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Lilinek, Bazsának és Lórinak





Előszó – a királylány utazása

Az Európa-sztori egy szerelmi kalanddal indult. Akkor kezdődött, amikor a föníciai király, 
Agénor szépséges leányát, Europét a görög főisten, Zeusz Bika képében elcsábította, és 
Krétára hozta, ahol Europé később megszülte Minószt, Kréta első uralkodóját. A névadó, 
Europé a mai földrajzi Európa területétől messze, Keleten született, és csak utána érkezett 
„Európába”. 

Rubens: Európa elrablása
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Innentől fogva a történelem az Európa-fogalom különböző jelentésváltozatait alkotta 
meg. Az ókori görögök, a rómaiak, Nagy Károly, a kereszténység, a felvilágosodás, a hi-
degháború és az Európai unió is létrehozták az adott kornak megfelelő Európa fogalmakat, 
melyek eltérő jelentéstartalommal bírtak, és általában különböztek a földrajztudósok által 
meghatározott definíciószerű Európa-fogalomtól.

Az európai egységgondolat sem újkeletű, már a 13. századtól jelen van olyan nagy gon-
dolkodók munkáiban, mint Pierre Dubois, Rotterdami Erasmus, Sully herceg, Saint Pierre 
abbé vagy Victor Hugo. Bár az európai egység valóságos formában csak a 20. század má-
sodik felében jött létre, úgy gondoljuk, hogy egy bővebb időbeli perspektíva alkalmazása 
segíthet, hogy jobban értsük a mai Európát is. Különösen egy olyan időszakban fontos e 
tágabb horizont, amikor az európai integráció alapértékeit, vívmányait és végcélját napon-
ta kérdőjelezik meg az uniós és tagállami politikusok, a tudományos és szakmai elit, de 
az uniós polgárok is. Időutazásunkat ezért az ókorban kezdjük, és vázlatosan bemutatjuk 
az Európa-gondolat történetének csomópontjait 20. század elejéig, és részletesebben a két 
világháború közötti időszakban.

Ebben a kötetben az Európában létrejött, a világon egyedülálló, nemzetek feletti és kor-
mányközi logika alapján együttesen működő integrációs közösség fejlődésének történetét 
dolgozzuk fel. Az „Európa-tanulmányok” vagy „európai uniós ismeretek” a főiskolák és 
egyetemek társadalomtudományi oktatási programjaiban ma már elengedhetetlen tanegy-
ségek. A rendszerváltás óta elmúlt huszonöt évben az ilyen jellegű kurzusok a politológia és 
nemzetközi kapcsolatok tudományának hátországából fokozatosan domináns tantárgyakká 
váltak. Ezzel párhuzamosan az uniós ismeretek számos egyéb társadalomtudományi disz-
ciplína kurrikulumába is beépültek. Ma már Európában nem jellemző, hogy egy közgaz-
dász, jogász, szociológus vagy közigazgatási szakember úgy venné át a diplomáját, hogy ne 
találkozott volna ezzel a témakörrel tanulmányai során. Magyarország immár tizenegy éve 
uniós tagállam, a 2011-es elnökség óta pedig a „nagykorúság” feltételével is rendelkezik. 
Az integrációs szakirodalom hazánkban is ennek megfelelően igen széles körű. Monográfi-
ák, kézikönyvek, folyóiratok foglalkoznak az Európai unió legkülönbözőbb területeivel az 
intézményrendszerétől kezdve a szakpolitikákon át a jogrendszerig. 

Mi ebben a kötetben a megvalósult integrációs folyamat történeti ívét vázoljuk fel, ki-
fejezetten azzal a szándékkal, hogy a felsőoktatás alap- és mesterképzésein olyan átfogó 
ismereteket nyújtsunk az integrációról, melyek a későbbi, specializált szakmai tárgyak elsa-
játítását is megalapozzák. A kötet, melyet a Kedves Olvasó a kezében tart már egy bővített, 
átdolgozott, második kiadás. Az eredeti szöveg kiegészült az európai egységgondolat korai 
előzményeit bemutató fejezettel, és az integrációs történéseket a gazdasági-pénzügyi vál-
ság európai begyűrűzésétől napjainkig tárgyaló utolsó résszel. Mivel a 2009-es első meg-
jelenés óta e kötet számos magyarországi felsőoktatási intézmény tantárgyainak kötelező 
irodalmává vált, így a rendelkezésünkre álló oktatási tapasztalat és hallgatói visszajelzé-
sek számosak. Az ezekre épülő változtatásokat igyekeztünk beépíteni az átdolgozott, új 
verzióba.

Az európai integráció történetét nem lehet elbeszélni terminus technicusok nélkül, ezért 
az első fejezetben összefoglaljuk a legjelentősebb fogalmakat. A könyv további fejezeteiben 
az integráció történetének egyes korszakait, általában évtizedenkénti bontásban mutatjuk 
be. E fejezeteket úgy építettük fel, hogy mindvégig megjelenítjük a szupranacionalizmus és 
kormányköziség dialektikáját. Az adott korszak integrációtörténeti eseményeinek tárgyalá-
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sakor bemutatjuk a legjelentősebb személyiségeket, az intézményi és tagállami szerepválla-
lást, valamint a legjellemzőbb szakpolitikákat, a bővítések állomásait és az alapszerződések 
módosítását is. Könyvünket jövőbe mutató, záró gondolatokkal fejezzük be, melyek egy 
csokorba gyűjtik az unió kihívásait és jövőjének lehetséges szcenárióit. 

A fejezetenkénti tagoláson kívül, a könyv úgy épül fel, hogy keretbe foglalt kisebb szö-
vegeket, ún. kapszulákat tartalmaz, melyek egy-egy témához kapcsolódva forrásokat, illet-
ve életrajzokat jelenítenek meg. Ezenkívül, ahol csak lehetséges, fényképekkel, térképek-
kel és táblázatokkal színesítettük a könyvet. A fejezetek végén található kulcsfogalmak és 
ellenőrző kérdések, valamint a kötet végén található kislexikon az ismeretek elsajátítását 
teszik könnyebbé. 

Könyvünk megírásakor végig arra a kérdésre kerestük a választ, hogy honnan indult, mi-
lyen átalakításokon ment keresztül, és hová tart az európai integráció. Reményeink szerint 
a kötet végére már arra a kérdésre is kielégítő választ kapunk, hogy tulajdonképpen mit is 
jelent az Európai unió.

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az európai integrációs folyamatot Európa modern-
kori története egyik legfontosabb vívmányának tartjuk. Úgy gondoljuk, az Európai unió 
alapvetően pozitív szerepet játszott a kontinens második világháború utáni történetében, és 
jelenlegi problémái és válságai ellenére is biztosítja azokat az együttműködési kereteket, 
melyek alkalmasak lehetnek a kihívásokra adandó válaszok megtalálására. Bár a legutolsó 
fejezetben szó esik az unió-ellenesség megerősödéséről, kötetünk mégis az européer írások 
közé tartozik. Az európai integráció euroszkeptikus szemléletű történetét valaki másnak 
kell megírnia. 

Munkánk során sokaktól sokféle segítséget kaptunk. Köszönet illeti családtagjainkat, 
hogy elviseltek bennünket, amíg a kéziraton dolgoztunk. Segített bennünket munkahe-
lyünk, az Eötvös Loránd Tudományegyetem állam- és Jogtudományi Karának Politika-
tudományi Intézete és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Nemzetközi és Európai Tanulmá-
nyok Karának Európa-tanulmányok Tanszéke. Sokat tanultunk oktatóként tanítványainktól 
– kérdéseik, az integrációtörténet-vizsgák során felmerült problémáik hatással voltak a kö-
tet szerkezetének, nyelvezetének kialakítására. Köszönjük lektorunknak, Gazdag Ferenc-
nek a kézirat gyors és alapos átvizsgálását és hasznos kommentárjait. A könyvben minden 
erőfeszítésünk ellenére esetlegesen bennmaradt hibákért minden felelősség minket terhel. 

Budapest, 2015. július 31.
A szerzők

 





1. Integrációelméleti alapfogalmak.  
Mitől olyan különleges az Európai Unió?

„A politikai események során tanúsított bátorság… nem aláva-
lóbb a katonai vitézségnél, sőt több erőfeszítést és rátermettsé-
get igényel.”

CICERo

Mielőtt belekezdenénk az európai integráció történetébe, érdemes áttekinteni azokat az 
alapvető fogalmakat, amelyek végigkísérik az Olvasót a könyv tanulmányozása során. Eb-
ben a fejezetben arra a kérdésre keressük a választ, hogy miért is olyan különleges intéz-
mény az Európai unió. Többet olvasunk róla az újságokban, többet hallunk róla az elekt-
ronikus médiában, mint bármely más nemzetközi szervezetről – az ENSZ-ről, az Európa 
Tanácsról vagy akár a NATO-ról. 

Sokan mondják, hogy az Európai Bizottság voltaképpen az Európai unió kormánya, az 
Európai Parlament nevében is benne van, hogy parlament; tehát párhuzamokat próbálunk 
találni az Európai unió intézményei és a tagállamokban ismert demokratikus intézmények 
között. Ez a törekvés azonban félrevezető: az Európai unióban semmi sem az, aminek lát-
szik. Az Európai Parlamentnek ugyanis nincs a tagállami parlamentekhez hasonló, teljes 
körű jogalkotó hatásköre, és nincs jelen benne a kormány–ellenzék megosztás. Az Európai 
Bizottság felügyel ugyan bizonyos közösségi politikákat, de az Európai Parlament és a 
tagállamok közösen nevezik ki a vezetőit, tehát nem kormány. A politikatudósok – mivel 
egyetlen ismert kategóriába sem tudják beilleszteni a közösségi intézményrendszert – azt 
szokták írni, hogy az Európai unió ún. sui generis politikai rendszer, vagyis semmihez sem 
hasonlítható, csak önmagában értelmezhető. 

Ahhoz, hogy egy ilyen meghatározhatatlan (Jacques Delors kifejezésével élve uPO – 
Unidentified Political Object) intézményt értelmezni tudjunk, több tudományágat is érde-
mes segítségül hívni. A kilencvenes években elterjedt becslések szerint az Európai unióval 
kapcsolatos jelenségek legalább 40 százaléka a jogtudomány (közösségi jog), 40 százaléka 
a gazdaságtudomány, maradék 20 százaléka pedig a politikatudomány eszközeivel írható 
le. Mivel a jelen kötet a közösségi jog kérdéseivel csak érintőlegesen foglalkozik, a nem-
zetközi gazdaságtan és a nemzetközi politika fogalomrendszerének ismerete szükséges az 
integráció történetének megértéséhez. Az alábbiakban ennek a két vizsgálati szempontrend-
szernek a vonatkozó elemeit vesszük sorra, majd röviden áttekintjük az európai integráció-
val kapcsolatos elméleti értelmezéseket, valamint az Európai unió elnevezéseinek történeti 
változásait. 
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1.1. A nemzetközi politika alapfogalmai

Az Európai unió államokat tömörítő szervezet, s ilyen módon természetesen a nemzetközi 
politika fogalmai felől (is) érdemes megközelíteni. A nemzetközi politika ma ismert világa 
(szuverén államok, illetve különböző nemzetközi szereplők közötti, diplomáciai kapcsola-
tokon, valamint szerződéses alapon történő együttműködés) a harmincéves háborút lezáró 
vesztfáliai béke (1648) óta létező jelenség. A különböző területeken és célokkal létrejött, 
állandó kapcsolatokat biztosító nemzetközi szervezetek a 19. század óta léteznek.1 Az első 
világháborút követően – mikor a nemzetközi kapcsolatok bonyolult rendszere a már ismert 
tudományokkal (jogtudomány, diplomáciatörténet, politikatudomány) nem bizonyult leír-
hatónak – a nemzetközi kapcsolatok tudománya önálló tudományterületté vált. Az Európai 
unió szuverén államok között, nemzetközi szerződéssel létrehozott konstrukció, így meg-
értéséhez elengedhetetlen a nemzetközi szervezet fogalmának megismerése. A nemzetközi 
szervezetek olyan szervezetek, amelyeket általában államok hoznak létre,2 korlátozott a 
jogalanyiságuk (vagyis az alapító okiratban lefektetett jogaik vannak, és nincs területi jog-
hatóságuk), a tagállamok (tagok) által felruházott jogosítványokkal rendelkeznek, valamint 
vannak intézményeik (az összes tagállam részvételét biztosító döntéshozó szerv, titkárság 
stb., ezek köre sokféle lehet az alapítók szándékainak megfelelően).

A nemzetközi szervezetek száma igen nagy, s tevékenységi körük, szerkezetük, tagjaik 
száma, regionális kiterjedésük igen sokféle. Csoportosításuk lehetséges a résztvevők termé-
szete szerint – államok (ENSZ, Európa Tanács stb.), illetve nem kormányzati szervezetek 
(Greenpeace, European Social Platform stb.). A résztvevők regionális elhelyezkedése sze-
rint lehetnek univerzális (pl. ENSZ, ITu), regionális (ASEAN, Benelux unió stb.), vala-
mint partikuláris (pl. OECD) jellegűek. Tevékenységük típusa szerint a nemzetközi szerve-
zetek foglalkozhatnak általános vagy sok területre kiterjedő problémakörrel (ENSZ), illetve 
szektoriális, egy bizonyos ágazatot érintő kérdésekkel (ITu).3

A fenti definíció szerint az Európai unió nemzetközi szervezet, hiszen magáénak mond-
hatja a nemzetközi szervezetek fentiekben felsorolt sajátosságait. ugyanakkor jóval több 
annál: költségvetésének mérete, a kialakított közösségi jogrendszer, a döntéshozatali mód-
szerek sajátosságai messze túlmutatnak egy „átlagos” nemzetközi szervezeten. A döntés-
hozatali módszereket illetően ugyanis alapvetően két típust különböztethetünk meg egy 
nemzetközi együttműködés esetén: a kormányközi és a szupranacionális (nemzetek feletti) 
módszert. A kormányközi jellegű együttműködés feltételezi, hogy a részt vevő tagállamok 
szuverenitásukat teljes mértékben megőrzik. Úgy fogadhatnak el a szervezet tagjaira nézve 
kötelező döntéseket, hogy a tagállamoknak lehetőségük van azokat utólag megerősíteni, 
magukra nézve kötelező jelleggel vállalni, vagyis ratifikálni, s megtehetik, hogy ezekből 
kimaradnak. Az ilyen együttműködés azt is feltételezi, hogy a döntéshozatal az összes részt-

1  Az első ilyen szervezet a Rajna Bizottság (Central Commission for Navigation on the Rhine, 
CCNR) volt, amely 1815-ben, a napóleoni háborúkat lezáró Bécsi Kongresszus keretében alakult 
meg. 

2  Ma már gyakori olyan nemzetközi szervezetek létrejötte, amelyeket nem államok, hanem civil 
szervezetek (NGO-k) hoznak létre. 

3  Lásd PáL Mónika: A nemzetközi kapcsolatok elmélete. In GALLAI Sándor – TÖRÖK Gábor 
(szerk.): Politika és politikatudomány. Budapest, 2003, Aula, 159–174.
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vevő egyhangú szavazatával történik, tehát többségi döntés ki van zárva. A kormánykö-
zi módszerrel működő szervezetek a nemzetközi jog alapján tevékenykednek, nemzetközi 
szerződéseket és egyéb nemzetközi jogi aktusokat alkalmaznak, nem hoznak létre önálló 
közösségi jogrendszert. 

A szupranacionális, vagyis a nemzetek feletti együttműködés a kormányközi módszernél 
jóval szorosabb, a szuverenitás egy részének feladását (vagy közösen történő gyakorlá-
sát) feltételező módszer. A nemzetek feletti együttműködésnek hét fontos jellemzője van.4 
A szervezet tagjaira nézve kötelező erejű döntéseket hoz, vagyis amennyiben a döntés meg-
születik, a tagállam nem mérlegelheti annak végrehajtását. A szupranacionális jellegű szer-
vezet legalább részben a tagállamoktól független intézményekkel működik, vagyis maguk 
az intézmények, illetve vezető tisztségviselőik kinevezésük, illetve megválasztásuk után 
nem hívhatók vissza. Az ilyen szervezetnek jogában áll az egyéneket (vagyis a tagállamok 
állampolgárait) közvetlenül érintő s rájuk kötelező jogszabályokat alkotni. A nemzetek fe-
letti szervezet képes arra, hogy döntéseinek a tagállamok kormányainak ellenében is ér-
vényt szerezzen, például bíróság útján. Pénzügyi autonómiája van, vagyis nem vagy nem 
csak tagállami tagdíjakból tartják fenn, amelyet kiélezett konfliktushelyzetben a tagállam 
akár vissza is tarthat, ezzel veszélyeztetve a szervezet működőképességét. A szupranacioná-
lis jellegű nemzetközi szervezet esetében egy tagállam kilépése vagy a szervezet feloszlatá-
sa csak a létrehozott intézményrendszer egyetértésével történhet. S végül az ilyen működési 
elveken alapuló szervezet új jogrendet alakít ki, amelynek a tagállamok és polgáraik alá 
vannak vetve. 

Az Európai unió azért sajátos intézményrendszer, mert a szupranacionalizmus és a kor-
mányköziség jegyeit egyaránt viseli. Kormányközi jellegzetesség például, hogy az alapító 
szerződéseket egyhangúlag fogadják el a tagállamok, s azokat ratifikálni kötelesek, egyéb-
ként nem lép életbe az adott szerződés – ahogy az az Alkotmányszerződés esetében történt 
2005-ben. Szupranacionális jegy ugyanakkor a közösségi jogrend létezése, az Európai Bí-
róság működése, valamint a főbiztosok függetlensége. A szupranacionalizmus és a kor-
mányköziség az Európai unió esetében dinamikus fogalmak: mindkettő előtérbe kerülése, 
illetve háttérbe szorulása folyamatosan változik az integráció történetében. Ahogy később 
látni fogjuk, a Montánunió alapvetően szupranacionális működési elvek alapján kezdett 
dolgozni, de a gyakorlat azt mutatta, hogy a tagállami ellenállás sokkal nagyobb ez ellen, 
mint ahogy azt az alapítók feltételezték. Ennek megfelelően az EGK-szerződés a kormány-
közi elvek javára visszaszorította a nemzetek feletti jelleget, de De Gaulle számára nem 
eléggé: az 1966-ban megszületett ún. luxemburgi kompromisszum tovább erősítette a kor-
mányköziséget. Ennek a gyakorlatnak csak az 1980-as években Jacques Delors Bizottsága s 
az akkori tagállami kormányok vetettek véget, s kezdett újra teret nyerni a szupranacionális 
módszer. Amennyiben tehát számszerűsíteni tudnánk a szupranacionalizmus és a kormány-
köziség „mértékét”, képzeletben rajzolhatnánk egy görbét, amely mutatná a két módszer 
megerősödését, illetve visszaszorulását. Az integráció történetének bemutatásakor hang-
súlyt helyezünk arra, hogy az együttműködés ezen módszereinek alakulását is jelezzük. 

4  SCHERmERS, Henry G.: International Institutional Law. Alphen aan den Rijn, 1980, Sijthoff 
& Noordhoff és CAPOTORTI, Francesco: Supranational Organisations, 1983. In BERNHARDT, 
R. (szerk.): Encyclopaedia of International Law. 5. rész. Amsterdam, Elsevier, 262–268. Idézi 
BoGDANoR, Vernon (szerk.): Politikatudományi enciklopédia. Budapest, 2001, osiris, 409–411. 
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A jelen kötet kulcsfogalma az integráció. Voltaképpen egyszerű meghatározni: egység-
folyamatot jelent, olyan folyamatot, amely „két vagy több politikai egység – különböző 
társulási mechanizmusok révén – egy tágabb entitásba történő fúzióját jelöli”.5 Más definí-
ciók szerint az integráció folyamat és végállapot egyben: egyszerre jelenti azt a folyamatot, 
amelynek során egy politikai közösség létrejön, s azt az intézményrendszert, amely a poli-
tikai közösséget működteti.6 

A történelemben kisebb egységekből sokszor alakult ki nagyobb, akár birodalom is, 
ezeknek a többsége ugyanakkor nem integrációs folyamatként értelmezendő. Az integráció 
fogalmának alapvető jellegzetessége ugyanis az önkéntesség: a birodalomépítés pedig hó-
dításon, erőszakon, alávetettségen alapul. 

A nemzetközi politika fogalmainak tárgyalásakor érdemes még azt feltárni, hogy vajon 
milyen konstrukció kialakítása felé halad az Európai unió, milyen az a végállapot, amely 
felé közelít. Az Európai unió esetében ebben, a finalité politique kérdésében a konföderá-
ció és a föderáció fogalma szokott felmerülni. A két fogalom az 1870-es évekig nem vált el 
egymástól, gyakorlatilag egy szó két változataként használták, a különbségtétel az Egyesült 
államok alkotmányozási folyamatához, a Föderalista Iratokhoz kötődik.7 ma már a kü-
lönbség egyértelmű. A konföderáció olyan laza államszövetség, amelyben több autonóm 
állam bizonyos meghatározott és korlátozott funkcióját kollektív módon látja el, de emel-
lett megtartja önálló identitását és szuverenitását.8 A szakirodalom általában hangsúlyozza, 
hogy a konföderáció mint együttműködési forma általában bomlékony: vagy továbblépnek 
a tagállamok egy szorosabb együttműködés felé, vagy felbomlik. Példaként említhető az 
észak-amerikai államok együttműködése az uSA alkotmányának aláírásáig (1781–1788), 
vagy jelenleg a Független államok Közössége (FáK), mely a Szovjetunió felbomlását kö-
vetően 1991-ben alakult. 

A föderáció ezzel szemben olyan területi politikai szerveződés, amely egy politikai rend-
szerben ötvözi az egységet és a regionális különbözőséget. A hatalmat megosztja a központi 
kormányzat és a regionális kormányzatok között. A föderációban a két centrum kölcsönö-
sen ellenőrzi egymást.9 

Az Európai unió egészen bizonyosan nem konföderáció, hiszen a tagállami szuverenitás 
jelentős részét az Európai unió gyakorolja – illetve a tagállamok közösen működtetik. Bár 
a második világháború előtt és alatt keletkezett integrációs koncepciók általában az európai 
föderáció (Európai Egyesült Államok) megteremtését szorgalmazták, az EU ma sem fö-
deráció, sőt, ma a tagállamok politikai vezetőinek nagy többsége erről a fejlődési irányról 
hallani sem akar. Az Európai Unió tehát Európai Unió – a nemzetközi kapcsolatok hagyo-
mányos fogalmi apparátusával lehet hozzá közelíteni, de pontosan leírni nem. 

5  BADIE, Bertrand – SmoUTS, marie-Claude: A visszájára forduló világ. A nemzetközi színtér 
szociológiája. Budapest, 1998, Aula. 190. 

6  EVANS, Graham – NEWNHAM, Jeffrey: The dictionary of world politics. A Reference Guide to 
Concepts, Ideas and Institutions. New york–London, 1992, Harvester Wheatsheaf, 145. 

7  BoGDANoR, Vernon (szerk.): Politikatudományi enciklopédia. Budapest, 2001, osiris, 
297–298. 

8  RoBERTS, Geoffrey K. – EDWARDS, Alistair: A New Dictionary of Political Analysis. London, 
1991, E. Arnold, 25. 

9  BoGDANoR, Vernon (szerk.): Politikatudományi enciklopédia. Budapest, 2001, osiris, 
184–186.
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1.2. A gazdasági integráció fokozatai

Az Európai unió tagállamai, s a világ többi országa is, nemcsak politikai egységként, ha-
nem gazdasági entitásként is értelmezhetők. Ezeknek a kisebb-nagyobb gazdasági egysé-
geknek eltérők a természeti adottságaik, gazdasági szerkezetük, társadalmi sajátosságaik. 
Egy tulajdonság szempontjából azonban biztosan hasonlatosak egymáshoz: nem alkotnak 
„tökéletes” gazdasági egységet, azaz nem képesek a szükséges gazdasági javakat önállóan 
előállítani. Ennek következtében külgazdasági kapcsolatokra, nemzetközi cserére, kereske-
delemre kényszerülnek.10 A nyitottság mértéke persze különböző, országonként és koron-
ként változó mértékű. 

A külgazdasági kapcsolatok, a külkereskedelem szabályozására az államnak vannak esz-
közei. Ezek közül a legfontosabb, legismertebb a nemzetközi kereskedelempolitika eszköz-
rendszere – a vámok és egyéb, nem vámjellegű korlátozások sokasága. Annak érdekében 
ugyanis, hogy a nemzetközi cserét garantálják, ugyanakkor az államok megvédjék termelői-
ket, esetleg éppen kialakulóban levő, fejlődő gazdasági ágazataikat, munkahelyteremtésre 
képes gazdasági szereplőiket, protekcionista eszközöket (vámokat és egyéb intézkedéseket) 
alkalmaznak. A nemzetközi kereskedelempolitikának kényes egyensúlyt kell fenntartania: 
a termelők és a fogyasztók érdekeit egyaránt figyelembe kell vennie. Termelőként (és a 
termelők alkalmazásában álló munkavállalóként) abban vagyunk érdekeltek, hogy minél 
inkább megvédjenek bennünket a határok a nemzetközi versenytől. Fogyasztóként ugyan-
akkor azt szeretnénk, hogy az a termelő, szolgáltató maradjon meg a piacon, amelyik jobb 
minőségű, olcsóbb terméket képes előállítani. A bezárkózás csökkenti a versenyt, de csök-
kenti a hatékonyságot is: a nyitás éppen fordítva.11 

A védelem és a nyitás egyensúlyát nehéz megtalálni, és korszakonként és térségenként 
más és más választ találnak az államok ezekre a kihívásokra. A 19. században Európában 
a gazdasági racionalitás a nemzetállamokon belüli gazdasági egység megteremtését köve-
telte: Hollandiában az északi és déli területek közötti vámhatárokat 1816-ban törölték el, 
a német egységfolyamat egyik első állomása a vámunió (Zollverein) megteremtése volt 
1834-ben, és még sorolhatnánk a példákat. A nemzetállamokon átívelő gazdasági egység 
megteremtésére először a két világháború között is voltak kísérletek: 1925-ben Németor-
szág és Franciaország kezdeményezte egy európai vámegyesülés létrehozását, 1932-ben a 
Benelux államok állapodtak meg a kölcsönös vámcsökkentés folyamatáról (Ouchy-szerző-
dés). A 20. század tehát magával hozta a gazdasági hatékonyság érdekében a protekcionis-
ta állami eszközök csökkentésének követelményét. Az 1929–33-as gazdasági világválság 
azonban eltérítette ezeket a folyamatokat: a válság kezelésének eszközeként megjelentek a 
gazdasági nacionalizmus eszközei (növekvő vámtételek, kvóták, mennyiségi korlátozások 
bevezetése, a valuták átválthatóságának korlátozása stb.).12 

A világgazdasági válság másik fontos hatása a közgazdasági gondolkodásra az ún. main-
stream közgazdasági gondolkodás megváltozása volt: a korábban a piac korlátlan önszabá-

10  Kína közelít talán a „tökéletes” gazdasági egység fogalmához, bár gazdasági fejlődésének kö-
vetkeztében ő is egyre növekvő energiaimportra kényszerül. 

11  A merkantilizmus tézisei például ennek a felfogásnak ellentmondanak, a mainstream közgazda-
sági iskolák azonban ezt az álláspontot képviselik. 

12  Lásd HENDERSoN, W. o.: The Genesis of the Common Market. London, 1985, Routledge.
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lyozó képességében, a „láthatatlan kéz”-ben, az automatikus egyensúly-mechanizmusban 
hívő klasszikus, majd neoklasszikus közgazdasági gondolkodók között megjelent John 
May nard Keynes. A keynesi közgazdaságtan az automatikus egyensúly-mechanizmus elég-
telenségét hangsúlyozta, s a világgazdasági válság tapasztalatai alapján a túltermelést és a 
munkanélküliséget tartotta a gazdaság legsúlyosabb problémájának. Ezt kezelendő, a key-
nesi gazdaságpolitika szorgalmazza az állami beavatkozást, különösen olyan nem produk-
tív szektorokba, mint az oktatás és az egészségügy. Ezen az alapon született az Egyesült 
államokban 1933 és 1936 között a New Deal programja, s ezt valósították meg a nyu-
gat-európai államok 1945 után. 

A második világháború után általános nemzetközi törekvéssé emelkedett a világkereske-
delem átláthatóvá tétele, a mind szabadabb kereskedelem megteremtése. Az Egyesült álla-
mok mint a második világháborúban gazdaságilag és politikailag megerősödött világhata-
lom és exportőrként a kereskedelmi korlátozások leépítésében érdekelt gazdasági szereplő 
1947-ben kezdeményezte a GATT megalakítását.13 A globális folyamatok mellett regionális 
integrációk egész sora indult el: az európai integrációs folyamat az elsők között kezdődött, 
de a hetvenes évektől felgyorsult a folyamat: ma gyakorlatilag nincs olyan ország, amely 
valamely gazdasági integrációs egységhez ne tartozna (lásd 1. térkép). 

A nemzetközi gazdasági folyamatokkal összefüggésben jelentős elméleti irodalom szü-
letett az integrációs jelenségek gazdaságelméleti értelmezésére. A gazdasági integráció sza-
kaszolása s a szakaszokhoz kötődő fogalmak meghatározása Balassa Béla14 nevéhez fűző-
dik. Ezek a következők:15

Szabadkereskedelmi övezet

A tagállamok egymás között felszámolják a vámokat és más kereskedelmi korlátozásokat, 
de az övezeten kívüli gazdasági egységekkel önálló kereskedelempolitikát folytatnak. Mivel 
eltérő vámszabályok lehetnek érvényesek külső országokkal szemben, szigorúan ellenőrzik 
a beszállított áruk származási igazolásait, hogy a vámelkerülés lehetőségét csökkentsék. 

Az Európai unió a fejlődése során kihagyta a szabadkereskedelmi övezet integrációs 
fokozatát, „versenytársa”, a britek által kezdeményezett Európai Szabad Kereskedelmi 
Övezet (European Free Trade Area, EFTA, 1960) valósította meg ezt az együttműködési 
formát. Ma – ahogy ez az 1. térképen látható – ez az együttműködés-típus a legelterjedtebb 
a világgazdaságban. 

13  General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), 1947. Célja a nemzetközi kereskedelem 
transzparenciájának megteremtése és az általános vámcsökkentés. Multilaterális kereskedelmi tárgya-
lások keretében működött egészen 1995-ig, amikor is nemzetközi szervezetté alakult (World Trade 
Organisation, WTO). Lásd még a 3. fejezetben. 

14  BALASSA Béla: The Theory of Economic Integration. Homewood, Illinois, 1961, Irwin.
15  PALáNKAI Tibor: Az európai integráció gazdaságtana. Budapest, 2004, Aula, 36–69.
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Vámunió

A vámunió olyan határokon átívelő gazdasági együttműködés, amely azon túl, hogy fel-
számolja a belső vámokat és más kereskedelmi korlátozásokat, külső országokkal szemben 
egységes vámhatárt alakít ki, tehát közös nemzetközikereskedelem-politikát folytat. A bel-
ső kereskedelmi torzulások elkerülése érdekében ezek a térségek általában közös belső 
versenypolitikát alakítanak ki. 

A világgazdaságban ez a magasabb szintű gazdasági integrációs fokozat már sokkal ke-
vesebb térséget érint (lásd 2. térkép). Az Európai unió történetében a vámunió a tervezett 
menetrendnél másfél évvel korábban, 1968. július 1-jére valósult meg. 

1. térkép: Szabad kereskedelmi övezetek a világgazdaságban

2. térkép: Vámunió-övezetek a világgazdaságban.
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Közös piac, egységes piac

A közös piac a vámunió megvalósításán alapul, de feltételezi a termelési tényezők sza-
bad mozgására irányuló intézkedések meghozatalát is. A közös piac feltételezi az ún. négy 
szabadság  (four  freedoms) szabad áramlását. Ezek: az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a 
munkaerő. Az áruk szabad áramlása nem valósul meg pusztán a vámhatárok megszünte-
tésével: az együttműködő államok eltérő szabályozási rendszerei (tisztasági, csomagolási, 
környezetvédelmi, élelmiszer-egészségügyi stb.) ugyanis áthatolhatatlan akadályokat ké-
pezhetnek az országok közötti kereskedelemben, s így van ez a másik három tényező áram-
lása esetén is. A közös piac megvalósítása érdekében tehát nagyszabású közös szabályozási 
tevékenységet kell kifejteni, s a szabad tényezőáramlás útjában álló akadályokat ezekkel 
kell felszámolni. 

Az Európai unió történetében a közös piac célkitűzésként megjelent már az Európai 
Gazdasági Közösséget alapító Római Szerződésben (1957). Megvalósítása azonban jóval 
később, az egységes piac (Single Market) programjával az 1980-as években kezdődött, s 
elvileg 1992-re valósult meg. A nagyszabású program tartalmazta a fizikai (vámellenőrzé-
sek, személyek ellenőrzése a határokon), a technikai (szabályok, standardok stb.) és a fis-
kális akadályok felszámolásának módszereit a tagállamok között. A gyakorlatban azonban 
a megvalósulás részlegesnek mondható: máig nem teljes a szolgáltatások és a tőke szabad 
áramlása az Európai unióban. Meg kell jegyezni, hogy a „közös piac” kifejezés az 1990-es 
évek elejéig az Európai Közösség becenevévé is vált: Közös Piacként (Common Market) 
emlegették az Európai Közösséget a sajtómegjelenések többségében. 

