájából számunkra kiemelkednek azok a jelentések, amelyek segítségével a 

tagjelölt államok csatlakozhattak a kis- és középvállalatok európai programjaihoz, illetve a kereskedelmi 

tranzakcióknál szabályozták a késleltetett kifizetést. Decemberben döntöttek arról, hogy az euro-képviselők 

félévente felülvizsgálják, miként haladnak a csatlakozási tárgyalások, egy-egy tagjelölt milyen területeken vált 

EU-éretté. 

1999 első félévében a német elnökség prioritása az Agenda 2000 elfogadása volt. A bővítés szempontjából is 

stratégiai jelentőségűnek tűnt a dokumentum, hiszen a költségvetési előirányzatban – munkahipotézisként – 

2002-től megjelentek az új tagállamokra fordítható összegek. Az intézményi reformok mielőbbi realizálása 

érdekében a soron következő kölni csúcstalálkozón újabb kormányközi konferencia összehívásáról döntöttek. 

1999. április 14-én tárgyalta az EP a tagjelöltekről készített jelentéseket. Habsburg Ottó szerint hazánkat 

kiegyensúlyozott és stabil gazdasági, politikai helyzet jellemezte, az országgyűlés több mint 30 törvényt 

fogadott el a jogharmonizáció érdekében, a magánszektor a GDP 80%-t adta, Magyarországot csökkenő 

munkanélküliség és infláció jellemezte. Az 1998-as választások után a kormányváltás a klasszikus 

demokráciákban megszokott módon történt meg. Magyarország megbízható partnere lett a NATO-nak. Az 

előterjesztés ugyanakkor bizonyos gondokra is utalt: így a cigány lakosság helyzetére, az uniós források 

hatékonyabb felhasználására, a határainknál folyó háború negatív hatásaira. Habsburg Ottó támogatta a magyar 

kormány azon elképzelését, miszerint a csatlakozási tárgyalások 2001 végére befejeződhetnek. Erre esélyt adott, 

hogy a német elnökség alatt megnyitották a dossziék felét (tizenötöt), és elkezdődött a jelöltek technikai jellegű 

differenciálása. 

3. Újra a „startvonalnál”? 

A második félévben a finn elnökség fontos prioritásként határozta meg a bővítést. Az újraválasztott Európai 

Parlament, valamint az új összetételű Bizottság – Romano Prodi vezetésével – is e kérdést tartotta a 

legjelentősebb kihívásának. 

                                                           
16 A folyamatot nyomon követte az Európai Tükör c. folyóirat 
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1999 októberében a Bizottság kiadta a második országjelentését. A tíz közép-kelet-európai állam 

összehasonlításakor Magyarországot értékelték a tagságra leginkább érettnek. Természetesen kritikai 

észrevételeket is megfogalmazott a dokumentum. Ezek között találjuk a folyó fizetési mérleg romlását, az 

egészségügyi reform megtorpanását, az önkormányzatok mozgásterének esetleges szűkülését, a roma-kérdést, a 

média-kuratóriumok egyoldalúságát, a környezetvédelem területén elrendelt strukturális reformok lelassulását. E 

megjegyzések értéksemlegeseknek számítottak, s gyakran a kormány által vállalt feladatok hiányos teljesítésére 

utaltak. 

A Bizottság dokumentuma a decemberi EiT csúcs előtt javaslatot tett arra, hogy újabb államokat kapcsoljanak 

be a tárgyalási folyamatba. Így Helsinkiben az Európai Tanács döntött arról, hogy a „második körös” 

államokkal is megkezdik a csatlakozási tárgyalásokat, jelképesen újra startvonalra állítva mind a 12 jelöltet. 

Egyértelművé vált, hogy a differenciálás elve felett győzedelmeskedett a gazdasági és földrajzi 17 racionalitás, 

illetve a „politikai döntőbíró” szerepének elutasítása. 

Az EP 1999. december 14-én tárgyalt az EiT helsinki csúcstalálkozójáról. Az előadó Romano Prodi nagyon 

elégedett volt azzal, hogy újabb hat ország kapcsán döntöttek a konkrét csatlakozási tárgyalások megkezdéséről. 

Az olasz politikus utalt arra, hogy 2002 végére a legjobban felkészültekkel befejezik az egyeztetéseket, és ha az 

Unió reformja is megvalósul addigra, bekövetkezhet az újabb bővülés. E döntést valamennyi politikai csoport 

pozitívan értékelte a vita során, hangsúlyozva, Európát újra kell egyesíteni. Egyetlen megjegyzést sem lehet a 

jegyzőkönyvekben olvasni, amely a már másfél éve tárgyalásban álló tagjelöltek helyzeti előnyét említené. E 

megközelítés egyértelműen jelzi, hogy bár a politikusok rendszeresen hivatkoztak az egyedi megítélésre, a 

nyugatiak számára Közép-Kelet-Európa egységes terület, s csak együttesen számítanak piaci tényezőnek. 18 

A meghozott döntéssel egyértelművé vált, hogy az EU-n belül újra kiéleződhetnek a bővítéssel kapcsolatos 

háttér viták. A tagállamoknak sajátos preferenciái voltak, amelynek azonban nyilvánosan nem adtak hangot. 

Ugyanakkor érzékelni lehetett, hogy a franciák nem lelkesedtek az uniós határok keletre tolódásáért, mivel 

Közép-Európát német befolyási övezetnek ítélték, s féltették a mezőgazdasági termelőiket is az új piaci 

szereplőktől. A déli országok a mediterrán együttműködést preferálták, nem akartak osztozni a strukturális 

támogatásokon. Az északiak a balti köztársaságok tagságát sürgették, míg a németek és az osztrákok, akiket 

gazdaságilag leginkább pozitívan érintett a bővülés, kevéssé vehemensen álltak ki mellette. 

E tényezőkkel párhuzamosan a tagjelölt államoknak szembe kellett nézniük a tárgyalások gyors lezárását 

nehezítő egyéb körülményekkel is. 

• A kilencvenes években az Unió gazdasági fejlődése lemaradt az Egyesült Államokétól, a munkanélküliség 

például 10%-os szinten stabilizálódott. E strukturális kihívások kezelése központi feladattá vált, melyet a 

foglalkoztatáspolitikák koordinálásával igyekeztek elérni. Az adott helyzetben 60 millió – a munkavállalás 

szabadságát potenciálisan kihasználni igyekvő – új munkaerő megjelenése a közös piacon komoly 

feszültségeket tartogatott. Természetesen a csatlakozni szándékozók felelőssége volt e félelmeket 

csökkenteni, hiszen nyilvánvaló, hogy e térség lakosságának jelentős része nem mobil. 

• Az Unió tagállamai egyértelműen kinyilvánították, hogy a költségvetési bevételek plafonját 2006-ig a GDP 

1,27%-án tartják, tehát csak a gazdasági növekedésből származhatnak új bevételek. Ez azt is jelentette, hogy 

az új tagok költségvetési támogatása részben a korábbi támogatások rovására valósulhat meg. 

• A másfél évig húzódó, még 1996-ban induló Kormányközi Konferencián sem sikerült megállapodniuk a 

tagállamoknak az intézményi reformok kérdéséről. A 2000-ben újrakezdődő tárgyalások előtt sem voltak 

érzékelhetőek a többség által támogatott kompromisszumok. A strukturális alapok növekvő arányának 

ellenére sem csökkentek jelentősen az Unión belül a regionális különbségek. 

• Az EU közös költségvetése 47%-át még mindig az uniós agrárpolitika finanszírozására fordította. Bár a 

Világkereskedelmi Szervezet is előírta e támogatások módosítását, az Agenda 2000-ben csak minimális 

csökkentésekről döntöttek. E politika nyertesei különösen nehezményezték az új államok felvételét, főként az 

ott élő mezőgazdasági érdekeltségű lakosság miatt. 

• A közép-kelet-európai államok csak hosszútávon képesek megfelelni a közösségi környezetvédelmi politika 

előírásainak. E tény is riasztotta az Unió állampolgárait. 

                                                           
17 A schengeni határvédelem kiépítése 3-4 új tagállam esetében sokkal nagyobb költséget jelent, mint a 10 ország felvételénél. 
18 A multinacionális cégek termékeinél érzékeljük ezt leginkább, amikor a térség nyelvein egyaránt megtalálhatók a leírások. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+19991214+ITEM-003+DOC+XML+V0//FR&language=FR 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+19991214+ITEM-003+DOC+XML+V0//FR&language=FR
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• Az euró 1999. január 1-vel bevezetésre került. Nyilvánvalónak tűnt, hogy a jelöltek nem tudnak megfelelni a 

szigorú pénzügyi kritériumoknak, s ily módon csökkenhet a belső piac kohéziója. 

• A Közösség egyik meghirdetett célja a „szociális Európa”, melynek megvalósítását akadályozhatják a 

szociális ellátó rendszereik reformjának még csak a kezdeti fázisban járó közép-európai államok. 

• Az új jelöltek gazdasági elmaradottsága is negatívan befolyásolta a közvéleményt. 

• A gazdasági unió megteremtése követelte a Schengeni Egyezmény elfogadását. Ennek „fellazítása” nem 

érdeke a tagoknak. 

2000-ben kétségkívül érzékelhetővé vált a tárgyalások megtorpanása. Egyet kell érteni Horváth Zoltánnal 

(Horváth, 2005:98) abban, hogy az EU-nak láthatóan nem volt egyeztetett koncepciója sem a bővítés menetére, 

sem az általuk igényelt derogációkra. Az ún. érzékeny területek esetében még 2000-re sem készültek el a 

közösségi pozíciós papírok. 