Az Európai unión kívül ma Latin-Amerikában és Afrikában működik közös piac, de 
a fejlett ipari országok térségében ez idáig az Európai unió tagállamai vállalkoztak ilyen 
mélységű együttműködésre.16

Gazdasági és monetáris unió

A gazdasági unió a közös piacra épülő olyan együttműködés, amely feltételezi az együtt-
működő tagállamok között az egységes valuta bevezetését, valamint a gazdaságpolitikai 
(fiskális politikai) koordinációt. A gazdasági és monetáris unió fogalma magában foglalja 
értelemszerűen a közös jegybank létrehozását is. Az egységes valuta bevezetése megszün-
teti az árfolyamkockázatot a tagállamok közötti kereskedelemben, s pénzügyi szempontból 
„belkereskedelemmé” változtatja a tagállamok közötti kereskedelmet. A közös valuta sta-
bilitásának megteremtéséhez elengedhetetlenül szükséges a tagállamok közötti gazdaság-
politikai egyeztetés. Ennek leghangsúlyosabb (de nem kizárólagos) része a költségvetési 
politikák egyeztetése, hiszen bár a tagállamok közös valutát használnak, a tagállami költ-
ségvetés hangsúlya megmarad (vagyis az újraelosztásban nagyobb szerepet vállal, mint a 
közös költségvetés). A tagállamok esetlegesen bekövetkező felelőtlen költségvetési (fis-

16  A világgazdaságban jelenleg működő közös piac például az Andoki Közösség (Comunidad 
Andina, CAN, 1996), a Karibi Közösség (Caribbean Community, CARICOM, 1973), a Közép-ame-
rikai Integrációs Rendszer (Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, 1991), a Közép-afrikai 
államok Gazdasági Közössége (Economic Community of Central African States, ECCAS, 1983). 
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kális) politikája (költségvetési hiány) és az ezzel általában összekapcsolódó eladósodás 
ugyanis veszélyezteti a közös monetáris politikát, az egységes valuta stabilitását. 

Az Európai unió esetében a gazdasági és pénzügyi unió bevezetésének rögzítése az 
1992-ben aláírt Maastrichti Szerződésben történt meg. A szerződés pontosan szabályozta az 
egységes valuta bevezetésének feltételeit (konvergenciakritériumok) és szakaszait. Az eurót 
2002. január elsején vezették be készpénz formájában az Eu 12 tagállamában. A gazdaság-
politikai koordináció feladatait a Gazdasági és Pénzügyminiszterek Tanácsa (ECoFIN) lát-
ja el, bár ennek hatékonyságát sok szakmai és politikai vita övezi. 

A világgazdaságban jelenleg gazdasági és pénzügyi unió működik Latin-Amerika és Af-
rika bizonyos térségeiben, de a világ vezető térségei közül kétségkívül az Európai unió volt 
az egyetlen, amely rászánta magát erre a nagyszabású lépésre.17 

1.3. Az Európai Unió értelmezési keretei: integrációelméletek18 

Az integrációelméletek az európai egységfolyamat elméleti értelmezését adják a politika-
elmélet, illetve a nemzetközi kapcsolatok elméleti alapjain. A gazdasági integráció elméleti 
magyarázataival összehasonlítva tehát az a legnagyobb különbség, hogy míg azok a gaz-
dasági integrációt általános, a világ bármely térségében jelentkező gazdasági jelenségként 
értelmezik, az integrációelméletek kizárólag az európai integrációs folyamatot vizsgálják. 
Az integrációelméletek minden korszakban tükrözik az európai belpolitikai folyamatok ak-
tuális állapotát, teoretikus értelmezést kívánó fejleményeit. Megpróbálják feltárni a létrejött 
közösségek jogi-politikai szerkezetét, meghatározni az integrációs folyamat mozgatórugóit, 
s azonosítani az egységfolyamat szereplőit. általánosan jellemző rájuk, hogy egyik sem ké-
pes az európai egységfolyamat teljes körű elméleti magyarázatára. Ezt a jelenséget Donald 
J. Puchala egy olyan szituációhoz hasonlította, mint amikor a mesebeli király vak bölcse-
ket bíz meg azzal a feladattal, hogy jellemezzék az elefánt kinézetét. Mindegyik idős bölcs 
olyan módon próbált empirikus tapasztalatot szerezni az elefántról, hogy megérintette an-
nak valamely testrészét. Így amelyik a lábát fogta meg, hatalmas, vaskos oszlopként, ame-
lyik a hátát, az hatalmas hordóként, amelyik a fülét, az vékony, hajlékony lapként jellemez-
te az állatot. Mondanunk sem kell, mindegyiknek igaza volt, ugyanakkor egyiknek sem.19 

Az alábbiakban a vezető integrációelméleti iskolák alaptéziseit ismertetjük, nem térünk 
ki az egyes iskolákon belül megjelenő elméleti viták részletes ismertetésére. Meggyőződé-
sünk, hogy az integrációelméletek alapjainak ismerete nélkül az integrációs folyamat fejle-

17  Ilyen például a Közép-Afrikai Államok Gazdasági és Pénzügyi Közössége (Economic and 
monetary Community of Central Africa), a Nyugat-afrikai Gazdasági és Pénzügyi Unió (West 
African Economic and Monetary union), a Kelet-karibi államok Közössége (Organisation of Eastern 
Caribbean States).

18  ARATÓ Krisztina: Szociális párbeszéd az Európai Unióban. Budapest, 2001, Rejtjel, 38–55 és 
KoLLER Boglárka: A posztnemzeti identitás-struktúra dinamikus modellje az európai uniós állam-
polgárok azonosságtudatának vizsgálata alapján. PhD. értekezés. 2003, 15–20. Lásd http://www.lib.
uni-corvinus.hu/phd/koller_boglarka.pdf alapján. 

19  PuCHALA, Donald J.: Of Blind Men, Elephants and European Integration. Journal of Common 
Market Studies, vol. 10, No. 3, 1972, 267–286. 
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ményei, eseményei nem értelmezhetők. ugyanakkor természetesen az alábbi oldalak csak 
rövid bevezetést kínálnak a könyvtárnyi elméleti irodalom megértéséhez.20 

A föderalizmus elmélete a második világháború után az integrációs folyamatokat meg-
határozó iskolaként jelentkezett. Alapjai már a megelőző évszázadokban is megjelentek, 
az egységgondolat története során sok gondolkodó az európai föderáció megteremtését te-
kintette a kontinens problémáira adható legjobb gyógyírnak. Az iskola meghatározó gon-
dolkodója, Altiero Spinelli (1907–1986), a Ventotenei Nyilatkozat szerzője egyértelműnek 
látta, hogy a háború borzalmai után Európa államai önként átruházzák szuverenitásukat 
a születendő Európai Egyesült államokra. A kialakítandó föderáció struktúráját hasonló-
nak képzelték a már létező föderális államokéhoz (Amerikai Egyesült államok, Kanada, 
Svájc). A föderalisták nagy hangsúlyt fektettek a föderális és nemzeti intézményrendszerek 
közötti hatalommegosztás optimális kialakítására, valamint a jogegységesítésre.21 A föde-
ralisták olyannyira biztosnak vélték az európai föderáció kialakítása mögötti európai politi-
kai akaratot, hogy csak a végcéllal, a kialakítandó föderális állam szerkezetével foglalkoz-
tak, az ahhoz vezető úttal nem. A föderalizmus elmélete mozgalommá is alakult: 1946-ban 
megalakult az Európai Föderalisták uniója22 (Union of European Federalists, UEF), mely 
transzeurópai politikai mozgalomként támasztotta alá a föderalisták elméleti elképzeléseit. 
A mozgalom azonban később több ágra szakadt, s mivel az európai államok nem bizonyul-
tak fogadókésznek a föderális európai állam azonnali megteremtésére, az elméleti iskola is 
háttérbe szorult. 23

A funkcionalizmus, a föderalizmushoz hasonlóan, abból a feltevésből indul ki, hogy a 
nemzetállamot meg kell haladni, illetve végcélja a szupranacionális állam, Európában az 
Európai Egyesült államok kialakítása. A föderalistáktól eltérően azonban nem a jövőben 
létrejövő nemzetek feletti állam alkotmányos struktúráján, hanem az odavezető út mibenlé-
tén, illetve annak gazdasági-szociális tényezőin gondolkodtak. A funkcionalisták a politika 
alapvetően konfliktusos folyamata helyett a technikai jellegű együttműködési területeken 
tervezték a nemzetközi kooperáció megkezdését. Legjelesebb képviselőjük, David Mitrany 
szerint a békés világ megteremtéséhez két út vezet: egy politikai és egy funkcionalista.24 
A politikai út esetében a világállam szünteti meg intézményei segítségével a politikai meg-
osztottságot, funkcionalista módon pedig a különböző technikai célokra létrejött nemzetkö-
zi szervezetek (pl. Nemzetközi Távközlési unió, International Telecommunications union, 
ITu 1865, illetve az ENSZ szakosított szervei, a FAO, az ILO stb.) és egyéb együttműkö-
dési formák segítségével evolutív módon, hosszabb távon feloldódik a nemzetállam, hi-

20  Az integrációelméletek részletesebb leírását lásd KENDE Tamás – SZŰCS Tamás (szerk.): Eu-
rópai közjog és politika. Budapest, 2006, KJK–Kerszöv, 153–182 vagy angolul ROSAMOND, Ben: 
Theories of European Integration. Basingstoke–New york, 2000, Palgrave Macmillan. 

21  Lásd PISToNE, Sergio: Altiero Spinelli and the Strategy for the United States of Europe. In 
STuBB, Alexander – NELSEN, Brent F. (szerk.): The European Union. Readings on the Theory and 
Practice of European Integration. London, 1998, Boulder.

22  Az Európai Föderalisták uniójának honlapját lásd http://en.federaleurope.org/ 
23  Az 1980-as években az iskola újrafogalmazta alapvető téziseit, megszületett a neoföderalizmus. 

Lásd GAZDAG Ferenc: Európai integráció és külpolitika. Budapest, 2005, Osiris, 28–29. 
24  MITRANy, David: A Working Peace System. Chicago, 1966, Quadrangle Books.
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szen lassacskán az összes funkcióját nemzetközi szervezetek veszik át.25 mitrany nemcsak 
a nemzetállamot, de a nemzetállamok közötti politikai kapcsolatokat okolta implicit módon 
a pusztító háborúkért és a konfliktusokért – ezért próbálta technikai kérdésekké egyszerűsí-
teni a különböző állami szakpolitikai feladatokat, és depolitizálni azokat. 

A neofunkcionalizmus elmélete a funkcionalizmus gondolataiból kiindulva kereste Eu-
rópa számára a béke hosszú távú biztosításának módszerét. Jean Monnet (1888–1979), az 
első szupranacionális intézmények, a Montánunió és az Európai Gazdasági Közösség fran-
cia konstruktőre és teoretikusa szerint „az integráció konkrét formája sokkal kevésbé fontos, 
mint az a követelmény, hogy gyakorlati alapokra helyezzük a folyamatot, és így olyan formát 
öltsön, amely alkalmas arra, hogy fenntartsa a transznacionális együttműködést az ellenséges-
kedéssel szemben”.26 A neofunkcionalista iskola képviselői az első európai integrációs intéz-
mények működése alapján alakították ki elméletüket az 1950-es és 1960-as években.27 

A neofunkcionalizmus központi fogalma a spillover.28 A spillover jelensége azt jelenti, 
hogy az integráció folyamatának indulásakor közösségi szintre emelt szakpolitikák (nehéz-
ipar, kereskedelempolitika, agrárpolitika stb.) a közösségek működése során automatikusan 
magukkal hozzák majd más szakterületek közösségi szintre emelkedését. Így tehát a kezdeti 
lendület bizonyos automatizmussá teszi a közösségek kompetenciáinak bővülését (ezzel 
párhuzamosan a nemzeti szuverenitás elemeinek folyamatos közösségi szintre emelkedé-
sét), a tagállamok és azok szereplőinek egyre szorosabb kapcsolatát. A spillovernek több 
változata is létezik, melyek közül a legfontosabb a funkcionális spillover. Ez a spillover ere-
deti tartalma, mely arra utal, hogy az integráció a tagállamok bizonyos feladatait (funkcióit) 
átveszik, s mivel a különböző szakpolitikai területek egymástól elválaszthatatlanok (pl. a 
mezőgazdasági termelés az élelmiszeriparral, a vámunió a nemzetközi kereskedelempoliti-
kával és a versenyjoggal stb.), ezért egyre több funkció kerül közösségi szintre. A politikai 
spillover arra utal, hogy a funkcionális spillover következtében egyre több szakpolitikai 
terület kerül közösségi szintre. Ennek következében a politikai döntések is egyre inkább 
közösségi szinten születnek. Ezért a politikai elitek és nyomásgyakorló csoportok lassan 
áthelyezik tevékenységüket a döntések szintjére, vagyis közösségi szintre, s lassan kialakul 
a közösségi politikai rendszer is. Az intézményi spillover szerint a funkciók és politikai 
szereplők lojalitása közösségi szintre helyeződésének egyenes következménye a közösségi 
intézmények befolyásának, kompetenciáinak növekedése.29 A földrajzi spillover azt jelenti, 

25  FALKNER, Gerda: EU Social Policy in the 1990s. Towards a Corporatist Policy Community. 
London–New york, 1998, Routledge Research in European Public Policy, 5. 

26  Idézi o’NEILL, michael: The Politics of European Integration. London–New york, 1996, 
Routledge, 27. (Ford. Arató Krisztina.) 

27  Ernst B. Haas a Montánunió működésének tapasztalatait dolgozta fel, Leon N. Lindberg pedig 
az Európai Gazdasági Közösség és az EuRATOM működési sajátosságait tárta fel. Lásd HAAS, Ernst 
B.: The Uniting of Europe: Political, Social and Economic Forces 1950–1957. London, 1958, Stevens 
és LINDBERG, Leon N.: The Political Dynamics of European Economic Integration. Stanford, 1963, 
Stanford university Press.

28  A spillover kifejezés átcsordulást, túlcsordulást jelent, magyarra leginkább hólabdaeffektusnak 
szokták fordítani. ugyanakkor a magyar szakirodalom általában az eredeti angol kifejezést használja, 
ezért mi is így teszünk. 

29  TRANHOLM-MIKKELSEN, Jeppe: Neo-functionalism: Obstinate or Obsolete? A Reappraisal 
in the light of the Dynamism of the EC. Millennium: Journal of International Studies, Vol. 20, No. 
1, 1991, 4–6. 
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hogy a közösségeknek egyre nagyobb a földrajzi hatókörük is. A kulturális spillover azt a 
folyamatot írja le, hogy az egyre szorosabbá váló kapcsolatok nemcsak az egyes szakpo-
litikák képviselői és szereplői, hanem a kulturális elitek és az európai polgárok közötti hi-
dak megerősödéséhez is vezetnek. Ennek következtében egymás elfogadása, sőt az európai 
identitás is megerősödik.30

A neofunkcionalizmus az Európai Közösségek kezdeti dinamikáját adekvát módon leíró 
elméleti rendszer. Az 1960-as évek közepén bekövetkezett, elsősorban Charles de Gaulle 
francia elnök Európa-politikáját, a „nemzetek Európája”-koncepciót azonban képtelen volt 
magyarázni, így háttérbe szorult. A neofunkcionalista elmélet akkor kezdett újjáéledni, ami-
kor a Jacques Delors által vezetett Európai Bizottság elkezdte az egységes piac programját 
s később a gazdasági és pénzügyi unió bevezetését. 

A kormányközi elméletek a De Gaulle francia köztársasági elnök által generált, az 1965-
ben kiteljesedő közösségi válság, az ún. „üres székek politikája” következtében váltak 
népszerűvé.31 A válság miatt a közösségben megerősödött a tagállamok befolyása, háttér-
be szorítva ezzel a közösségi (szupranacionális) logikát, s ez a folyamat felülvizsgálatra 
késztette az európai integráció teoretikusait is. A kormányközi elméletek kiindulópontja a 
nemzetközi kapcsolatok elméletének realista iskolája, mely szerint a nemzetközi viszonyok 
főszereplői az államok, amelyek alapvetően önérdekből cselekszenek a nemzetközi poron-
don, és létük alapeleme a versengés. általában az úgynevezett „biliárdgolyó-hasonlattal” 
szokták illusztrálni ezt a jelenséget, mely szerint az államok önálló cselekvők, és ütköznek, 
ha érdekeik úgy kívánják. A hatvanas évek közepének fejleményei, majd később az euro-
pesszimizmus időszaka az 1970-es években az Európai Közösségekben, a kormányközi 
elméletek kialakítói számára azt üzenték, hogy az európai integrációs intézményrendszer 
nemzetek feletti jellege ellenére a tagállamok sem képeznek kivételt a realizmus logikája 
alól. A kormányközi elmélet egyik megalapítója, az amerikai Stanley Hoffmann nem fogad-
ta el a neofunkcionalista teoretikusok általános magyarázatát az európai integráció logikáját 
illetően.32 Szerinte az államok itt ugyanúgy alapvetően saját érdekeik szerint cseleksze-
nek, és magatartásukat nem hajlandók a közös érdekeknek megfelelően megváltoztatni. 
Hoffmann szerint a neofunkcionalista elmélet tendenciózus, az európai integrációs folya-
mat elméleti alátámasztása, és inkább az integráció vágyait, mint valós működését írja le. 
Teljes mértékben elutasította a spillover fogalmát mint nem létező jelenséget. ugyanakkor 
Hoffmann elismerte az európai integrációs folyamat unikális jellegét. Szerinte azonban az 
integráció nem a tagállamok szuverenitásának folyamatos csökkenéséhez, a kompetenciák 
szupranacionális szintre helyeződéséhez és főleg nem egy európai föderális állam létrejöt-
téhez vezet. Éppen ellenkezőleg: az integráció sajátos (nemzetek feletti) módszerekkel, de 
éppen azt célozza, hogy a tagállamok megőrizzék pozíciójukat az új (bipoláris) nemzetközi 
rendben. Paradox módon tehát a szupranacionális elemeket is felmutató, második világhá-

30  FALKNER, Gerda: EU Social Policy in the 1990s. Towards a Corporatist Policy Community. 
London–New york, Routledge Research in European Public Policy, 7–8. 

31  De Gaulle 1965-ben mintegy fél évig nem küldte el minisztereit a Tanács üléseire, mely lépéssel 
az Európai Közösségek intézményrendszere gyakorlatilag megbénult. Lásd részletesen a 6. fejezetben. 

32  HOFFMANN, Stanley: Obstinate or Obsolete: the Fate of the Nation State and the Case of Wes-
tern Europe. Daedalus (Journal of the American Academy of Arts and Sciences), vol. 95, No. 3, 1966, 
862–915. Rövidítve megjelent in STuBB, Alexander – NELSEN, Brent F. (szerk.): The European 
Union. Readings on the Theory and Practice of European Integration. London, 1998, Boulder.



1.3. AZ EURÓPAI UNIÓ éRTELmEZéSI KERETEI: INTEGRÁCIÓELméLETEK  27

ború utáni nyugat-európai integrációs folyamat célja nem a föderáció megteremtése, hanem 
a nemzetállam (tagállamok) pozíciójának megőrzése.33 

Az 1980-as és főleg az 1990-es években az európai integráció felgyorsult, a tagállamok 
egyre szorosabb együttműködését eredményező fejlődését hozták. A Delors által meghir-
detett európai egységes piac programja, majd az Európai unió megalakítása magával hoz-
ta a szervezet szupranacionális jellegének erősödését, mely alapjaiban kérdőjelezte meg a 
kormányközi iskolának a tagállami szint megerősödésére alapozott elméleti magyarázatát. 
ugyanakkor az Európai unió megalakítása nemcsak a közösségi politikák megerősödését, 
hanem kormányközi politikai elemek (közös kül- és biztonságpolitika, belügyi és igazság-
ügyi együttműködés) kialakítását is jelentette. Ezzel bebizonyosodott, hogy a régi „nagy 
elméletek” – a neofunkcionalizmus és a kormányközi iskola – nem képesek a Közösségek 
működésének kielégítő magyarázatára. Egyre több olyan elméletkísérlet keletkezett, amely 
megpróbálta a régi nagy elméleteket ötvözni, a közöttük feszülő alapvető ellentéteket in-
kább egymást kiegészítő magyarázattá transzformálni. Ezeket az elméleteket a szakiroda-
lom „hibrid” vagy „szinkretikus” elméleteknek nevezi.34 

A legnagyobb hatású a hibrid elméletek között a többszintű kormányzás (multilevel go-
vernance, MLG) elmélete. Legjelentősebb képviselői – Gary Marks, Lisbet Hooghe, Tho-
mas Risse-Kappen35 stb. – szerint a közösségi és a tagállami érdekek megjelenését a közös-
ségi döntéshozatalban nem lehet kizárólagosnak tekinteni. A tagállamok rendkívül fontos 
szereplők a Közösség életében: ők az alapszerződések kizárólagos alakítói, a Tanácsban 
meghozott számos döntés egyedüli felelősei. ugyanakkor a közösségi érdekek megjelenítői 
– az Európai Bizottság, az Európai Parlament, sőt az Európai Bíróság – szintén kulcsszere-
pet játszanak a közösségi döntéshozatal folyamatában, hiszen a Bizottság a közösségi dön-
tések előterjesztője, így aktív alakítója, a Parlament immár a legtöbb szakpolitikai területen 
a Tanáccsal közösen dönt, s a Bíróság jogértelmezései is a közösségi szint befolyását erősí-
tik. Megjelent ugyanakkor egy harmadik szint is a közösségi politikaformálás arénájában, 
ez pedig a tagállamok alatti, regionális szereplők és helyi önkormányzatok köre. A Régiók 
Bizottságának 1992-es kialakításával, valamint a helyi érdekek más csatornákon történő ér-
vényesítésével még tovább differenciálódott a közösségi politikaformálás szereplőinek így 
is bonyolult köre. A többszintű kormányzás elmélete tehát azt állítja, hogy a tagállami szint 
két irányban ad át kompetenciákat: egyrészt „felad” politikaterületeket az Európai Közös-
ségek szupranacionális szintjére, másrészt „lead” bizonyos feladatokat a tagállamok alatti, 
szubnacionális szereplőknek. Megőrzi ugyanakkor befolyását az alapszerződések, vagyis a 
legfontosabb játékszabályok kialakításában. 

A többszintű kormányzás elméletével párhuzamosan a kilencvenes években – szintén a 
kormányközi elméletek meghaladása jegyében – új elem jelent meg az integrációelméle-

33  A kormányközi iskola később tovább differenciálódott, legfontosabb ágai a történeti kormány-
közi iskola (Alan Milward), valamint a liberális kormányközi iskola (Andrew Moravcsik). Lásd 
NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Budapest, 1998, Korona, 24–28. 

34  o’NEILL, michael: The Politics of European Integration. London–New york, 1996, Routledge, 
81–83. 

35  Lásd pl. HOOGHE, Lisbet – MARKS, Gary: Multi-Level Governance and European Integration. 
Oxford, 2001 vagy RISSE-KAPPEN, Thomas: Exploring the Nature of the Beast: International 
Relations Theory and Comparative Policy Analysis Meet the European union. Journal of Common 
Market Studies, vol. 34, No. 1, 1996, 53–80. 
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tek vizsgálati tárgyaként: a közösségi intézményrendszer. A politikatudományban, illetve a 
szociológiában az 1970-es évek óta népszerű institucionalizmus vagy intézményelvű meg-
közelítés az európai tanulmányok területén is megjelent. Simon Bulmer az elsők között hívta 
fel arra a figyelmet, hogy az európai integráció folyamatában a brüsszeli intézményrendszer 
nem reaktív, végrehajtó szerepet játszik csupán, hanem aktív szereplő.36 Az intézményelvű 
teória szerint az európai intézmények három módon képesek befolyásolni a végső, közös-
ségi döntéseket. Egyrészt, autonóm politikai szereplőként viselkednek, vagyis önmaguk is 
politikaformáló szerepet töltenek be, nem csak a jogalkotás passzív előkészítői, végrehajtói 
vagy éppen értelmezői. Másrészt, a döntési opciók kidolgozójaként a közösségi intézmé-
nyek – elsősorban a Bizottság – pozíciójuknál fogva befolyásolni képesek a döntéshozók 
számára felkínált alternatívákat. Harmadrészt, a tagállami politikai rendszerekben bekövet-
kezett változásokra természetes módon hat a közösségi intézményrendszer, illetve maga a 
közösségi jog.37 

Az integrációelméletek tehát kísérleteznek azzal, hogy leírják a leírhatatlant: az Európai 
unió sokféle szereplőjét, működési logikáját. Az elmúlt több mint ötven évben, amióta mű-
ködik az Európai Közösség, nemcsak a tagállamok száma, hanem az integráció szereplői-
nek száma is gyarapodott. A tagállamokon és az eleinte absztrakt közösségi érdekeken kívül 
megjelentek a tagállamok alatti (regionális, helyi) szereplők, a közösségi és globális civil 
szervezetek és szociális partnerek, az európai ágazati lobbicsoportok, multinacionális vál-
lalatok, s még sorolhatnánk. Egyre nehezebb tehát a dolgunk, ha könnyen érthető modellt 
szeretnénk kialakítani az Eu működésével kapcsolatban. 

1.4. Mi is az a hogyishívják?

Az Európai unió elnevezése az elmúlt több mint ötven esztendőben sokszor változott, s az 
intézmények működésének módja, tartalma is jelentős változáson ment keresztül. Még in-
kább bonyolítja a helyzetet, hogy több szervezet, illetve az európai integrációs intézmény-
rendszer több „generációja” esetében eltérő rövidítéseket, sőt nem hivatalos „beceneveket” 
is használunk. 

A mai értelemben vett európai integrációs intézményrendszer első konkrét formáját az 
1951. április 18-án aláírt, hat állam által alapított Európai Szén- és Acélközösség (European 
Coal and Steel Community)  jelentette. Rövidítése ESZAK, de a köznyelvben és a szak-
irodalom jelentős részében Montánuniónak nevezik. A szerződés a ratifikációs folyamat 
lezárultával, 1952. július 23-án lépett életbe, s mivel ötven évre alakították, 2002. július 
23-án megszűnt. Feladatait természetesen az Európai unió megörökölte. 

A szervezet struktúrájához hasonló és ugyanazon tagállami kör által 1957. március 25-én 
aláírt Római Szerződések két további közösséget hoztak létre. Az egyik az Európai Atom-
energia Közösség (European Atomic Energy Community), vagyis EuRATOM, a másik pe-
dig – a későbbi közösségi jogfejlődés szempontjából a szerződésmódosítások alapja – az 

36  BuLMER, Simon: The Governance of the European union: A New Institutionalist Approach. 
Journal of Public Policy, vol. 13, No. 4, 1994, 350–363. 

37  SANDHOLZ, Wayne: Membership Matters: Limits of the Functional Approach to European 
Institutions. Journal of Common Market Studies, vol. 34, No. 3, 1996, 403–429. 
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Európai Gazdasági Közösségről (European Economic Community), vagyis az EGK-ról szó-
ló szerződés. 

Mivel a három közösségnek azonos tagállami köre, és egymáshoz nagyon hasonló intéz-
ményi struktúrája volt, hamar felmerült az egységesítés igénye. A tagállamok 1965-ben, az 
ún. Egyesülési Szerződésben (Merger Treaty) összevonták a három közösség addig párhu-
zamosan működő intézményrendszerét, s ezzel a lépéssel új nevet is kapott. Ettől kezdve 
a három közösség neve összefoglalóan Európai Közösségek (European Communities) lett. 
A köznyelvben, sajtóban azonban egy cselekvőként, ugyanakkor többes számú alanyként 
nyelvtani zavarokat okozott az elnevezés, ezért sokszor egyes számban, Európai Közös-
ségként emlegették. Született egy beceneve is: a sajtóban a legtöbbször, tulajdonnévként, 
Közös Piac (Common Market) névvel illették.38 

1992-ben ismét változott az intézményrendszer szerkezete: a hollandiai Maastricht-
ban már 12 tagállam írta alá az Európai uniós Szerződést (Treaty on the European Union, 
TEu), mely megalapította az Európai uniót. A korábbi Európai Közösségek így egy új 
politikai-szervezeti konstrukció egyik eleme lett. Ezzel a lépéssel az alapító szerződések 
rendszere is bonyolódott, ugyanis az Európai uniót immár a Maastrichti és a Római szer-
ződések, illetve azok módosításai közösen szabályozzák. Napjainkban tehát a teljes intéz-
ményrendszer hivatalos neve Európai unió. Az elnevezés bevált, az európai polgárok ha-
mar megszokták, olyannyira, hogy manapság visszamenőlegesen is gyakran így nevezzük 
az európai integrációs intézményrendszert. A jelen kötetben a magunk részéről ragaszko-
dunk az adott korszakban hivatalos elnevezéshez. 

Összegzés

Az európai integráció feltárásához három tudományterület irányából juthatunk el: a jog-
tudomány, a közgazdaságtan és a politikatudomány felől. Mivel a jelen kötet a közösségi 
jogról csak érintőlegesen szól, elsősorban az integrációval kapcsolatos gazdasági alapfo-
galmakat, valamint a politikatudomány – elsősorban a nemzetközi politika – vonatkozó 
fogalmait ismertettük. 

Az európai integrációt magyarázó, értelmező elméletek közül a legfontosabbakat emeltük 
ki. Azok ismertetése kialakulásuk időrendjét követi – ugyanis ezen elméleti értelmezések 
jelentkezése szoros összefüggésben áll az európai integráció adott korszakban jelentkező 
eseményeivel, folyamataival. A föderalizmus a második világháborút a nemzetállam konf-
liktusaiból levezető dühből fakadt: ha a nemzetállam ilyen mértékű pusztításra képes, akkor 
szüntessük meg, hozzunk létre egy nagyobb, a békét garantálni képes egységet. A funkcio-
nalizmus és a neofunkcionalizmus az ötvenes években, tanulva a föderalizmus kudarcából, 
már nem a végcélra, hanem a folyamatra koncentrált: kezdjük el a szoros együttműködést 
egy-egy szakpolitikai területen, és az együttműködés szükségképpen kiterjed majd más 
szakpolitikai területre is (spillover). A kormányközi elméletek akkor bukkantak fel, ami-
kor a hatvanas években egy tagállam (Franciaország), sőt egy politikus (de Gaulle) képes 
volt blokkolni az egész szervezet működőképességét. A többszintű kormányzás elmélete, 

38  A talán az egyik legszínvonalasabb uniós tudományos folyóirat elnevezése is erre a névre utal: 
Journal of Common Market Studies. 
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mely szerint egyik szereplő (a közösségi szint, illetve a tagállamok) sem kizárólagos ala-
kítója az integrációs folyamatnak, a nyolcvanas évek végén bukkant fel, amikor nyilván-
valóvá vált, hogy a közösségi együttműködés területei különböző logika szerint működhet-
nek. A Maast richti Szerződés pilléres szerkezetében az első, az EK-pillér több szempontból 
szupranacionális jellegű, míg a második és a harmadik pillér kizárólag a kormányközi, azaz 
a tagállamok főszerepét biztosító módszerekkel működik. A kilencvenes évek intézményel-
vű elméletei pedig felismerték a közösségi intézményrendszer bizonyos fokú önállósulását, 
és azok szerepét hangsúlyozták. 

A magunk részéről úgy gondoljuk, hogy az Európai unió leírására a többszintű kor-
mányzás elmélete a legalkalmasabb. Ez az ún. hibrid elmélet – mely nem tagadja sem a 
funkcionalizmust, sem pedig a kormányköziséget – komplex módon visszaadja azt a sok-
színűséget, amely az elmúlt több mint ötven évben jellemezte az integrációs folyamatot. 
Meggyőződésünk, hogy az egyes korszakokban eltérő intenzitással, de jelen volt mind a 
neofunkcionalizmus (spillover), mind pedig a kormányközi elem. Tagadhatatlan, hogy a 
hatvanas-hetvenes években a tagállamoké volt a főszerep, a Tanácsban túlnyomórészt egy-
hangúlag fogadták el a jogszabályokat. A Jacques Delors nevével fémjelzett korszakban, a 
nyolcvanas-kilencvenes években ugyanakkor számos jelét találhatjuk meg a funkcionalista 
spillover jelenségnek – például az egységes piac programja azon egyszerű intézkedéssel, 
hogy a belső határokat fel kell számolni, számos egyéb politikának (menekültügy, vízum-
politika, Schengen stb.) vált kiindulópontjává. 

 � Kulcsfogalmak

nemzetközi szervezet
szupranacionalizmus
kormányköziség
integráció
föderáció
konföderáció

szabad kereskedelmi övezet
vámunió
közös piac
gazdasági és monetáris unió
föderalizmus
funkcionalizmus

neofunkcionalizmus
spillover
kormányközi elmélet
többszintű kormányzás
Európai Közösségek
Európai Unió

 � Kérdések

1. Definiálja a nemzetközi szervezet fogalmát!
2. Mi jellemzi a szupranacionális együttműködést?
3. Mi a kormányköziség?
4. Mi az integráció két értelmezési lehetősége? 
5. Mi a föderáció és a konföderáció közötti legjelentősebb különbség?
6. Ki alkotta meg a gazdasági integráció fokozatainak elméleti modelljét?
7. Mi a szabad kereskedelmi övezet?
8. Mi a vámunió?
9. Mi a közös piac?
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10. Mi a gazdasági és monetáris unió?
11. Hogyan jellemezné általánosságban az európai integrációt magyarázó elméleteket?
12. Melyek a föderalizmus alapvető tézisei?
13. Az integrációs folyamat mely elemére koncentrál a neofunkcionalizmus?
14. Mi a spillover, és milyen fajtái vannak?
15. Mi a kormányközi elmélet központi tézise?
16. Milyen szinteket azonosít a többszintű kormányzás elmélete?
17. Melyek az integrációs folyamat kapcsán a különböző időszakokban használt elnevezé-

sek a közösségi intézményrendszert illetően?





2. Az európai egységgondolat története  
a második világháború végéig:  Erasmustól  
a Páneurópa gondolatig

„minden nagy történelmi esemény utópiaként indul, hogy az-
után valósággá váljon.”