Még ugyanabban az évben az Európai Unió saját belső ügyeire koncentrált: a kormányközi konferencia fő 

feladata az ún. „amszterdami maradékok” megvitatása és rendezése volt, azaz a közösségi intézmények 

rendszerének felkészítése a 12 állam felvételére. A kormányok szakértői igyekeztek megállapodásra jutni a 

biztosok számában, a minősített többségi döntéshozatali rendszer átalakításában és a szupranacionális 

intézmények létszámainak kérdésében. Ez végül csak a nizzai, négy és fél napos csúcstalálkozón sikerült a 

kormányfőknek. 19 E tanácskozáson fogadták el az Alapjogi Chartát is. Az Alapjogi Charta megszövegezése az 

integráció történetében először létrehozott széles körű grémium munkája: a nemzeti parlamentek, az EP, a 

kormányok és a Bizottság megbízottjai alkották a Konventet. 20 

A hivatalos álláspont szerint valamennyi tagállam elkötelezte magát a bővítés mellett, ezzel is elismerve Európa 

kettészakítottságának megszűntetési szándékát, ugyanakkor nyilvánvalóvá vált, hogy 2002-ben még a 

legfelkészültebbek sem csatlakozhatnak. 

A tárgyalások lassulásával kapcsolatban érzékelhető volt az euro-képviselők ambivalens véleménye. Az EP 

tagjai kialakítottak egy gyakorlatot, miszerint minden évben, még a Bizottság országértékelő jelentésének 

kiadása előtt, ők maguk is megvitatták a tagjelöltek előző évi jogi, gazdasági teljesítményét. Az EP megbízottjai 

készítettek egy általános bővítési jelentését, illetve egyet-egyet külön, valamennyi tagjelöltről, amelyeket aztán a 

plenáris ülésen fogadtak el. 

2000. október 3-án és 2001. szeptember 4-én foglalkozott az EP a csatlakozásra kijelölt 12 ország elért 

eredményeivel. A téma fontosságát igazolta egyrészt, hogy e vitákon részt vett a bővítési biztos, a Tanács soros 

elnökének megbízottja és a Bizottság elnöke is. Másrészt annak ténye, hogy a téma állandó előterjesztőjének 

nem mást kértek fel, mint Elmar Brokot, a külügyi, emberi jogi, közös biztonság- és védelempolitikai bizottság 

elnökét. 

Érdemes összehasonlítani két egymást követő év bővítési vitáját a plenáris ülések jegyzőkönyvei alapján! 21 Bár 

külsőségekben a 2000. évi különlegesebb volt, mivel az adott ülésszak leghosszabb napirendje és a legtöbb 

hozzászóló jellemezte, 2001-ben az a meggyőződés tükröződött a megnyilatkozásokból, hogy a bővítési 

folyamat gyors és sikeres lezárása a közeljövő nagy feladata. Amíg Brok 2000-ben a koppenhágai kritériumok 

teljesítésére helyezte a hangsúlyt, 2001-ben a határozati javaslat indoklásánál már arra hívta fel a figyelmet, 

hogy nem elég csak az acquis előírásait törvénybe iktatni, szükséges az adminisztráció felkészülésének 

növelésével a végrehajtást is biztosítani. Magabiztosan beszélt továbbá Brok arról, hogy a jelöltek nem 

válhatnak a belső reformok túszaivá, a Nizzai Szerződés elfogadását követően az Unió jövőjéről újra kiéleződő 

vita nem gátolhatja a csatlakozást. Ugyanakkor a tapasztalt politikus rámutatott arra is, hogy korrigálni 

szükséges a cseh és magyar euro-képviselők számát, hiszen a magasabb mandátumszám ezen országokat is 

megilleti az egyenrangúság alapján. Fontosnak tartotta kiemelni Brok, hogy az EP tagok által készített 

jelentések kritikus megjegyzései segítik az adott jelöltet, és hozzájárulhatnak a szerződés gyors ratifikációjához. 

Günter Verheugen bővítésért felelős biztos 2000-ben a külső és belső feltételekről szólt, illetve a bővítés 

indokait emelte ki, melynek jegyében hangsúlyozta: 
                                                           
19 Ennek eredménye a Nizzai Szerződés, amely a Lisszaboni (2007-es) Szerződés végső ratifikációjáig az Unió legfontosabb elsődleges jogi 

aktusa. 
20 Az Alapjogi Charta egységes dokumentumba foglalja az uniós alapvető jogokat és értékeket. 
21 Débats du Parlement européen. CD juillet 2000 - mai 2001; CD juine 2001 - mars 2002. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20 0 0 0906+ITEM- 0 
09+DOC+XML+V0//FR&language=FR  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20%200%200%200906+ITEM-%200%2009+DOC+XML+V0//FR&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20%200%200%200906+ITEM-%200%2009+DOC+XML+V0//FR&language=FR
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• a béke és stabilitás növekedését, 

• a közös piac és az eurózóna várható kiterjesztésével a gazdasági fejlődést, 

• a közép-kelet-európai államok világpiaci lehetőségeinek megerősödését, 

• az évszázados konfliktusok oldódását. 

2001-ben rámutatott, hogy bár a Nizzai Szerződés tartalmaz ellentmondásokat, az mégis utat nyit az új 

tagállamok felvételéhez. Mint megjegyezte, álláspontja szerint az EP javaslatát fogadta el az EiT, amikor arról 

döntött, hogy a 2004-es euro-választásokon már az új tagállamok is részt vehetnek. Az Unió súlyos visszaélést 

követne el és elveszítené a jelöltek bizalmát – hangsúlyozta Verheugen –, ha már a tárgyalások közben 

megszületne a döntés a felveendő országokról. Ezen az ülésen hangzott el először, hogy a 12 tagjelöltből 10 

alkalmas lehet az egyidejű tagságra. 

A szocialista frakció vezetője, Klaus Hänsch foglalta össze a csoport véleményét mind a két vita esetében. 

Hozzászólásait azzal kezdte, hogy nincs véleménykülönbség a két legnagyobb politikai csoport között a bővítés 

kérdésben, hiszen a sikeres bővítés mindannyiuk kívánsága. Amíg 2000-es felszólalásában elsősorban a jelöltek 

előtt álló megvalósítandó feladatokkal foglalkozott Hänsch, addig 2001-ben a már uniós tagállamok feladataira 

összpontosított. Mindkét alkalommal szólt a bővítés költségeiről. 2000-ben azt hangsúlyozta, hogy jóval 

nagyobb összegben exportálnak a régi tagállamok, mint amennyit az új belépőkre szánnak, azaz a Kelet 

finanszírozza részben a Nyugat foglalkoztatását. 2001-ben azonban már arról beszélt, hogy a költségek nem 

csekélyek, de a „nem-bővítés” még drágább lenne, mivel e kérdés kapcsán a bizalom és a szavahihetőség az ár. 

A liberális csoport véleményét szintén a frakció vezetője, Pat Cox ismertette mindkét alkalommal. 2000-ben a 

közvélemény megnyerésének problémáját hangsúlyozta felszólalásában Cox. Egy év múlva is visszatért e 

kérdésre, kiemelve, hogy bár a Bizottság sokat tett a kommunikáció területén, még mindig érzékelhető a 

lakosság nyugtalansága a bővítés miatt. Szerinte több téma túlpolitizálttá vált, pl. a munkaerő szabad 

áramlásának problémája. Leszögezte, álláspontja szerint nem megalapozott vélemények alapján fogadták el a 

munkaerő szabad áramlásának szigorú tiltását, így arra ösztönözte a tagállamok kormányait, hogy önállóan 

vizsgálják fel e kérdést, s ha lehet, ne alkalmazzák a hatályos derogációt. 

Hasonló szellemben nyilatkozott az Európai Néppárt nevében Hans-Gert Pöttering. Szerinte a hosszú átmeneti 

szabályozás a munkaerő áramlása területén sokkal inkább magyarázható a belpolitikai választási küzdelmek 

kiéleződésével, mint a valós adatokkal. 

1999-től a portugál Luís Queiró készítette a Magyarországról szóló jelentéseket. Bár nem kötődött úgy 

hazánkhoz, mint Habsburg Ottó, a magyar helyzet iránti érzékenységéről tett tanúbizonyságot az általa 

megfogalmazott előterjesztésekben. (Tuka, 2001) 2001-ben alapos jelentése kiegészült hat parlamenti bizottság 

véleményével is. A plenáris ülésen hozzászólásában arra hívta fel a figyelmet, hogy az előző vita óta két fontos 

esemény befolyásolja a csatlakozást: egyrészt a Nizzai Szerződés megszületése, másrészt a svéd elnökség 

göteborgi ülésén elfogadott „road map” (útiterv), mely szerint a felkészült jelöltekkel 2002 végére lezárhatók a 

tárgyalások. A göteborgi döntés fontos a lakosság számára is – emelte ki Queiró –, hiszen tervezhetővé váltak a 

tagsággal kapcsolatos feladatok, és eltűnt a belépés állandó lebegtetése miatti kiábrándultság. Queiró 

hangsúlyozta, hogy Magyarország integrációja valódi nemzeti szándék, amit igazol a parlamentben aláírt 

hatpárti megállapodás a belépés támogatásáról és a tárgyalások nyomon követéséről. A lezárt fejezetek száma 

alapján a portugál politikus leszögezte: 2002 végéig lehetséges a tárgyalások befejezése. Az euro-képviselő 

szerint az ország fejlődése folyamatos a világgazdaság lassulása ellenére is, bár az infláció csökkenése 

megtorpant. Pozitívnak értékelte, hogy középtávú program készült a roma kisebbség problémáinak kezelésével 

kapcsolatban, ugyanakkor javasolta, hogy a kormány e dokumentumot egészítse ki a segítségnyújtás konkrét 

eszközeivel úgy a tanulás, a munkához jutás, mint lakáskérdés megoldása érdekében. Queiró hozzászólásában 

foglalkozott a kedvezmény-törvénnyel is, rámutatva, hogy elfogadása vitát és nem kívánatos reakciókat váltott 

ki a szomszédos országokból. Bár a magyar hatóságok szerint az új törvény harmonizál a szomszéd országok 

jogi rendszerével, javasolta, hogy az Európai Bizottság értékelje, megfelel-e a jogszabály az acquis előírásainak. 