RICHARD N. CoUDENHoVE-KALERGI

A mai értelemben vett európai egység, az Európai unió közvetlen intézményi-politikai előz-
ményei a második világháborúnál keresendők. Az Európa-gondolat azonban ennél az idő-
szaknál jóval régebbre nyúlik vissza: európai történelmünkben időről időre már az ókortól 
felbukkant az európai szövetség, európai állam, s az ezek által biztosítható béke gondolata. 
De meddig tekinthetünk vissza a múltba, ha a mai európai integráció gyökereit keressük? 
Meddig tekintsünk vissza? Az Európa elrablásáról szóló antik legendáig, vagy a középkori 
politikai tervezetekig? Az ókorban, a városállamok szövetségépítésében keressük a politi-
kai-eszmetörténeti előzményeket, vagy a középkori keresztény univerzalizmusban? A 19. 
századi mozgalmakban, vagy a két világháború között? Kötődnek-e egyáltalán ezek a korai 
Európa-koncepciók közvetlenül a mai Európai unióhoz? 

Az európai egységgondolat történetével kapcsolatban két, egymással ellentétes állás-
pont rajzolódik ki. Az egyik, a „romantikus iskola” képviselői szerint az egységes Európa 
gondolata mintegy búvópatakként, időről időre felmerült az európai politikai gondolkodás 
történetében, különböző uralkodók és politikai vezetők tanácsadóinak tervezeteiben. Ezen 
elgondolás szerint az egységes Európa régi álom. Ameddig csupán politikai tanácsadók, fi-
lozófusok és álmodozók hajtogatták, néha nevetség tárgyát képezve, semmi sem lett belőle. 
Akkor indult el a megvalósulás útján, amikor úgy tűnt, végképp nincs már más megoldás; 
amikor az európai forgatókönyv látszott a politikai együttműködés, a gazdasági felzárkózás 
és a katonai biztonság megteremtése egyetlen zálogának. Ez a gondolat teljesedett ki az 
1950-es években az első integrációs intézmények megalakulásával Nyugat-Európában, s 
később, amikor az Európai unió elnyerte mai formáját. Az Európa-gondolat folyamatossá-
gának hívei bizonyítva látják, hogy a mai integrációs intézményrendszer mintegy szükség-
szerűen, az eszmetörténeti hagyományokra épülve alakult ki. 

A régmúlthoz kapcsolódó történelmi tradíció természetesen a jelenlegi Európa-konstruk-
ció identitását, legitimitását is szolgálja. Nem véletlen, hogy az Európai Gazdasági Közös-
ség Főhatóságának első elnöke, Walter Hallstein a következőket gondolta:

„Európa nem (mostani) találmány. Európa újrafelfedezés. A legnagyobb különbség az 
Európai Egyesült Államok és az Amerikai Egyesült Államok létrehozása között nem az, 
hogy Amerikának nem kialakult nemzetállamokat kellett egyesítenie, hanem az, hogy Eu-
rópában az egységes Európa ezeréves gondolata soha nem merült feledésbe. (…)”1

1  HALLSTEIN, Walter: Europe in the Making. London, 1972, Allen & unwin, 15. 
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Az ezzel ellentétes iskola – hívjuk talán „realistának” – túlzónak tartja az Európa-gon-
dolat hagyományának romantikus értelmezését. álláspontja szerint Európát éppen hogy a 
különbözőség, a versengés és a háború jellemezte az elmúlt századokban. Dinasztiák, vallá-
sok, társadalmi csoportok és nemzetek sokszor véres küzdelme jellemezte Európa történe-
tét, nem pedig a megbékélés szándéka. Ezért nem tekinthető az egység gondolata a politikai 
gondolkodás fősodrának. Fogalmazhatunk úgy is, hogy az egységgondolat „túlzó” emle-
getését a politikai rendszerré váló Európai unió mesterséges mítoszteremtésének tartják, 
nem pedig történelmi ténynek. Ebben a gondolatkörben az európai integráció gyökereinek 
elsősorban a gazdasági együttműködés előzményei tekinthetők. Érvelésük szerint a 18–19. 
századi iparosodás európai sikerének záloga abban is keresendő, hogy ebben az időszakban 
a szabad kereskedelem lehetővé tette a szabad tényezőáramlást Európa országai között, 
amelyet a 20. század első felében felváltott az egyre inkább eluralkodó protekcionizmus, 
a gazdasági és politikai nacionalizmus. Voltaképpen a század második felében jelentkező 
nyugat-európai gazdasági integráció a 19. századi előzményekhez való visszatérésként ér-
telmezhető.2

A magunk részéről a kedves Olvasóra bíznánk, hogy melyik álláspontot fogadja el. Eb-
ben a fejezetben felvázoljuk hát az Európa-gondolat történetének csomópontjait, vázlato-
san a 20. század elejéig és részletesebben a két világháború közötti időszakban. Történelmi 
gyorsfényképünk megmutatja, milyen emberek és eszmék képviselték az Európa-gondola-
tot, s hogy ezek a történelmi leletek miként jelennek meg a mai Európában. A történelem 
ugyanis – sokszor meglepő módon – velünk él. Ki gondolta volna, hogy az Európa Tanács 
ötlete a 16. században felmerült? S hogy az Európai Parlament gondolata már a 19. század 
elején megszületett?  

2.1. Az ókortól a középkor végéig: eszmék és tervezetek  
az egységes Európáról 

Az antik görög poliszok világa a kis egységek, a városállamok szabad polgárai számára 
biztosított keretet. A poliszok jellegében, berendezkedésében komoly eltérés mutatkozott: 
elég talán Spárta és Athén eltérő politikai rendszerére utalni, melyekről minden kisdiák 
tanult. Az egység, az egymással való szövetség szükségessége azonban már itt is megmu-
tatkozott: azért hozták létre az úgynevezett amfiktüonész intézményét3, hogy külső támadás 
esetén a szövetség közösen tudja biztosítani védelmüket. A szövetség, mely vallási és poli-
tikai törekvéseket egyaránt szolgált, csak a – mai kifejezéseket használva – a védelem- és 
külpolitika céljából késztette olyan együttműködésre a tagállamokat, melynek érdekében 
a poliszok ideiglenesen lemondtak szuverenitásuk egy részéről. Nagy Sándor birodalma, 
majd később a Római Birodalom egységet teremtett ugyan – Nagy Sándor az univerzális 
harmóniát akarta létrehozni, Róma pedig számtalan jogi és államszervezési területen ha-
gyományozott fontos örökséget az emberiségre –, de ezekből az „egységekből” hiányzik az 

2  Lásd pl. NUGENT, Neill: The Government and Politics of the European Union. Houndmills-
Basingstoke, 2010, Palgrave Macmillan, 7–8. 

3  BóKA Éva: Az európai egységgondolat története. Budapest, 2001, Napvilág, 12.
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integráció fogalmának lényegi eleme: az önkéntesség. Ezek a birodalmak hódítás eredmé-
nyei voltak: nem tekintjük ezért létrejöttüket egységfolyamatnak.

A 13. században elsőként Dante Alighieri, az Isteni színjáték szerzője, az olasz nyelv 
atyja javasolta az univerzális monarchiát Az egyeduralom című művében.4 Dante korában 
Európa politikai térképe monarchiák és fejedelemségek sokaságából állt össze, a közös ne-
vezőt a vallás és a latin nyelv jelentette. Mindkettő fenntartója a Róma-központú egyház 
volt, s ez valamiféle egymáshoz tartozásban, a „Respublica Christiana” gondolatában feje-
ződött ki, mely azt mutatta, hogy a sokféleség ellenére a középkori Európa népei mégiscsak 
valamiféle vallási-kulturális-politikai közösségnek tekintették magukat. 

Dante kiindulópontja az anarchia volt. Úgy vélte, hogy a népek egymással szembeni 
folyamatos és káros küzdelme tönkreteszi a világot, a vertu (erény, erkölcs) fenntartásá-
hoz pedig a béke elengedhetetlen feltétel. Az univerzális monarchia lényege abban állt, 
hogy az államok bizonyos önállóságát biztosítva az államok feletti hatalmával biztosíta-
ná a békét, a jó uralkodó, az univerzális monarcha irányítása mellett. Dante elképzelése 
nemcsak a világbirodalom ideája következtében tekinthető korszakalkotónak, hanem azért 
is, mert a korabeli kereszténységnek és 
az egyháznak az élet minden szférájára 
kiterjedő világában a monarchát egy, az 
egyháztól független szereplőként kép-
zelte el. Az egyházi és a világi hatalom 
viszonya ebben a korban rendkívül érzé-
keny probléma volt, tudjuk, hogy meny-
nyi harc vette körül a történelemből jól 
ismert invesztitúrakérdést. Dante egy 
olyan állameszményt írt körül, amely 
az egész világra kiterjed, de nem kíván 
egységes struktúrát rákényszeríteni el-
térő helyi közösségekre, hanem csakis 
egységes irányvonalakat szabna meg, 
a béke megteremtése és fenntartása ér-
dekében. Dante elképzeléseiben Euró-
pa fogalma és helye nem volt pontosan 
definiálva, de az Isteni színjáték szer-
zője valójában az európai föderalizmus 
eszméjét járta körül. Az elképzelés nyil-
vánvalóan utópiaként hatott a kor körül-
ményei között – a korabeli monarchiák 
nemzeti és vérségi alapon szerveződtek, 
elképzelhetetlen volt az ötlet gyakorlat-
ba való átültetése. 

4  DANTE, Alighieri: Az egyeduralom. Budapest, 2003, Kossuth. 

Dante Alighieri (1265–1321)  
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Pierre Dubois (kb. 1255–kb. 1312) Dante kortársa, francia királyi ügyvéd volt. Terve-
zetében, mely nem filozófiai, hanem politikai indíttatású, a keresztes hadjáratok által elő-
idézett helyzetet kívánta kezelni. 

Az ezredfordulót követően sajátos módon Európa eszmei közösségét nem a háborúktól 
való hatékony védekezés igénye, hanem a támadás teremtette meg. A még II. Orbán pápa 
(1042–1099) által elindított keresztes hadjáratok a szeldzsuk törökök fokozódó szentföldi 
jelenléte miatt, továbbá kolonizációs, kereskedelmi és hatalompolitikai okokból indultak, 
s még Dante korában is tartottak. A korszakban született több európai szövetségi tervezet 
azt a törekvést is kifejezte, hogy Európa népei ahelyett, hogy egymás ellen harcolnának, és 
ezzel gyengítenék egymást, inkább közös erővel terjesszék a hitet, és segítsék a keresztény-
ség (földrajzi) előretörését. Ennek a törekvésnek két fontos következménye is van: egyrészt 
elültetődött a keresztény (európai) kultúra felsőbbrendűségének, a „barbár” népek elleni 
küzdelem jogosságának eszméje (mely kiegészítette a Nagy Károlyhoz fűződő „Nyugat” 
felfogást), másrészt viszont a keresztes háborúk megteremtették a későbbiekben bekövet-
kező, török elleni küzdelmek során később hasznosnak bizonyult európai összefogás gon-
dolatának alapjait. 

Dubois azért tartotta fontosnak az európai államszövetség létrehozását, hogy Európa or-
szágai a belső béke megteremtésével is segítsék a Szentföld megszerzését. Tervezetében 
konkrét politikai konstrukciót javasol: a fejedelmi szövetség élén az államfők kongresszusa 
állna, a pápa és a fejedelmek részvételével zsinatot hoznának létre, a föderáció vitás ügyei-
ben pedig nemzetközi döntőbíróság rendelkezne. A tervezetnek volt egy titkos záradéka is: 
ebben Dubois kifejti azokat a technikai részleteket, hogy a szövetség vezetésében miként 
lehetne biztosítani a francia király vezető szerepét. Az európai egység nemes gondolata mö-
gött tehát az egyedi érdektörekvések is meghúzódtak.

A 14–15. században az európai fejlődés nem az egységfolyamat, sokkal inkább a külön-
bözőség meggyökerezését segítette elő. Az integrációs jelenségek lokálisak és egyediek 
voltak. A svájci kantonok egyesülésére a 13. század végén azért került sor, hogy megvédjék 
magukat és egymást a Habsburg uralkodók hódítási kísérleteitől. Az utrechti unió, amely-

Részlet Pierre Dubois: A Szentföld visszaszerzéséről c. művéből (1306 körül) 

„[A Szentföld visszafoglalásához és megtartásához hatalmas haderőt kell kiállítani.]
Ha olyan sok ember kénytelen odavonulni és ott maradni, akkor szükségessé válik, 
hogy a katolikus fejedelmek egyetértésben éljenek és ne vezessenek egymás ellen 
hadat. Ha ugyanis ott tartózkodnak és megtapasztalják, hogy tartományaikat a háború 
elpusztítja és sivataggá változtatja, akkor elhagynák az Úr örökségét és visszatérnének 
saját országukba, hogy azt megvédelmezzék, ahogy az korábban már többször is 
megtörtént. Ezért kívánatos lenne, ha minden katolikus, vagy legalábbis a római 
egyházhoz tartozók közötti békét úgy biztosítanánk, hogy az ezen valláshoz tartozók 
egyetlen államot alkotnának, amelynek azonban olyan szilárdnak kellene lennie, hogy 
semmi se legyen képes azt felbomlasztani. (…)”

Forrás: Németh István: Európa-tervek. 1300–1945. 2001, ELTE Eötvös Kiadó, 61-–62.
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ben hét németalföldi tartomány lépett egymással szövetségre 1579-ben, szintén arra példa, 
hogy a külső fenyegetés (ebben az esetben a spanyol hódítás) miként képes közös fellépésre 
kényszeríteni egymástól független politikai egységeket. A függetlenség megőrzése érde-
kében a tagok hajlandóak voltak szuverenitásuk egy részét (külügy, hadügy, pénzügy) egy 
szövetségi gyűlésre bízni, s ezzel megteremtették a gazdasági és politikai integráció egyik 
legfontosabb történelmi példáját. 

Ebben a korszakban Rotterdami Erasmus (1469–1536) németalföldi humanista tudós 
a problémák lényegére világító címmel ellátott, „A béke panaszai” című írásában a béke 
mint megszemélyesített beszélő számolt be a háború és a békétlenség pusztító következ-
ményeiről. Okolta ezért a fejedelmek vérségi és nemzeti önérdekein alapuló, területszerző 
politikáját, és ezek helyett szorgalmazta a keresztény moralitáson alapuló uralkodói elvek 
érvényesítését. A háborút teljes mértékben elvetette, szerinte a konfliktusok megoldásának 
minden más módszere jobb a fegyveres összecsapásoknál. A keresztény uralkodóknak tehát 
morális kötelessége olyan viszonyokat teremteni, amelyek megelőzik a háborús pusztítást. 
A béke iránti vágy Erasmusnál nem kapcsolódott össze konkrét tervezetekkel, nem javasolt 
olyan konstrukciót, amely törekvéseit a gyakorlatban megvalósíthatóvá tenné.5

A háborúk kiváltásának konkrét tervét fogalmazta meg a 17. század elején Sully grófja 
(1559–1641), IV. Henrik francia király nagy hatalmú első minisztere. A Habsburgok eu-
rópai hegemóniára való törekvéseinek ellenében a politikai tanácsadó azzal az ötlettel állt 
elő, hogy alakítsanak ki 15 európai állam segítségével egy, a konföderáció6 elveit alkal-
mazó szövetséget. Ez az európai szövetség törvényeket alkotna, szabályozná a tagállamok 
kapcsolatait, és vezetője a tagállamok küldötteiből álló Európa Tanács (Conseil Général 
de l’Europe) lenne. A konföderáció működtetésében a terv kiemelt szerepet szánt Francia-
országnak, aláhúzva a terv eredetét és a mindenkori francia király szerepét. A Habsburg-el-
lenes él felfedezhető abban, hogy Sully a Habsburg Birodalom feldarabolását javasolta. 
A tervezet tehát megalkotott egy konkrét európai együttműködési konstrukciót, javasol egy 
intézményrendszert, melyet később többen felhasználtak, koruk sajátos történelmi-politikai 
viszonyainak megfelelően módosítottak.7 

2.2. Felvilágosodás és újkor: politikai konstrukciók  
és filozófiai fejtegetések Európa megszervezéséről 

A 16–18. század ismét nem az egység, hanem a különbözőség elhatalmasodásának idősza-
ka. A nagy földrajzi felfedezések világtérképpé formálták Európa térképét, kereskedelmi út-
vonalak és gazdasági centrumok indultak hanyatlásnak, míg mások fejlődésnek. A reformá-
ció új törésvonalakat hozott létre, ezzel eddig ismeretlen vallási konfliktusok is keletkeztek, 
s elindult a nemzetállamok előkészítése, a felvilágosult abszolutizmusok sora. Az európai 

5  Lásd BóKA Éva: Az európai egységgondolat története. Budapest, 2001, Napvilág, 35–38. és 
NÉMETH István: Európa-tervek. Budapest, 2001, ELTE Eötvös Kiadó, 53–55. és  66–69. 

6  A konföderáció (államszövetség) és a föderáció (szövetségi állam) fogalma csak az 1870-es 
években vált el tisztán egymástól. Az ezt megelőző történelmi korokban a két kifejezés sokszor 
egymás szinonimájaként értelmezhető.

7  Lásd SAHIN TÓTH Péter: A nagy terv. Sully terve Európa újjárendezésére.  http://www.rubicon.
hu/magyar/oldalak/a_nagy_terv_sully_terve_europa_ujjarendezesere#top 



38 2. AZ EuRóPAI EGySÉGGONDOLAT TÖRTÉNETE A MáSODIK VILáGHáBORÚ VÉGÉIG 

egység nem politikai, hanem tisztán elméleti kategória volt. Az egységgondolat sajátos mó-
don, a 18. század végén, az amerikai kontinensen ültetődött át a gyakorlatba. Az 1776-ban 
kiadott Függetlenségi Nyilatkozat, valamint az első alkotmánynak tekintett Konföderációs 
Cikkelyek a későbbi föderációt alapozták meg. A fő motiváció itt is a külső ellenség – ez 
esetben a brit uralom – ellen való sikeres fellépés igénye volt. 

Európában a felvilágosodás eszméit képviselő Saint-Pierre abbé (1658–1743), francia 
apát ismét a béke biztosításának céljából javasolt európai konföderációt. Az 1713-ban ké-
szített tervezetében arról írt, hogy az európai monarchiák közötti kapcsolatok hagyományos 
technikái elégtelenek a béke – ahogy írta, az „örök béke” – megteremtése szempontjából. 
A monarchák által kötött egyezmények időlegesek, a hatalmi egyensúly bomlékony, az álla-
mok aktuális politikai viszonyokat tükröző területi felosztása háborús tűzfészkeket teremt-
het. Ezért egyetlen megoldás az európai konföderáció megalkotása, melyet alkotmánnyal 
kellene megteremteni. Ennek érdekében javasolta, hogy Hágában hívjanak össze egy eu-
rópai konferenciát, hogy ezt az alkotmányt megszövegezhessék. Ezt a kongresszust ugyan 
megtartották – mintegy 250 évvel később – Winston Churchill elnökletével, de alkotmány 
akkor sem született. Saint-Pierre abbé megalkotta az európai konföderáció szerkezetét (fö-
derációra emlékeztető felépítés, a tagállamok belső ügyeit szuverén módon intézhetnék), a 
gazdasági együttműködés alapjait (szabad kereskedelem, gazdasági unió), és persze a béke 
biztosításának módszereit, például a háború tilalmát. Javaslata szerint az Európai Szövet-
ség székhelye utrecht lett volna, ezzel például állítva Európa elé az 1579-es utrechti unió 
konstrukcióját.8 Tervezetében megjelent továbbá az állandó bíróság is, amely lehetővé ten-
né, hogy a szövetségben részes államok egymás közötti konfliktusaikat az Európai állandó 
Bíróság keretében békésen rendezzék. 

Saint Pierre javaslatainak hatását mutatja, hogy azokra Jean-Jacques Rousseau (1712–
1778) is érdemben reagált. Nagyszerűnek tartotta a gondolatot, tovább is gondolta a fö-
deratív struktúra kialakításának problémáit, de pesszimista volt a megvalósíthatóságával 
kapcsolatban. 

A 19. század a nemzetállamok kiteljesedésének időszaka volt. A polgári fejlődés és gon-
dolkodás elsődleges szervezeti keretét a nemzet, s annak számos értelmezése – államnem-
zet, kultúrnemzet, politikai nemzet – jelentette. A francia forradalom megteremtette a pol-
gári államot és a francia nemzetet. A polgári értékeket és annak konkrét elemeit – például a 
Code Civilt – Napóleon erőszakosan terjesztette, s francia missziónak tekintette az „európai 
nemzet” megteremtését. A módszer azonban éppen az ellenkezőjét váltotta ki: nem az euró-
pai nemzet alakult ki a napóleoni birodalomépítés eredményeképpen, hanem más nemzetek 
sokasága. 

A föderáció mint szervezőelv ebben a korszakban nem európai, hanem lokális, illetve 
nemzeti szinten jelent meg: Svájcot 1848-ban szervezték át szövetségi állammá, az új Né-
metország szintén föderális államszervezési elveken nyugodott. Ezek az alkotmányok pon-
tosan meghatározták a központi és tartományi kompetenciákat. A német egység a későbbi, 
modern integrációs folyamat szempontjából fontos mintát adott: a politikai egység meg-
teremtését (1871) megelőzte a gazdasági egység, a vámunió (Zollverein, 1834) kialakítása. 

Az olasz és a német egységfolyamat az integrációt nemzetalkotó folyamatként értelmez-
te, s a nemzethez tartozás óhatatlanul a más nemzethez tartozóktól való elválást is jelentette, 

8  Lásd BóKA Éva: Az európai egységgondolat története. Budapest, 2001, Napvilág, 56–61.
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adott esetben azok ellenségként való értelmezését. ugyanakkor, az olasz egységfolyamat fő 
alakja, Giuseppe Mazzini (1805–1872) az Ifjú Itália nevű társaság megalapítása után 1834-
ben Svájcban megalapította az „Ifjú Európa” nevű társaságot, amelyben az európai né-
pek közötti testvériség megteremtéséért tevékenykedett. Elképzelései között Európa olyan 
megszervezése szerepelt, melyet nemzetállamok alkotnak, de amelyek egy össz-európai 
legfelsőbb tanácskozó testület keretében együttműködnek.9 Tehát, még a később a legfőbb 
„rossznak” kikiáltott nemzetállamok megalkotói is gondolkodtak az európai népek közötti 
békés együttműködés technikáin. 

Hogy a politikától visszatérjünk a filozófiához, meg kell említenünk egy klasszikust: 
Immanuel Kant (1724–1804) Az örök béke10 című munkájában ötvözte Saint-Pierre törek-
véseit, Montesquieu-nek hatalmi ágak szétválasztásával és az európai béke megteremtésé-
vel kapcsolatos gondolatait, valamint a rousseau-i kritikát. Kant szerint a békeszerződések 
egy adott háborút zárnak le – ezekkel ellentétben az általa ajánlott békeszövetség minden 
potenciális háború megelőzését szolgálná. Ebben a békeszövetségben minden állam elnyer-
né szabadságát, mely voltaképpen a mindenkori háborútól való megszabadulást jelentené. 
Kant használta a „föderalitás” kifejezést, s azt tartotta, hogy a szövetségnek lassanként min-
den államra ki kellene terjednie – csak így érhető el az örök béke állapota. 

9  MAZZINI, Giuseppe: utasítások az Ifjú Európa kezdeményezőinek (1834). In NÉMETH Ist-
ván: Európa-tervek. Budapest, 2001, ELTE Eötvös Kiadó, 114.

10  KANT, Immanuel: Az örök béke. Ford. Babits Mihály. Budapest, 1985, Európa. 

Részlet Immanuel Kant: Az örök béke c. művéből

„Ennélfogva kell lennie egy különös fajtájú szövetségnek, amelyet békeszövetségnek 
(foedus pacificum) nevezhetünk. Ez a békeszerződéstől (pactum pacis) abban lenne 
különböző, hogy ennek rendeltetése csak egy háborút, amazé minden háborút egyszer 
s mindenkorra befejezne. Ez a szövetség nem célozza semminemű hatalomnak az 
állam részére való megszerzését, hanem kizárólag valamely állam szabadságának 
megnyerését és biztosítását önmaga részére és egyúttal más szövetséges államokéét is, 
anélkül hogy ezeknek azért – mint a természeti állapotban élő embereknek – magukat 
nyilvános törvények és kényszer alá kellene vetniök. 

A föderalitás ezen eszméjének lassankint minden államra ki kell terjednie. S ez az 
út elvezet az örök békéhez. 

Kivihetőségét – objektív realitását – szem elé lehet állítani. Mert a köztársaság-
nak természeténél fogva az örök békére hajlamosnak kell lennie. S ha a szerencse 
úgy akarja: hogy egy hatalmas és fölvilágosult nép köztársasággá alakulhat, akkor ez 
középpontot szolgáltat a föderatív egyesülésnek más államok számára, hogy hozzá 
csatlakozzanak, és így az állami szabadság állapotát a népjog eszméje szerint biz-
tosítsák. És több ilyfajta szövetkezés által eszméjükkel lassankint mindig jobban és 
jobban kiterjedjenek.”

Forrás: KANT, Immanuel: Az örök béke. Fordította: Babits Mihály. Európa, Budapest, 1985. 29. 
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Kant nem politikai törekvésként, hanem filozófiai konstrukcióként, a béke megteremtésé-
nek eszközeként fogta fel a föderatív szerkezetet. A föderáció lényege szerinte, hogy mind-
egyik országban polgári alkotmányon alapuló köztársaságnak kell lennie, s a népek jogának 
a szabad országok föderalizmusán kell alapulnia. 

Kant kortársát, a francia forradalom korában élt Henri de Saint-Simont (1760–1825) az 
utópista szocialisták közé sorolhatjuk, akik olyan ideális államot képzeltek el, amely alap-
vetően a közösségi tulajdonon alapul. A társadalom ideális megszervezésével foglalkozó 
gondolkodó az 1815-ös bécsi kongresszusra – mely a napóleoni háborúk után rendezte Eu-
rópa viszonyait – olyan európai konstrukciót javasolt (az írás Saint-Simon és tanítványa, 

Részlet Saint-Simon – Augustin Thierry: Az európai társadalom  
újjászervezéséről c. művéből

„Európának az lenne a lehető legjobb szervezete, ha minden európai nemzetet 
egy-egy olyan parlament kormányozna, amelyek elismerték annak az egyetemes 
parlamentnek a felsőbbségét, amely az összes nemzeti parlamentek fölött állna, s 
amelyet felruháznának azzal a hatalommal, hogy a köztük felmerült nézeteltérésekben 
dönthessen. (…)

…az európai parlament képviselőházába, vagyis az európai alkotmány két aktív 
hatalmának egyikébe csak olyan embereket küldjenek ki, akiknek sokkal kiterjedtebb 
az összeköttetésük, akiknek szokásait a hazai szokások kevéssé határozzák meg, s 
akiknek hasznos munkája nem korlátozódik egy nemzet használatára, hanem minden 
nép közt elterjed; ezek az emberek hamarább elérhetik azt az egyetemes látást, amely 
a szervezet lelkévé válik, s magukévá tehetik azokat az egyetemes érdekeket, amelyek 
az európai parlament közös érdekeit szolgálják. (…)

Európa írni és olvasni tudó lakói milliónként a nagy parlament képviselőházába 
egy-egy kereskedőt, egy tudóst, és két tisztviselőt kellene, hogy küldjenek. Így felté-
ve, hogy Európa lakói közül hatvanmillió tud írni és olvasni, a képviselőház kétszáz-
negyven tagból állna. (…)

A parlamentnek joga lesz a konföderációra mindazon adókat kivetni, amelyeket 
szükségesnek tart. Az európai társadalom minden általános hasznosságú vállalkozását 
a nagy parlament fogja irányítani, így például csatornákkal fogják összekötni a Dunát 
a Rajnával, a Rajnát a Balti-tengerrel, stb. (…)

A közoktatás egész Európában a nagy parlament irányítása és felügyelete alá lesz 
helyezve. 

A nagy parlament szerkesztésében kiadnak egy mind a nemzetekre, mind az egyé-
nek magatartására vonatkozó morálkódexet, hogy azt egész Európában tanítsák. Eb-
ben fejtendő ki, hogy azok az alapelvek, amelyeken az európai konföderáció nyug-
szik, a legjobbak, a legszilárdabbak, és csak ezek képesek arra, hogy a társadalmat 
olyan boldoggá tegyék, amilyen emberi természete folytán és a felvilágosodás jelen 
pillanatában lehet.”

Forrás: Saint-Simon – Augustin Thierry: Az európai társadalom újjászervezéséről. In Szénási Éva 
(szerk.): Elméletek az európai egységről. Budapest, 2002. L’Harmattan,
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Augustin Thierry közös munkája), melynek elemei már visszaköszönnek a ma ismert integ-
rációs intézményrendszerben. Saint-Simon olyan európai szövetség megteremtését javasol-
ta, amely tagállami és szövetségi szinten egyaránt a parlamentáris demokrácia elvei szerint 
működik. Az európai parlamentet olyan testületnek képzelte el, amely a nemzeti parlamen-
tek felett áll – így joga lenne például adót is kivetni. Tagjaitól elvárnák, hogy nemcsak saját 
nemzetük jólétéért munkálkodjanak, hanem az egész közösségért, ahogy Saint-Simon és 
Thierry írják, képesek az „egyetemes látásra”.11 

megszületett tehát az európai parlament ötlete, mely közös kulturális, oktatási, tudomá-
nyos, adminisztratív, jogi, gazdasági, ipari, kereskedelmi és védelmi ügyekkel foglalkoz-
na.12 A szöveg természetesen tükrözi a parlamentarizmus korabeli felfogását és a cenzusos 
választójog természetességét – a szerzők javaslata szerint Európa írni és olvasni tudó lakói 
milliónként egy-egy kereskedőt, egy tudóst és két tisztviselőt delegálhatnának a közös kép-
viselőházba, amelynek a korabeli demográfiai viszonyok szerint mintegy kétszáznegyven 
tagja lett volna. 

Saint-Simon a politikai konstrukción kívül lényegesnek tartotta az európai identitástudat 
kialakítását – hiszen a nemzeti kormányok is polgáraik hazafiságára támaszkodnak –, vala-
mint a szövetség gazdasági eszközökkel való alátámasztását is, így a tervezete a közös piac 
előfutárának is tekinthető. Az európai föderáció megteremtésében vezető szerepet szánt 
Angliának és Franciaországnak. 

2.3. Közép-európai koncepciók és a történelmi példák összegzése

A 19. században a közép-európai térség gondolkodói is foglalkoztak a nemzeteken átívelő 
politikai konstrukciók és a föderalizmus elveivel. Az egység kérdése elsősorban a soknem-
zetiségű Habsburg Birodalom fenntarthatósága, és a még nem egységes Németország fenn-
tartható átszervezési módszereinek feltárása érdekében merült fel. A 19. század első felében 
élt német közgazdász, Friedrich List (1789–1846) a klasszikus közgazdaságtan kritikusa-
ként lépett fel abban a tekintetben, hogy a szabad verseny elmaradott térségekre gyakorolt 
káros hatásaiból indult ki. A probléma orvoslása érdekében német szempontból a vámunió 
mellett foglalt állást. Politikai gazdaságtanában kitért a politikai föderáció kérdéseire is: 
úgy gondolta, hogy az európai kontinensen gyakran előforduló háborús cselekmények, a 
gazdaságban pedig a brit dominancia ellensúlyozásaként feltétlenül szükség van a „szövet-
kezésre” és az európai „szárazföld” egyesülésére.13 

Eötvös József (1813–1871), a reformkor és a kiegyezés korának egyik legjelentősebb 
magyar gondolkodója világosan látta, hogy amennyiben a Monarchia és a Magyar Király-
ság életben akar maradni, elkerülhetetlen egy új politikai konstrukció kialakítása, elsősor-
ban a nemzetiségi problémák kezelése érdekében. A felvilágosodás és a francia forradalom 
eszméin felnőtt gondolkodó újraértelmezte közelmúltjának tapasztalatait a közép-európai 

11  Lásd: Saint-Simon – Augustin Thierry: Az európai társadalom újjászervezéséről. In SZÉNáSI 
Éva: Elméletek az európai egységről. I. kötet. Budapest, 2002, L’Harmattan. 

12  BóKA Éva: Az európai egységgondolat története. Budapest, 2001, Napvilág, 104. 
13  LIST Frigyes: A politikai gazdaságtan nemzeti rendszere. Budapest, 1940, magyar Közgazdasági 

Társaság.



42 2. AZ EuRóPAI EGySÉGGONDOLAT TÖRTÉNETE A MáSODIK VILáGHáBORÚ VÉGÉIG 

térség szempontjából: a francia mintájú, nemzeti alapon megteremtett állam mintáját követ-
hetetlennek tartotta a térségben. Úgy gondolta, a nemzetiségi kérdés megoldására a legjobb 
eszköz a szabadság: a területi autonómia megadása mellett a svájci vagy amerikai föderá-
lis megoldást tartotta kivitelezhetőnek. Ezért javasolta a Magyar Királyság és a Habsburg 
örökös tartományok konföderációját, melyet idővel kiegészítene az autonóm Csehország.14 

Kossuth Lajos (1802–1894) a magyar szabadságharc leverése után a Duna-menti állam-
szövetség tervével foglalkozott. Eötvöshöz hasonlóan felismerte, hogy a soknemzetiségű 
Közép-Európában nem lehet centralizált nemzetállamot létrehozni, ezért a nemzetiségek 
jogait és igényeit maximálisan figyelembe kell venni. ugyanakkor úgy gondolta, hogy a 
térség kisállamai egyedül életképtelenek – ezért javasolta a Dunai államok Szövetségének 
(Duna konföderáció) tervezetét, melynek lehetséges tagjai közé Magyarországot, Horvát-
országot, Szerbiát és Romániát sorolta.15 

A közép-európai koncepciókat Friedrich Naumann (1860–1919) Középeurópa című 
könyve koronázta meg,16 mely szerint a Német Birodalom és a monarchia demokratikus 
elveken alapuló konföderációvá alakításával kellene létrehozni a már létező vagy kiala-
kulóban lévő nagybirodalmak mellé (Amerikai Egyesült államok, Anglia, Oroszország) 
a Közép-európai Egyesült államokat. Naumann érzékelte a térségben a germanizációtól 
való félelmet, s ezért olyan államszövetséget javasolt, amelyben a tagok (a soknemzetiségű 
térség nem német nemzetei) megőrizhetik szuverenitásukat, de kihasználhatják a hatékony 
együttműködés előnyeit. 
Jászi Oszkár (1875–1957) az első világháború végéhez és a Monarchia és Magyarország 

széteséséhez közeledve, 1918-ban állt elő a Dunai Egyesült államok tervezetével. Olyan 
konföderációt javasolt, amely magában foglalta volna Ausztria, Magyarország, Csehország, 
Lengyelország és délszláv térség országait, s amelyben a minden nemzet autonómiája biz-
tosított lett volna.17

Az első világháború és a Monarchia bukása után azonban az egységtörekvések nem jár-
tak sikerrel. A Duna-menti népek békés együttélését célzó koncepciók a könyvtárak polcai-
ra kerültek, s helyükre a nacionalizmus, a sovinizmus és irredentizmus lépett. Az együtt-
működés, az integráció ismét, a mi térségünkben is álomnak bizonyult.

A fenti, az integrációs koncepciók teljességét távolról sem tükröző, rövid történelmi ív 
alapján érdemes végiggondolni, hogy az egységes Európa gondolata vajon milyen közös 
gyökerekből táplálkozik. A sokféle történelmi, társadalmi és politikai berendezkedés miért 
vetette fel az európai egység kérdését újra és újra? Legalább három ilyen motívumot tudunk 
azonosítani. Egyrészt, az európai egység lehetett volna az egyetlen biztosíték a kisebb egy-
ségek (európai országok) közötti konfliktusok, háborúk megelőzésére. Szerencsére mai ge-
nerációk túlnyomó többsége, de még szüleik is „csak” könyvekből, filmekből és híradókból 

14  Lásd EÖTVÖS József: A nemzetiségi kérdés. I: Báró Eötvös József összes munkái 16. Budapest, 
1903, Révai testvérek kiadása. Elemzi BóKA Éva: Az európai egységgondolat története. Budapest, 
2001, Napvilág, 136–137. 

15  NÉMETH István: Európa-tervek. Budapest, 2001, ELTE Eötvös Kiadó, 120–123. 
16  NAUmANN, Friedrich: Középeurópa. Budapest, 1916, Politzter. 
17  JáSZI Oszkár: A Monarchia jövője. A dualizmus bukása és a Dunai Egyesült Államok. Budapest, 

1918. 
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Részlet Victor Hugo: Európa nemzet (1849) c. beszédéből

„…Eljön a nap, amikor Párizs és London, Pétervár és Berlin, Bécs és Turin közötti 
háború ugyanolyan abszurdnak és lehetetlennek tűnik, mint ahogy már manapság a 
Rouen és Amiens, Boston és Philadelphia közötti háború is abszurd és lehetetlen. Eljön 
a nap, amikor ti franciák és ti németek, a kontinens nemzeteit egy magasabb egységbe 
olvasztjátok, anélkül, hogy fel kellene adnotok sajátosságaitokat és dicsőséges 
egyéniségeteket; ugyanúgy létrehozzátok az európai testvériséget, mint ahogy egykor 
a normandiaiak, a bretagne-iak, a burgundok, a lotharingiaiak és elzásziak valamennyi 
vidékünk Franciaországgá egyesült. Eljön a nap, amikor nem lesz több csatamező, mint 
piac, s amelyek megnyílnak a kereskedelem számára, és a szellem, amely megnyílik 
az eszmék számára. Eljön a nap, amikor a golyókat és bombákat a népek szavazatai 
az általános választójog és egy nagy európai szuverén szenátus tiszteletreméltó 
döntőbírósága váltja fel, mint amilyen manapság az angol parlament, Németország 
(frankfurti) nemzetgyűlése és Franciaország törvényhozó (nemzet-)gyűlése! Eljön a 
nap, amikor a két nagy országcsoport, az Amerikai Egyesült Államok és az Európai 
Egyesült államok szemtől szembe kezet nyújt egymásnak a tengereken keresztül, 
s áruikat kereskedelmüket, iparukat, művészetüket és zsenialitásukat kicserélik, a 
földet termővé teszik, hogy a vadont gyarmatosítva az alkotást, az alkotó felügyelete 
alatt nemesítve a két végtelen erő kombinációjából – az emberek testvérisége és Isten 
mindenhatósága mindenki számára boldogulást teremtsen!”

Forrás: Victor HuGO: Európa nemzet (1849). In Németh István: Európa-tervek. 1300–1945.  
ELTE Eötvös Kiadó, 2001, 138–139.

ismerik a háború borzalmait: tömegek halálát, éhínséget, pusztulást. Tudnunk kell azonban, 
hogy a történelemben ritkán fordultak elő háborúmentes korszakok: a fegyverek ropogása 
generációk sokaságának mindennapi élménye volt. Másrészt, időről időre Európát fenye-
gették külső ellenségek is: a tatár hordák, a szeldzsuk, majd az oszmán törökök is. A külső 
védelem megszervezésére a belső konfliktusok megelőzéséhez hasonlóan, az európai egy-
ség lehetett (volna) az egyik leghatékonyabb válasz. Harmadrészt, ahogy a keresztes hábo-
rúk korában láthattuk, az európaiak által indított támadások idején a hátország békéjének 
biztosítása szempontjából is az integráció gondolata vetődött fel. 

Ha áttekintjük a tervezeteket, az is feltűnik, hogy az európai egység gondolata mindig 
társult valami más eszmével. A középkorban az európai integráció eszméje leginkább a 
kereszténység gondolatkörével fonódott össze (Respublica Christiana). Később az európai 
egységgondolat leginkább a föderalizmus általános elveinek meghatározásával keveredett, 
és nemcsak az európai föderáció megteremtésére koncentrált (Sully, Saint-Pierre, Saint-Si-
mon), hanem regionális egységek megteremtésére is (közép-európai gondolatkör,  Eötvös, 
Kossuth, Naumann, Jászi). 

Az integrációs eszmék felidézése során az is megfigyelhető, hogy a szerzőket alapve-
tően kétféle habitus, gondolkodásmód jellemzi, s ezekhez különböző szerepek köthetők: a 
filozófusé és a „politikai konstruktőré”. Dante univerzális monarchiája, Rotterdami Eras-
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mus békére való törekvése, Kant örök békéje, vagy Friedrich List gazdasági alapú politi-
kai integrációja filozófiai, elméleti síkon tárgyalja az egység megteremtésének okait, cél-
jait, és kevesebb hangsúlyt fektet a gyakorlati módszerekre. Pierre Dubois királyi ügyvéd 
a keresztes háborúk békés hátországát és Franciaország befolyását megteremtendő alkot 
össz-európai politikai konstrukciót, Sully, Saint-Pierre, Saint-Simon szintén adott politikai 
szituációra keres választ Európa-tervezetében. Eötvös, Kossuth és Naumann pedig a kö-
zép-európai nemzetek békés együttélésének módozatait kutatja. utóbbi szerzők tehát adott 
politikai szituációkra keresnek konkrét megoldásokat, míg az előbbiek elméletileg támaszt-
ják alá az európai egység gondolatát. 

Lelkesedést önteni az emberekbe az európai eszme iránt azonban nem a filozófusok és a 
politikai konstruktőrök, hanem a művészek tudnak. Ezt illusztrálja Victor Hugo beszédének 
részlete, melyet 1849-ben Párizsban, a Pacifista Kongresszuson mondott (43. o.) el.

2.4. Az európai integráció közvetlen előzményei a 20. században:  
a Népszövetség

A békére és az európai egységre való törekvések óriási kudarcát jelentette az I. világháború. 
A négy évig tartó borzalom több szempontból is sokkot okozott a rettenetes élményt át- és 
túlélőknek. Először is, a háború egyszerre érintette Európa szinte összes nemzetét, s mint-
egy húszmillió halottat és legalább annyi sebesültet hagyott maga mögött. Másodszor, a 
háború először érintette legalább olyan mértékben a hátországot, mint a frontokat – s a la-
kosság, akinek a politikusok rövid háborút ígértek (Ferenc József császár 1914 júliusában 
azt ígérte, hogy a katonák hazatérnek, mire a levelek lehullnak), mérhetetlenül belefáradt 
a szenvedésbe, éhínségbe és pusztulásba. Harmadszor, a háború győztesei talán soha nem 
látott mértékben – főleg Kelet-Közép-Európában – húztak meg új határokat, s alkottak új 
államokat (Csehszlovákia, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság stb.). Ez a rendezés pedig nem 
volt sikeres: a térség legtöbb államában népszerű eszmévé vált a békeszerződés revíziójára 
való törekvés. Negyedszer, 1917-ben győzött a forradalom Oroszországban, s a kommu-
nistáknak sikerült is stabilizálni hatalmukat. Szovjet-Oroszország (1917–1922), később a 
Szovjetunió (1923–1991) jelentős mértében befolyásolta a világpolitikát, valamint a szél-
sőbaloldali politikai erőkön keresztül (illetve a tőlük való félelem következtében) Európa 
összes országának belpolitikai folyamatait. Ötödször, az I. világháborúból az Egyesült álla-
mok megerősödve került ki. Számos nemzetközi egyezmény bizonyítja,18 hogy olyan világ-
politikai kérdések, amelyekben a világ korábban legnagyobb gyarmatbirodalmai (a britek 
és a franciák) döntöttek, kicsúsztak a kezük közül. Európa sorsa felett immár nyilvánvalóan 
nem csak saját maga rendelkezett.

18  A csendes-óceáni térség problémáit nem a párizsi béketárgyaláson, hanem 1921–22-ben 
Washingtonban rendezték. Az 1923-as gondrai egyezmény szerint az uSA jogosult latin-amerikai 
kérdésekben európai szövetségesei nélkül dönteni. Lásd DAVIES, Norman: Európa története. Buda-
pest, 2001, osiris, 879–881.
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A két világháború közötti időszakban sajátos kettősség volt megfigyelhető: egyszerre volt 
jelen a mérhetetlen békevágy, s ugyanakkor a háború utáni rendezéssel való izzó elégedet-
lenség. A nemzetközi kapcsolatok retorikáját egyértelműen a háborútól való irtózás jelle-
mezte, s Woodrow Wilson amerikai elnök (1913–1921), akinek a gyakorlatba át nem ültetett 
elvei vezérletével született meg a békekonstrukció, a nemzeti érdekek háttérbe szorulásáról 
ábrándozott.

A háború szavakban történő elítélése számos nemzetközi szerződésben is manifesztáló-
dott. Az 1920-as és 1930-as években több mint húsz megnemtámadási egyezmény született, 
valamint több olyan multilaterális nemzetközi szerződés, amely diszkvalifikálja a háborút, 
mint a nemzetközi politikai konfliktusok megoldásának módszerét. Tudjuk, hogy ezeknek 
milyen hatása volt: semmilyen akadályt nem gördítettek a második világháború kitörése 
elé. Ebben a vonatkozásban érthető igazán, hogy a mai integrációs intézményrendszer ter-
vezője, Jean Monnet az 1950-es években miért nem a diplomáciára, hanem a gazdasági 
szereplők együttműködésére kívánta alapozni a békés jövőt. 

A felszín alatt tehát feszítő ellentétek húzódtak. Németországra megsemmisítő csapást 
mértek a győztesek. Az 1919. június 28-án a versailles-i Tükörteremben aláírt békeszer-
ződés (ebben a teremben kiáltották ki 1871. január 18-án német császárrá I. Vilmost a né-
met–francia háború végén) a Saar-vidék nemzetközi ellenőrzés alá helyezésén, Elzász-Lo-
taringia elcsatolásán és kisebb területi korrekciókon kívül szinte megfizethetetlen jóvátételt, 
korlátozott számú hadsereget, a hadiipar felszámolását írta elő Németországnak, sárba ti-
porva nemzeti büszkeségüket. John Maynard Keynes, akinek nevét minden közgazdaság-
tant valaha is tanult diák ismeri, és aki a brit küldöttség tagjaként részt vett a béketárgya-
lásokon, azon a véleményen volt, hogy Németország és a Monarchia népeinek megalázása 
nem békét teremt, hanem gyűlöletet szít, és új háborút okoz majd. 1919. június 5-én beadta 
lemondását Lloyd George-nak, és haladéktalanul megkezdte A békeszerződés gazdasági 
következményei című könyvének megírását.19 

19  KEyNES, John Maynard: A békeszerződés gazdasági következményei. Budapest, 2000, Európa 
Könyvkiadó. Eredeti mű: The Economic Consequences of the Peace. Harcourt Brace Jovanovich Inc., 
1920. 

Részlet Wodrow Wilson elnök beszédéből a Metropolitan Operában,  
1918. szeptember 27.

„A nemzeti célok egyre inkább háttérbe szorultak, és átadták helyüket a felvilágosult 
emberiség közös céljainak. A hétköznapi emberek tanácskozásai mindenhol egysze-
rűbbé, nyíltabbá és egységesebbé váltak, mint az államügyekkel foglalkozó kifino-
mult gondolkodású emberek tanácskozásai, noha ez utóbbiak továbbra is úgy érzik, 
hogy nagy tétben, hatalmi játékot játszanak.”

Idézi Atrhur S. Link, (szerk.): The Papers of Wodrow Wilson. Princeton, N.J. Princeton university 
Press, 1966. 51. köt. 131–132. Lásd KISSINGER, Henry: Diplomácia. Panem-mcGraw-Hill-Grafo, 
Budapest, 1996, 244.
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Keynesnek igaza volt. A politikailag diszkvalifikált Németország és a Szovjetunió már 
1923-ban, Rapallóban egymásra talált. A franciák 1923-ban, miután Németország fizetés-
képtelennek bizonyult, bevonultak a Ruhr-vidékre, majd még abban az évben ki is vonul-
tak.20 A britek – akiknek rossz történelmi tapasztalataik voltak olyan korszakokról, ami-
kor egy ország egyeduralma jellemezte a Kontinenst – attól tartottak, hogy Franciaország 
aránytalanul nagy befolyást szerez Európában. Az európai gazdaság – legalábbis a pénzügyi 
rendszer – csak 1925-re állt helyre, és 1929-ben már be is következett a tőzsdekrach. 1931-
ben Japán megszállta a Kínához tartozó Mandzsúriát. 1933-ban Hitler hatalomra jutott Né-
metországban. A Szovjetunióban pedig tombolt a sztálini terror.

Nos, ebben a közegben is voltak kísérletek, eszmék és gondolkodók, amelyek és akik 
az egység, az európai integráció szorgalmazásával gondolták elkerülni az újabb tragédiát. 

 A Népszövetség volt az első olyan globális nemzetközi szervezet, mely céljául tűzte ki 
a béke megteremtését és fenntartását, s ezzel a háború elkerülését. Bár az 1889-ben alapí-
tott Interparlamentáris unió is ezt a célt tűzte ki, a nagyhatalmak – és különösen Wodrow 

20  Az elviselhetetlen német jóvátételt végül az 1924-ben elindított Dawes-terv orvosolta, melynek 
keretében Németország amerikai kölcsönt kapott az újjáépítés és a törlesztés segítésére. 

1. táblázat. Megnemtámadási szerződések a két világháború között

1925 Szovjetunió–Törökország Párizs, 1925. december 27. 
1926 Szovjetunió–Németország Berlin, 1926. április 24. 

Szovjetunió–Afganisztán Paghman, 1926. augusztus 31. 

Szovjetunió–Litvánia Moszkva, 1926. szeptember 28. 
1927 Szovjetunió–Lettország Riga, 1927. március 9. 

Szovjetunió–Perzsia Moszkva, 1927. október 1. 
1928 Németország–Románia Genova, 1928. március 21. 

olaszország–Törökország Róma, 1928. május 30. 
Görögország–olaszország Róma, 1928. szeptember 23. 

1929 Spanyolország–Jugoszlávia Belgrád, 1929. március 27. 
1930 Görögország–Törökország Ankara, 1930. október 30. 
1932 Szovjetunió–Finnország Moszkva, 1932. január 21. 

Szovjetunió–Lengyelország Moszkva, 1932. január 25. 
Szovjetunió–Lettország Riga, 1932. február 29. 
Szovjetunió–Észtország Moszkva, 1932. május 4. 
Szovjetunió–Franciaország Párizs, 1932. november 29. 

1933. Szovjetunió–Olaszország Róma, 1933. szeptember 2. 
Románia–Törökország Ankara, 1933. október 17. 
Törökország–Jugoszlávia Belgrád, 1933. november 27. 

1934 Németország–Lengyelország Berlin, 1934. január 26. 
1939 Portugália–Spanyolország Madrid, 1939. március 18. 

Németország–Szovjetunió Moszkva, 1939. augusztus 23. 
Forrás: DAVIES, N. (2001) 1276.
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Versailles-i kastély, Tükörterem

Wilson, az USA elnöke21 – kezdeményezése és a kormányok együttműködése hatékonyabb 
szervezetet ígért a nemes cél elérésére. A Népszövetség alapszabálya a versailles-i szer-
ződés részeként lépett életbe, s égisze alá vonta a hágai Nemzetközi Bíróságot, s a frissen 
megalakult Nemzetközi Munkaügyi Szervezetet is (ILO). A Népszövetség klasszikus kor-
mányközi alapon működő nemzetközi szervezetként működött, s ebből következett alap-
vető cselekvőképtelensége.22  A Népszövetség Közgyűlése évente egyszer ült össze, minden 
tagállam képviseltette magát, s egy szavazattal rendelkezett. A döntések során kevés kivé-
teltől eltekintve egyhangú szavazás szükségeltetett. A Népszövetség Tanácsa 4-6 állandó, s 
később további 9 nem állandó tagból állt, s szintén egyhangúlag döntött az előterjesztések-
ről. Főtitkársága Genfben kapott helyet. 

A Népszövetség küldetésének teljesítését három tényező hátráltatta leginkább. Először, 
alapításának kezdeményezője, a békekonstrukció letéteményese, az Egyesült államok soha 
nem lépett be. Másodszor, nem volt beleszólása az I. világháborút követő rendezés kiala-
kításába. Kapott tehát egy nemzetközi helyzetet, amelynek tulajdonságait – békevágy és 
izzó elégedetlenség – már fentebb jellemeztük, s amelynek körülményei között biztosítani 
kellett (volna) a békét és a nemzetközi együttműködést. Harmadszor, a Népszövetség az 

21  Wilson híres 14 pontja közül a 14. tartalmazza a Népszövetség létrehozására vonatkozó utalást: 
„Különleges szerződésekkel meg kell alakítani a nemzetek általános szövetségét avégből, hogy a 
nagy és kis államok politikai függetlensége és területi sérthetetlensége kölcsönös garanciákkal 
egyaránt biztosíttassék. Lásd HALMOSy Dénes: Nemzetközi  szerződések  1918–1945. Budapest, 
1983, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó – Gondolat Kiadó, 24.

22  A kormányközi alapon működő, általános politikai célokkal alakult szervezetekre jellemző a 
hatékonyság problémája. A funkcionális nemzetközi szervezetek általában képesek az alapításkor 
kitűzött célok elérésére. 
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alapítóktól a nemzetközi jog és a nyilvánosság eszközein kívül semmilyen más, hatékony 
eszközt nem kapott küldetésének teljesítésére.23

A Népszövetség képes volt a viták békés rendezésére néhány kisebb konfliktusban, pél-
dául Moszul kérdésében (Irak és Törökország közötti területi vita, 1926), a Kolumbia és 
Peru közötti háború lezárásában (1934) és még néhány lokális konfliktusban. A Népszö-
vetség azonban a messzeható következményekkel bíró nagy konfliktushelyzetekben tehe-
tetlennek bizonyult: így volt ez Mandzsúria japán megszállásakor, valamint Etiópia olasz 
megszállásakor (1936) is. A Népszövetség nem reagált, amikor Ausztriát Németországhoz 
csatolták (anschluss, 1938), vagy amikor Csehszlovákia függetlenségét megszüntették 
(1938–39). Azok az országok, amelyek komoly nemzetközi konfliktust okoztak, vagy ki-
léptek (Németország, 1933), vagy kizárták őket (Szovjetunió, 1939).24

A nemzetközi diplomáciai együttműködés, valamint a globális, kormányközi alapon 
működő nemzetközi szervezet tehát képtelen volt biztosítani Európa biztonságát, s meg-
akadályozni a II. világháborút. Ez fontos tanulság volt a későbbi integrációs folyamatok 
tekintetében. 

23  DAVIES, Norman: Európa Története. Budapest, 2001, osiris, 888–889.
24  Lásd részletesen: KISSINGER, Henry: Diplomácia. Budapest, 1996, Panem-mcGraw-Hill, 

Grafo, 244–245.

Palace of Nations, Genf. Ma az ENSZ európai központi épülete
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2.5. A Briand-terv

A két világháború közötti időszakban az európai konstrukció kialakításának legjelentő-
sebb, vezető politikai pozíciót betöltő letéteményese Aristide Briand francia külügymi-
niszter volt. 

A korabeli francia külpolitika legfontosabb motivációja a potenciális német veszély kikü-
szöbölése volt. Ezt a célt aktív és passzív (védekező) eszközökkel próbálták elérni.  Az 
1923-as rövid Ruhr-vidéki megszállást követően (Raymond Poincaré kormánya kezde-
ményezte az akciót, Briand éppen nem volt kormánytag) visszatértek a diplomácia esz-
közrendszeréhez. 1925-ben Aristide Briand francia, Gustav Stresemann német és Austen 
Chamberlain brit külügyminiszter hatékony közreműködésével létrehozták a Locarnói 
Egyezményt, melynek lényege, hogy Németország, Franciaország és Belgium kölcsö-
nösen lemondott az egymás elleni háborúról, ezzel megerősítve Németország nyugati 
határait.  Nagy-Britannia és Olaszország garanciát vállaltak az egyezmény biztosításá-
ra. Az egyezmény jó hatással volt a nyugat-európai államközi kapcsolatokra, Locarno 
„szelleme” pozitív, megnyugtató jövőt ígért, Németország belépett a Népszövetségbe. 
Németország keleti határai azonban nem képezték az egyezmény tárgyát, így implicit mó-
don azok a revízió potenciális tárgyát jelenthették. Ez Lengyelországban belpolitikai vál-
sághoz, a parlamentáris demokrácia összeomlásához, Jozef Pilsudski hatalomátvételéhez 
vezetett 1926-ban. 

A francia külpolitika azonban további biztosítékokat akart. Erre meg is volt minden 
okuk: Locarno után, 1927-ben feloszlatták a Szövetségesközi Katonai Ellenőrző Bizott-
ságot, amelynek feladata a német leszerelés ellenőrzése volt. Németország kezdett talpra 
állni, elindult a külföldi tőke beáramlása, magához tért az ipar, és elkezdődött a fegyver-

Aristide Briand Nantes-ban született 1862-
ben, polgári családban. Iskolaévei alatt jó 
barátságot kötött Jules Verne-nel. Szakszer-
vezeti aktivista volt, majd a Francia Szocia-
lista Párt tagja. Képviselővé először 1902-
ben választották. 1909 és 1929 között tíz 
(!) alkalommal töltötte be a miniszterelnöki 
tisztséget, mely legtöbbször magában fog-
lalta a külügyminiszteri pozíciót is. 1926-
ban a Locarnói Egyezmény kialakításáért 
Gustav Stresemann német külügyminiszter-
rel megosztva Nobel-békedíjat kapott.

Aristide Briand (1862–1932)



50 2. AZ EuRóPAI EGySÉGGONDOLAT TÖRTÉNETE A MáSODIK VILáGHáBORÚ VÉGÉIG 

kezés.25 ugyanebben az évben kezdett hozzá Franciaország a Maginot-vonal26 építéséhez. 
A felszín a béke megőrzéséről beszélt, a mélyben készülődött a háború. 

Briand azonban – más eszköze nem lévén – folytatta a diplomáciai offenzívát. 1927-ben, 
az Egyesült államok hadba lépésének 10. évfordulóján juttatta el szerződéstervezét Frank 
F. Kellogg külügyminiszternek, melyben leszögeznék, hogy a szerződő felek kötelezik ma-
gukat a vitás kérdések békés, diplomáciai megoldására. A szerződésből végül 1928-ba több-
oldalú megállapodás lett, s Briand–Kellogg-paktumként vonult be a diplomáciatörténetbe. 

Briand tehát európai regionális és globális békegaranciákban egyaránt gondolkodott. Eh-
hez a gondolatmenethez kapcsolódott az európai integrációról szóló tervezete is. A német 
veszély kiküszöbölésének egyik lehetséges megoldásaként ugyanis felvetette az európai 
unió létrehozásának lehetőségét. Először a Népszövetség közgyűlésén, 1929. szeptember 
5-én mondott beszédében vázolta fel az ötletet. Kifejtette, hogy nemcsak globális (mint a 
Népszövetség), hanem regionális szerveződésekre is szükség lenne, Európában is. Ez a szö-
vetség gazdasági együttműködésen alapulna, s nem érintené a tagállamok szuverenitását. 

A gondolatot Briand részletesen is megfogalmazta 1930 májusában a Népszövetség elé 
terjesztett memorandum formájában. Ez az előterjesztés több, mint a korábbi filozófiai gon-
dolatok sokasága, vagy tanácsadók által összeállított politikai konstrukció: egy kulcssze-
replő állam hivatalban lévő külügyminisztere vezette elő, formális javaslatként. 

25  KISSINGER, Henry: Diplomácia. Budapest, 1996, Panem-mcGraw-Hill, Grafo, 275. 
26  A francia hadügyminiszterről, André Maginot-ról elnevezetett védelmi rendszer, melyet Fran cia-

ország német és olasz határszakaszain épített ki az 1930-as években, mely a németek északi támadásai 
és légiereje következtében voltaképpen felesleges katonai beruházásnak bizonyult. 

Általános szerződés a háború igénybevételéről való lemondásról (1928)  
(Briand–Kellogg-paktum)

I. cikk. A Magas Szerződő Felek népeik nevében ünnepélyesen kijelentik, hogy a 
háborúnak a nemzetközi viszályok elintézése céljából való igénybevételét 
elítélik s egymáshoz való viszonyukban erről mint a nemzetközi politika 
eszközéről lemondanak. 

II. cikk. A Magas Szerződő Felek elismerik, hogy a közöttük esetleg felmerülő bár-
mely természetű vagy eredetű vitáknak vagy nézeteltéréseknek megoldását 
vagy elrendezését mindenkor csak békés úton szabad keresni. 

Forrás: HALMOSy Dénes: Nemzetközi szeződések 1918–1945. A két világháború közötti korszak és 
a második világháború legfontosabb külpolitikai szerződései.  Budapest, 1983, Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó – Gondolat Könyvkiadó, 283.
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A Briand-memorandum meghatározta a létrehozandó európai szövetség intézményeit. 
Eszerint választott, állandó Konferencia lenne a döntéshozó szerv, a végrehajtást az ál-
landó Politikai Bizottság biztosítaná. A tervezet hangsúlyt helyez a gazdasági együttmű-
ködésre, célként fogalmazódik meg a vámunió. A létrehozandó szövetség alaptermészetét 
illetően a memorandum nem fogalmaz egyértelműen: föderációt javasol, ugyanakkor azt 
hangsúlyozza, hogy a szervezet nem érintené a tagállamok szuverenitását. 

A memorandum a Népszövetség 27 európai tagállamától várt választ, de pozitív vissza-
jelzés egyedül Hollandiától érkezett. Az 1931-es év megpecsételte a memorandum sorsát – 

A francia kormány memoranduma az európai szövetségi rendszer  
szervezetésről (1930)  
(A Briand-memorandum)

„A kényszer, hogy Európa racionális alakítását a szerződésben szabályozott 
szolidaritás állandó rendszerével kell megteremteni, a népek biztonságára és jólétére 
vonatkozóan már egyedül azon körülményekből is következik, melyek a népek 
földrajzi elhelyezkedéséből adódnak, s hogy ezen a földrészen a népek tényleges 
szolidaritással kapcsolódjanak egymáshoz. (…)

…az előttünk levő kérdést teljes jelentőségében annak a vezérelvnek kell aláren-
delnünk, hogy az európai kormányok között megteremtendő szövetségi viszony beve-
zetése semmi esetre és semmilyen mértékben sem korlátozhatják a szuverén jogokat, 
melyek egy ilyen szövetség tagállamait megilletik…

Ki kell alakítani az »Európai Konferencia« népképviseleti és felelős intézményét, 
mely valamennyi európai kormány képviselőiből, a Népszövetség tagjaiból állna, és 
mint az európai unió állandóan ülésező, fontos vezető szerve kapcsolatban állna a 
Népszövetséggel…

állandó Politikai Bizottság formájában létre kell hozni egy végrehajtó szervet, amely 
az európai konferencia bizonyos számú tagjából áll, és amely gyakorlatilag az euró-
pai unió tanulmányozó szerveként és egyidejűleg végrehajtó eszközként szolgál. (…)

Mivel a gazdasági egység felé vezető úton minden továbblépési lehetőséget a biz-
tonsági kérdés határoz meg és ez szorosan összefügg a politikai egység megvalósí-
tásával, ezért az Európa szervezeti struktúráját meghatározó felépítési törekvésnek a 
politika területén kell kibontakoznia. Így nagy vonalakban Európa gazdaságpoliti-
káját is és különösképpen az európai országok vámpolitikáját is, ezen az alapon kell 
felépíteni. (…)

Az egység megteremtésére sohasem volt kedvezőbb és egyben sürgetőbb a pilla-
nat, mint most. A legfontosabb anyagi és morális problémák szabályozásával, melyek 
háborúhoz vezettek, Európa megszabadul azoktól a terhektől, amelyek oly nagy súly-
lyal nehezedtek mind lelkére, mind gazdaságára. Már most úgy tűnik, hogy Európa 
képes az új helyzetnek megfelelően cselekedni. Ez Európa számára döntő pillanat, 
amikor meghatározhatja sorsát.”

Forrás: Németh István: Európa-tervek. 1300–1945. Budapest, 2001, ELTE Eötvös Kiadó, 323–331.
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súlyosbodott a gazdasági világválság, a Népszövetség a japán–kínai konfliktus megoldására 
koncentrált, s nem utolsósorban Briand beteg lett, s még ebben az évben meghalt. Austin 
Chamberlain brit külügyminiszter a következő szavakkal búcsúzott tőle: „büszke volt ha-
zájára és féltékenyen őrizte annak kiváltságait. De büszkesége csak akkor nyert kielégülést, 
amikor Franciaország kilépett istennői szerepéből, hogy más nemzetek vezetője lehessen 
a béke és a civilizáció felé vezető úton. Senki nincs közöttünk, aki nyomába léphetne.”27

2.6. Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergi

A felszín alatt készülő rettenetes háborút Keynesen kívül egyetlen ember ismerte fel: a vi-
lágpolgár Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergi. 

Kalergi az amerikai Alfred Herman Fried Pánamerika című könyvéből kiindulva arra 
jött rá, hogy Európának egyetlen esélye van a túlélésre: az, hogy megszervezi önmagát. 
Szerinte Európa mind külső, mind belső forrásból óriási veszélyeknek van kitéve, és 
csak akkor kerülheti el az összeomlást, ha államszövetséggé szerveződik. Felvázolta, 
hogy Európát a gazdasági és politikai egység mentheti meg a rá leselkedő veszélyektől, 

27  Francia eredetije Dictionnaire Quillet. Paris, 1935. 602. Idézi DAVIES, Norman: Európa Törté-
nete. Budapest, 2001, osiris, 890–891.

Kalergi 1894. november 17-én Tokióban született, 
osztrák arisztokrata diplomata és japán felesége má-
sodik gyermekeként. Csehországban töltötte gyer-
mekkorát, a bécsi Theresianumban tanult, filozófiá-
ból doktorált. 1924-ben indította útjára Páneurópa 
című folyóiratát, közölte a Páneurópai Kiáltványt, 
mellyel világhírű lett. A páneurópai gondolat köré 
mozgalmat szervezett, Európa majdnem minden ál-
lamában létrejöttek egyesületek, amelyek aktivistái 
kongresszusokon találkoztak. 1933-ban Németor-
szágban betiltották műveit. Csehország annektálása 
után családjával Franciaországba, majd az Egyesült 
államokba menekült. 1946-ban tért vissza Európá-
ba, segédkezett az Európa Tanács kialakításában, 
mely nem váltotta be reményeit. 1950-ben első-
ként kapta meg az Aachen városa által alapított Ká-
roly-díjat. 1955-ben ő javasolta Európa himnuszául 
Beethoven Örömódáját. 1972-ben halt meg a vorarl-
bergi Schrunsban.

Richard Nicolaus 
Coudenhove-Kalergi  

(1894–1972)
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s bár utópikusnak hangzik a felvetés, tömegmozgalmat kell szervezni a megvalósítás 
érdekében. 

óriási lelkesedéssel vetette bele magát az általa elképzelt Európa felépítésébe: a két 
világháború között sajtókampányokat indított, támogatta helyi szervezetek kialakítását (a 
magyar Páneurópa Bizottság 1926. június 24-én alakult, elnöke a kormánypárti Lukács 

Páneurópai Kiáltvány

„Európai férfiak, európai nők!
Ütött Európa sorsdöntő órája!
Az európai gyárakban azért készítenek fegyvereket, hogy megöljék az európai férfi-
akat – az európai laboratóriumokban naponta állítanak elő mérges gázokat, hogy az 
európai gyerekeket és asszonyokat megmérgezzék. 

Eközben Európa érthetetlen könnyelműséggel játszik saját sorsával; megfoghatat-
lan vaksága miatt nem látja, mi vár rá; érthetetlen tétlenséggel hagyja, hogy azon leg-
szörnyűbb katasztrófa felé sodródjon, amely mindegyik földrészt eléri. 

Európa politikája egy új háború felé halad. (…) A megsemmisítő erejű háború, 
melyet az európai politika készít elő, a világháborút éppen oly mértékben fogja felül-
múlni, mint ahogy az felülmúlta a porosz–francia háborút. Ezen küzdelem színtere a 
levegő lesz, célja pedig az ellenséges nemzet kiirtása. A harc elsősorban a hátország 
városai, az asszonyok és a gyerekek ellen folyik. A legyőzött nemzeteket megsemmi-
sítik, a győztesek pedig halálos sebbel kerülnek ki ebből a tömeggyilkosságból. Ez a 
fenyegető háború Európa, valamint kultúrájának és gazdaságának teljes pusztulását 
jelenti. Helyébe más földrészek lépnek. 