E megjegyzések ellenére a portugál képviselő kifejezte óhaját, hogy az EP járuljon hozzá erőteljesebben a népek 

újraegyesítéséhez. 

A vitában még egy képviselő foglalkozott Magyarországgal, az Unió a Nemzetek Európájáért politikai csoport 

tagja, Brian Crowky. Szerinte hazánk a jelöltek élcsoportjához tartozik és bebizonyította képességét, hogy a 

totális kommunizmus helyett piacgazdaságot működtessen. Azt javasolta a Bizottságnak, hogy a vidékfejlesztés 
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érdekében minél hamarább életbe léphessen a SAPARD program Magyarországon. Ehhez a pályázati 

nehézségek csökkentését és az elbírálás felgyorsítását kérte. 

A napirend lezárásakor az ír politikus kiemelte, hogy nagyon fontosak azok a kapcsolatok, amelyeket a 

képviselők a jelölt országokban kiépítenek. Úgy ítélte meg, hogy a bővítés egyik legelkötelezettebb támogatója 

az Európai Parlament. 

4. A célegyenesben 

2001 őszén nemcsak az Amerikai Egyesült Államok, de az Európai Unió számára is új korszak kezdődött. 

Kiderült, hogy a bipoláris világ szétesése után sem szűnt meg a biztonságpolitikai kihívás, csupán a jellege 

módosult. 2001. szeptember 11-e után mindenki rádöbbenhetett, a világot szabdaló gazdasági, politikai, 

szociális ellentétek fennmaradtak, csak megoldásuk vált nehezebbé, leküzdésük kilátástalanabbá. Mind a 

terrorizmus elleni harc, mind az Európát is fenyegető nemzetközi bűnözés, az illegális migráció megkövetelték a 

szorosabb együttműködést, a Közösség belső koherenciájának és külső határai védelmének növelését. A 

környezeti katasztrófák negligálják a nemzeti határokat, eredményes védekezés csak közösen lehetséges. 

Az EP 2001. november 13-án újra tárgyalt a csatlakozásról. Ez a napirend egészen szokatlan formát öltött. A 

Bizottság éves országjelentései alapján a képviselők rövid értékelést követően kérdéseket tettek fel a jelenlévő 

biztosok számára, elsősorban Verheugennek. Romano Prodi, a Bizottság elnöke is részt vett az ülésen, és arról 

beszélt, hogy a testület szemszögéből abszolút prioritást élvez az új tagok felvétele, amellyel lezárulhat Európa 

történetének egy régi fejezete. Hangsúlyozta, hogy a bővítés szempontjából döntő év lesz a 2002-es, hiszen a 

végső szakaszban a legproblémásabb fejezetek kerülnek megvitatatásra. Utalt arra is, hogy a szeptember 11-i 

terrortámadás radikálisan megváltoztatta a nemzetközi színteret, amely instabillá és kevésbé kiszámíthatóvá 

vált. Szerinte a világnak még soha nem volt ennyire szüksége egy erős Európára. Mint megjegyezte, a tíz állam 

csatlakozása ehhez járulhat hozzá, és egyben lehetőséget nyújt egy új szomszédsági politika kialakítására 

Oroszországgal. Prodi szerint a képviselők felelőssége nemcsak a csatlakozási szerződések ratifikációjára terjed 

ki, de egyúttal a választópolgáraik körében is szerepet kell vállalniuk a bővítés támogatásának növelése 

érdekében. 

Verheugen röviden összefoglalta, mennyiben felelnek meg a jelöltek a koppenhágai kritériumoknak. Ennek 

alapján elmondható, hogy Törökország kivételével valamennyi államot megfelelőnek ítéltek a politikai 

elvárások szerint, a gazdasági kritériumok teljesítését pedig tíz ország részéről valószínűsítették. Bulgária és 

Románia egyaránt lemaradt, bár utóbbi esetében érzékelhető volt jelentős előrehaladás. A Bizottság jelentése 

elsősorban a fő problémákra, azok közül is első helyen az adminisztratív kapacitások hiányosságaira fókuszált. 

A dokumentum szembenézett azon kritikával is, miszerint bár még 2000-ben az EP javaslatára külön programot 

készítettek az uniós közvélemény informálása érdekében, e területen mégis kevés előrelépés történt. 

Magyarországgal kapcsolatban Pöttering, az Európai Néppárt vezetője tett fel kérdéseket. Utalt arra, hogy az 

előző héten – először a politikai csoport történetében – tagjelölt országban, hazánkban ülésezett a frakció 

elnöksége, ahol a küldöttség megismerkedhetett a felkészülés folyamatával. Az euro-képviselő hangot adott 

azon aggályának, miszerint a legfelkészültebb országok hátrányba kerülhetnek a nagy bővítés koncepciója miatt, 

amennyiben be kell várniuk a kevésbé felkészülteket. Pöttering továbbá beszélt bizonyos magyar politikusok 

státusztörvénnyel 22 kapcsolatos félelmeiről is, mondván a Közösség negatívan ítélheti meg Magyarországot a 

jogszabály miatt, holott az Európa Tanács Velencei Bizottsága korábban nem bírálta a kezdeményezést. 

Verheugen válaszában hangsúlyozta, hogy a törvény elfogadása előtt már felhívták a magyar kormány figyelmét 

néhány anomáliára (például, hogy az Ausztriában élő magyar származásúakra nem vonatkozik a törvény), ám 

ezek időközben kikerültek a szövegből,. így az elfogadott szöveg már nem ellentétes az acquis-val. Bár a 

Velencei Bizottság jogi szempontból nem talált aggályos részeket a státusztörvényben, a Prodi vezette Bizottság 

véleménye – a jogi mellett egyéb, főként politikai tényezők értékelése okán – mégsem bizonyult egységesnek. 

Végül arra jutott a testület, hogy csak a szomszéd országokkal történt egyeztetést követően szabad a törvényt 

hatályossá tenni. Szerencsére a magyar kormány is belátta ennek fontosságát, s így megkezdődhettek ezen 

egyeztetések. 

A tíz állam egyidejű felvételével kapcsolatban Verheugen kiemelte, hogy erre a helsinki döntés ad elvi alapot, 

kimondva az első csatlakozási fordulóba sorolt országokhoz való felzárkózás lehetőségét, ugyanakkor a 

politikus leszögezte: még nincs végleges döntés a jövendő első kör létszámáról – még egyik ország sem érezheti 

„páholyban” magát. 
                                                           
22 A plenáris üléseken a képviselők ezt az elnevezést alkalmazták a kedvezménytörvény helyett. www.europarl.eu.int/plenary, 2001. 11. 13. 

http://www.europarl.eu.int/plenary
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A vita során több képviselő rákérdezett, hogy milyen költségvetési keretből nyílik lehetőség a szükséges 

adminisztratív fejlesztések megvalósítására. Verheugen válaszában a 2002-es PHARE keretet nevezte meg, 

hangsúlyozva, hogy a cél érdekében ezen alapba lenne indokolt átcsoportosítani bizonyos összegeket, s az erre 

vonatkozó előterjesztést a Bizottság már be is terjesztette a Parlament elé. 

A vitában két probléma felvetése is jelezte, hogy az általában hangoztatott támogatás mögött a bővítéssel 

kapcsolatban ellenérzések is megbújtak. Először merült fel az a kérdés, milyen gondot okozhat a jelöltek között 

meglévő szabadkereskedelmi, vagy vámuniós egyezmény, amennyiben csak egyik állam lesz 2004-ben teljes 

jogú tag. A biztos ezt azzal hárította el, hogy az Európai Megállapodások keretében minden jelölttel már 

szabadkereskedelmi megállapodást kötöttek, tehát a gazdasági kapcsolatok liberalizálása nem okozhat 

problémát. Véletlenül sem hangzott el utalás arra, hogy pl. az Északi Tanács kereteiben a nem tag Norvégia 

sokkal jelentősebb kedvezmények birtokosa a Közösség részéről, mint bármely kelet- közép-európai ország. A 

képviselők kételkedtek abban is, hogy az új tagállamok adminisztrációi képesek lesznek gyorsan és hatékonyan 

tevékenykedni. Verheugen szerint e területen a jelenlegi tagállamoknál is mutatkoznak hiányosságok, és nem 

célszerű olyan követelményeket állítani, amelyeknek a Tizenötök sem felelnek meg maradéktalanul. A 

tárgyalások csak az acquis-re vonatkoznak – hangsúlyozta a biztos –, s közös feladat, hogy jól mérhető 

kritériumokat dolgozzanak ki az adminisztrációk értékelésére. 