A második veszély, amely a széttagolt Európát fenyegeti: az orosz hódítás. (…)
A harmadik nagy veszély Európa számára: a gazdasági összeomlás. Európa meg-

osztott államainak széttagolt gazdasága nem maradhat versenyképes az Amerikai 
Egyesült államok zárt gazdaságával szemben. Az európai belső vámok gátolják és 
megdrágítják a termelést. Mindezért Európa gazdasági egységeit a jövőben Amerika, 
Nagy-Britannia, Oroszország és Kelet-ázsia Európán kívüli gazdasági birodalmai ép-
pen úgy elnyomják, mint ahogy a kiskereskedőket a trösztök. (…)

Páneurópa megvalósulásához az alábbi út vezet:
Először: az európai államoknak a pánamerikai példa alapján történő csoportosulá-

sa; ez vagy a Népszövetségen belül (Németország belépését követően), vagy a pán-
amerikai példát követve egy páneurópai konferencia egybehívásával lenne lehetséges.

Másodszor: Európa országai között kötelező döntőbírói szerződések és kölcsönös 
határgaranciák megkötése.

Harmadszor: a közös keleti határ biztosítását szolgáló védelmi szerződés.
Negyedszer: vámunió előkészítése az európai országok bizonyos időszakonként – 

periodikusan – összeülő gazdasági konferenciája által. (…)”

Forrás: NÉMETH István – KOCSIS András: Fejezetek az Európa-gondolat történetéből. Coudenhove-
Kalergi Páneurópa-mozgalma, I. rész. Társadalmi Szemle, 52. évf. 1997. 10. szám, 57–61. 
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György nyugalmazott miniszter, alelnöke pedig Auer Pál nemzetközi jogász volt).28 A po-
litikai elit egy része és számos kiváló művész és értelmiségi támogatta őt, köztük Aristide 
Briand, Gustav Stresemann, Carlo Sforza volt olasz külügyminiszter, az író Thoman Mann, 
a költő Rainer Maria Rilke, Albert Einstein, Sigmund Freud és sokan mások. Felismerte a 
totalitarizmus veszélyeit, melyet a magyarul is megjelent Totális állam – totális ember című 
könyvében fogalmazott meg.29 A harmincas években azonban kezdeményezése kudarcra 
ítéltetett: az értelmiségi mozgalom erőtlennek bizonyult a háborús törekvésekkel szemben. 

A háború befejeződése után ismét aktív segítője lett az európai egységgondolat megva-
lósulásának. 1947-ben kezdeményezte az Európai Parlamenti Képviselők uniójának meg-
alakítását (Páneurópa unió), melynek főtitkára lett. A szervezet több szakadást ért meg, 
1965-ben lemondott tisztségéről. A hatvanas években kezdeményezte az Európai Közösség 
és az Európai Szabadkereskedelmi Övezet (EFTA) közötti tárgyalásokat egy európai vám-
unió érdekében. Egész életében az európai egységért harcolt: még megérte, hogy gondolatai 
és törekvései elindultak a megvalósulás felé. 

2.7. Ellenállási mozgalmak egységkoncepciói

A második világháború 1939. szeptember elsején tört ki, végképp kurdacra ítélve Briand, 
Kalergi, Keynes és mások béketörekvéseit. Európában elhallgatott a ráció, és megszólaltak 
a fegyverek. A háborúval szemben azonban már 1940-től kezdve sok európai országban 
ellenállási mozgalom bontakozott ki, melyek az agresszorokkal szembeni elvi állásfoglalás-
ként antifasiszta koncepciók keretében fogalmazódtak meg. Ideológiai szempontból ezek a 
csoportok a baloldaliság eltérő képét mutatták – szocialista és kommunista eszmék egyaránt 
kísérték tevékenységüket. 

A háború és a fasiszta-náci ideológia elleni küzdelem természetesen hozta magával az 
európai integráció kérdésének felvetését. A háború okaként ezek a mozgalmak egyértel-
műen Európa nemzetállamait és a nacionalizmus eszméjét jelölték meg. Következésképpen 
az elkövetkező háborúk megelőzése érdekében ezeket a nemzetállamokat fel kell számolni, 
s Európát egyetlen, nagyszabású föderációvá kell szervezni. A föderalizmus gondolatköre 
megjelent az olasz, a francia, a lengyel, a belga, a jugoszláv, a német és a holland ellenállási 
mozgalomban, hogy csak a legjelentősebbeket említsük.30

28  NÉMETH István – KOCSIS András: Fejezetek az Európa-gondolat történetéből. Coudenhove-
Kalergi Páneurópa-mozgalma, I. rész. Társadalmi Szemle, 52. évf. 1997. 10. szám, 50–77. o. 

29  CoUDENHoVE – KALERI, R. N.: Totális állam – totális ember. Budapest, 1937, Századunk 
kiadás.

30  A dokumentumokat lásd NÉMETH István: Európa-tervek.  1300–1945. 2001, Eötvös Kiadó, 
483–524.
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Az ellenállási mozgalmak Európa-koncepciónak leghíresebbike az Altiero Spinelli (1907–
1986) és Ernesto Rossi (1897–1967) által az olasz Ventotene börtönszigetén 1941-ben írt 
Ventotenei Nyilatkozat. Az antifasiszta tevékenységük miatt bebörtönzött politikai foglyok 
a háború utáni európai egység megteremtését követelő írásukat cigarettapapírra írták, s Ros-
si felesége – állítólag a melltartójában – csempészte ki a börtönből. A mozgalomban titkos-
írásos formában terjesztették, nyílt szövegként 1944-ben jelent meg.31 

Az ellenállási mozgalmak föderációs gondolatai nagy hangsúllyal szerepeltek az 1944-
ben Genfben tartott titkos nemzetközi konferenciájukon. Itt Spinelli és társai hangsúlyosan 
fogalmazták meg az európai föderáció létrehozásának szükségességét, elszántan készültek 
arra, hogy ha majd elhallgatnak a fegyverek, ébren tartják az egyesült Európa gondolatát, és 
elkezdik szervezni a föderációt. 

31  Lásd http://www.federalists.eu. 

Altiero Spinelli olasz kommunista, fö-
deralista politikus. 1924 és 1943 között 
politikai nézetei miatt a fasiszta rezsim 
börtönbe zárta. A háborút követően meg-
alapította a föderalista alapokon nyugvó 
Európa létrehozását szorgalmazó olasz-
országi mozgalmat. De Gasperi, Spaak 
és Monnet tanácsadója volt, tevékenyen 
részt vett az Európai Gazdasági Közösség 
előkészítésében. Az Európai Bizottság 
tagjaként 1970 és 1976 között az iparpo-
litikáért és a kutatásért felelős főbiztos. 
Három éven át az olasz kommunista párt 
képviselője az olasz parlamentben, majd 

1979-től európai parlamenti képviselő. Az ő nevéhez fűződik az Európai Parlament 
föderatív Európai uniót szorgalmazó szerződés javaslata, a Spinelli-terv.

Altiero Spinelli az Európai Parlamentben
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A ventotenei manifesztum (1941. július)

„A nemzetben ma már nem az emberek együttélésének történelmi termékét látják, 
amely egy hosszú folyamatnak köszönhetően szokásaiban és törekvéseiben viszony-
lagosan nagyfokú egységet ér el, megtalálva államában a legcélszerűbb formát, hogy 
a közösségi életet az egész emberi társadalomban megszervezze; nem, a nemzet isteni 
lény lett, egyfajta organizmus, amely csak saját létezésére és saját fejlődésére gondol-
hat anélkül, hogy bármilyen módon is foglalkozna az így másoknak okozott kárral. 
A nemzeti államok abszolút szuverenitása azt eredményezte, hogy mindegyikük veze-
tő szerepre törekszik, hiszen mindegyikük fenyegetve érzi magát a másik hatalmától, 
s mind nagyobb területet tekint „életterének”, amelyek hivatottak lennének számára a 
szabad mozgást és bizonyosságot biztosítani, hogy nem függnek senkitől. (…)

Az általános válság rövid, kemény időszakában (miközben az államok meggyen-
gülten a földön hevernek, a néptömegek megrettenve új jelszavakra várnak, és formá-
ba öntésre alkalmas, izzó, képlékeny tömeget alkotnak, és hajlanak arra, hogy igazi 
internacionalisták vezetése alá rendeljék magukat) a régi nemzeti rendszerekben leg-
kiváltságosabb körök, csellel vagy erőszakkal megkísérlik a nemzetközi érzelmek és 
szenvedélyek hullámának megfékezését, s a régi állami apparátusok újjáépítését. (…)

A probléma, amellyel meg kell birkóznunk, és amelynek megoldása nélkül minden 
egyéb haladás csak látszat, Európa szuverén nemzetállamokba való tagolódásának 
megszüntetése. A kontinens legtöbb államának összeomlása a német gőzhenger alatt 
már azonossá tette az európai népek sorsát, hiszen vagy mindannyian Hitler uralma 
alá kerülnek, Hitler bukása esetén pedig valamennyien forradalmi válsághelyzetbe 
sodródnak, amelyben már nem fognak ráismerni a merev, jól megkülönböztethető 
állami struktúrákra. A szellem emberei a korábbinál sokkal határozottabban gondol-
kodnak Európa föderatív újjászervezésében. Az elmúlt évtizedek kemény tapaszta-
latai azok szemét is felnyitották, akik nem akartak látni, és sok olyan körülményt 
megérleltek, amelyek kedvezőek eszménk számára. (…)”

In Németh István: Európa-tervek. 1300–1945. Budapest, 2001, ELTE Eötvös Kiadó, 491–496.

Összegzés

Bár a mai értelemben vett európai integráció történetének kezdőpontját általában 1945-re 
szoktuk datálni, az európai egység gondolata ennél sokkal régebbi. Már az ókori görög 
poliszok rendszerében is voltak jelei az integrációs törekvéseknek, s a középkorban is újra 
és újra felmerült az európai széttagoltság megszüntetésére való törekvés, melynek három 
alapvető oka van. Egyrészt, az európai egység biztosíték lehetett volna az egyes országok, 
politikai egységek közötti fegyveres konfliktusok megelőzésére, a békére, melyre oly sokan 
áhítoztak évszázadokon keresztül. Másrészt, Európát gyakran fenyegették kívülről érkező 
támadások (tatárok, törökök stb.), amelyek kivédéséhez az Európán belüli békés viszonyok 



2.7. ELLENáLLáSI MOZGALMAK EGySÉGKONCEPCIóI 57

és a hatékony együttműködés volt (lett volna) szükséges. Harmadrészt, voltak olyan idő-
szakok Európa történetében, amikor az európai egységgondolat a hatékony területszerzést 
próbálta elősegíteni (keresztes háborúk). 

Az európai egységgondolat a 20. századot megelőzően sokszor társult más eszmékkel, 
fogalmakkal. A középkorban az európai integráció eszméje leginkább a kereszténység gon-
dolatkörével fonódott össze (Respublica Christiana). Később a föderalizmus általános el-
veinek meghatározásával keveredett (Sully, Saint-Pierre, Saint-Simon). A közép-európai 
térségben pedig nem elsősorban az össz-európai egységre koncentráltak a gondolkodók, 
hanem a regionális egység megteremtésére is (Palacky, Eötvös, Kossuth, Naumann). 

A 20. század elején az első világháborút követően politikusok és gondolkodók egyaránt 
az integrációs gondolatban találták meg a konfliktusmegelőzés célravezető módszerét. 
A Népszövetség volt az első olyan globális szervezet, amely megpróbált fórumot teremteni 
a nemzetközi konfliktusoknak, de nem bizonyult hatékonynak. Coudenhove-Kalergi gróf 
megfogalmazta a veszélyeket, amelyeknek elhárításában egyedül az európai egység segít-
hetett volna. Mozgalmat is szervezett ennek érdekében, de áttörést elérnie nem sikerült. 
Aristide Briand francia külügyminiszter a magas diplomácia szintjére emelte az egység-
gondolatot a Népszövetségben előterjesztett javaslatával. Az integrációs eszme tehát az első 
világháború után koncentráltan volt jelen Európában, de mégsem sikerült áttörést elérni: a 
harmincas években fellángolt a nacionalizmus, s az évtized végén kitört a pusztító második 
világháború. A háború alatt megszerveződött ellenállási mozgalmak szintén az európai egy-
ségben, sőt, az európai föderáció megteremtésében látták a jövőt. Ha nem is föderáció, de 
az európai egység a második világháború után igazi esélyt kapott: a nagyhatalmak, a vezető 
európai hatalmak, s a gazdasági logika egyaránt abba az irányba mutatott, hogy eljött az in-
tegrációs gondolat gyakorlatba történő átültetésének az ideje. 

 � Kulcsfogalmak

 � Kérdések

1.  Hogyan nyilvánult meg a városállamok közötti szövetség az ókori Görögországban?
2.  Hogyan jelentkezett az egységre való törekvés Dante gondolatvilágában?
3.  Hogyan hatottak a keresztes háborúk az európai egységgondolatra?
4.  Milyen lokális példákat tud felsorolni a középkorban a politikai egység létrehozására?
5.  Milyen gondolatokat fogalmazott meg Rotterdami Erasmus a béke biztosításával kap-

csolatban?
6.  Milyen európai intézményeket tervezett Sully grófja?
7.  Milyen európai konstrukciót javasolt Saint-Pierre abbé?
8.  Mi a legfontosabb különbség Kant és Saint-Simon gondolatköre között?

amphiktüonész
univerzális monarcha 
Utrechti Unió

Örök béke (Kant)
Duna konföderáció
Népszövetség

Páneurópa-gondolat
Briand-memorandum
Ventotenei Nyilatkozat
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9.  Kik azok a közép-európai gondolkodók, akik az európai konstrukció kialakításában 
gondolkodtak?

10.  Hogyan lehet csoportosítani az európai egységet javasló írásokat, tervezeteket?
11.   Milyen kettősség jellemezte a két világháború közötti időszakot a háború és béke vo-

natkozásában?
12.  Milyen sikerek és kudarcok jellemezték a Népszövetség ténykedését?
13.  Milyen körülmények vezettek a Briand-terv előterjesztéséhez, majd kudarcához?
14.  Ki volt Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergi?
15.  Milyen integrációs gondolatkör jellemezte az ellenállási mozgalmak Európa-felfogását?



3. Európa a kettészakadt világban. 
A II. világháború utáni világpolitikai helyzet 
és annak hatása az európai egységesülési 
folyamatra, 1945–1949

„Jelenleg két nagy nép van a Földön, az oroszok és az angol- 
amerikaiak, amelyek ugyan különböző kiindulópontból, de 
mégis egy azonos cél felé haladnak… az amerikai a természet 
ellenállását győzi le… az oroszok ellenfelei az emberek. Az 
első a vadonnal harcol, az utóbbi a civilizációk ellen. Az elsőt a 
szabadság vezérli, az utóbbit a szolgaság. Mégis a gondviselés 
titkos előrelátása folytán arra hivatottak, hogy egy nap a világ 
felének sorsát a kezükbe vegyék.”

ALEXIS DE TOCQuEVILLE, 1835

A II. világháború vége az Európa-gondolat szorgalmazói számára – ekkor nagyon sokan 
voltak szerte Európában – a föderáció megteremtésének lehetőségét jelentette. Altiero 
Spi nelli ugyanakkor már a Ventotenei Nyilatkozatban felhívta arra a figyelmet, hogy 
a fegyverek elhallgatásának pillanatában ez a lelkesedés alábbhagy majd. Így is történt. 
A háború után a nemzetállamok többsége Nyugat-Európában vissza kívánt térni a régi 
gyakorlathoz – a hagyományos diplomáciához, az újjáépítés külső segítséggel történő, de 
alapvetően önálló megvalósításához. Két körülmény azonban elmozdította a folyamatot 
a holtpontról: a hidegháború és a németkérdés. A két tényezőt erősítette, hogy Európa, 
több ezer év óta először, kívülálló nagyhatalmak küzdelmének terepévé vált. A korábbi 
világhatalmak, mint a gyarmattartó Nagy-Britannia és Franciaország számára szokatlan 
és idegen volt az alkalmazkodás szerepe. Az Egyesült államok, mint a nyugat-európai 
térséget felszabadító nagyhatalom, kulcsszerepet játszott az újjáépítésben, és fokozatosan, 
a stabilizáció érdekében, az európai egységfolyamat támogatójává vált. 

A negyvenes évek a háború utáni rendezés és az integrációs folyamat útkeresésének idő-
szaka. Három területen indult el az európai együttműködés: a védelempolitika, a politika és 
a gazdaság területén. Ekkor keletkeztek az első fontos tapasztalatok az európai integrációt 
illetően – az Egyesült államok szerepéről, a részt vevő államok köréről, valamint az együtt-
működés lehetséges módszereiről. 

3.1. A világháborút követő esztendők

Stunde Null – nulladik óra. A német történelemben ez az elnevezése a II. világháborút lezáró 
kapitulációnak. 1945. május 8-án a Wermacht feladta a küzdelmet, elismerték Németország 
vereségét, és ezzel véget ért a hat esztendeig tartó, történészek szerint mintegy 50-60 millió 
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ember1 életét követelő világégés. Európa a háborús katasztrófa állapotában volt minden 
szempontból: az ipari termelés a töredékére esett vissza, elpusztultak a gépek, nem volt 
nyersanyag. A mezőgazdaság a háborús cselekmények és a munkaerő hiánya következtében 
szinte termelésképtelen volt.2 Megsemmisültek a kommunikációs vonalak, a vasút, a 
közút, a hidak nagy része. Elpusztultak a munkaképes férfiak tömegei. A lakosság éhezett, 
fázott, otthonaik összedőltek vagy megsérültek. Rengeteg volt a volt háborús övezetben a 
hontalan – a korábban Németország által megszállt területekről, a munkatáborokból és a 
koncentrációs táborokból tömegesen vándoroltak korábbi otthonaik felé, s 1945 őszétől 
elindult a Potsdamban elhatározott lakosságcsere is, mely elsősorban németek kitelepítését 
jelentette Lengyelországból, Csehszlovákiából és Magyarországról.

Európa a szovjet és az amerikai csapatok segítségével szabadult fel a német gőzhenger 
alól, ami hosszú távra meghatározta az öreg kontinens sorsát. Olyan országok, amelyek 

1  oRmoS mária: Németország története a 20. században. A német egységtől a német egységig. 
Budapest, 2008, Rubicon Könyvek, 288.

2  Csak Franciaország vonatkozásában a következő adatok állnak rendelkezésre 1944/45-re vo-
natkoztatva: az épületek egynegyede megsemmisült, mintegy egymillió család fedél nélkül maradt, 
az ipari termelés az 1938-as, utolsó békeév teljesítményéhez viszonyítva 38%-ra esett vissza, a 
mezőgazdasági termelés szintje is hasonlóan alakult. Lásd GAZDAG Ferenc: Franciaország törté-
nete, 1945–1995. Budapest, 1996, Zrínyi Kiadó, 15.

Berlin, 1945
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hatalmas gyarmatbirodalom vezetőiként3 (Nagy-Britannia, Franciaország) ötven évvel 
korábban még – mai kifejezéssel élve – globális szereplők voltak, képtelenek voltak 
megakadályozni a háború kirobbantását, és külső segítséggel tudtak csak véget vetni 
annak. A térség a történelemben először Európán kívüli nagyhatalmak hatalmi játszmáinak 
terepévé vált. Annak ellenére, hogy Európa továbbra is a világpolitikai események centruma 
maradt, gazdaságilag, katonailag és politikailag egyaránt alárendelt szerepre kényszerült; a 
szuperhatalmak kalkulációinak tárgya, alkuk színtere lett. 

A két nagyhatalom az Amerikai Egyesült államok és a Szovjetunió volt. A későbbi 
események ismeretében nehéz elképzelni, de 1945-ben viszonyuk nem volt egyértelműen 
ellenséges. Roosevelt amerikai elnök a háborús időszakban a második világháború utáni 
rendezést még az ún. „négy világcsendőr” együttműködésen alapuló koncepciója alapján 
képzelte el. A tervnek az volt a lényege, hogy a fő katonai és gazdasági erőket koncentráló 
államok – az uSA, Nagy-Britannia, a Szovjetunió és Kína – felelősek lennének a háború 
befejeztével a béke hosszú távú fenntartásáért.4 A fegyverek elhallgatása után azonban a 
második világháborús antifasiszta koalíció szétesett. Legyőzetett a közös ellenség, amellyel 
megszűnt az összekötő kapocs a korábban egy oldalon harcoló, de eltérő társadalmi, 
politikai és gazdasági berendezkedésű hatalmak között. A terv ellehetetlenülését okozta 
továbbá, hogy Roosevelt túlbecsülte a szövetségesek, de főleg Nagy-Britannia gazdasági 
és katonai erejét: a britek kiszorultak Indiából, Palesztinából s később Görögországból. 
Megváltoztak a politikai szereplők is. A Roosevelt, Churchill és Sztálin alkotta háborús 
triumvirátus megszűnt: Roosevelt meghalt, őt Harry Truman követte az uSA elnöki 
székében, Churchill pedig elvesztette a választásokat, s a második világháborút követő 
években „magánemberként” politizált. 

Az 1945 és 1947 közötti időszak a két nagyhatalom közötti kapcsolatok útkeresésének 
kora. Azt a tényt, hogy Európa nyugati fele a brit-amerikai érdekszférához, Kelet-Közép- 
és Kelet-Európa országai pedig a szovjet zónához tartozzanak, senki sem kérdőjelezte 
meg. A Szovjetunió „birtokon belül” volt az Elbától keletre, hiszen a szovjet csapatok 
szabadították fel a térséget. Az angolok és az amerikaiak úgy vélték, a Szovjetunió ún. 
indirekt uralmat gyakorol majd a térségben, hasonlóképpen az uSA karibi és a britek 
közel-keleti befolyásához.5 Mivel a győztes hatalmak elfogadták Jaltában a felszabadított 
Európáról szóló nyilatkozatot, amelyben az aláírók lefektették az érdekszférájukhoz tartozó 
országokban a demokrácia garanciáit, úgy gondolták, hogy hatékony lépéseket tettek a zóna 
szovjetizálása ellen. Sajnos, ez a későbbiekben elégtelennek bizonyult. 

3  Az angol, a holland, a francia és a portugál gyarmatbirodalom a második világháború végéig 
jórészt érintetlen maradt. utána azonban fenntarthatatlan volt a régi rend: a gyarmatok hevesen kö-
vetelni kezdték függetlenségüket, a háború meglazította a kapcsolatokat az anyaországokkal, a gyar-
mattartók meggyengültek. Az Egyesült államok és az újonnan alakult ENSZ is ellenezte magát a 
gyarmatosítás fogalmát: a fejlett országok demokratikus alapelvei éles ellentétben álltak azzal, hogy 
egy ország egy másik ország alávetettségében éljen. Gyarmati háborúk sora indult, amely nemcsak 
az érintett területeken, hanem az anyaországokban is mély nyomokat hagytak: a volt gyarmatokról 
érkező bevándorlók betelepülését gazdasági és társadalmi hatás kísérte, míg Franciaországban pél-
dául komoly belpolitikai hatást is gyakorolt. Lásd részletesen DAVIES, Norman: Európa története. 
Budapest, 2001, osiris, 1006–1009.

4  FISCHER Ferenc: A  kétpólusú  világ,  1945–1989. Tankönyv és Atlasz. Budapest–Pécs, 2005, 
Dialóg Campus Kiadó, 28. 

5  I. m. 59.
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Nyilatkozat a felszabadított Európáról

„A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének miniszterelnöke, az Egyesült 
Királyság miniszterelnöke és az Amerikai Egyesült Államok elnöke tanácskozásokat 
folytattak országaik népeinek, valamint a felszabadított Európa népeinek közös érde-
kében. Együttesen kinyilvánítják kölcsönös egyetértésüket aziránt, hogy a felszabadí-
tott Európa átmeneti bizonytalanságának időszakában a három kormány egybehangolt 
politikájával segíti a náci Németország uralma alól felszabadított európai népeket és 
a tengely volt európai csatlós államainak népeit abban, hogy sürgős megoldásra váró 
politikai és gazdasági kérdéseiket demokratikus eszközökkel oldják meg.

Európában a rend helyreállítását és a nemzetgazdasági élet átszervezését úgy kell 
megoldani, hogy az lehetővé tegye a felszabadított népeknek a nácizmus és fasizmus 
utolsó maradványainak megsemmisítését és a maguk választotta demokratikus intéz-
mények megteremtését. Az Atlanti Charta ama alapelvének megfelelően, amely sze-
rint minden népnek joga van arra, hogy megválassza azt a kormányformát, amelyben 
élni akar, vissza kell állítani mindazoknak a népeknek szuverén jogait és önkormány-
zatát, amely népeket ettől az agresszív nemzetek erőszakkal megfosztottak.

Ama feltételek javítása érdekében, amelyek mellett a felszabadított népek érvénye-
síthetik ezeket a jogaikat, a három kormány, valahányszor a körülmények azt meg-
követelik, együttesen támogatni fogja bármely felszabadított európai államnak vagy a 
tengely volt európai csatlós államainak népeit abban,
a) hogy megteremtsék a belső béke feltételeit;
b) hogy szükségintézkedéseket foganatosítsanak az ínséget szenvedő népek meg-

segítésére;
c) hogy a lakosság összes demokratikus elemeit széleskörűen képviselő ideiglenes 

kormányhatalmat létesítsenek, amely köteles minél előbb szabad választások 
útján a nép akaratának megfelelő kormányt alakítani;

d) hogy elősegítsék ilyen választások megtartását mindenütt, ahol ez szükségesnek 
mutatkozik.

A három kormány tanácskozni fog a többi egyesült nemzettel és az európai ideigle-
nes hatóságokkal vagy más európai kormányokkal, valahányszor az őket közvetlenül 
érdeklő kérdések megvizsgálására sor kerül.

Ha a három kormány úgy véli, hogy valamely felszabadított európai államban 
vagy a tengely valamely volt európai csatlós államában a körülmények ilyen eljárást 
szükségessé tesznek, a három kormány haladéktalanul megtanácskozza a szükséges 
intézkedéseket, hogy eleget tegyen a jelen nyilatkozatban lefektetett közös felelőssé-
gének.

Ezzel a nyilatkozatunkkal újból hitet teszünk az Atlanti Charta elvei mellett, meg-
erősítjük az Egyesült Nemzetek nyilatkozatához való hűségünket, valamint azon el-
határozásunkat, hogy a többi békeszerető nemzettel együttműködve felépítjük a jog 
elvein alapuló nemzetközi rendet, amely a békét, a biztonságot, a szabadságot és az 
emberiség általános jólétét szolgálja.
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A II. világháború után kialakult érdekszférákban az uSA és a Szovjetunió a feladataikat és 
a lehetőségeiket merőben eltérő módon értelmezték. Az Egyesült államok számára a béke 
legfontosabb garanciája a politikai életben a demokrácia, a gazdaságban a piacgazdaság és a 
szabad kereskedelem s a hozzá tartozó érdekszférában a „korlátozott hegemónia” volt (mint 
például Latin-Amerikában). Sztálin számára a biztonságpolitika kulcseleme a klasszikus, 
birodalmi érdekszféra-politika volt, amelynek keretében, övezetében biztosítani kell a 
Szovjetunióhoz hasonló politikai erők garantált uralmát s a biztonsági zóna geopolitikai 
kereteit.6 Belpolitikai összefüggésében Sztálin 1947-ig bizonyos fokú „önmérsékletet” 
tanúsított: bár támogatta a görög gerillaháborút és a francia és olasz kommunista pártokat, 
Kelet-Közép-Európában még nem segítette kizárólagos hatalomra a kommunista erőket 
(a térség legtöbb országában ebben az időszakban még koalíciós kormányok voltak, bár 
természetesen az erős kommunista befolyás jelen volt, különösen Lengyelországban), 
valamint Titót is önmérsékletre szólította fel Jugoszláviában az azonnali proletárdiktatúra 
bevezetését illetően. A Szovjetunió geopolitikai státusának javítása ügyében azonban 
kíméletlen volt: Törökországgal szemben területi igényekkel lépett fel azzal a céllal, hogy 
szovjet katonai támaszpontokat létesíthessen a Boszporuszon; csak Truman követelésére 
hagyták el csapatai Azerbajdzsánt; az ENSZ Biztonsági Tanácsának felszólítására vonultak 
ki Észak-Iránból; s még sorolhatnánk a példákat.7 

1945–46-ban az Egyesült államok és a Szovjetunió viszonya még tisztázatlan volt. Az 
amerikai külpolitika ebben az időszakban egyértelműen az „egységes világrend” (One 
World) álláspontján volt, miszerint külpolitikai kezdeményezéseik során az egész világ 
spektrumában gondolkodtak. A Szovjetunió lépései azonban túl sok ellenséges üzenetet 
hordoztak – az amerikai külpolitika alapvetését ezért sürgősen felül kellett vizsgálni. 
A fordulat 1947-ben következett be. George F. Kennan amerikai diplomata híres „hosszú 
távirata”, melyet a szovjet politikai rendszer természetéről még 1946 februárjában írt, 
1947 júliusában (irodalmi változatban) „mr. X.” név alatt megjelent a Foreign Affairs című 
folyóiratban.8 H. Freeman matthews amerikai külügyminisztériumi diplomata a Kennan 
által azonosított fenyegetés alapján határozta meg azon térségeket, amelyeket potenciálisan 
szovjet agresszió fenyeget, ezek: Finnország, Skandinávia, Kelet-, Közép- és Délkelet-
Európa, Irán, Irak, Törökország, Afganisztán, Szinkiang és Mandzsúria.9 1946/47 telén a 

6  I. m. 62. 
7  KISSINGER, Henry: Diplomácia. Budapest, 1996, Panem–McGraw–Hill–Grafo, 431–458. 
8  Lásd LuKACS, John: George F. Kennan. A Study of a Character. yale university Press, 2009. 
9  H. Freeman MATTHEWS-memorandum, „A szovjet irányvonal politikai elemzése a katonai 

kérdéseket illetően” 1946. április 1. In Foreign Relations, United  States,  1946.  I.  köt.,1169. Idézi 
KISSINGER, Henry: Diplomácia. Budapest, 1996, Panem–mcGraw–Hill–Grafo, 434. 

Midőn a három hatalom ezt a nyilatkozatot közzéteszi, egyben kifejezést ad ama 
reményének, hogy a Francia Köztársaság ideiglenes kormánya csatlakozhat majd 
hozzájuk a javasolt eljárásban.”

In Teherán, Jalta, Potsdam. Dokumentumgyűjtemény. Cibulevszkij, B. L. (szerk.). Budapest, 1969, 
Kossuth Könyvkiadó, 164–166.
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brit Attlee-kormány tájékoztatta az Egyesült államokat, hogy 1947 márciusa után képtelen 
tovább folytatni Görögország és Törökország gazdasági és katonai támogatását a szovjet 
előrenyomulás megakadályozása érdekében. Az amerikai és a szovjet értékek és érdekek 
kezdtek súlyosan összeütközni. Mindezek következtében Truman elnök 1947. március 
12-én közzétette a később róla elnevezett, de containment (feltartóztatási) doktrínának is 
nevezett amerikai külpolitikai stratégiát. Elkezdődött a hidegháború. 

Az Egyesült államok nemcsak a világháború katonailag győztes hatalmaként érte meg 
a második világháború végét, hanem – mivel területén nem zajlottak hadi események, s 
Európa legfőbb hadiszállítójaként is működött – rendkívül megerősödött gazdaságilag 
is. Az uSA 1940 és 1950 között 50%-kal növelte gazdasági teljesítményét, csökkent a 
munkanélküliség, az autóipari termelés 1946 és 1955 között évente megnégyszereződött. 
Az életszínvonal gyors javulást mutatott, 1949-re az amerikai családok felének volt 
autója.10 A háború végén sok amerikai közgazdász tartott attól, hogy a háború alatt 
hihetetlen növekedésnek indult amerikai gazdaság növekedése megáll, sőt, recesszióba 
süllyed. Mivel azonban Európának továbbra is óriási szüksége volt az amerikai termékekre, 
hiszen a háborús következmények miatt a termelés beindítása rövid távon lehetetlen volt, a 
gazdasági növekedés fennmaradt. A problémát nem a kereslet, hanem a fizetőképes kereslet 
hiánya jelentette. 

Az Egyesült államoknak, mint a nyugati értékrend és gazdasági rendszer vezető 
hatalmának, lehetősége és érdeke is volt, hogy kialakítsa a második világháborút követő 
nemzetközi gazdasági és politikai rendszert. A nemzetközi gazdasági rendszer kialakítása 
már jóval a háború vége előtt elkezdődött – 1941 augusztusában Roosevelt és Churchill 
aláírta az Atlanti Chartát, melyben kötelezettséget vállaltak arra, hogy a háborút követően 
visszaállítják a világkereskedelem multilaterális rendszerét. Ezen az elvi alapon szervezték 
meg 1944-ben az Egyesült államok-beli Bretton Woodsban (New Hampshire) azt a 
nemzetközi konferenciát, mely lefektette annak a dolláralapú nemzetközi pénzrendszernek 
az alapjait, amely egészen a hetvenes évek elejéig biztosította a részes valuták stabilitását. 
A nemzetközi pénzügyi rendszer kapcsolódó eleme volt a Nemzetközi Valutaalap11 
(International Monetary Fund, IMF) és a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank12 
(International Bank for Reconstruction and Development, IBRD, azaz Világbank). Az IMF 
eredeti feladata a különböző valuták közötti átváltási arányok szabályozása, valamint az 
országok között felmerülő fizetési nehézségek kezelése volt. A Világbankot arra a célra 
hívták életre, hogy a háború sújtotta országok számára az újjáépítéshez nyújtson segítséget, 
s később legfőbb feladata a világ legszegényebb országainak fejlesztése lett.13 

1947-ben pedig – az eredetileg egy világkereskedelmi szervezet kialakítására 
vonatkozó tervek időleges feladásával – megalakult a Nemzetközi Kereskedelmi és 

10  Az adatokat lásd a Library of Congress kutatási részlegének honlapján: http://countrystudies.us/
united-states/history-114.htm

11  A Nemzetközi Valutaalap honlapja www.imf.org
12  A Világbank honlapja www.worldbank.org
13  Ez az intézményrendszer megváltozott feladatkörrel, de a mai napig fennáll. Tevékenységét je-

lentős kritika övezi mind politikai (antiglobalizációs mozgalmak), mind pedig közgazdászszakmai 
szempontból. Lásd STIGLITZ, Joseph E.: A globalizáció és visszásságai. Budapest, 2003, Napvilág 
Kiadó. 
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Truman üzenete a Kongresszushoz, Washington, 1947. március 12. 

„…Az Egyesült államok külpolitikájának elsődleges célja olyan feltételek megte-
remtése, amelyek között mi és más nemzetek kialakíthatjuk a minden kényszertől 
mentes életmódot. Ez volt a Németország és Japán elleni háború alapvető tétje. Olyan 
országok felett arattunk győzelmet, amelyek arra törekedtek, hogy akaratukat és élet-
módjukat rákényszerítsék más nemzetekre. 

A kényszertől mentes nemzetek békés fejlődésének biztosítása érdekében az Egye-
sült államok vezető szerepet vállalt az Egyesült Nemzetek felállításában. Az Egyesült 
Nemzetek rendeltetése, hogy valamennyi tagjának lehetővé tegye a tartós szabadságot 
és függetlenséget. Nem fogjuk azonban céljainkat megvalósítani, ha nem vagyunk 
hajlandók segíteni a szabad nemzeteket szabad intézményeik és nemzeti integritásuk 
fenntartásában az agresszív mozgalmakkal szemben, amelyek arra törekszenek, hogy 
a totalitárius rendszert kényszerítsék rájuk. A szabad nemzetek megsegítése nem je-
lent többet, mint annak nyílt elismerését, hogy a totalitárius rendszereknek a szabad 
népekre közvetlen vagy közvetett agresszióval való rákényszerítése aláássa a nemzet-
közi béke és ennélfogva az Egyesült államok biztonságának alapjait. […]

Meggyőződésem, hogy segítségünknek elsősorban gazdasági és pénzügyi segély 
formájában kellene megnyilvánulnia, amely elengedhetetlenül szükséges a gazdasági 
stabilitáshoz és a politikai intézmények szabályszerű működéséhez. 

A világ nem változtathatatlan, és a status quo nem szent és sérthetetlen. De nem 
engedhetjük a status quónak ilyen kényszerítő módszerekkel vagy a politikai beszi-
várgás ürügye alatt való megváltoztatását, ami az Egyesült Nemzetek Alapokmányá-
nak megsértését jelenti. Azáltal, hogy segítjük a szabad és független nemzeteket sza-
badságuk fenntartásában, az Egyesült államok érvényt szerez az Egyesült Nemzetek 
Alapokmánya elveinek. […]

A totalitárius rendszerek csírái a nyomorúságból és szükségből táplálkoznak. 
A szegénység és [a] polgárháború rossz földjében terjednek el és növekszenek. Telje-
sen akkor fejlődnek ki, amikor a népben kihal a jobb jövőbe vetett remény. 

Nekünk életben kell tartani ezt a reménységet. 
A világ szabad népei ránk számítanak, hogy támogatjuk őket szabadságjogaik 

fenntartásában. 
Ha bizonytalan magatartást tanúsítunk vezető szerepünkben, veszélybe sodor-

hatjuk a világ békéjét – és bizonyosan veszélybe fogjuk sodorni saját nemzetünk 
jólétét is. 

Az események gyors alakulása nagy felelősséget rakott a vállunkra. 
Bízom abban, hogy a Kongresszus egyértelműen szembenéz ezzel a felelős-

séggel.” 

HALMOSy Dénes: Nemzetközi  szerződések,  1945–1982. Budapest, 1985, Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, 119–125. 
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Vámtarifa Egyezmény (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT). A GATT14 célja 
a vámcsökkentés és a nemzetközi kereskedelem átláthatóságának megteremtése (nem 
vámjellegű kereskedelmi korlátozások visszaszorítása) volt.15

Az Egyesült államok kezdeményezte a világpolitika intézményeinek kialakítását is. 
A Népszövetség utódjaként, még a második világháború során elindult egy olyan globális 
szervezet előkészítése, melynek legfőbb célja a nemzetközi béke és biztonság fenntartása, a 
nemzetek közötti kapcsolatok fejlesztése, a gazdasági, szociális, kulturális vagy emberbará-
ti jellegű nemzetközi feladatok megoldása, az emberi jogok védelme. Az 1945 februárjában 
lezajlott, több szempontból rendkívül fontos döntésekre jutó jaltai konferencián Roosevelt, 
Churchill és Sztálin megegyeztek a kialakítandó szervezet működésének alapelveiben, áp-
rilisban San Franciscóban összeült az alapokmányt előkészítő konferencia, s ugyanott 1945. 
június 26-án alá is írták az Egyesült Nemzetek Szervezetének alapokmányát. Az ENSZ, bár 
a világ népei közötti kooperáció elősegítésére hozták létre, néhány hónappal később már a 
készülődő hidegháború jegyében a szovjet–amerikai viták legfőbb színterévé vált. 

14  A GATT 1994-ben alakult nemzetközi szervezetté a Világkereskedelmi Szervezet (Word Trade 
Organisation, WTO) formájában.

15  Lásd CAmERoN, Rondo: A világgazdaság rövid története. Budapest, 1998, Maecenas köny-
vek–Talentum Kft., 437–440. 

Harry Dexter White (USA) és  
John Maynard Keynes (UK)  
a Bretton Woods-i konferencián, 1944
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3.2. Nyugat-Európa a hidegháború kezdetén

A második világháborút az Egyesült államok és a Szovjetunió, mint az európai térségen 
kívüli nagyhatalmak, nyerték meg, s csapataik Európában maradtak.16 Európa nyugati felét 
– melynek szimbolikus keleti határa az Elba folyó volt – az Egyesült államok katonai, 
gazdasági és politikai jelenléte határozta meg. Ennek megfelelően akkor is, s a hidegháború 
során végig döntő jelentőségű volt az európai egységfolyamat szempontjából, hogy az 
uSA hogyan viszonyul az európai egység kérdéséhez. Hasonlóképpen a hidegháborúhoz 
vezető „útkereséshez”, 1945 után nem volt konszenzus Washingtonban abban a kérdésben, 
hogy mi is legyen Európával. A State Department17 diplomatái érvek és ellenérvek 
sokaságát vonultatták fel abban a kérdésben, hogy az Egyesült államoknak ott kell-e 
maradnia Európában, s hogy a második világháború alatt felerősödött egységgondolatot 
fel kell-e karolni. A hidegháború egyre gyorsuló kialakulása a vitát abba az irányba 
mozdította el, hogy végül mindkét kérdésre igenlő válasz született – párhuzamosan az 
amerikai „egységes világrend” külpolitikai felfogás háttérbe szorulásával nőtt az európai 
integráció támogatottsága. William Clayton, amerikai gazdasági miniszterhelyettes, amikor 
1947-ben visszatért európai körútjáról, feljegyzésben foglalt állást amellett, hogy az 
Egyesült államoknak azonnali segélyprogramot kell kidolgoznia Európa számára, úgy az 
európai katasztrófa megelőzése, mind pedig az amerikai gazdasági érdekek okán.18 1948 
februárjában George F. Kennan – aki néhány évvel korábban a „hosszú táviratot” írta – az 
amerikai külügyminisztérium politikai tervezőcsoportjának vezetőjeként úgy látta, hogy 
Európa három lehetséges út közül választhat. Az egyik a német hegemónia, a másik a 
szovjet fennhatóság, a harmadik pedig egy olyan európai (az adott körülmények között 
szükségképpen nyugat-európai) föderáció létrehozása, amely lehetővé teszi Németország 
ellenőrzését.19 Az Egyesült államok tehát mind Németország ellenőrzése, mind pedig a 
szovjet fenyegetés következtében indokoltnak látta a nyugat-európai országok közötti 
együttműködés elmélyítésének támogatását. 

16  Az 1945 utáni katonai jelenlét azonban eltérő mértékű volt, s ez nagy szerepet játszott az évtized 
végén a Nyugat-Európában elharapózó félelem kialakulásában. Az uSA ugyanis gyorsan elkezdte 
a csapatkivonásokat, 12,5 millió főről 1,7 millióra csökkentette jelenlétét 1947-re. A Szovjetunió 
ugyan akkor lassabban és kevésbé vonult ki területéről: 12 millió főről 1948-ig 3,5 millióra csökken-
tette a Vörös Hadsereg létszámát. Lásd GAZDAG Ferenc: Európai integráció és külpolitika. Buda-
pest, 2005, osiris, 90–91.

17  Az Egyesült államok Külügyminisztériumának elnevezése. 
18  CLAyTON, William, a Gazdasági Ügyek Minisztériuma miniszterhelyettesének feljegyzése: 

„Az európai válság.” In MEZEI Géza: Európa kettészakítása és a kétpólusú nemzetközi rend születése 
(1945–1949). Európa és a hidegháború a dokumentumok tükrében. Budapest, 2001, Új Mandátum 
Könyvkiadó, 250–252. 

19  Lásd HARPER, John L.: The American Visions of Europe: Roosevelt, Kennan, Acheson. Cam-
bridge, 1994, Cambridge university Press. Idézi MEZEI Géza: A helyreállított Európa. Európa-építés 
és  egységstratégiák  a Marshall-tervtől  a Nizzai  Szerződésig. Budapest, 2001, Osiris, 62. További 
adalék az uSA integrációpárti politikájának alátámasztásához, hogy a negyvenes évek végére általá-
nosan elfogadottá vált az a nézet az amerikai külpolitikusok körében, hogy bármely európai nemzet, 
amely hegemón pozícióba kerül Európában, veszélyt jelent az uSA biztonságára. Az integráció éppen 
ez ellen hat, tehát támogatandó. Lásd GAZDAG Ferenc: Európai integráció és külpolitika. Budapest, 
2005, Osiris, 83. 
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Nyugat-Európa országainak második világháború utáni belpolitikai folyamataiban 
négy általános trend mutatkozott meg: a hagyományos politkai erők visszaszorulása, a 
kereszténydemokrácia megerősödése, a szocialista pártok útkeresése, valamint a kommunista 
pártok megerősödése. A hagyományos politikai erők, elsősorban a liberális és a konzervatív 
pártok visszaszorultak. A kereszténydemokrata pártok lazítottak egyházi kapcsolataikon, 
és új lendületet kaptak: Olaszországban Alcide de Gasperi stabilizálta a Democrazia 
Christianát, Franciaországban ebben a politikai családban működött a Robert Schuman-
féle Mouvement Républicain Populaire (MRP), valamint a gaullista Rassemblement du 
Peuple Francais (RPF). Nyugat-Németországban a volt kölni főpolgármester, Konrad 
Adenauer és Ludwig Erhard nevével fémjelzett Christlich Demokratische Union (CDU) 
a nyugatnémet politikai élet máig meghatározó erejévé vált. A kereszténydemokrata 
gondolatkör és vezető politikusai az európai egységfolyamat meghatározó alakjai voltak. 
A nyugat-európai szocialista és szociáldemokrata pártok többsége felülvizsgálta korábbi 
osztályharcos nézeteit, és a szociális igazságosságot tette programja középpontjába. 
Kivételt jelent ez alól a Kurt Schumacher által vezetett nyugatnémet Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands (SPD), mely az ötvenes évek végéig nem változtatott programján.20 
A legnagyobb fejfájást azonban a nyugat-európai kommunista pártok okozták: a második 
világháború után megtartott választásokon megerősödtek, különösen Olaszországban és 
Franciaországban. Ezeket a pártokat a Szovjetunió anyagilag és stratégiailag is támogatta. 
A 40-es évek végére azonban, a Truman doktrína meghirdetése után, valamint a szovjet 
agresszió erősödésével, Nyugat-Európában „ugyanúgy kidobták őket a kormányból, ahogy 
Kelet-Közép-Európában kidobták a nem kommunista pártokat a kormányból”.21

Nyugat-Európában két „nagy” ország volt a motorja a második világháború utáni 
rendezésnek, így az integrációs folyamatoknak is: Nagy-Britannia és Franciaország. Nagy-
Britannia kétségkívül a legjelentősebb morális tőkével került ki a háborúból: végig és 
következetesen ellen tudott állni a hitleri gőzhengernek. A britek háborús szimbólumának, 
Winston Churchillnek ugyanakkor a választók „hálátlanságával” kellett szembenéznie, 
amikor 1945-ben pártja elvesztette a választásokat. Mivel azonban a győztes Munkáspárt 
és a konzervatívok között külpolitikai kérdésekben jelentős véleménykülönbség nem volt, 
a brit Európa-elképzeléseket a későbbiekben is ő határozta meg leginkább. Churchill ún. 
„három kör” elmélete szerint Nagy-Britannia elsődleges partnere a Brit Nemzetközösség, 
utána következik az „angolul beszélő világ” (uSA és Kanada), s végül az egyesült Európa. 
A britek nagyhatalmi tudata megvolt, a nagyhatalmi státusa azonban nem: a gazdasági 
és pénzügyek katasztrofális állapotban voltak, a Nemzetközösség pedig felbomlóban. 
A negyvenes évek legnagyobb paradoxona az volt, hogy Európa megteremtésének 
letéteményese az uSA bizalma és az erkölcsi tőke miatt a britek voltak, ők ugyanakkor 
kívülállóként tekintettek az Egyesült Európára.22

20  A váltás 1959-ben, a híres bad-godesbergi program keretében történt meg, amikor a párt sza-
kított a marxista elvekkel. Lásd ORMOS Mária: Németország története a 20. században. A német 
egységtől a német egységig. Budapest, 2008, Rubicon Könyvek, 304.

21  DINAN, Desmond: Europe Recast. A History of the European Union. Boulder, London, 2004, 
Lynne Rienner Publishers, 16. 

22  GAZDAG Ferenc: Európai integráció és külpolitika. Budapest, 2005, Osiris, 67.
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Franciaország a második világháború alatt morális válságba került: a kollaboráns 
Vichy-kormány támogatói és az ellenállás főszereplője, Charles de Gaulle Szabad Francia 
Köztársasága közötti feszült ellentét miatt. Az országot a gazdasági összeomlás és politikai 
káosz jellemezte. A volt gyarmatok elvesztését a franciák belpolitikai kudarcként élték meg, 
s ez nagyban meghatározta a rendkívül instabil pártrendszer fejlődési irányát. A szövetséges 
hatalmak és az ellenállás sikere volt, hogy Franciaország győztesként kerülhetett ki a 
II. világháborúból. Pozíciója nem is volt hasonlítható 1945-ben Nagy-Britanniához: 
nélküle tartották meg a jaltai sorsdöntő konferenciát, s a britek kijárására kaphatott 
megszállási területet Németországban. Franciaországban a hangulatot a germanofóbia és a 
bosszúvágy jellemezte: minden eszközt felhasználtak arra, hogy Németország újjáéledését 
megakadályozzák. Európa-koncepcióikat tehát elsősorban a németek ellenőrzésének 
lehetősége határozta meg.23

A harmadik „nagy” ország, Olaszország legyőzötten került ki a második világháborúból. 
Bár a kormány már 1943 nyarán fegyverszünetet kötött a szövetségesekkel, szuverenitását 
csak a békeszerződés aláírása, 1947 februárját követően kezdte visszanyerni. Olaszország 
fokozatosan tért vissza az európai közéletbe, le kellett számolnia Mussolini örökségével.24 
Az országot az 1950-es évekig vezető kereszténydemokrata mozgalom és annak vezetői 
aktív támogatói, de nem meghatározói voltak az európai egységfolyamatnak. 

A Benelux államok, mint a két világháború elszenvedői, már korábban kezdeményezték 
egymás között a gazdasági együttműködés elmélyítését. 1921-től Belgium és Luxemburg 
között már gazdasági unió állt fenn. Hollandiával a két ország 1944-ben vámuniós 
megállapodást írt alá, mely 1948-ban valósult meg részlegesen.25 A Benelux államok tehát 
saját integrációs tapasztalataik és rossz történelmi emlékeik következtében az európai 
egység következetes támogatói voltak. 

Az északi országokat (Dánia, Norvégia, Svédország, Finnország) hagyományosan 
brit-centrikus kapcsolatrendszere és a formálódó északi együttműködés a kezdetekkor tá-
vol tartotta az európai integrációs intézményrendszertől. Az Ibériai-félsziget államaiban a 
diktatúrák egészen a hetvenes évekig fennmaradtak: Portugáliában a Salazar-rendszert csak 
1974-ben döntötték meg, Franco és diktatúrája Spanyolországban csak 1975-ben szűnt meg 
létezni. Görögországban a polgárháború nyomta rá a bélyegét az 1940-es évekre, a stabi-
lizáció ezt követően lassan következett be, s később katonai puccsra is sor került. Ezek az 
országok tehát szóba sem kerültek az integrációs folyamat indulásakor. 

A fenti nyugat-európai „gyorsfénykép” alapján tehát nyilvánvaló, hogy Nagy-Britannia 
és Franciaország vállalhatta a térség rendezésének helyi főszerepét a második világháború 
után. Volt azonban egy harmadik, „passzív” főszereplő is: a teljes legyőzöttség állapotában 
levő Németország. 1945. május 8-án megszűnt a német államiság. A megszálló hatalmak – 
az Egyesült államok, a Szovjetunió, Nagy-Britannia és a britek által bevont Franciaország – 
nem akartak átmeneti német hatalmi centrumot létrehozni. Dwight D. Eisenhower tábornok, 

23  GAZDAG Ferenc: Európai integráció és külpolitika. Budapest, 2005, Osiris, 70–75. 
24  HORVáTH Jenő: Az olasz külpolitika Európa-pilléréről. In KISS J. László – GáLIK Zoltán 

(szerk.): A huszonötök Európái. Budapest, 2005, osiris Kiadó, 226–264. 
25  SZŰCS Anita: Kisállami dilemmák a nagyhatalmak árnyékában. In KISS J. László – GáLIK 

Zoltán (szerk.): A huszonötök Európái. Budapest, 2005, Osiris Kiadó, 36–80. 



70 3. EURÓPA A KETTéSZAKADT VILÁGBAN

az amerikai zóna katonai kormányzója kijelentette: „Németországot nem felszabadítása 
céljával szálljuk meg, hanem mint egy legyőzött ellenséges országot.”26 

Németországot az eredeti, 1944-ben Londonban kidolgozott tervek szerint három 
szektorra osztották volna fel.27 Később a franciák számára is kihasítottak egy területet az 

26  oRmoS mária: Németország története a 20. században. A német egységtől a német egységig. 
Budapest, 2008, Rubicon Könyvek, 288. 

27  Németország sorsát illetően több forgatókönyv is létezett a háború alatt, illetve közvetlenül utá-
na. A megvalósult zónafelosztáson kívül nagy hatással volt az amerikai Henry Morgenthau (pénz-
ügyminiszter, 1934–1945) nevéhez fűződő terv, mely szerint karthágói békét kellene Németországra 
kényszeríteni (területi felosztás, teljes ipari leszerelés stb.). A Szovjetunió számolt még egy egységes, 
semleges Németország kialakításának lehetőségével is. A Németország sorsára vonatkozó koncep-

Nyilatkozat a német szuverenitás birtokbavételéről a megszálló hatalmak által, 
1945. június 5. 

„A német haderő, amelyet szárazföldön, vízen és a levegőben egyaránt végérvényesen 
legyőztek, feltétel nélkül kapitulált, a háborúért felelős Németország nem képes to-
vább ellenszegülni a győztes hatalmak akaratának. Ezáltal elértük Németország fel-
tétel nélküli kapitulációját, s azt, hogy aláveti magát minden elvárásnak, melyet most 
vagy a későbbiekben vele szemben támasztanak. 

Németországban nem létezik központi kormány vagy hatóság, mely képes lenne 
átvállalni a felelősséget a rend fenntartásáért, az ország igazgatásáért és a győztes ha-
talmak követeléseinek végrehajtásáért. […]

Az Egyesült Királyság, az Amerikai Egyesült államok, a Szovjet Szocialista Köz-
társaságok Szövetsége és a Francia Köztársaság Ideiglenes Kormánya ezennel át-
veszi a legfelsőbb kormányhatalmat, ide értve a német kormány teljes hatáskörét, 
a hadsereg főparancsnokságát és a tartományok, városok és községek vezetésének, 
közigazgatásának és hatóságainak parancsnokságát. A kormányhatalomnak és a szu-
verenitásnak az előbbiekben megnevezett célokért történő átvétele nem eredményezi 
Németország annektálását. Az Egyesült Királyság, az Amerikai Egyesült Államok, 
a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének kormányai és a Francia Köztár-
saság Ideiglenes Kormánya később határozza meg Németország vagy bármely más, 
jelenleg német kézen levő terület határait. […]

A szövetséges képviselők pótlólagos politikai, közigazgatási, gazdasági, pénz-
ügyi, katonai és egyéb kívánalmakat rónak ki Németországra, melyek annak totális 
vereségéből adódnak. A szövetséges képviselők, illetőleg az arra szabályszerűen fel-
hatalmazott személyek vagy hivatalnokok kiáltványokat, parancsokat, rendeleteket 
bocsáthatnak ki, melyekben pótlólagos elvárásaikat rögzítik, és e nyilatkozat többi 
rendelkezését ismertetik. Minden német hivatal és a német nép is tartozik a szövetsé-
ges képviselők elvárásait feltétel nélkül teljesíteni, és minden efféle kiáltványt, paran-
csot, rendeletet és rendelkezést feltétel nélkül követni.”

In mEZEI Géza: Európa kettészakítása és a kétpólusú nemzetközi rend születése (1945–1949). Euró-
pa és a hidegháború a dokumentumok tükrében. Budapest, 2001, Új Mandátum Könyvkiadó, 84.
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amerikai és az angol szektorból. Az idézett Berlini Nyilatkozat szerint a szövetségesek 
közösen gyakorolták a Németország feletti fennhatóságot, a koordináció érdekében 
felállították a Szövetségesközi Ellenőrző Bizottságot (SZEB), mely fontos kérdésekben 
egyhangú döntésre volt kötelezett. A német kérdés a két nagyhatalom közötti legfontosabb 
és leglátványosabb ütközési pont volt. Ez abból adódott, hogy Németország sorsa a háborút 
követően rendezetlen maradt. Nem írtak alá békeszerződést, s az évek során eltérő stratégiák 
láttak napvilágot a terület sorsát illetően, amelyeket természetesen már a hidegháborús 
logika diktált. 

Az 1945 júliusában Potsdamban tartott utolsó közös konferencián a négy nagyhatalom 
Németországot illetően még megegyezett a megszállás alapelveiben, de mivel az Egyesült 
államok felfüggesztette a szovjetek által annyira várt ingyenes szállítmányokat, valamint 
a kölcsönbérleti programot,28 továbbá végrehajtották az első amerikai atomrobbantást, a 
bizalmatlanság fokozódott. A Szovjetunió a saját zónájából – mivel a szövetségesek az 
első világháború tapasztalatai alapján vonakodtak nagyarányú jóvátételt megállapítani – 
megkezdte a megmaradt német ipar leszerelését és elszállítását.29 A másik három zónában 
szabadon szerveződő CDu és SPD vezetőit itt üldözték, vezetőit letartóztatták. A szovjet 
zónában létrejött a Szocialista Egységpárt (SED), melynek vezetője, Walter Ulbricht 1946 
áprilisában az egypártrendszer bevezetését tűzte ki célul.30 Egyértelműen látszott tehát az 

ciókról lásd FISCHER Ferenc: A kétpólusú világ, 1945–1989. Tankönyv és Atlasz. Budapest–Pécs, 
2005, Dialóg Campus Kiadó, 69–72. 

28  Az Egyesült államok 1941–45 között ezen program keretében szállított hadianyagokat és ellát-
mányt Nagy-Britanniának, a Szovjetuniónak és más, szövetséges országoknak.

29  oRmoS mária: Németország története a 20. században. A német egységtől a német egységig. 
Budapest, 2008, Rubicon Könyvek, 293–296. 

30  DAVIES, Norman: Európa története. Budapest, 2001, osiris, 1000. 

1. térkép: A megosztott Németország, 1945.
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alapvetően kétféle berendezkedés a négy zónában, de Németország sorsa csak 1948–49-ben 
dőlt el. 

Az európai egységfolyamat tehát a háborús katasztrófa, a hidegháború és a gyarmati 
rendszer felbomlásának közepette indult el. Nagyon fontos megjegyezni, hogy a különböző 
nyugat-európai regionális, valamint transzatlanti szervezetek megalakulása csak visszate-
kintve tűnik egyértelmű, egy irányba mutató folyamatnak. Számos szervezet alakult több 
együttműködési területen, de a megalakulás pillanatában egyáltalán nem volt világos, hogy 
az adott intézmény mennyire lesz sikeres, vagy éppen milyen hamar tűnik el a történelem 
süllyesztőjében. 

Az áttekinthetőség kedvéért a következőben nem (csak) az egyes szerződések, szerve-
zetek időbeni logikáját követjük. Három jól azonosítható területen kezdődött el ugyanis az 
együttműködés a nyugat-európai országok között: a katonapolitika, a klasszikus politika 
és a gazdaság területén. „Normál” körülmények között az újjáépítés, vagyis a gazdasági 
együttműködés játszotta volna a főszerepet. A hidegháború azonban felülírta ezt a logikát: 
a katonapolitikai együttműködés kiemelt szerepet kapott. 

3.3. A katonapolitikai együttműködés, 1947–1949

1945 után Európában a biztonság megteremtése volt a legfontosabb. A második világháborút 
követő két esztendő az újjáépítés kezdetét, Európa regionális hatalmainak (Nagy-Britannia, 
Franciaország) vezetővé válását s főleg a hidegháborút hozta magával. Mivel a Szovjetunió 
nem bizonyult még egészen egyértelműen ellenségnek (még nem vetette át a hatalmat 
Kelet-Közép-Európában kommunista pártokkal, s még nem volt atomfegyvere), a biztonság 
elsősorban a Németországgal szembeni biztonságot jelentette. A korabeli fotókat nézve, 
s Németország akkori politikai, gazdasági és nemzetközi jogi státusát tekintve ezek a 
félelmek eltúlzottnak is tűnhetnek. ugyanakkor érdemes arra gondolni, hogy Németország 
pontosan 20 évvel az I. világháború végét követően kezdte meg a II. világháborút, mely 
akkor is elképzelhetetlennek tűnhetett. Nyugat-Európa tehát egy esetleges újabb német 
agresszió ra próbált először felkészülni. A kérdés csak az volt, hogy mindezt hogyan tegye. 
Vajon hogyan kezdődjön az együttműködés a biztonság megteremtése érdekében, mely 
(nyugat-)európai államok vegyenek benne részt (illetve melyek képesek a részvételre), s 
az Egyesült államok részt vesz-e benne, vagy sem? A kérdésekre még nem született meg 
a válasz, de biztosítékokra szükség volt. Nagy-Britannia és Franciaország 1947. március 
4-én a franciaországi Dunkerque-ben írta alá azt a szerződést, amely biztosította a szerződő 
feleket arról, hogy amennyiben Németország megsértené leszerelési és demilitarizációs 
kötelezettségeit, veszélyeztetné a békét, vagy német agresszió fenyegetné a szerződő felek 
valamelyikét, akkor a másik fél – természetesen az ENSZ tagságból fakadó kötelezettségeikkel 
összhangban – azonnal a segítségére siet.31 A Truman-doktrína meghirdetése azonban új 
világpolitikai helyzetet teremtett: sürgetővé vált Nyugat-Európa – immár a szovjet veszéllyel 
szembeni – biztonságának megteremtése. Az angolok diplomáciai offenzívát indítottak az 
uSA bevonása érdekében, akik egyelőre óvatosan reagáltak. A nyílt felelősségvállalás 

31  A brit–francia szövetségi szerződés. Dunkerque, 1947. március 4. In HALMOSy Dénes: Nem-
zetközi szerződések, 1945–1982. Budapest, 1985, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 116–118.



3.3. A KATONAPOLITIKAI EGyÜTTMŰKÖDÉS, 1947–1949 73

elmaradt, a megegyezés ugyanakkor sürgető volt: az 1948 februárjában lezajlott prágai 
puccs felgyorsította a tárgyalásokat. A regionális védelem egyelőre önálló, nyugat-európai 
megteremtésének céljából 1948. március 17-én megszületett a Brüsszeli Szerződés, immár 
Nagy-Britannia, Franciaország, valamint a Benelux államok részvételével.32 Ez a szerződés 
már kitért arra, hogy a szerződő felek együttműködést alakítanak ki a gazdasági tevékenység 
összehangolására, a társadalombiztosítással kapcsolatos egyezmények megkötésére, 
valamint a kulturális kapcsolatok fejlesztésére. A szerződés tehát egyszerre tartalmazta 
a regionális együttműködés, valamint a kölcsönös védelem szabályozását. A szerződés 
németellenes éle inkább a francia belpolitika okán került bele a szerződésbe – a védelem 
egyértelműen a Szovjetunióval szemben volt szükséges.33

A negyvenes évek végén a szovjet–amerikai kapcsolatok jelentősen megromlottak. 
A Truman-doktrína meghirdetése után, 1947 áprilisában Sztálin még úgy nyilatkozott, hogy 
a gazdasági rendszer különbözősége ellenére nem lehetetlen a két ország együttműködése.34 
A retorika és a politikai valóság azonban lényeges különbségeket mutatott: A Truman-
doktrínához szorosan kapcsolódó Marshall-tervet, melyet az Egyesült államok 1947 
júniusában hirdetett meg, igazából Nyugat-Európa számára tervezték. Az Egyesült 
államok is a kettős beszéd eszközével élt: még nem volt hajlandó az „egységes világrend” 
(One  World) víziójára rácáfoló, egyértelmű elhatárolódásra a szovjet érdekszférától, 
konkrét lépései már ellentmondtak ennek. Politikai és pénzügyi tevékenysége már csak 
olyan térségekre koncentrálódott, ahol nem volt jelen a Vörös Hadsereg. Byrnes amerikai 
külügyminiszter már 1946 szeptemberében úgy nyilatkozott, hogy „elérkezett az ideje 
annak, hogy a háborús feleslegek eladásának kérdésében nyugat-európai barátainknak és 
Olaszországnak segítsünk ahelyett, hogy kiterjesztenénk ezeket az anyagi segítségeket 
Kelet-Európa számára”.35 Az Egyesült államok leírta Kelet-Közép-Európát. 

A két nagyhatalom közötti erőviszonyok leginkább Németországot illetően mutatkoztak 
meg. Bár nem volt előre elhatározott terv Németország kettészakítása, a négy zóna 
működése során egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy feloldhatatlan ellentét feszül a szovjet 
és a nyugati zónák megszervezése között. Az 1948. február-márciusban Londonban 
tartott konferenciákon, melyek a marshall-segély elosztását konkretizálták, döntés 
született arról, hogy a segélyprogramba a három nyugati zónát is bevonják. ugyanekkor 
született a Brüsszeli szerződés, mely a nyugat-európai együttműködés kezdeteit mutatta. 
Sztálin ezután kivonta a szovjet képviselőt a Szövetséges Ellenőrző Bizottságból, mely a 
konszenzusos döntési kötelezettség miatt már korábban is működésképtelennek bizonyult. 
Kezdett kialakulni a gyakorlatban és formálisan36 is a szovjet és a nyugati zóna, melyben 
„zavaró pontot” egyedül Berlin speciális státusa jelentett. Bár a német fővárost kizárólag 
a Vörös Hadsereg foglalta el, az 1944–45-ben aláírt négyhatalmi megállapodások 

32  Szerződés a gazdasági, szociális és kulturális együttműködésről és az együttes védelemről. 
Brüsszel, 1948. március 17. In HALMOSy Dénes: Nemzetközi szerződések, 1945–1982. Budapest, 
1985, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 144–147. 

33  GAZDAG Ferenc: Európai integráció és külpolitika. Budapest, 2005, osiris, 103–109.
34  FISCHER Ferenc: A kétpólusú világ, 1945–1989. Tankönyv és Atlasz. Budapest–Pécs, 2005, 

Dialóg Campus Kiadó, 105.
35  I. m. 103. 
36  1946. december 2-án írták alá az amerikai és a brit zóna összevonására vonatkozó megállapodást 

(Bizónia), melyhez 1948-ban csatolták a francia zónát (Trizónia). 
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következtében nem képezte a szovjet zóna szerves részét, hanem az ország egészéhez 
hasonlóan négy megszállási övezetre oszlott. Mivel úgy tűnt, hogy a három nyugati zóna 
a nyugat-európai gazdasági rendszerbe készül betagozódni – melynek legnyilvánvalóbb 
megjelenése az 1948. június 20-án egységesen bevezetett valutareform volt (melyről nem 
tájékoztatták a Szovjetuniót) – Sztálin stratégiai döntésre határozta el magát. Leningrád és 
Sztálingrád második világháború alatti blokádjaira adott késői válaszként 1948. június 23-
án lezárták Nyugat-Berlin szárazföldi és vízi elérhetőségét. Arra számított, hogy a várost 
sikerül kiéheztetni, majd egyesíteni, és teljes egészében a szovjet zónához csatolni, mellyel 
a Szovjetunió megerősíti nemzetközi tekintélyét. Elszámította magát: az uSA légi úton 
szervezte meg a város(rész) ellátását.37

A blokád 1949. május 4-én ért véget, a Szovjetunió belátta, hogy akciója sikertelen volt. 
A több mint egy évig tartó berlini válságnak azonban messzemenő következményei let-
tek. 1949 folyamán formálisan is létrejött a két Németország: a volt nyugati zónák Német 
Szövetségi Köztársaság (Bundesrepublik Deutschland, BRD, NSZK), a szovjet zóna pedig 

37  2,2 millió ember ellátását kellett megszervezni. 1948 júniusa és 1949 októbere között 277 728 
berepülést hajtottak végre, 2,1 millió tonna árut szállítottak be, melynek 67%-a szén volt. A berepülé-
sek során „mindössze” 24 gép zuhant le, és 76 pilóta vesztette életét. A pilóták a berepülések köze-
pette a gyerekekre is gondoltak – kis ejtőernyőkkel felszerelt csokoládét szórtak le leszállás közben. 
Lásd FISCHER Ferenc: A kétpólusú világ, 1945–1989. Tankönyv és Atlasz. Budapest–Pécs, 2005, 
Dialóg Campus Kiadó, 109–115. A két meglevő nyugat-berlini reptér mellé építettek egy harmadikat: 
a Tegelt. Bezárását 2012-re tervezik. 