2001 decemberében a laekeni EiT ülésén megnevezték azt a két országot, Romániát és Bulgáriát, amelyekkel 

nem elérhetetlennek ítélték a tárgyalások 2002 legvégéig történő lezárását, ugyanakkor a többi tíz állam 

esetében feltétlen szükségesnek tartották ezt. 

Az előzetes tervek szerint a 2002. júniusi sevillai csúcsra tervezték a tagállamok a legkényesebb fejezetek 

tisztázását, a közös pozíciók kialakítását, hogy még a dán elnökség ideje alatt be lehessen fejezni a 

tárgyalásokat. Ezt elősegítendő, a képviselők az első félévben újra napirendre tűzték az „Unió bővítése” címmel 

a témát. A külügyi bizottság jelentése mellett 13 parlamenti bizottság is benyújtotta állásfoglalását, felölelve az 

integráció szinte minden szakpolitikáját. Természetesen az „ország-felelősök” is készítettek előterjesztéseket. A 

jelentés anynyiban tért el a korábbiaktól, hogy egységes szerkezetben jelent meg. 23 A bővítés kritikus évében a 

képviselők a számvetés szándékával fogalmazták meg a Parlament elvárásait. Így szerettek volna újabb politikai 

impulzusokat adni a tárgyalások lezárásához, amelyhez álláspontjuk szerint jó alapot teremtett a Bizottság által 

előterjesztett javaslat a legvitatottabb kérdések közös pozícióira. 

A jelentés általános pontjaiban az euro-képviselők: 

• hangsúlyozták a bővítés történelmi jelentőségét; 

• felhívták a tagállamokat, hogy ne állítsanak újabb akadályokat a bővítés útjába; 

• aláhúzták a differenciálás elvének érvényesítését; 

• üdvözölték a jelöltek aktív részvételét a Konvent 217 munkájában; 

• rámutattak, hogy a kisebbségi, emberi jogi elvárások a politikai kritériumok fontos részei, ezért külön pontban 

is foglalkoztak a romák helyzetével; 

• aláhúzták a korrupcióellenes küzdelem és a civil társadalom térnyeréséért folytatott tevékenység kiemelkedő 

szerepét, a lakosság életszínvonalának emelkedése céljából a gazdasági és szociális reformok folytatásának 

szükségességét, valamint a regionális kapcsolatok bővítését; 

• felszólították a jelölteket és a Bizottságot, hogy tegyenek meg mindent az előcsatlakozási alapok jobb és 

gyorsabb felhasználása érdekében, készítsék fel erre a szükséges adminisztrációt; 

• szorosabb kooperációt sürgették az EU és a tagjelöltek között a bel- és az igazságügy területén, úgy a 

szeptember 11-i események okán, mind a szervezett bűnözéssel szemben; 

• kötelezték a tagállamokat közös álláspont elfogadására a mezőgazdasági, regionális és költségvetési 

fejezeteket illetően; 

                                                           
23 Az első 23 pont az általános megállapításokat tartalmazta, míg a Magyarországgal foglalkozó rész a 16-17 oldalon 60-70 pontok között 
található. 

Külön részben csatolták a jelentéshez a „Beszámoló az indítékokról”, illetve a bizottságok véleményeit. Rapport sur l’état d’avencement des 
négociations d’adhésion. 700–C5-0024/2002. RR/46998 3.FR. doc. 
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• felhívták a figyelmet arra, hogy a lakosság körében növelni kell a csatlakozás támogatottságát; 

• szorgalmazták, hogy minél több ország fejezze be 2002 végéig a csatlakozási tárgyalásokat, azzal minden 

akadályt elhárítva a 2004-ben realizálható teljes tagság elől. 

A magyar helyzet rövid elemzése az áprilisi választások eredményeinek ismertetésével kezdődött. A jelentés 

utalt a magas részvételi arányra és arra, hogy a szélsőjobboldalinak tekintett MIÉP nem jutott be a parlamentbe. 

A dokumentum szerint a választási kampányban Orbán Viktor miniszterelnök a gazdasági sikerekre 

támaszkodott, ám széleskörűen alkalmazott nacionalista megjegyzéseket, elsősorban a kedvezmény-törvény 

jelentőségét hangsúlyozta. Az ellenzék erőteljesen kritizálta a kormányt a korrupció miatt, és azért, mert 

szerintük nem használták ki a kedvező gazdasági helyzetet a pénzügyi és az egészségügyi reformok 

továbbvitelére. A kormányváltás – a jelentés szerint – nem változtat az ország csatlakozással kapcsolatos 

stratégiáján, annak ellenére, hogy a két kormány között véleménykülönbségek ismerhetők fel, pl. a szociális 

dialógus és a kedvezménytörvény területein. Ezek, az előterjesztésért felelős Queiró szerint, befolyásolhatják a 

tagsággal kapcsolatos felkészülési folyamatot. A régióban az ország az egyik legegészségesebb piacgazdasággal 

rendelkezik – hangsúlyozta a portugál euro-politikus: 4,5%-os gazdasági növekedése és alacsony 

munkanélküliségi rátája, valamint stabil makrogazdasági mutatói alapján Magyarország képesnek tűnik 

harmonikusan integrálódni a belső piachoz. 

Hazánk 24 fejezetet zárt le, s ezzel a tagjelöltek között előre került. A munkaerő és a tőke szabad áramlásával 

kapcsolatos fejezeteket – amelyek másoknál komoly gondot okoztak – már 2001 júniusában sikerült 

abszolválni. Érdekes az a megjegyzés, miszerint az új magyar kormány kritizálta a külföldiek földvásárlásával 

kapcsolatos hétéves átmeneti szabályozást, ami előrevetítheti e kérdés újbóli vitáját. A helyzetelemzés során 

Queiró rámutatott néhány politikai tényre, amelyek befolyásolhatják a bővítési folyamat légkörét: 

• A Benes-dekrétumok körüli vita, amelyet az EP külügyi bizottsága előtt vetett fel Orbán Viktor, kiélezte a 

kapcsolatokat a visegrádi csoport országai között. A Pandora szelencéjének felnyitása miatt elmaradt az 

érintett országok soron következő tanácskozása is. A fejleményeket nyugtalanítónak ítélte meg az EU, 

mondván a történtek könnyen „exportálhatják” a múlt konfliktusait a közösség már térségeibe is. 

• A magyar kedvezménytörvényt elutasította a román és a szlovák lakosság. Az EP és a Bizottság jogi elemzése 

szerint a törvény nem ellentétes az Európai Megállapodással. Még egyszer a magyar döntéshozók figyelmébe 

kell ajánlani az előzetes egyeztetést, hogy ilyen helyzetek ne rontsák a jó szomszédi viszonyt. 

• A romák helyzetével kapcsolatos uniós megállapításokat a magyar kormány többségében elfogadta és anyagi 

eszközöket is rendelt a feladatok mellé. Ennek ellenére a romák társadalmi megítélése továbbra is negatív, 

helyzetük nehéz – húzta alá Queiró, kiemelve, hogy e területen további erőfeszítésekre van szükség. 

A Parlament által elfogadott jelentés e kérdéseken túl tartalmazta azokat a felvetéseket is, amelyeket a 

parlamenti bizottságok állapítottak meg saját véleményük közlésére. Ennek eredményeként egy meglehetősen 

komplex kép alakult ki hazánkról. Összegezve a jelentést az EP: 

• megerősíti, hogy az ország respektálja a koppenhágai politikai kritériumokat, és a gazdasági kritériumok 

területén is jelentős eredményeket ért el, habár a magyar döntéshozók erőfeszítései az infláció elleni 

küzdelem, a szigorú költségvetés, illetve a szegénység felszámolása kapcsán (3 millió állampolgár) további 

koncentrációt igényel; 

• ösztönzi az új kormányt, hogy a kedvezménytörvény bevezetése a szomszéd országok konszenzusával 

valósuljon meg, üdvözli a magyar–román megállapodást; 

• reméli, hogy Magyarország és az Unió – a viták ellenére – megállapodnak a bővítés finanszírozásáról a 

differenciálás elvei szerint és az egyenlő versenyfeltételek elismerésével; 

• megismétli javaslatát, hogy Magyarország is rendelkezzék 22 mandátummal 24 a testületben; 

• üdvözli hazánk fejlesztési stratégiáját, amely hozzájárul a lemaradó régiók felzárkóztatásához; 

• hangsúlyozza a kormányzat elkötelezettségét a korrupció ellen, amely beszennyezi az adminisztráció 

működését és kiváltja a társadalom rosszallását; 

                                                           
24 A Nizzai Szerződés csak 20 mandátumot írt elő nekünk és a cseheknek, míg a régi 10 millió lakosú országoknak 22-t. 
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• üdvözli, hogy Magyarország 2001. november 27-én „törvénycsomagot” fogadott el a terrorizmus elleni 

küzdelem érdekében az Európa Tanács és az OECD javaslatai alapján; 

• reméli, hogy az új parlament megoldja a média tanácsaiban a képviselet problémáját, az objektív és független 

információáramlás biztosítására, és elfogadja az audiovizuális fejezet lezárásához szükséges 

törvénymódosításokat; 

• aláhúzva a szociálpolitika területén megfigyelhető fejlődést, rámutat a szociális párbeszéd szükségességére; 

• javaslatot tesz új törvények elfogadására a betegellátás területén, javítandó az ellátás minőségét és az 

ellátottak helyzetét. 

Konklúzióként a dokumentum hangsúlyozta, hogy Magyarországnak minden esélye megvan, hogy a laekeni 

csúcson eldöntött menetrend szerint zárja le a tárgyalásokat. A plenáris ülésen Queiró is ezzel a gondolattal zárta 

hozzászólását: „Az a fejlődés és dinamizmus, amit a magyarok mutatnak ebben az évtizedben, optimistává tesz 

bennünket a magyar–uniós csatlakozási tárgyalások eredményeit illetően, és ennek következtében a következő 

euro-választások után, 2004-ben Közgyűlésünkben 22 magyar képviselő lesz közöttünk.” 25 

A bővítés 2002. november 19-én került újra a plenáris ülés napirendjére, amelyhez az előkészített jelentést 

november elején hagyta jóvá az EP külügyi bizottsága. 26 A vita alapját az Európai Bizottság által októberben 

elfogadott – a jelöltek többsége számára utolsóként értelmezett – országjelentése adta. Meglátásom szerint a 

tárgyalások döntő szakaszát is jelezte a tény, miszerint az euro-képviselők véleményüket nem a Bizottság 

értékelésének megszületése előtt, hanem azt követően fogadták el. A téma kiemelkedő voltát tükrözte, hogy a 

napirendhez 78 euro-képviselő szólt hozzá, illetve az ülésre meghívást kaptak a tagjelölt államok nemzeti 

parlamentjeinek képviselői is. 

Az előterjesztő a szokásoknak megfelelően Elmar Brok volt, aki kiegészítő hozzászólásában elismerte a tagjelölt 

államok óriási, gyakran népszerűtlen erőfeszítéseit, hogy politikai, gazdasági és szociális rendszerüket 

átalakítsák. Brok megköszönve a tárgyalások szereplőinek mérhetetlen munkáját, rámutatott, hogy még több 

fontos téma kapcsán megállapodásra kell jutni. Nemcsak az átmeneti időszakra vonatkozó szabályok néhány 

kérdése maradt nyitott, de a jelentésben szereplő problémákra – a korrupció csökkentésére, a 

kisebbségvédelemre, az igazságszolgáltatás és adminisztráció kapacitásának növelésére – is megnyugtató 

megoldásokat kell találni. Az EP vállalta, hogy 2003. április elejéig jóváhagyja a csatlakozási szerződéseket, így 

biztosítva az általa javasolt menetrend betartását, miszerint a 2004. júniusi euro-választásokon már mind a 25 

tagállam részt vehessen. Brok hangot adott azon meggyőződésének, hogy a tárgyalások utolsó szakaszában a 

bölcsesség fog győzedelmeskedni és a felek megragadják a történelmi lehetőséget. 

A bővítési biztos, Verheugen először a képviselőknek mondott köszönetet, hogy az évekig tartó tárgyalási 

folyamat alatt jó együttműködés alakult ki a két intézmény között, leszögezve: a Bizottság munkáját hatékonyan 

segítették az EP csatlakozással foglalkozó határozatai. A 2002-es évben akadályról akadályra bukdácsolva – a 

Nizzai Szerződést elutasító első ír népszavazás, vita a lengyel földbirtok-tulajdonlás kérdéséről, a Benes-

dekrétumokról Csehországgal, a finanszírozás problémája, Kalinyingrad kérdése, stb. – haladtak a tárgyalások – 

húzta alá Verheugen –, a végső megállapodások aláírásának ideje azonban most már elérkezett. Az Általános 

Ügyek Tanácsa által nem sokkal korábban elfogadott döntés pontosította az elnökség és a Bizottság mandátumát 

a végső csomagra vonatkozóan, egy meglehetősen flexibilis és tagjelöltenként is eltérő struktúrát létrehozva. A 

biztató fejlemények ellenére Verheugen kiemelte: több bilaterális tárgyalást igénylő téma is nyitott még, így pl. 

a versenyfejezet Magyarország esetében, amely a közvéleményre is befolyást gyakorolhat. A biztos leszögezte, 

minden jelölt számára bőkezű, végső pénzügyi megállapodás szükséges, hogy az új tagok ne érezzék 

másodosztályúnak magukat. 

A jelentés hazánkról szóló részét újra Queiró készítette. A portugál képviselő negyedikként kapott szót a 

vitában. Hozzászólásában ezúttal nem a magyar helyzetet elemezte elsősorban, hanem azokat a változásokat 

vette számba, amelyek lehetőséget biztosítanak a bővülésre. 

Az elfogadott határozat 59-68. pontjai Magyarország fejlődésének elismerése mellett – az uniós átlagnál 

gyorsabb növekedés, viszonylag alacsony munkanélküliségi ráta, a romák helyzetének javítása érdekében 

elfogadott program – foglalkoztak a hiányosságokkal is: a közösségi forrásokat befogadó intézményi háttér 

problémáival, a lemaradó régiók felzárkóztatásával, a korrupció és a gazdasági bűnözés elleni fellépés 

                                                           
25 www.europarl.eu.int/plenary 2002. 06. 12. Queiró hozzászólása. 
26 www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//TEXT+REPORT+A5-20…2003.02.19. 

http://www.europarl.eu.int/plenary
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//TEXT+REPORT+A5-20
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szükségességével. A határozat hangsúlyozta az EP magyar mandátumszámának revíziója iránti igényét, illetve 

felkérte a választópolgárokat, hogy aktívan vegyenek részt a csatlakozásról döntő népszavazáson. 

2003. április 9-én, a csatlakozási szerződés hivatalos aláírása előtt egy héttel került a plenáris ülés elé „Az 

Európai Parlament határozata a bővítés koppenhágai tárgyalásainak eredményeiről” című dokumentum. 27 Elmar 

Brok raportőr szerint, Európa egységesítésének kulcsa a Tizenötök kezében van, s a tagállamok a bővítés 

támogatásával történelmi tettet hajtanak végre, annak ellenére, hogy az acquis átvétele miatt sok feladat vár még 

a csatlakozó országokra. 

A bővítési biztos, Verheugen szintén ünnepélyes szavakkal zárta le a nehéz tárgyalási folyamatot. Rámutatott, 

hogy az EP történetének egyik legfontosabb lépése előtt állnak a képviselők, mivel csak ők ítélhetik meg 

egyenként a belépni szándékozó államokat. A nemzeti parlamenteknek a teljes csatlakozási szerződést kell 

ratifikálni. A politikai csoportok elnökei a napot történelminek nevezve és a bővítést az Unió leggrandiózusabb 

tervének tartva egyértelműen a támogatásra szólították fel társaikat. A kritika jogát fenntartva, szóltak a 

nehézségekről is: a ciprusi helyzetről, az intézmények további átalakításának problémáiról, a pénzügyi 

kérdésekről, ám döntően a tagsághoz vezető rögös út legyőzését méltatták. 

A függetlenek nevében szót kapó Speroni képviselő Ciprus felvételével nem értett egyet, mivel a sziget egy 

része a törökök által megszállva maradt, így nem tekinthető szabadnak. Az országonkénti raportőrök között 

Queiró aláhúzta, hogy hazánk kiemelkedő erőfeszítéseket tett a tagságért. Kétségtelen, hogy a tagsággal a 

csatlakozás nem ér véget, de az új feladatok megoldásához ez a kiinduló pont. Elfogadható, hogy félelmeket kelt 

a két világ újraegyesítése, de a beléptetésük igazolja Európa vitalitását. A portugál képviselő kiemelte: bár 

gondot jelent a magas adósságállomány, Magyarország élen jár a piacgazdaság és a demokrácia területén. 

Rámutatott, hogy az EP által korábban kritizált területeken jelentős fejlődés indult meg. A koppenhágai 

döntések közül Queiró üdvözölte, hogy az EiT újraosztotta a parlamenti mandátumokat, mely alapján a 

magyarok, csehek ugyanúgy 24 képviselőt küldhetnek, mint a belgák, vagy a portugálok. Queiró leszögezte, 

Magyarország hamarosan megtalálja és elfoglalja azt a helyet, amely Európában megilleti. 28 

A hozzászólók közül néhány képviselő a bővítés kapcsán kételyeinek adott hangot. A végső szavazás során 

hazánk csatlakozását 23-an ellenezték, 23-an pedig tartózkodtak. 29 A plenáris vitában csak hárman fejtették ki, 

miért nem szavazzák meg a mi befogadásunkat. Jean-Claud Martinez független képviselő ellenezte a felvételt. 

Szerinte a közép-európai államok iraki háborús részvétele az európai eszmék megcsúfolása, ezért nem támogatta 

a bővítést. Kifejtette továbbá, hogy az Unió tíz államot nem képes értékei megőrzésével beilleszteni 

struktúrájába. A Demokráciák és Különbségek Európája csoport tagja, Paul Marie Coűteaux szintén magát a 

bővítést utasította el. A szuverenitás híveként Európa aktuális fejlődését elfogadhatatlannak nevezte, mivel a 

struktúra – mint megjegyezte – túl bürokratikus, rosszul szervezett, feudális és sérti a nemzetek, népek érdekeit. 