A berlini légihíd
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Német Demokratikus Köztársaság (Deutsche Demokratische Republik, DDR, NDK) névvel 
alakult meg. Berlin státusa sokáig vitatott maradt.38 A berlini blokád „pszichológiai” követ-
kezményeként fontos megemlíteni, hogy a nyugatnémet közvélemény ekkor „barátkozott” 
meg a megszálló hatalmakkal, az amerikaiakat ekkor kezdték el barátként kezelni.39

A brüsszeli szerződés aláírását követően a britek tovább szorgalmazták az Egyesült 
államok bevonását a nyugat-európai védelem megteremtésébe, hiszen a szovjet veszély 
egyértelműen nőtt. A brüsszeli szerződés elégtelenségét mutatta, hogy a tárgyalások már 
1948. március végén – igaz, egyelőre csak Nagy-Britannia, az uSA és Kanada részvételével 
– elkezdődtek. A britek diplomáciai erőfeszítései sikeresnek bizonyultak: mivel korábban 
az amerikai alkotmány nem tette lehetővé, hogy az Egyesült államok békeidőben katonai 
szövetséghez tartozzon, 1948 júniusában Arthur H. Vandenberg michigani szenátor 
javaslatára a Szenátus úgy módosította az alkotmányt, hogy ez lehetséges legyen. Az 
uSA így jogilag és politikailag is készen állt a transzatlanti védelmi rendszer kiépítésére. 
1948 júliusában – tehát már a berlini blokád kezdetén megkezdődtek a NATO-t előkészítő 
tárgyalások. 

Az 1949. április 4-én 12 ország (Amerikai Egyesült Államok, Belgium, Dánia, Egyesült 
Királyság, Franciaország, Hollandia, Izland, Kanada, Luxemburg, Norvégia, Olaszország, 
Portugália) által alapított szervezet a hidegháború főszereplője lett. 

38  A berlini falat 1961 augusztusában építették, amely a hidegháború egyik legjelentősebb szim-
bólumává vált. Hidegháborús vicc is tükrözi Berlin megosztottságát: „Mondj egy szigetet a Vörös- 
tengeren! Nyugat-Berlin.” 

39  oRmoS mária: Németország története a 20. században. A német egységtől a német egységig. 
Budapest, 2008, Rubicon Könyvek, 313. 

Észak-atlanti Szerződés (Washington, 1949. április 4.)

„5. cikk. A Felek megegyeznek abban, hogy egyikük vagy többjük ellen, Európában 
vagy Észak-Amerikában, intézett fegyveres támadást mindannyiuk elleni támadásnak 
tekintik; és ennélfogva megegyeznek abban, hogy ha ilyen támadás bekövetkezik, 
mindegyikük az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 51. cikke által elismert 
jogos egyéni vagy kollektív védelem jogát gyakorolva, támogatni fogja az ekként 
megtámadott Felet vagy Feleket azzal, hogy egyénileg és a többi Féllel egyetértésben 
azonnal megteszi azokat az intézkedéseket – ideértve a fegyveres erő alkalmazását is 
–, amelyeket a békének és a biztonságnak az észak-atlanti térségben való helyreállítása 
és fenntartás érdekében szükségesnek tart. 

Minden ilyen fegyveres támadást és az ennek következtében foganatosított minden 
intézkedést azonnal a Biztonsági Tanács tudomására kell hozni. Ezek az intézkedések 
véget érnek, ha a Biztonsági Tanács meghozta a nemzetközi béke és biztonság 
helyreállítására és fenntartására szükséges rendszabályokat.” 

In HALMOSy Dénes: Nemzetközi szerződések, 1945–1982. Budapest, 1985, Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, 75–178.
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A frissen alakult Nyugat-Németország azonban még nem tagozódott be a szövetségi 
rendszerbe. Az NSZK nem volt szuverén állam. A katonai kormányzat megszűnt, de a 
megszállási politika felügyeletére főbiztosokat neveztek ki, s ők ellenőrizték a leszerelés, 
a Ruhr-vidék, a jóvátétel, a külügyek és a külkereskedelem ügyeit.40 A Saar-vidék francia 
ellenőrzés alá került. 

3.4. A gazdasági együttműködés kezdetei: az OEEC

Nyugat-Európa gazdaságainak második világháború utáni állapota siralmas volt. Bár – 
ahogy már írtuk – a kölcsönbérleti programot (melynek keretében az Egyesült államok 
hadianyagot és ellátást szállított európai partnereinek) 1945 augusztusában leállították, 
az uSA az ENSZ keretében folytatta a szállítást.41 Bár Nyugat-Európának további 
nyersanyagokra, fogyasztási cikkekre, valamint berendezésekre lett volna szüksége, 
tartalékai kimerültek, pénzük azonban (a gyors pénzromlás következtében elsősorban 
dollárral kellett volna fizetni) nem volt. Elsősorban az Egyesült államok jött szóba ismét, 
amely segíthetett, ott azonban a politikusok azon része, akiknek nem volt pontos képük az 
európai állapotokról, vonakodott további segítséget nyújtani. ugyanakkor a szovjet és az 
amerikai fél közötti egyre ellenségesebbé váló viszony abba az irányba mutatott, hogy az 
Egyesült államok nem maradhat távol Európa problémáinak megoldásától: nem engedhető 
meg, hogy a nyomor a kommunista pártok további megerősödését szolgálja. Nem volt 
megengedhető továbbá, hogy Németország nyugati szektoraiban továbbra is fennmaradjon 
az éhínség. Meggondolandó szempont volt továbbá, hogy az Egyesült államok gazdasága 
évek óta jelentős mértékben termelt az európai piacra, ahol a fizetőképes kereslet hiánya 
amerikai gazdasági problémákat is okozott volna. 

Miután Truman elnök meghirdette a feltartóztatási doktrínát, a gazdasági programnak 
már külpolitikai stratégiai háttere is volt. George Marshall, az Egyesült Államok külügy-
minisztere (korábban vezérkari főnök) 1947. június 5-én a Harvard Egyetem tanévzáróján 
elmondott beszédében nagyszabású segélyprogramot hirdetett Európa számára.

A beszéd előirányozta az amerikai segítségnyújtást, s nagyon fontos az a kitétel, hogy 
nem az Egyesült államok akarta kitalálni, hogy az elosztás hogyan és miként történjen, azt 
a támogatás címzettjeinek hagyta meg. A támogatandó országok köre szintén nem pontosan 
került meghatározásra a beszédben. Korábban említettük, hogy az Egyesült államok 
politikusai a retorika szintjén még nem használtak ellenséges nyelvezetet a Szovjetunióval 
szemben, a gyakorlatban azonban már ezen logika alapján intézkedtek. A rendkívül gyorsan, 
még a beszéd elhangzásának hónapjában Párizsban megrendezett konferenciára Molotov 
szovjet külügyminiszter százfős delegáció élén érkezett olyan tárgyalási mandátummal, 
hogy a Szovjetunió számára kétoldalú tárgyalásokat eszközöljön ki. Moszkvának, bár 

40  A Nemzetközi Ruhr Hatóság – melynek kialakítását elsősorban a franciák erőltették – voltaképpen 
az NSZK megalakításának a feltétele volt 1949-ben. Célja a német nehézipar ellenőrzése. Az NSZK 
felháborodva vette tudomásul megalakítását, de kiszolgáltatottságuk következtében elfogad ták. Lásd 
mEZEI Géza: Európa kettészakítása és a kétpólusú nemzetközi rend születése (1945–1949). Európa és 
a hidegháború a dokumentumok tükrében. Budapest, 2001, Új Mandátum Könyvkiadó, 70–76. 

41  united Nations Relief and Rehabilitation Administration (uNRRA), az ENSZ Segélyezési és 
Újjáépítési Hivatala. 
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Marshall külügyminiszter Harvard Egyetemen mondott beszéde, 1947. június 5. 

„…Ami az európai rekonstrukció kívánalmait illeti, az életekben esett fizikai kárt, a 
városok, gyárak, bányák és vasútvonalak látható pusztulását, már lelkiismeretesen 
felbecsülték, ám az elmúlt hónapok során világossá vált, hogy a látható pusztulás alig-
hanem kevésbé súlyos következményekkel járt, mint az európai gazdaság egész szer-
kezetének szétesése. Az elmúlt tíz évben a feltételek igencsak abnormálisan alakultak. 
A lázas háborús készülődés, majd a még lázasabb erőfeszítések a háború alatt a nem-
zetgazdaságok minden területére kiterjedtek. A felszerelések megrongálódtak vagy 
tökéletesen elavultak. Az önkényes és destruktív náci uralom alatt minden termelé-
si egységnek a német háborús gépezet érdekeit kellett szolgálnia. A régóta fennálló 
kereskedelmi kötelékek, magánintézmények, bankok, biztosítótársaságok és hajózási 
vállalatok mind eltűntek a tőkevesztés, az államosítások vagy egyszerűen a háborús 
pusztítás miatt. Sok országban, alapjaiban rendült meg a bizalom a helyi pénznem 
iránt. Európa gazdasági szerkezete a háború alatt végképp összeomlott. […]

Amellett, hogy általában véve milyen demoralizáló hatással jár a kialakult helyzet, 
és milyen zavarokhoz vezethet az érintettek kétségbeesése, világos kell legyen, miféle 
következményekkel jár mindez az Egyesült államok gazdaságára. Magától értetődő, 
hogy az Egyesült államoknak mindent el kell követnie, ami módjában áll, hogy se-
gédkezzék a világ normális gazdasági egészségének visszaállításában, hiszen anélkül 
nincs sem gazdasági stabilitás, sem biztos béke. Politikánk nem valamely ország, ha-
nem az éhség, a nyomor, a kétségbeesés és a káosz ellen irányul. Céljaként a világ 
működő gazdaságának újjáélesztését kell kitűznünk, hogy kialakulhassanak azok a 
politikai és társadalmi feltételek, amelyek közepette létezhetnek szabad intézmények. 
Egy ilyen segítség nem épülhet az egyes válságok elszigetelt kezelésére. Bármilyen 
formáját választja is majd kormányunk, közbelépésünknek a gyógyulást, nem pedig 
csak az átmeneti enyhülést kell elhoznia. Bármely kormány szeretne csatlakozni az 
újjáépítés feladatához, bizonyos vagyok benne, hogy az Egyesült államok kormánya 
részéről teljes együttműködési készséggel fog találkozni. Azon kormányok viszont, 
amelyek manőverei arra irányulnak, hogy más országok talpra állását gátolják, nem 
várhatnak tőlünk segítséget. Továbbá azok a kormányok, politikai pártok vagy cso-
portosulások, amelyek az emberi nyomorúság meghosszabbításán fáradoznak, hogy 
abból politikai vagy más természetű hasznot csikarjanak ki, számíthatnak majd az 
Egyesült államok szembenállására. […]

Kormányunk nem látná sem helyénvalónak, sem hatékonynak azt, ha egyoldalúan 
dolgozna ki programot Európa gazdasági helyreállítására. Ez az európaiak dolga. 
A kezdeményezésnek úgy gondolom, Európából kell származnia. Országunk szere-
pe az európai program kimunkálásához nyújtott baráti segítség kell legyen, később 
pedig a program támogatása, amennyiben számunkra az kivitelezhetőnek bizonyul. 
A program legyen közös vállalkozás, amely számos vagy az összes európai nemzet 
egyetértését élvezi. 

In mEZEI Géza: Európa kettészakítása és a kétpólusú nemzetközi rend születése (1945–1949). Eu-
rópa és a hidegháború a dokumentumok tükrében. Budapest, 2001, Új Mandátum Könyvkiadó, 
253–255.



78 3. EURÓPA A KETTéSZAKADT VILÁGBAN

nagy szüksége lett volna az amerikai forrásokra az újjáépítéshez, nem fűlött a foga ahhoz, 
hogy multilaterális tárgyalások keretében jusson amerikai hitelhez, egy sorban a legyőzött 
Németországgal. A hitel- és segélyprogram továbbá súlyos kockázatot is jelentett volna 
mind a Szovjetunió, mind pedig a csatlósállamok számára: amerikai gazdasági és politikai 
befolyást a térségben. Ezért a Szovjetunió (bár tényleg mérlegelte a lehetőséget) az 
elutasítást választotta – így izolálta mind magát, mind pedig a kelet-közép-európai térség 
országait a nyugati világtól.42 A szükséges forrásokat jóvátételből biztosította. Magyarország 
például ahelyett, hogy az újjáépítéshez forrásokat kapott volna, maradék ipari kapacitását a 
Szovjetunióba kellett szállítsa. 

1. táblázat: A Marshall-segély országonként, 1948–1951 (millió dollár)43

Az európai (immár világosan nyugat-európai) integrációt szorgalmazó erők óriási lelke-
sedéssel tekintettek az amerikai segélyprogram elé. Mivel Európára volt bízva az elosztás 
megszervezése, a lehetőség adott volt egy hatékony gazdasági integrációs szervezet lét-

42  FISCHER Ferenc: A kétpólusú világ, 1945–1989. Tankönyv és Atlasz. Budapest–Pécs, 2005, 
Dialóg Campus Kiadó, 101–106.

43  GAZDAG Ferenc: A Marshall-terv. Rubicon, 1991/9, 10–13. 

Ország Adomány Hitel összesen %

Közvetlen 
segély

Feltéte- 
lekkel

Ausztria 488 4 – 492 4,8
Belgium + Luxemburg 8 476 52 537 5,2

Anglia 1 799 530 346 2 675 26,2

Dánia 191 9 31 231 2,3

Franciaország 1 807 61 191 2 060 20,0

NSZK 953 219 2 1 174 11,4

Görögország 386 – 1 387 3,8
Izland 10 4 3 17 0,2

Írország 11 – 128 139 1,4

Olaszország 873 84 74 1 043 10,0

Hollandia + Indonézia 711 32 151 893 8,7
Norvégia 153 11 35 199 1.9

Portugália – 8 25 35 0,4

Svédország – 82 20 103 1,0

Svájc – – – – –

Trieszt 30 – – 30 0,3

Törökország – 17 71 89 0,5

Egyéb – 51 – 51 0,3

Nem megjelölt 116 – – 116 1,1

Összesen 7 537 1 591 1 132 10 260 100,0
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rehozására. Jean Monnet, aki az ötvenes években az Európai Közösség megalkotója lett, 
úgy gondolta, hogy a Marshall-tervet végrehajtó szervezet legfőbb intézménye, a tagállami 
kormányok képviselőiből álló közgyűlés lenne, mely egyhangúlag dönt, de kialakítanának 
egy ötfős végrehajtó bizottságot is. Paul-Henri Spaak, aki az OEEC első elnöke volt, kibő-
vítette volna a szervezet hatáskörét az áruk, a tőke és a szolgáltatások szabad áramlásának 
irányába. Több résztvevő ország, élükön Nagy-Britanniával, hevesen ellenezte a nemzeti 
szuverenitás tervezett megnyirbálását. Így a konferencia amerikai javaslatra kormánykö-
zi szervezetté alakult, s a föderalisták reményei szertefoszlottak. Az Európai Gazdasági 
Együttműködési Szervezet (Organisation for European Economic Coooperation, OEEC) 
18 ország részvételével44 1948. április 16-án Párizsban jött létre, és 1948 és 1951 között 
mintegy 13,6 milliárd dollárt osztott el.45 A szervezet legfontosabb intézménye a tagállami 
kormányok képviselőiből álló Tanács volt, mely egyhangú határozatokkal hozott döntést. 
A kormányközi jelleget az is erősítette, hogy a forrásokat a tagállami kormányok kezel-
ték, tehát közvetetten az ő befolyásukat erősítette, és nem magát a szervezetét. 1949-ben 
az Egyesült államok kifejezte elégedetlenségét az OEEC működésével kapcsolatban, mi-
vel az kizárólag a források elosztásával foglalkozott, és nem törődött a tagállamok közötti 
gazdasági együttműködés elősegítésével, valamint a szabad kereskedelem előmozdításával. 
Ezután erre a folyamatra is hangsúlyt fektettek: 1950 és 1955 között a tagállamok közötti 
szabad kereskedelem aránya 60%-ról 84%-ra nőtt.46 Az OEEC keretében jött létre továbbá 
a rendkívül sikeres Európai Fizetési unió (European Payments union, EPu), melynek célja 
az európai valuták konvertibilitásának megteremtése (1958-ra ez sikerült is), a mennyiségi 
korlátozások megszüntetése és a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok multilaterálissá alakí-
tása volt. Az OEEC miután teljesítette a Marshall-segélyhez kapcsolódó elosztó és koordi-
nációs funkcióját, 1961-ben átalakult. A szervezet alapjain létrejött a Gazdasági és Együtt-
működési Szervezet (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD), 
a világ fejlett gazdaságait tömörítő szervezet, mely az alapító államokon kívül az Egyesült 
államokat és Kanadát is magában foglalta.47

Az OEEC tehát elvégezte feladatát, az európai integrációs folyamatban azonban nem 
váltotta be a hozzá fűzött reményeket, melynek alapvetően két oka volt. Először is, tizen-
nyolc szereplő túlságosan soknak bizonyult komolyabb együttműködésre, legalábbis ami a 
kezdeti lépéseket illeti. Túl heterogén csoportot alkotott, és főleg a két vezető nyugat-eu-
rópai hatalom, Nagy-Britannia és Franciaország elképzelései között feszült éles ellentét. 
Másodszor, nem csupán arról volt szó, hogy a britek nem akartak lemondani szuvereni-
tásuk egy kis részéről sem, hanem arról, hogy egyszerűen nem érdekelte őket az integrá-
ció, a „Nagy-Európára” vonatkozó elképzelések. Pedig Nyugat-Európában és az Egyesült 
államokban is konszenzus uralkodott abban a kérdésben, hogy az egység brit vezetéssel 
képzelhető csak el, s az uSA többször jelezte Nagy-Britanniának, hogy amennyiben szem-

44  Ausztria, Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Franciaország, Görögország, Hollandia, Izland, 
Írország, Luxemburg, Norvégia, Olaszország, Portugália, Svédország, Svájc, Törökország, és Nyu-
gat-Németország (megalakulása előtt Bizónia, illetve Trizónia közös képviselője). Olaszországhoz 
való csatlakozása előtt önálló tag volt Trieszt is.

45  mEZEI Géza: Európa  kettészakítása  és  a  kétpólusú  nemzetközi  rend  születése  (1945–1949). 
Európa és a hidegháború a dokumentumok tükrében. Budapest, 2001, Új Mandátum Könyvkiadó, 57. 

46  Az OECD honlapja, mely részletesen ismerteti a szervezet előtörténetét is: www.oecd.org
47  magyarország 1996 óta oECD tagállam. 
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behelyezkednek a nyugat-európai együttműködésre vonatkozó erőfeszítésekkel, akkor a 
Marshall-terv szellemét sértik meg.48 Jean Monnet olyannyira csalódott az OEEC működé-
sében, hogy szófordulatává vált az „ez egy OEEC-ügy” kifejezés, mely azt jelentette, hogy 
semmi sem lesz belőle.49

3.5. A politikai integráció sikertelen kísérlete: az Európa Tanács

A politikai együttműködés a nemzetközi kapcsolatok klasszikus módszere. Bár a legsür-
getőbb feladat a második világháború után a biztonságpolitikai és a gazdasági együttmű-
ködés kialakítása volt, a klasszikus nemzetközi politika eszköztára sem merült feledésbe. 
A második világháború alatt és után a föderalizmus eszméje hatotta át az Európa-eszme 
híveinek a gondolkodásmódját. A föderalisták a háborús pusztítás után rögtön az Euró-
pai Egyesült államokban, azaz a föderális állam azonnali létrehozásában mint a pusztító 
háborúkat okozó nemzetállam meghaladásának egyetlen lehetséges módszerében gondol-
kodtak. A föderalizmus a második világháború után mozgalommá szerveződött; 1946-ban 
megalakult legfontosabb szervezetük, az Európai Föderalisták uniója (union of European 
Federalists). Sajátos módon a föderalizmus programját egy brit politikus fogalmazta meg: 
Winston Churchill híres, Zürichben megtartott beszédét tartják a föderalizmus legplasztiku-
sabb összefoglalásának. 

Winston Churchill Zürichben, 1946. szeptember 19. 

48  mEZEI Géza: Európa kettészakítása és a kétpólusú nemzetközi rend születése (1945–1949). Eu-
rópa és a hidegháború a dokumentumok tükrében. Budapest, 2001, Új Mandátum Könyvkiadó, 58. 

49  DUCHENE, Francois: Jean Monnet. The First Statesman of Interdependence. New york, 1994, 
Norton, 169. 
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Winston S. Churchill zürichi beszéde, 1946. szeptember 19. 

„Európa tragédiájáról kívánok beszélni Önöknek. Ez a nemes kontinens, amely egé-
szében véve a Föld legszebb és legmagasabb szinten megművelt térségeit öleli fel, 
s amelyet mérsékelt és kiegyensúlyozott klíma jellemez, a nyugati világ nagy múltú 
fajának az otthona. A keresztény hit és a keresztény etika kútfője. Benne gyökerezik 
mind az ókor, mind a modern idők kultúrájának, képzőművészetének, filozófiájának 
és tudományának legjava. […]

És miféle sors jut Európa osztályrészéül? A kisebb államok egy része kétségtelenül 
egész sikeresen talpra állt, de szélesen elnyúló területeken az elgyötört, éhező, elcsi-
gázott és megzavarodott emberek hatalmas reszkető tömegei nézik szájtátva városaik 
és otthonaik romjait, s pásztázza a sötét látómezőket, félvén valamilyen új veszede-
lemtől, zsarnokságtól vagy rémuralomtól. […]

Mindazonáltal van egy gyógymód, amelyet, ha széles körben és spontánul elfogad-
nának, csodálatosan átalakítaná az egész színteret, s néhány év leforgása alatt ugyan-
olyan szabaddá és boldoggá tenné Európát vagy nagyobb részét, mint amilyen szabad 
és boldog a mai Svájc. Miben áll ez a hatásos gyógymód? Abban, hogy teljes egészé-
ben, vagy amennyire lehet, újrateremtjük az európai családot, és ellátjuk egy olyan 
struktúrával, amely lehetővé teszi, hogy békében, biztonságban és szabadságban él-
jen. Valamiféle Európai Egyesült államokat kell felépítenünk. […]

Most mondok valamit, ami meg fogja hökkenteni Önöket. Az európai család újra-
teremtésének folyamatában az első lépés a partneri viszony kialakítása kell legyen 
Franciaország és Németország között. Franciaország csak így szerezheti vissza erköl-
csi vezető szerepét Európában. Európa újjáéledése elképzelhetetlen egy szellemileg 
nagy Franciaország és egy szellemileg nagy Németország nélkül. […]

Ebben a sürgető feladatban Franciaországnak és Németországnak kell magához ra-
gadnia a kezdeményezést. Nagy-Britannia, a Brit Nemzetközösség, a hatalmas Ame-
rika és, bízom benne, Szovjet-Oroszország – mert ez lenne az igazi – az új Európa 
barátai és támogatói kell hogy legyenek, lándzsát törvén az élethez és a ragyogáshoz 
való jog mellett. Ezért mondom Önöknek: Támadj fel, Európa!”

In mEZEI Géza: Európa kettészakítása és a kétpólusú nemzetközi rend születése (1945–1949). Eu-
rópa és a hidegháború a dokumentumok tükrében. Budapest, 2001, Új Mandátum Könyvkiadó, 
416–419. 

Churchill beszédével kapcsolatban több tényezőt érdemes figyelembe venni. Ahogy már 
fentebb is említettük, Churchill ekkor a brit ellenzék vezetője volt, ezenkívül már az 
Egyesült államokban, Fultonban tartott beszédében (melyben híres vasfüggöny hasonlatát 
fejtette ki) kijelentette, hogy semmiféle hivatalos küldetése nincsen, csak a maga nevében 
beszél.50 ugyanakkor még ebben a pozícióban is jelentős mértékben meghatározta a brit 

50  mEZEI Géza: Európa kettészakítása és a kétpólusú nemzetközi rend születése (1945–1949). Eu-
rópa és a hidegháború a dokumentumok tükrében. Budapest, 2001, Új Mandátum Könyvkiadó, 117.
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külpolitikát. Érdemes figyelni továbbá arra, hogy a beszédben az Európai Egyesült államok 
főszereplője Franciaország és Németország – Nagy-Britannia az európai konstrukció 
barátjaként és támogatójaként jelenik meg, amely szükségképpen kívülmaradást jelent. 

Az európai egységmozgalom nemcsak politikusok és gondolkodók beszédeiben, 
hanem szervezetekben is megjelent. Az Európai Föderalisták unióján kívül megalakult 
az Európai Parlamentáris unió, az angol–francia Egyesült Európa Mozgalom stb. Ezek a 
szervezetek 1947 decemberében Movement for European Unity néven egyesítették erőiket, 
és nagyszabású Európa Kongresszust hívtak össze 1948 májusában Hágában. Európából, 
az Egyesült államokból, valamint Kanadából mintegy 800 fő vett részt a négynapos 
tanácskozáson, melyen az európai egység, kimondottan egy „európai unió” gondolatát, 
céljait és lehetséges módszereit vitatták meg. A kongresszuson Winston Churchill elnökölt, 
és a legkülönbözőbb (de nem a szélsőséges) politikai erők képviseletében olyan politikusok 
jelentek meg ott, mint például Konrad Adenauer, Harold Macmillan, Francois Mitterand, 
Paul-Henri  Spaak és Altiero Spinelli. A kongresszus végén a résztvevők elfogadtak egy 
kiáltványt, amelyben követelték egy Európai Gyűlés létrehozását, mely előkészítené az 
európai unió vagy föderáció kialakításának technikai részleteit.51

A kongresszuson meghatározott elvek alapján elindult a kormányközi egyeztetés az új 
szervezet struktúrájáról és faladatairól. A vita az integrációs folyamatokra való tekintettel 
rendkívül tanulságosnak bizonyult: az összes főszereplő megmutatta valódi arcát az 
egységes Európa kérdésében. Először ütközött össze a szupranacionális és a kormányközi 
álláspont: Nagy-Britannia képviseletében Ernest Bevin külügyminiszter a tárgyalások során 
folyamatosan elutasította a tervezett intézményekben a többségi szavazás bevezetését. 
Robert Schuman frissen kinevezett francia külügyminiszter a brit akadékoskodás letörésére 
pedig azt a lehetőséget is felvillantotta, hogy Nagy-Britannia nélkül is létre lehet hozni az 
új szervezetet. A kompromisszumok megkötése után végül 1949. május 5-én Londonban 
10 ország52 írta alá az Európa Tanács (ET) alapokmányát. Legfontosabb célként az alapítók 
a tagok közötti nagyobb egység elérését, a közös örökségüket képező eszmék és elvek 
védelmezését és megvalósítását tűzték ki, melynek érdekében gazdasági, társadalmi, 
kulturális, tudományos, jogi, igazságügyi és emberi jogi együttműködést terveztek.53 már 
a célok és eszközök meghatározása alapján látható, hogy a sok általánosság hatékonyságot 
nem ígért. A szervezet fő intézménye a Parlamenti Közgyűlés és a Miniszterek Bizottsága. 
A Parlamenti Közgyűlés az ET tanácskozó szerve lett, tagjai a tagállamok meghatározott 
számú parlamenti képviselői, és ajánlásokat fogalmazhat meg a Miniszterek Bizottságának. 
A Közgyűlés kialakítása a nemzetközi szervezetek történetében egyedi: korábban nem 
volt olyan nemzetközi szinten működő, parlamenthez hasonlító intézmény. Ezt a példát 
később az Európai Közösségek alapítói is követték. A Miniszterek Bizottságának tagjai a 
tagállamok külügyminiszterei, és egyhangú döntést hoznak a közös ügyekben. 

51  A Nemzetközi Bizottság, az Európa egységéért küzdő mozgalmak koordinálására alakult szer-
vezet politikai bizottságának határozata. Hága, 1948. május. In NÉMETH István (szerk.): Európa, 
1945–2000. A megosztástól az egységig. Budapest, 2004, Aula Kiadó, 149–150. 

52  Eredeti aláírók: Belgium, Dánia, Franciaország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Nagy-Britan-
nia, Norvégia, Olaszország és Svédország. Ma már több mint 40 tagállama van. 

53  Az Európa Tanács Alapokmánya (1949. május 5.). In NÉMETH István (szerk.): Európa, 1945–
2000. A megosztástól az egységig. Budapest, 2004, Aula Kiadó, 155–165. 
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A szervezet megalakulása után a Parlamenti Közgyűlés kísérletet tett arra, hogy saját 
hatáskörét, sőt a szervezet hatáskörét is kiterjessze – a brit képviselők azonban minden ilyen 
javaslatot megvétóztak. Az Európa Tanács működésének első egy-két esztendejében tehát 
világossá vált, hogy Nagy-Britannia nem egyezik bele európai szinten a többségi döntés 
módszerébe, tehát szuverenitásának feladásába. Az is nyilvánvalóvá vált ugyanakkor, 
hogy a korábban ismert kormányközi módszerekkel hatékony európai együttműködést 
kialakítani lehetetlen. A dilemma az ötvenes évek elején tehát a következő volt: hatékony, 
szupranacionális integrációs módszerek vagy együttműködés Nagy-Britanniával.54

Az Európa Tanács fennmaradt, a hozzá való csatlakozás – illetve felvétel – máig az 
európai értékrend vállalását jelenti. ugyanakkor az „európai unió” megvalósításának 
nagyszabású céljához képest cselekvési területe meglehetősen szűkös maradt. Jelenleg az 
emberi jogok,55 a kultúra, a média, a környezetvédelem, a kulturális örökségvédelem, a 
sport és az ifjúságpolitika területén tevékenykedik. 

A „nagy nevek” közül az Európa Tanács előkészítésének folyamatából egy feltűnően 
hiányzott: Jean Monnet-é. Az ő integrációs elvei ugyanis homlokegyenest ellentétben 

54  mEZEI Géza: Európa  kettészakítása  és  a  kétpólusú  nemzetközi  rend  születése  (1945–1949). 
Európa és a hidegháború a dokumentumok tükrében. Budapest, 2001, Új Mandátum Könyvkiadó, 
64–68. 

55  1950-ben fogadták el az Emberi Jogok Európai Egyezményét, melynek betartását segíti elő az 
Emberi Jogok Európai Bírósága, mely 1959-ben alakult. Magyarország 1990. november 6-án vált az 
Európa Tanács tagjává huszonnegyedik csatlakozó országként. 

A Hágai Kongresszus, 1948. május
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álltak az Európa Tanácsot létrehozó módszerekkel. Nem tartotta célravezetőnek ebben a 
tárgykörben a klasszikus diplomáciát, a „magas politika” (high politics) eszközrendszerét. 
Úgy vélte, az egyedül célravezető út a funkcionális integráció: egy-egy ágazaton keresztül 
kell elkezdeni a szoros együttműködést, nem pedig általánosságokat lefektetni egy 
kormányközi szemléletű alapokmányban. Az ötvenes években kiderült: neki volt igaza. 

Összegzés

A II. világháború után Nyugat-Európának meg kellett birkóznia a háborús pusztítás utáni 
újjáépítés, a gyarmati rendszer felbomlása, a kontinens közepén fekvő megszállt Német-
ország és a kibontakozó hidegháború kihívásaival. A korábban elméleti szinten, illetve el-
vetélt politikai kísérletekben megjelenő integrációs eszme ebben a válságos időszakban 
Nyugat-Európa számos problémájára kínált megfelelő megoldást, s a térség felszabadítója, 
az Amerikai Egyesült államok is támogatta. Az integrációs folyamat három fő csapáson 
indult meg: a biztonságpolitika, a gazdaság és a politika területén egymással párhuzamo-
san. A biztonságpolitikai integráció a háború után közvetlenül elsősorban egy esetleges né-
met agresszió kivédése ellenében indult el. Hamarosan kiderült azonban, hogy a legfőbb 
fenyegetés nem a széttagolt Németország, hanem a Szovjetunió részéről veszélyezteti a 
térséget. A hidegháború 1947-es elindulása után a szovjet agresszió a berlini blokádban 
teljes valójában megmutatkozott, az Egyesült államokat arra a lépésre késztette, hogy tevő-
legesen is vegyen részt Nyugat-Európa biztonságának megteremtésében. A NATO 1949-es 
megalakulása azonban nem zárta le a térség biztonsági rendszerének kialakulását: a frissen 
kettéosztott Németország nyugati fele továbbra is korlátozott szuverenitással, a szövetségi 
rendszeren kívül várta az ötvenes évek fejleményeit. 

A gazdasági integráció indulása szintén a hidegháborúhoz köthető: a Truman-doktrí-
na gazdasági csomagjának tekinthető Marshall-terv elosztására alakult meg 1948-ban az 
OEEC, melytől az integráció elkötelezett hívei az integrációs folyamat kiteljesedését vár-
ták. Nem így történt: a szervezet 18 tagállama túl soknak és túl heterogénnak bizonyult a 
hatékony együttműködés kialakítására. Így, bár az OEEC feladatát teljesítette, nem vált a 
későbbi integrációs folyamat kiindulópontjává. 