Hangot adott annak az álláspontjának is, hogy a keleti országok oligarchiái nem az EU felé, hanem az USA felé 

orientálódnak. Nigel Farade, az EDD másik tagja a fiatal demokráciák népeit féltette, mivel úgy vélte, hogy 

számukra a tagság azt jelenti, hogy visszatérnek egy centralizált struktúrába a demokrácia helyett. Szerinte ezek 

az országok jobbat érdemelnek az EU-nál. Mint látható a „nemmel szavazók” nem Magyarország tagságát, 

hanem elsősorban az európai integrációt utasították el. A szocialista Eurig Wynn tartózkodott a szavazás során, 

mivel kevesellte azt a pénzügyi támogatást, amit Tanács nyújtani akart az új belépők számára. A hozzászólók 

döntő többsége azonban támogatta hazánk felvételét, nagyobb arányban, mint ahogyan megszavazták magát a 

parlamenti határozatot, hiszen 458 képviselővel szemben 522 EP tag mondott igent és nyitotta meg az EU 

kapuját előttünk. 

2003. április 12-én, Magyarországon a választásra jogosult polgárok 45,62%-a járult az urnákhoz és 83,7%-uk 

támogatta hazánk uniós csatlakozását. Április 16-án ünnepélyes keretek között Athénben 25 állam kormányfői 

és külügyminiszterei aláírták a csatlakozásról szóló szerződést. 

                                                           
27 E:\CRE Mercredi 9 avril 1003 ITEM 003.htm. 2004. 07. 17. 
28 15. PE 330.841. Recommandantion Queiro A5-0094/2003. 09/04/2003, 31-32. o. 
29 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=FR&type=AGENDA&reference=20030409-LASTV&secondRef=0 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=FR&type=AGENDA&reference=20030409-LASTV&secondRef=0
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8. fejezet - MELLÉKLETEK 

1. 1. Rövid integrációs kronológia: 

• 1944: Benelux Unió egyezménye: Belgium, Hollandia, Luxemburg vámuniója. 

• 1946. szept. 19.: Churchill zürichi beszéde az Európai Egyesült Államok szükségességéről. 

• 1948. máj.: Hágai kongresszus az európai együttműködés lehetséges formáiról. 

• 1949. máj. 5.: Westminsteri Szerződés – Európa Tanács létrehozása Székhely: Strasbourg, célja: “nagyobb 

egység elérése tagjai között, a közös örökségüket képező eszmék és elvek védelmezése és megvalósítása s a 

gazdasági és társadalmi fejlődés előmozdítása érdekében…a közös érdeklődésre számot tartó kérdések 

megtárgyalásával..”/I. fejezet, 1. cikk/. 

Legfontosabb elfogadott dokumentumai : Emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Római 

Egyezmény (1950); Európai Kultúrális Megállapodás (1954); Európai Szociális Charta (1961). 

Intézményei : Miniszteri Bizottság; Parlamenti Közgyűlés, Titkárság, Emberi Jogok Európai Bírósága (1959). 

• 1950. máj. 9.: Robert Schuman deklarációja a szén- és acéltermelés egyesítésére. 

• 1951. ápr. 18.: Az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó Párizsi Szerződés aláírói: Franciaország, 

Németországi Szövetséges Köztársaság, Olaszország, Hollandia, Belgium, Luxemburg. Intézményei: 

Főhatóság, Miniszterek Tanácsa, Parlamenti Közgyűlés, Bíróság. 

• 1951 dec. 5.: Északi Tanács – a skandináv államok parlamentjeinek tanácskozó testülete. 

• 1952. máj.: Európai Védelmi Közösségről szerződés aláírása – ratifikációja meghiúsult. 

• 1954. okt.: Nyugat-Európai Unió: kilenc ország védelmi, gazdasági szerződése. 

• 1955. jún.: Messinában a Montánunió külügyminiszterei döntenek az európai közös piac megvalósításának 

előkészítéséről. 

• 1957. márc. 25.: Római Szerződések – Európai Gazdasági Közösség és Európai Atomenergiai Közösség 

létrehozásáról. 

Alapelvek: „A Közösség feladata a közös piac kialakításával és a tagállamok gazdaságpolitikáinak fokozatos 

közelítésével biztosítani a gazdasági tevékenységek harmonikus fejlődését, a folyamatos és kiegyensúlyozott 

gazdasági növekedést, a stabilitást és az életszínvonal gyors emelkedését…”(2. cikk), illetve az atomenergia 

békés felhasználása. Intézmények: Bizottságok, Miniszterek Tanácsai, Európai Parlament, Európai Bíróság, 

Gazdasági és Szociális Bizottság, Európai Beruházási Bank. 

• 1960. jan.: Stockholmi Szerződés az Európai Szabadkereskedelmi Társulás létrehozásáról. 

• 1965. ápr.: Fúziós Szerződés: döntés a három Közösség végrehajtó szerveinek egyesítéséről. Hivatalos 

elnevezés: Európai Közösségek. 

• 1968. júl.: Az EGK belső vámjainak eltörlése, egységes külső tarifák bevezetése. 

• 1973. jan. 1.: Az Európai Közösségek első bővítése: Egyesült Királyság, Írország, Dánia. 

• 1974. dec.: Döntés az Európai Tanács létrehozásáról. 

• 1975. aug. 1.: Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet Helsinki Záróokmányának aláírása. 

• 1977.: Számvevőszék megkezdi működését. 

• 1979. márc.: Az Európai Monetáris Rendszer kialakítása. 
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• 1979. jún.: Az Európai Parlament első közvetlen és titkos választása. 

• 1981. jan. 1.: Az Európai Közösségek második bővítése: Görögország. 

• 1986. jan. 1.: Az Európai Közösségek harmadik bővítése: Spanyolország, Portugália. 

• 1986. febr. 17.: Az Egységes Európai Okmány aláírása. 

• 1990. okt.: Német egyesítés eredményeképpen a volt NDK az EK része lesz. 

• 1991. dec.: Társulási megállapodás aláírása Magyarországgal és Lengyelországgal. 

• 1992. febr. 7.: Az Európai Unióról szóló Maastrichti Szerződés aláírása, amely a gazdasági integráció mellett 

rendelkezik az együttműködés kiterjesztéséről a kül- és biztonságpolitika, illetve a bel- és igazságügy 

területeire is. 

• 1993. nov. 1.: Hivatalosan létrejön az Európai Unió. 

• 1994. jan. 1.: Európai Monetáris Intézet – az Európai Központi Bank elődje. 

• 1994. márc.: A Régiók Bizottságának első ülése Brüsszelben. 

• 1995. jan. 1.: Az Európai Unió negyedik bővítése: Ausztria, Finnország, Svédország. 

• 1997. okt. 2.: Az Amszterdami Szerződés aláírása. 

• 1998. márc. 30.: 11 belépni szándékozó európai államból hattal megindulnak a csatlakozási tárgyalások. 

• 1999. jan. 1.: Az euró bevezetése 11 tagállamban a nemzeti valuták helyett. 

• 1999. máj. 1.: Az Amszterdami Szerződés életbe lépése. 

• 1999. dec.: Helsinki Európai Tanács döntése alapján újabb 6 országgal kezdődnek a csatlakozási tárgyalások. 

• 2001. febr. A Nizzai Szerződés aláírása. 

• 2002. jan. 1.: Az euró felváltja a nemzeti valutát az euróövezet 12 országában. 

• 2002. dec. 13.: A koppenhágai csúcstalálkozón megállapodás születik 10 ország felvételéről. 

• 2003. febr. 1.: A Nizzai Szerződés életbe lép. 

• 2004. máj. 1.: Az Európai Unió ötödik bővítése: Ciprus, Csehország, Észtország, Lengyelország, 

Magyarország, Szlovénia, Lettország, Litvánia, Szlovákia, Málta. 

• 2004. okt. 29.: Rómában a tagállamok állam-és kormányfői aláírták az Európai Unió Alkotmányos 

Szerződését. 

• 2005. május-június: francia, holland népszavazások elutasítják az Alkotmányos Szerződést. 

• 2005 ősze: megkezdődnek a hivatalos csatlakozási tárgyalások Törökországgal és Horvátországgal. 

• 2007. jan. 1.: Románia és Bulgária csatlakozásával 27 tagú az Unió. Euró bevezetése Szlovéniában. 

• 2007. júl. 10.: Reformszerződés fontos pontjaiban megállapodás született. 

• 2007. okt. 19.: Kormányközi Konferencia vége. 

• 2007. nov. 7.: EU és Szerbia parafálta a stabilizációs és társulási megállapodást. 

• 2007. dec. 13.: Lisszaboni Szerződés aláírása. 

• 2008. jan. 1.: Euró bevezetése Cipruson és Máltában. Szlovén elnökség. 
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• 2008. jún. 12.: Írországban a népszavazás elutasította a Lisszaboni Szerződés ratifikációját. 

• 2009. jan. 1.: Euró bevezetése Szlovákiában. Cseh elnökség. 

1.1. Magyar-EK/EU kapcsolatok kronológiája 

• 1968. július 18. Az első „technikai” megállapodás: Magyarország nem szállít dömping áron sertéshúst. Ennek 

fejében az EK nem alkalmazza a pótlólagos importteher rendszerét. 

• 1978. május 1. Első ágazati megállapodás az acéliparra vonatkozóan. 

• 1981. május 12. Ágazati megállapodás a magyar juh- és kecskehúsról. 

• 1981. október 19. Textil ágazati megállapodás aláírása. 

• 1985. Magyar-EK tárgyalások kezdete. 

• 1986. június 13. Európai Parlament határozata, amelyben támogatják a magyar-EK kereskedelmi egyezmény 

megkötését. 

• 1988. június 30. Magyar-EK kereskedelmi és együttműködési egyezmény szövegének véglegesítése. 

• 1988. augusztus 8. Magyarország és az EK felvette a diplomáciai kapcsolatot. 

• 1988. szeptember 26. Brüsszelben aláírták az EGK és Magyarország közötti kétoldalú gazdasági, 

kereskedelmi együttműködési megállapodást. 

• 1989. január 19. A brüsszeli magyar nagykövet átadta megbízólevelét az EK elnökének. 

• 1989. július 14-16. G7 tanácskozása: döntés a PHARE segélyről. 

• 1989. augusztus-szeptember 25. A PHARE program kialakítása, elindítása. 

• 1990. január 1. Az EK kiterjeszti Magyarországra az Általános Preferencia Rendszert. 

• 1990. július 16-18. Magyar memorandum az EK tagság kérelmével. 

• 1990. szeptember 3. Aláírták az EK-magyar PHARE keretszerződést. 

• 1990. november 6. Magyarországot felvették az Európa Tanácsba. 

• 1990. november 29. Budapesten megnyílt az EK diplomáciai képviselete. 

• 1990. december 18. Az Általános Ügyek Tanácsa jóváhagyta a társulási megállapodásra vonatkozó 

tárgyalások megkezdését. 

• 1991. december 16. Aláírták az EK és Magyarország közötti Európai Megállapodást. 

• 1992. szeptember 16. Az Európai Parlament megszavazta a társulási megállapodást. 

• 1992. szeptember 24. A magyar Országgyűlés létrehozta az Európai Közösségi Ügyek Bizottságát. 

• 1992. november 17. A magyar Országgyűlés ratifikálta az Európai Megállapodást. 

• 1993. június 21-22. Európai Tanács koppenhágai ülésén meghatározta a felvétel kritériumait. 

• 1994. február 1. Hatályba lépett az EK-magyar társulási megállapodás. Az EP-ben megalakult a 

Magyarország ügyeivel foglalkozó vegyes bizottság. 

• 1994. április 1. Magyarország hivatalosan benyújtja csatlakozási kérelmét az EU-hoz. 

• 1994. június 24-25. Az Európai Tanács a csatlakozást elősegítő stratégia kidolgozásával megbízza a 

Bizottságot. 
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• 1995. május 3. A Bizottság elfogadja a Fehér Könyvet. 

• 1995. szeptember 22-23. Az EiT dönt az újabb csatlakozási tárgyalások időpontjáról. 

• 1996. április. A magyar kormány megkapja a Bizottságtól a kérdőívet. 

• 1997. június. A Bizottság nyilvánosságra hozza az „Agenda 2000” dokumentumot. 

• 1997. július A hatodik kormányközi konferencia lezárásaként elfogadják az Amszterdami Szerződést. 

• 1997. december 13-14. Az EiT luxemburgi ülésének döntése: a csatlakozási tárgyalások 6 állammal /Ciprus, 

Lengyelország, Magyarország, Csehország, Szlovénia és Észtország/ kezdődhetnek meg. 

• 1998. március 30. Európai Konferencia a jelölt államok külügyminisztereivel. 

• 1998. március 31. Magyarország számára megkezdődik az átvilágítás folyamata. 

• 1998. október. Megjelent a Bizottság országjelentése a 10 közép-kelet-európai tagjelöltről. 

• 1998. november 10. Megkezdődnek az érdemi csatlakozási tárgyalások. 

• 1999. április 10. EiT berlini csúcstalálkozóján elfogadták az Agenda 2000 dokumentumot, amely 

meghatározta 2006-ig a csatlakozás támogatására fordítható költségvetési tételeket is. 

• 1999. július 2. Befejeződött a tárgyalások első – screening – szakasza. 

• 2002. december 13. Koppenhágában befejeződtek a csatlakozási tárgyalások. 

• 2002. március - 2003. június: Európai Konvent ülésezése. 

• 2003. április 13. Magyar népszavazás a belépésről: eredményes és érvényes a csatlakozás elfogadása. 

• 2003. április 16. Athénben ünnepélyesen aláírták a 10 állam csatlakozásáról szóló megállapodást. 

• 2004. május 1.: Az Európai Unió ötödik bővítése: Ciprus, Csehország, Észtország, Lengyelország, 

Magyarország, Szlovénia, Lettország, Litvánia, Szlovákia, Málta. 

• 2007. december: Hazánk másodikként ratifikálta a Lisszaboni Szerződést. 

• 2009. december 1. Hatályba lép a Lisszaboni Szerződés. 

• 2009. december 22. Szerbia felvételét kéri az Európai Unióba. 

• 2010. január 1-től december 31-ig: Pécs, Essen és Isztambul Európa Kulturális Fővárosai 

• 2010. február 10. Hivatalba lép a második Barroso-Bizottság. 

• 2010. március 26.: Az EiT elfogadja az „Európa 2020” stratégiai célkitűzéseket. 

• 2011. január 1 – június 30.: Magyarország az EU soros elnöke. 

2. 2. Az Unió pilléres szerkezete és intézményei 
 

Európai Unió – közös döntéshozó intézmény: Európai Unió Tanácsa 

I. pillér II. pillér III. pillér 

Gazdasági és monetáris unió 

/EMU/ = Európai Közösség 
Közös kül- és biztonság- politika 

/CSFP/ 
Rendőrségi és igazságszolgáltatási 

együttműködés 

Intézmények: 

Európai Bizottság Főképviselő Europol 

Európai Bíróság Nyugat-Európai Unió Koordinációs Bizottság 
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Európai Unió – közös döntéshozó intézmény: Európai Unió Tanácsa 

Európai Parlament Politikai és Biztonsági Bizottság Európai Igazságügyi 

Együttműködési Egység 

3. 3. A soros elnökség sorrendje: 

Svédország: 2009. július - december 

Spanyolország: 2010. január - június 

Belgium: 2010. július - december 

Magyarország: 2011. január - június 

Lengyelország: 2011. július - december 

Dánia: 2012. január - június 

Ciprus: 2012. július - december 

Írország: 2013. január - június 

Litvánia: 2013. július - december 

Görögország: 2014. január - június 

Olaszország: 2014. július - december 

Lettország: 2015. január - június 

4. 4. Az Unió korábbi és új tagállamainak „súlya” a 
minősített döntésnél 
 

Ország Lakosság száma millió fő Súly: 1995-2004-ig Súly: 2004. nov. 1-től 

Németország 82 10 29 

Egyesült Királyság 59,2 10 29 

Franciaország 58,9 10 29 

Olaszország 56,7 10 29 

Spanyolország 39,3 8 27 

Hollandia 15,7 5 13 

Görögország 10,5 5 12 

Belgium 10,2 5 12 

Portugália 9,9 5 12 

Svédország 8,8 4 10 

Ausztria 8 4 10 

Dánia 5,3 3 7 

Finnország 5,1 3 7 

Írország 3,7 3 7 

Luxemburg 0,4 2 4 

Összesen   87 237 

Minősített többség   63 169 

Lengyelország 38,6   27 
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Ország Lakosság száma millió fő Súly: 1995-2004-ig Súly: 2004. nov. 1-től 

Románia 21,6   14 

Csehország 10,2   12 

Magyarország 10   12 

Bulgária 7,7   10 

Szlovákia 5,3   7 

Litvánia 3,7   7 

Lettország 2,4   4 

Szlovénia 1,9   4 

Észtország 1,4   4 

Ciprus 0,7   4 

Málta 0,3   3 

Összesen     345 

Minősített többség     255 

Már itt is érvényes az, hogy a lakosság többsége is a támogató többség mögött legyen! 

5. 5. Döntések az Európai Unióban 

Jogi normák kialakításának eljárási rendje az Európai Unióban (szerk.: Tuka Á.) 
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Döntéshozatal az Európai Unióban (szerk.: Tuka Ágnes) 
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6. 6. Európai pártok költségvetési támogatása 2008-
ban EUR 
 

Európai Néppárt (EPP): 3 354 754 

Európai Szocialista Párt (PES): 3 027 647 

Európai Liberális Demokrata és Reformpárt (ELDR): 1 115 665 

Európai Zöld Pártok Szövetsége (EFGP): 641 534 

Európai Baloldal Pártja (EL): 536 685 

Európai Demokrata Párt (PDE/EDP): 496 291 

Szövetség a Nemzetek Európájáért (AEN): 300 000 

Független Demokraták Európai Szövetsége (ADIE): 413 990 

Európai Szabad Szövetség (EFA): 226 600 

EUDemokraták (EUD): 226 700 

Összesen: 10 339 866 

7. 7. A 2004. július közepén biztos csoportot választó 
EP tagok megosztása 
 

Ország EPP PES ALDE Greens/ 

EFA 
EUL/ 

NGL 
IND/ 

DEM 
UEN NI 

Belgium 6 7 6 2 - - - 3 

Franciaors

zág 
17 31 11 6 3 3 - 7 

Hollandia 7 7 5 4 2 2 - - 

Luxembur

g 
3 1 1 1 - - - - 

Olaszorszá

g 
24 16 12 2 7 - 9 8 

NSZK 49 23 7 13 7 - - - 

Dánia 1 5 4 1 1 1 1 - 
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Ország EPP PES ALDE Greens/ 

EFA 
EUL/ 

NGL 
IND/ 

DEM 
UEN NI 

Egyesült 

Királyság 
28 19 12 5 1 11 - 2 

Írország 5 1 1 - 1 1 4 - 

Görögorsz

ág 
11 8 - - 4 1 - - 

Portugália 9 12 - - 3 - - - 

Spanyolors

zág 
24 24 2 3 1 - - - 

Ausztria 6 7 - 2 - - - 3 

Finnország 4 3 5 1 1 - - - 

Svédorszá

g 
5 5 3 1 2 3 - - 

Ciprus 3 - 1 - 2 - - - 

Csehorszá

g 
14 2 - - 6 1 - 1 

Észtország 1 3 2 - - - - - 

Lengyelors

zág 
19 8 4 - - 10 7 6 

Lettország 2 2 7 - - - 2 - 

Litvánia 3 - 1 1 - - 4 - 

Magyarors

zág 
13 9 2 - - - - - 

Málta 2 3 - - - - - - 

Szlovákia 8 3 - - - - - 3 

Szlovénia 4 1 2 - - - - - 

Összesen 268 200 88 42 41 33 27 33 

(http://www.elections2004.eu.int/ep-election/sites/hu/result1306/global.html 2004.07.20.) 

/EPP-DE – Európai Néppárt Csoport és Európai Demokraták; 

PES – Európai Szocialisták Pártja; 

ALDE – a korábbi ELDR új neve: Európai Liberális és Demokrata Szövetség; 

Greens/EFA – Zöldek/Európai Szabad Szövetség; 

EUL/NGL – Európai Egyesült Baloldal/Északi Zöld Baloldal Konföderális Csoport; IND/DEM a korábbi EDD 

helyett alakult – Független Demokraták; 

UEN – Nemzetek Európájáért Unió; 

NI – Függetlenek 

8. 8. Szavazási koherencia 

Az Európai Néppárt szavazási koherenciája – 2004 – 2009 az összes – 6149 – szavazás 
 

Pártcsoport közös % arány 

UEN 5000 81,3 

ALDE 4743 77,1 

http://www.elections2004.eu.int/ep-election/sites/hu/result1306/global.html
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Pártcsoport közös % arány 

PES 4286 69,7 

IND/DEM 3120 50,74 

Greens/EFA 3062 49,8 

GUE-NGL 2643 41,36 

Az Európai Szocialista Párt szavazási koherenciája – 2004 – 2009 az összes – 6149 – szavazás 
 

Pártcsoport közös % arány 

ALDE 4339 75,4 

Greens/EFA 4294 69,8 

PPE-DE 4286 69,7 

UEN 3896 63,36 

GUE-NGL 3813 62,01 

IND/DEM 2439 39,66 

Készült a következő honlap alapján: http://www.votewatch.eu/cx_epg_voting_together.php 

9. 9. A 2009. július közepén biztos csoportot választó 
EP tagok megosztása 
 

Ország EPP S&D ALDE Greens/ 

EFA 
EUL/ 

NGL 
EFD ECR NI 

Belgium 5 5 5 4 - - 1 2 

Franciaors

zág 
29 14 6 14 5 1 - 3 

Hollandia 5 3 6 3 2 1 1 4 

Luxembur

g 
3 1 1 1 - - - - 

Olaszorszá

g 
35 21 7 - - 9 - - 

NSZK 42 23 12 14 8 - - - 

Dánia 1 4 3 2 1 2 - - 

Egyesült 

Királyság 
- 13 11 5 1 13 25 4 

Írország 4 3 4 - 1 - - - 

Görögorsz

ág 
8 8 - 1 3 2 - - 

Portugália 10 7 - - 5 - - - 

Spanyolors

zág 
23 21 2 2 1 - - 1 

Ausztria 6 4 - 2 - - - 5 

Finnország 4 2 4 2 - 1 - - 

Svédorszá

g 
5 5 4 3 1 - - - 

Ciprus 2 2 - - 2 - - - 

Csehorszá

g 
2 7 - - 4 - 9 - 

http://www.votewatch.eu/cx_epg_voting_together.php
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Ország EPP S&D ALDE Greens/ 

EFA 
EUL/ 

NGL 
EFD ECR NI 

Észtország 1 1 3 1 - - - - 

Lengyelors

zág 
28 7 - - - - 15 - 

Lettország 4 3 2 - - 2 1 - 

Litvánia 3 1 1 1 1 - 1 - 

Magyarors

zág 
14 4 - - - - 1 3 

Málta 2 3 - - - - - - 

Szlovákia 6 5 1 - - 1 - 2 

Szlovénia 14 11 5 - - - - 3 

Összesen 265 184 84 55 35 32 54 27 

(http://www.elections2009.eu.int/ep-election/sites/hu/result1306/global.html 2009.07.16.) 

2009 júliusától kezdve minden képviselőcsoport tagjainak legalább hét tagállamból kell kikerülniük. A 

képviselőcsoport alapításához szükséges minimális taglétszám 25. 

• EPP : Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) 

• S&D: Az Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségének képviselőcsoportja 

• ALDE: Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport 

• GREENS/EFA: A Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja 

• ECR : Európai Konzervatívok és Reformisták 

• GUE/ NGL : Az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja 

• EFD : A Szabadság és Demokrácia Európája képviselőcsoport 

• NI : Független képviselő 

10. Vezető kormánypártok szereplése: eredmények 
különbsége a parlamenti választáshoz képest 
 

Baloldali kormánypártok Centrista Jobboldali kormánypártok 

MSZP (HUN): -25,8% ER (EST): -12,5% FF (IRL): -17,5% 

Labour Party 

(UK): 
-19,9% LP (DEN): -9,4% TP (LAT): -16,8% 

PS (POR): -18,3% KESK (FIN): -4,1% UMP (FRA): -11,5% 

SPD (GER): -13,5%     ND (GRE): -9,5% 

BSP (BUL): -12,4%     PN (MLI): -8,9% 

SD (SLO): -12%     MUP (SWE): -7,4% 

SPÖ (AUT): -5,5%     CDA (NED): -6,6% 

PSOE (SPA): -5,1%     ODS (CZ): -3,9% 

PSD (ROM): -3,3%     CDV (BEL): -3,5% 

        PDL (ROM): -2,7% 

        PdL (ITA): -2,2% 

http://www.elections2009.eu.int/ep-election/sites/hu/result1306/global.html
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Kormányok lévő pártok szavazatnyeresége 
 

CDU-CSU: +2,7% - nagykoalíciós jobboldali partner 

PO (POL): +2,9% - jobb 

SMER (SVK): +2,9% - bal 

ÖVP (AUT): +3,7% - nagykoalíciós jobboldali partner 

Akel (CYP): +3,8% - bal 
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9. fejezet - ZÁRÓ GONDOLATOK 

„A 21. században Európa jár elöl a nemzetállamok utáni regionalizmus és a hozzá kapcsolódó – ugyancsak 

egyre több helyen alkalmazott – posztmodern kormányzási forma fejlődésében.” 

Parag Khanna 

„Európa falnak rohan.” 

Nicolas Dupont-Aignan 

Az Európai Unióban a változás, ami állandó. Fel kell tennünk a kérdést: lehet-e európai identitást elvárni, ha 

pontosan nem tudjuk meghatározni mi iránt is legyünk lojálisak? Az értékek fontosak, de érzelmi 

elkötelezettséget ritkán szülnek. A szupranacionális intézmények gyakran a távolságuk, a kialakított „uniós 

kínai” komitológia, a háttéralkuk mechanizmusa miatt inkább taszítanak. 

Az Unióban szívesen takarózunk és dobálózunk olyan kifejezésekkel, mint a nyitott koordináció módszere, a 

többszintű kormányzás gyakorlata, a szubszidiaritás érvényesítése. Azonban az uniós polgárok és a média 

elsősorban azt kérdezik: mik a kézzelfogható eredményei az integrációs intézmények döntéseiknek? 

Miért vélem úgy, hogy megújuló viták előtt vagyunk az intézményi struktúrák átalakítása nyomán? Hiszen 

hosszas egyeztetések után sikerült az Alkotmányszerződés több – integrációt mélyítő és az átláthatóságot is 

segítő – elképzelését átmenteni a Lisszaboni Szerződésbe. Az új pozíciók kialakítása (Európai Unió Tanácsának 

elnöke, a CFSP főképviselőjének megerősödő kompetenciái) magában rejti a komoly kompetencia-küzdelmek 

lehetőségét. A tagállamok eltérő méretei – 6 nagy, 7 közepes és 11 kisebb – nehézkessé teszik az 

érdekérvényesítést. 

Kétségtelenül fontos, hogy a nemzeti parlamentek is alkotóbb módon vehetnek részt a közösségi döntések 

kidolgozásában, mint a többszintű kormányzás szereplő. Számot kell vetni azzal, hogy ez a megoldás tovább 

lassítja a döntéshozatalt. Hogyan befolyásolja a részérdekek markánsabb érvényesítése a hosszú távú európai 

politikák alakítását? 

Akar-e, tud-e a nemzetközi élet domináns szereplőjévé válni az Unió? 

Képes lesz-e az új, feltörekvő gazdaságok versenytársa lenni? 

Az uniós belpolitikában átalakul-e a „puha kompromisszumok” jelenlegi gyakorlata, amikor a vitás kérdésekben 

a döntéseket elnapolják a pillanatnyi béke kedvéért? (Balázs, 2006) 

Meddig bővülhet az Európai Unió? Ez talán az egyik legfeszítőbb kérdés. Már ma is túl hosszúak az ülések, az 

érdemi vitára alig jut lehetőség, nincs mód minden tagállamot meghallgatni, túl sok a felelősség nélküli 

szakértői csoport. 

Kérdések és feladatok, amelyeket az elkövetkező években, évtizedekben kell megoldanunk! Lehetőség is 

egyben, hogy a kutatók tovább elemezzék e különleges együttműködést. 