A II. világháború alatt és után fellángoló föderalista lendület az 1948-ban megrendezett 
Hágai Kongresszuson csúcsosodott ki. A klasszikus politika – amely a diplomáciai együtt-
működés formájában volt jelen – azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Az 
Európa Tanács korlátozott hatáskörű, elsősorban az emberi jogok és a kultúra területén 
tevékenykedő kormányközi jellegű intézménnyé vált, s ezzel óhatatlanul az integrációs fo-
lyamat fősodrán kívülre került. 

A negyvenes évek integrációs fejleményei sok tanulsággal szolgáltak a későbbiek 
során. Bebizonyosodott, hogy az Egyesült államok támogatja az európai integrációt, mely 
körülmény nélkül a továbblépés lehetetlen lett volna. Nyilvánvalóvá vált, hogy – különösen 
(Nyugat)-Németország ellenőrzése érdekében – Franciaország erőteljesen szorgalmazza 
a nemzetek feletti együttműködést. Az Európa Tanács kialakításának tapasztalatai pedig 
megmutatták, hogy Nagy-Britannia, ha egyáltalán érdeklődik az európai együttműködés 
iránt, akkor azt csakis kormányközi alapon tudja elképzelni. 
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 � Kulcsfogalmak

négy világcsendőr  
 koncepció
három kör elmélet
Bizónia
Trizónia

hosszú távirat
hidegháború
Truman-doktrína
marshall-segély 
berlini blokád

Vandenberg-módosítás
NATo
oEEC
Hágai kongresszus
Európa Tanács

 � Kérdések

1. Milyen állapotban volt Nyugat-Európa a második világháború befejezése után?
2. Hogyan viszonyult az Egyesült államok az európai egységfolyamat kérdéséhez?
3. Milyen körülmények vezettek a Truman-doktrína meghirdetéséhez?
4. Milyen belpolitikai folyamatok jellemezték Nyugat-Európát a második világháború 

után?
5. Melyek voltak a kontinens vezető országai?
6. Melyek a Dunkerque-i és a Brüsszeli Szerződések közös vonásai?
7. Milyen okok vezettek Berlin 1948-as blokádjához?
8. Mikor és hogyan alakult meg a NATO?
9. Mely szervezet segítette a Marshall-segély elosztását?

10. Milyen integrációs elvek ütköztek az Európa Tanács megalakításakor? 





4. Az Európa-gondolat a gyakorlatban: 
a Montánunió és a Római Szerződések

„Nincsenek túl korai ötletek, megfelelő pillanatok vannak, 
amelyeket ki kell várni.” 

JEAN MONNET

„Velük vagyunk, de nem vagyunk közülük való.”
WINSToN CHURCHILL, 1951

Az ötvenes évekre is érvényes a korai integrációs folyamatnak az a jellemzője, hogy egy-
mással párhuzamosan, több területen keresték a tagállamok a szorosabb együttműködést. 
Míg azonban ez a negyvenes években három irányban – védelempolitika, politika, gazda-
ság – indult el, az ötvenes években a politika területén már nem próbálkoztak. A gazdaság 
és a védelempolitika területén azonban új kooperációs módszer született: a szupranaciona-
lizmus. Jean Monnet tervei alapján a részes tagállamok feladni kényszerültek szuverenitá-
suk egy részét a hatékony együttműködés érdekében. Erre a rendkívül komoly lépésre csak 
olyan körülmények kényszeríthették rá a nyugat-európai államokat, amelyek lazább együtt-
működéssel nem voltak kezelhetők. Ez a komoly ok a félelem volt: félelem a koreai háború 
potenciális következményeitől, félelem a német újrafelfegyverzéstől, félelem a hideghá-
ború eszkalálódásától. A motiváció egyértelmű volt, a megoldás azonban még csak körvo-
nalazódott. Az európai integráció „atyja” jókor volt jó helyen: a politikai döntéshozóknak 
olyan lehetőséget kínált, amelyet ott és akkor hajlandók voltak elfogadni és megvalósítani. 

A sikeres nehézipari (montánunió) és a sikertelen katonai (Európai Védelmi Közösség) 
közösség után az ötvenes évek második felében azonban változott a helyzet. A Sztálin ha-
lála után bekövetkezett hidegháborús enyhülés a gazdaság irányába terelte az együttműkö-
dést. Ekkor már nemcsak a német–francia tandem kiegyezéséről volt szó, hanem arról is, 
hogy a kis Benelux államok nem akartak a gazdaságilag dübörgő két nagy ország piacairól, 
együttműködéséből kimaradni. A belga Paul-Henri Spaak, aki az ötvenes években az integ-
rációs gondolat politikai letéteményese volt, ezt a törekvést képviselte. A gazdasági együtt-
működés (vámunió, közös piac) mellett az évtized slágere, az atomenergia is integrációs 
témává emelkedett, s önálló közösséget kapott. 

A témák adottak voltak, a résztvevők köre kevésbé. A legfontosabb dilemma a brit rész-
vétel kérdése volt. ám az ötvenes években a brit álláspont még egyértelmű volt: kizárólag 
szabadkereskedelmi övezetet lehet velük megvalósítani, azt is csak kormányközi alapon. 
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4.1. Az ötvenes évek Európája és a gazdasági integráció kezdetei

Az ötvenes évek Nyugat-Európájának gazdasági, társadalmi, belpolitikai és nemzetkö-
zi viszonyai már alapvetően eltértek a negyvenes évek második felétől. Akkor, ahogy az 
előző fejezetben láthattuk, a politikai folyamatokat az újjáépítés, a gazdasági összeomlás 
elkerülése, a korábbi háborús konfliktusokat kiváltó ellentétek kezelése, valamint a kezdő-
dő hidegháború mozgatta. Az ötvenes évek gazdasági, társadalmi, politikai és nemzetközi 
viszonyai már ezektől lényegileg eltérő képet mutattak. A gazdaságban következett be a 
legjelentősebb változás: míg kezdetben a „Wirschaftswunder” (gazdasági csoda) kifejezést 
Nyugat-Németországra alkalmazták, ezt a jelzőt később kiterjesztették Nyugat-Európa egé-
szére. A fejlett ipari országokban (OEEC tagállamok, uSA, Kanada, Japán) 1950 és 1973 
között a bruttó hazai termék évente átlagosan 4,5%-kal növekedett, s közöttük a legalacso-
nyabb Nagy-Britanniában (2,2%), a legmagasabb pedig Japánban (7,3%) volt. A „csoda” 
azonban nem is annyira csoda, ha az okoknak is utána nézünk. A folyamatot Nyugat-Euró-
pában kétségkívül az amerikai gazdasági segítség, a Marshall-terv indította el, de a fenn-
tartásáról az európaiak gondoskodtak: sikerült elkerülni a hiperinflációt, a háborús pusztítás 
után szükségképpen műszaki modernizáció következett, a szakképzett munkaerő rendelke-
zésre állt. Az állam a keynesi gazdaságpolitika jegyében a háború előttinél jóval nagyobb 
mértékben avatkozott be a gazdaságba (bizonyos szektorok államosítása, társadalombizto-
sítás bevezetése stb.), de a nemzeti jövedelem túlnyomó részét mégiscsak a magánszektor 
termelte ki.1 

Ekkor született meg az európai jóléti állam modellje, amely mellett az európai integráció 
tagállamai hosszú évtizedekre letették a voksukat, és amely azóta számos válságidőszakot 
és átalakítást is megélt, ma is az a gazdasági modell, melyet nem szívesen adnának fel a 
kontinentális Európa polgárai.2 A kormányzati kiadások fokozatos növekedése a jóléti álla-
mok kiépítésének legszembetűnőbb velejárója volt.

1. táblázat: Teljes kormányzati kiadás a GDP százalékában, 1938–733

Teljes kormányzati kiadás a GDP százalékában*
 1938 1950 1973
Franciaország 23,2% 27,6% 38,8%
Németország 42,4% 30,4% 42,0%
Hollandia 21,7% 26,8% 45,5%
Nagy-Britannia 28,8% 34,2% 41,5%

* Maddison, 1984, 35.

1  CAmERoN, Rondo: A világgazdaság rövid története. Budapest, 1998, Maecenas Könyvkiadó, 
440–447. 

2  Különbséget kell tenni az angolszász brit modell és a kontinetális – francia és német – jóléti 
modellek között.

3  MADDISON A.: Origins and Impact of the Welfare State, 1883–1983. In Banca Nationale del 
Lavoro Quarterly Review, Vol. 37, no. 184, 1984. Idézi MILWARD, Alan S.: The European rescue of 
the nationstate. 2nd Edition. London–New york, Routledge, 35.
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Az integráció keretein belül megvalósított gazdaságpolitika ugyanakkor a tagállamok 
közötti kereskedelmi korlátok lebontására irányult. A keynesi keresletösztönző gazdaság-
politikát otthon, míg a smithi szabadpiaci modellt egymással szemben folytatott gazdaság-
politikájukban alkalmazták a tagállamok.4 Ennek egyenes következménye, hogy az integrá-
ció kezdeti időszakában a külkereskedelem állt a középpontban. 

Nyugat-Európa még a világgazdaság átlagához képest is gyorsabban növekedett: egy 
1951-ben közzétett gazdasági előrejelzés szerint az évtized végére az ipari termelés 40–
60%-kal emelkedett volna, mely végül is öt év alatt következett be. Az ötvenes évekre az 
újjáépítés annyiban befejeződött, hogy sikerült elhelyezni a korábban lakhelyükről elűzött 
tömegeket – 1948 és 1962 között Nyugat-Németországban 8 millió új lakást építettek.5 
Gyorsan javultak tehát a lakásviszonyok, az újjáépítés következtében tömegesen szívta fel 
a munkanélkülieket az ipar – olyannyira, hogy vendégmunkások szervezett betelepítésére 
is sor került, főleg az NSZK-ban és Nagy-Britanniában. 

Ami a belpolitikai viszonyokat illeti, a később az integrációs folyamatban jelentős sze-
repet játszó országokban a legfontosabb fejlemény a kommunista pártok szalonképtelenné 
válása volt. Ahogy az előző fejezetben is említettük, a korszakot a szociáldemokrata pár-
tok megújulása, valamint a kereszténydemokrata, keresztényszocialista pártok térhódítása 
jellemezte. A békés viszonyokra való áttérés következtében Nyugat-Európa stabilizálódott 
államaiban a politikai és pártrendszerek a maguk egyéni fejlődési útjukat járták. Franciaor-
szágra és Olaszországra a politikai instabilitás volt jellemző, a Benelux államok, Nagy-Bri-
tannia és Nyugat-Németország jórészt stabil többségű kormányokkal indultak az ötvenes 
éveknek. 

A nemzetközi viszonyokban továbbra is két tényező játszotta a főszerepet: a hideghábo-
rú és a német kérdés. A Truman-doktrína és a berlini blokád következtében bekövetkezett 
amerikai felelősségvállalás Nyugat-Európa védelméért egyelőre nem jelentette az NSZK 
sorsának megnyugtató rendezését. Az Európa Tanács tanulsága szerint pedig Nagy-Britan-
nia nem látta szükségét szuverenitása akár fikarcnyi feladásának sem, s amennyiben bárki 
szupranacionális jellegű európai együttműködés terveit dédelgette, a britek nyilvánvalóvá 
tették, hogy nem kívánnak részesei lenni. 

A német kérdés – mely természetesen nem volt független a hidegháborútól, különö-
sen a berlini blokád után – alapvetően francia–német kérdés volt. Az Egyesült államok és 
Nagy-Britannia számára ugyanis sem a német gazdasági potenciál, sem a német katonai 
potenciál esetleges visszaállítása nem okozott olyan fejfájást, mint a franciáknak.6 A francia 
külpolitika alapvető stratégiája a negyvenes években a létrejövő Nyugat-Németország min-
den eszközzel való korlátozásán és/vagy nemzetközi ellenőrzésének fenntartásán alapult. 
Ezért járultak hozzá utolsóként a francia megszállási övezet másik két zónához való csato-
lásához (Trizónia), ezért hatott ijesztően a Marshall-segély nyugatnémet folyósítása, s ezért 
ragaszkodtak a Nemzetközi Ruhr Hatóság létrehozásához. 

4  TSoUKALIS, Loukas: The new European economy revisited. Oxford university Press, 1997, 22.
5  DAVIES, Norman: Európa története. Budapest, 2001, osiris, 1021.
6  DINAN, Desmond: Europe recast. A history of European Union. London–Colorado, 2004, Lynne 

Rienner Publishers–Boulder, 31. 
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Ezen elvek szerint gondolkodott a francia Tervezési Főbiztosság (Comissariat Général 
du Plan) s vezetője, Jean Monnet is. Ez az intézmény – melyet De Gaulle még 1946-os visz-
szavonulása előtt alapított7 – fontos szerepet játszott mind a francia gazdaság modernizáció-
jában, mind pedig az európai integrációs folyamatban. Hatásosságának és hatékonyságának 
fontos tényezője volt, hogy mind a gazdasági, mind pedig a pénzügyminisztériumtól füg-
getlenül működött, s ambiciózus vezetője révén minden politikai erővel és számos nemzet-
közi szereplővel (főleg az amerikai és a brit diplomácia tagjaival) kiváló kapcsolatot ápolt. 

A francia gazdasági tervezés semmiben sem hasonlított az éppen akkoriban a kelet-kö-
zép-európai országokban meghonosított, szovjet típusú tervgazdasághoz. Monnet arra töre-
kedett, hogy a kulcsfontosságú gazdasági ágazatokban a kereslet és a kínálat találkozzon a 
kül- és belpiacon egyaránt.8 Ennek a tervezési folyamatnak volt a része az ún. Monnet-terv, 
amely a legégetőbb kérdésre, a nehéziparra koncentrált, különös tekintettel a német nehéz-
ipari (főleg szén-) potenciálra. Kihasználva a győztes pozícióját, a francia acélipart a német 
(Ruhr-vidéken található) szénre támaszkodva kell feléleszteni, s így középtávon verseny-
előny nyerhető a szükségképpen lassabban magához térő német nehéziparral szemben.9 

Ez a terv azonban nem számolt azzal, hogy a hidegháborús események következtében 
a negyvenes évek legvégén Nyugat-Németország gyors fejlesztésére volt szükség. Robert 
Schuman francia külügyminiszter 1949 októberében szinte ultimátumot kapott Dean Ache-
son amerikai külügyminisztertől: találjanak ki valami megoldást az NSZK sorsának min-
denki számára megnyugtató rendezésére. A határidő 1950 májusa, a Londonban tartandó 
külügyminiszteri találkozó volt. 

A britek ekkorra már több fórumon nyilvánvalóvá tették az európai integrációval kap-
csolatos nézeteiket. A kormányon levő Munkáspárt 1948-ban kiadott pamfletje egyenesen 
úgy fogalmazott, hogy integráció helyett pragmatikusabb külpolitikai együttműködésre van 
szükség.10 A britek tehát egyértelművé tették, hogy kizárólag kormányközi alapú együtt-
működés képzelhető el számukra. De lehetséges-e az európai integráció Nagy-Britannia nél-
kül? A britek addig minden európai együttműködésnek részesei voltak, akár gazdasági, akár 
politikai, akár biztonságpolitikai szervezetről volt szó. A NATO 1949-es megalakítása azon-
ban nem csak katonai jellegű üzenetet hordozott, és nem csak a hidegháborús ellenfélnek: az 
Egyesült államok katonai védőernyője csökkentette a kontinens britekre való hagyatkozását, 
és 1950-ben már felszabadultak a britekkel mindenáron való együttműködés alól. 

Közeledett a határidő, a külügyminiszteri értekezletet május 11-ére időzítették. Monnet 
önéletrajza szerint 1950. áprilisában az Alpokban, hegymászás közben jutott eszébe az öt-
let, a francia és a német szén- és acélipar egyetlen, közös főhatóság irányítása alá történő 
szervezése.11 Hazatérése után munkatársaival szövegezte meg a javaslatot, amelyet elkül-

7  De Gaulle politikai életrajzát lásd a következő fejezetben.
8  mEZEI Géza: Európa  kettészakítása  és  a  kétpólusú  nemzetközi  rend  születése  (1945–1949). 

Európa és a hidegháború a dokumentumok tükrében. Budapest, 2001, Új Mandátum Könyvkiadó, 
77–78.

9  GAZDAG Ferenc: Franciaország története, 1945–1995. Budapest, 1996, Zrínyi Kiadó, 47–52.
10  Feet on the Ground: a study of Western Union. London, 1948, Labour Party Publication.
11  Nem Monnet javaslata volt az egyetlen a gazdasági együttműködés előmozdítására. Dirk Stikker 

holland külügyminiszter 1950 júniusában az OEEC ülésén javaslatot tett a vámok és a mennyiségi 
korlátozások eltörlésére és bizonyos ágazati integráció előmozdítására. Ezt továbbfejlesztette Maurice 
Petsche francia pénzügyminiszter és Giuseppe Pella olasz politikus (későbbi külügyminiszter, illetve 
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Jean Monnet (1888–1979)

Jean Monnet Cognacban született, 
konyakkereskedő családban. Ta-
nulmányait félbe hagyva 16 évesen 
Angliába utazott, ahol a családi 
vállalkozás nemzetközi kapcsola-
tait építette. Sokat utazott, többek 
között Skandináviába, Egyiptomba, 
Kanadába, az Egyesült államokba 
és Oroszországba. Az első világ-
háború alatt felmentették a katonai 
szolgálat alól. 26 évesen, 1914-ben 
megkereste ötletével a francia mi-
niszterelnököt, miszerint a brit és a 
francia hadiellátást közösen kellene 

megszervezni. Ezt az ötletet részben meg is valósíthatta. 1919 és 1923 között a Nép-
szövetség alelnöke volt, amelyről a szervezet cselekvésképtelensége miatt lemondott, 
és visszatért a családi vállalkozáshoz. Később, az 1920-as években pénzügyi tanácso-
kat adott Lengyelországnak és Romániának, 1934 és 1936 között Kínában élt, s részt 
vett a kínai vasút újjászervezésében. A második világháború alatt a brit és az amerikai 
diplomácia szolgálatában segített Európa ellátásának megszervezésében. 1943-ban 
Algírban csatlakozott a francia emigráns kormányhoz. 1946-ban a francia Tervezési 
Főbiztosság vezetője lett, ahol előbb az ún. Monnet-tervet, majd a Schuman-tervet 
készítette elő. 1952-ben, a Montánunio megalakulásakor ő lett a Főhatóság első el-
nöke. Erről a pozícióról 1954-ben lemondott, majd a következő évben megalakította 
az Akcióbizottság az Európai Egyesült államokért nevű civil szervezetet, mely fon-
tos szerepet játszott a Római Szerződések aláírásában. 1953-ban Károly-díjat kapott. 
1979-ben, kilencvenévesen hunyt el, 1988-ban, Francois Mitterand elnök elrendelte, 
hogy hamvait a párizsi Pantheonban helyezzék el. 

Házassága is rendkívül kalandosan alakult. Párizsban, egy vacsorán, 41 évesen 
ismerkedett meg Silvia Gianninivel, aki egy beosztottjának 22 éves felesége volt. 
Mivel a válást Európa legtöbb országában nem engedélyezték, 1934-ben Moszkvában 
találkoztak, ahol a hölgy szovjet állampolgár lett, elvált, és így összeházasodhattak. 
Igazi esküvői szertartásra azonban csak a (volt) férj halála után, 1974-ben kerülhetett 
sor, a lourdes-i katedrálisban. 

Jean Monnet

miniszterelnök), aki egy európai beruházási bank felállítására tett javaslatot. Ezeket a javaslatokat a 
felek nem fogadták el. Lásd SZŰCS Anita: Hollandia: lanyhuló atlantizmus és az európai integráció 
erősödő kritikája. In KISS J. László – GáLIK Zoltán (szerk.): A huszonötök Európái. Budapest, 2005, 
osiris Kiadó, 9–35. 
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dött Georges Bidault miniszterelnöknek és Robert Schuman külügyminiszternek.12 Schu-
man válaszolt a tervezetre. A javaslatot a kabinet 1950. május 9-ei ülésén fogadták el – ép-
pen öt évvel a német kapituláció után –, néhány órával a francia külügyminisztérium híres 
óratermében (Salon de l’Horloge) tartott sajtótájékoztató előtt.13

Bár Jean Monnet jelentős szerepet játszott ebben a folyamatban, az ötlet nem a semmi-
ből jött. A francia és a német acélipari együttműködés mindkét országban, kormányzati 
körökben és az iparban időről időre felmerült.14 De kétségkívül a megfelelő ember, meg-
felelő helyen és megfelelő időben vette elő. Monnet, diplomáciai kapcsolatait kihasznál-
va, még a kormánydöntés előtt tesztelte a várható reakciókat. Miután az amerikaiak bizo-
nyosságot szereztek arról, hogy nem egy nemzetközi kartell kialakításáról van szó, igent 
mondtak. Adenauer pedig úgy gondolta, a javaslat alapján lefolytatandó tárgyalásokon 
olyan pozícióba kerülhet, ahol lépéseket tehet országa szuverenitásának kiteljesítésére.15 
A briteket nem kérdezték, meg is sértődtek. Attlee miniszterelnök a parlament előtt tartott 
beszédében így fogalmazott: „Mi, a csatornának ezen az oldalán nem vagyunk hajlandók 
elfogadni azt az elvet, hogy országunk legvitálisabb gazdasági erőit olyan hatóságra ru-
házzuk, amely mélységesen antidemokratikus, és senkinek sem tartozik elszámolással.”16 

A Schuman-terv alapján a későbbi Montánuniót (Európai Szén- és Acélközösség, 
ESZAK, European Coal and Steel Community, ECSC) előkészítő tárgyalások már 1950 jú-
niusában elindultak. A potenciális részt vevő országok köre azonban, a beszédben elhangzot-
takkal ellentétben (az együttműködés „nyitva áll Európa más országainak részvétele előtt”), 
meglehetősen korlátozott volt. Először is, nyilván elképzelhetetlen volt a keleti tömbhöz 
tartozó kelet-közép-európai országok részvétele. Másodszor, Nagy-Britannia elutasította a 
részvételt, ezzel egyúttal azok az országok sem kerültek szóba, amelyeknek hagyományo-
san brit-centrikusak voltak a gazdasági kapcsolataik (a későbbi EFTA országok többsége). 
A diktatórikus politikai berendezkedésű országok, mint például Spanyolország és Portu-
gália szintén kimaradt ebből a csoportból. Így a tárgyalófelek Franciaország, Nyugat-Né-
metország, Olaszország, valamint a Benelux államok voltak. A tárgyalások kormányközi 
konferencia (Intergovernmental Conference, IGC) formájában zajlottak, s ezzel óhatatlanul 
mintát adtak a későbbiekre – az összes további szerződést és szerződésmódosítást ilyen 

12  Ez az a momentum, ahol igen fontos megjegyezni, hogy Monnet intézménye, a Tervezési Fő-
biztosság a francia minisztériumi közegtől elszigetelve működött. A közvélemény és az adminisztrá-
ció ugyanis még mindig óriási bizalmatlansággal tekintett a németekre, így ha normál közigazgatási 
egyeztetésen kellett volna a javaslatot keresztülvinni, minden bizonnyal megbukik. Lásd DINAN, 
Desmond: Europe recast. A history of European Union. Lynne Rienner Publishers. London–Colora-
do, 2004, Boulder, 38. 

13  A Schuman-beszéd felvétele megtekinthető a European Navigator honlapon. Lásd www.ena.lu 
14  GILLINGHAM, John: Coal, Steel and  the Rebirth of Europe, 1945–1955. Cambridge, 1991, 

Cambridge university Press.
15  DINAN, Desmond: Europe recast. A history of European Union. Lynne Rienner Publishers. 

London–Colorado, 2004, Boulder, 38–40.
16  DENmAN, Roy: missed Chances: Britain and Europe in the 20th Century. London, 1996, 

Cassel, 189. Idézi MEZEI Géza: A helyreállított Európa. Európa-építés és egységstratégiák a Mar-
shall-tervtől a Nizzai Szerződésig. Budapest, 2001, Osiris, 79. 
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multilaterális diplomáciai tárgyalássorozat keretében készítették elő.17 A francia delegáci-
ót maga Monnet vezette, a németet pedig az a Walter Hallstein, aki a hatvanas években az 
Európai Bizottság nagy hatású elnöke volt. A tárgyalások kezdetekor olyan hidegháborús 
katonai fejlemény következett be, amely a megegyezést erőteljesen előmozdította: a koreai 
háború. Az Észak- és Dél-Korea között kitört konfliktust – melyről a következő alfejezetben 

17  Az első IGC annyiban különbözött a későbbi, szerződésmódosításokat előkészítő kormányközi 
konferenciáktól, hogy itt még kizárólag a tagállamok vettek részt a tárgyalásokon. Később a közössé-
gi intézmények, különösen az Európai Bizottság komoly szerepet játszott ezeken a fórumokon is. 

A Schuman-terv, 1950. május 9. 

„A békés viszonyok fenntartásához nélkülözhetetlen a hozzájárulás, amelyet egy szer-
vezett és élő Európa nyújthat a civilizációnak. Franciaországnak – lévén több mint 
húsz év óta az egyesült Európa élharcosa – mindig alapvető célja volt a béke szolgá-
lata. Ez az Európa nem jött létre, megkaptuk a háborút. Ez az Európa nem jöhet létre 
egyszerre megteremtve: olyan konkrét cselekedetek útján alakul ki, amelyek előbb 
tényleges szolidaritást teremtenek. Az európai nemzetek tömörülése megköveteli, 
hogy a Franciaország és Németország közötti évszázados ellentét kiküszöböltessék. 
A vállalt akciónak elsősorban Franciaországot és Németországot kell érintenie. […]

Ebből a célból a francia kormány azt javasolja, hogy az akciót azonnal körülhatá-
rolt és döntő szakaszba hozzák. 

A francia kormány azt javasolja, hogy a francia–német szén- és acéltermelés egé-
szét helyezzék közös főhatóság alá, olyan szervezetbe, amely nyitva áll Európa más 
országainak részvétele előtt. […]

A szén- és acéltermelés közössé tétele azonnal biztosítja a gazdasági fejlődés kö-
zös alapjainak megteremtését, az európai föderáció első állomását, és megváltoztatja 
azoknak a térségeknek a sorsát, amelyek hosszú ideig háborús eszközök gyártására 
rendezkedtek be, s amelyeknek maguk váltak állandó áldozataivá. […]

Az így szövődő termelési szolidaritás megnyilvánul majd abban, hogy [a] Francia-
ország és Németország közötti háború nemcsak elképzelhetetlen, hanem ténylegesen 
lehetetlen is lesz. Ez a hatalmas, minden bekapcsolódni szándékozó ország előtt nyit-
va álló gazdasági egység sikeresen biztosítja minden hozzá tartozó ország számá-
ra egyenlő feltételek mellett az ipari termelés alapvető elemeit, megveti a gazdasági 
egyesítés reális alapjait. […]

A nemzetközi kartellel ellentétben, amely a nemzeti piacok felosztására és kiakná-
zására törekszik, korlátokat szab módszereik és a magas profitok fenntartása révén, a 
tervezett szervezet biztosítja a piacok egyesítését és a termelés bővítését. […]

A vázolt alapvető elemek és kötelezettségek képezik majd tárgyát az államok kö-
zött aláírandó és ratifikálásra a parlamentek elé terjesztendő szerződésnek.”

ZSIGmoND László: Nyugat-Európa az Egyesült Államok és a nemzetközi helyzet. Új- és legújabb 
kori egyetemes történeti szöveggyűjtemény. 3. kötet. Budapest, 1983, Tankönyvkiadó, 344–345.



94 4. AZ EuRóPA-GONDOLAT A GyAKORLATBAN

lesz részletesen szó – azonnal a megosztott Németország helyzetére adaptálták, így a nehéz-
ipar és a nyugatnémet védelmi képesség rendezése még fontosabbá vált. A Schuman-terv 
pedig éppen erre a problémára adott a franciák számára is megnyugtató választ. 

A tárgyalások feltárták az európai integrációs folyamat későbbi, sokszor napirendre ke-
rülő problémáit. A Monnet által összeállított javaslatban három intézmény szerepelt: termé-
szetesen a beszédben is javasolt főhatóság, egy parlamenti közgyűlés, valamint a bíróság. 
Monnet szupranacionalista elképzelései szerint a főhatóság szinte kizárólagos döntéshozó 
lett volna a szervezetben, a demokratikus kontrollt csak a főhatóság parlamenti közgyűlés 
általi, kétharmados többséggel történő elmozdíthatósága jelentette volna. Hollandia azon-
ban új intézményi javaslattal állt elő: egy olyan tanács felállítását javasolta, amely a főha-
tóság tevékenységét nemzeti (tagállami) ellenőrzés alá helyezné. A vitában a hollandok 
(és az őket támogató másik két kis állam) félig győzedelmeskedtek: a tanács intézménye 
megvalósult, a fontos ügyekben azonban a főhatóság döntési kompetenciája megmaradt.18

Az intézményi kérdéseken túl természetesen az együttműködés tartalma volt a másik 
fő téma a tárgyalásokon. A kialakítandó szervezet célját illetően konszenzus uralkodott: 
a közös piac kialakítása a szén- és acélszektorban, mely magában foglalta a vám- és nem 
vámjellegű korlátozások lebontását, a hatósági árak kiküszöbölését, az állami támogatások 
megszüntetését, a közös szabályozás és versenykörülmények kialakítását, a termelékenység 

18  SZELE Bálint: Jean Monnet, Európa atyja. Debrecen, 2004, Csokonai Kiadó, 80–90.

Robert Schuman (1886–1963)

Robert Schuman Clausenben, Luxemburg 
külvárosában született. A francia nyelvet 
az iskolában tanulta, csak 1919-ben lett 
francia állampolgár. A németet luxembur-
gi, a franciát német akcentussal beszélte. 
1919-ben választották először parlamenti 
képviselővé. 1942-ben a francia ellenál-
láshoz csatlakozott. 1947/48-ban kétszer 
alakított kormányt, többször volt külügy-
miniszter. 1958-ban Károly-díjat kapott. 
ő volt a Közgyűlés első elnöke. 

Nőtlen volt, mélyen katolikus hívő, a 
középkori vallásfilozófia szakértője. Ne-
vét őrzi Brüsszel egyik, az Európai unió 
intézményeit magában foglaló kerülete. 

Robert Schuman
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növelését, a munkakörülmények szabályozásának közös kialakítását s általában a szektorra 
vonatkozó szabályozás és támogatási rendszer közös megalkotását.19

A tárgyalások előhozták a később oly sokszor felmerülő technikai kérdéseket is. Az 
egyik, a Tanácsban a szavazatok súlyozásának kérdése (mely technikainak tűnő hatalmi 
kérdés) volt, s már akkor is felmerült, hogy a német szavazati arány, az ország méreténél 
fogva, nagyobb legyen a másik két nagy országénál. A második technikai jellegű kérdés a 
nyelvi kérdés volt. A kompromisszum szerint minden tagállam hivatalos nyelve a közösség 
hivatalos nyelve is, a szervezet munkanyelve pedig a francia lett. S harmadszor, az intézmé-
nyek székhelyének ügyében zajlott heves vita, mely szintén kompromisszummal végződött. 
A közösségek centrumában Brüsszel, Luxemburg és Strasbourg20 kapott lehetőséget az in-
tézmények elhelyezésére.21 

Monnet terveihez képest – aki arra számított, hogy pár hét alatt lezajlik a folyamat – a 
tárgyalások elhúzódtak. Az új szervezet kialakításán kívül a két kulcsszereplő saját érde-
keinek is érvényt kívánt szerezni: a németek természetesen a Nemzetközi Ruhr Hatóság 
megszüntetését akarták elérni, cserébe viszont a franciák ragaszkodtak a Ruhr-vidéki hatal-
mas nehézipari óriáscégek feldarabolásához.22 Amerikai nyomásra mindkét fél eleget tett a 
másik kérésének. Az Európai Szén- és Acélközösséget alapító szerződést így 1951. április 
18-án, Párizsban írta alá Franciaország, Nyugat-Németország, Olaszország, Hollandia, Bel-
gium és Luxemburg külügyminisztere. A szerződést francia nyelven német tintával holland 
pergamenre nyomtatták, s luxemburgi enyv segítségével belga bőrkötésbe helyezték, és 
olasz szalaggal kötötték át.23

A ratifikációt a folyamatban levő koreai háború nagyban elősegítette. Franciaország-
ban – bár Schumant lotaringiai választókörzetében jelentős mértékben meggyengítették a 
Montánuniót ellenző acélipari szereplők – csak a szélsőséges pártok ellenezték komolyan 
a szerződést. Nyugat-Németországban a Kurt Schumacher vezette Szociáldemokrata Párt 
ellenezte a raifikációt, mivel úgy gondolták, hogy a Montánunióval a nyugatnémet külpoli-
tika feladja a német egység azonnali megvalósításának lehetőségét. Adenauer azonban biz-
tosította a szerződés elfogadásához szükséges parlamenti többséget.24 A német külpolitika 
– Adeanuer ekkor kancellár és külügyminiszter is volt egyszerre – legfőbb célja az NSZK 
szuverenitásának lépésről lépésre történő kiterjesztése volt. Ennek érdekében a nyugatné-
met külpolitika késznek mutatkozott rengeteg kompromisszumra, s ezért volt hajlandó az 
európai integráció pénzügyi terheit is vállalni. A parlamenti ratifikációkat követően a szer-
ződés 1952 augusztusában lépett életbe. 

19  Magyarul a Montánuniót kialakító szerződést lásd Az Európai Gazdasági Közösség enciklopé-
diája. I. kötet. Szerkezet és alapintézmények. 1. füzet. Budapest, 1971, Országos Műszaki Könyvtár és 
Dokumentációs Központ, 109–176. 

20  A Közgyűlés strasbourgi elhelyezését ebben az időben az indokolta, hogy az Európa Tanács Par-
lamenti Közgyűlése ott kapott helyet, s ezt a helyszínt lehetett az új közösség céljaira is használni. 

21  DINAN, Desmond: Europe recast. A history of European Union. Boulder London, Colorado, 
2004, Lynne Rienner Publishers, 53–55. 

22  Az Egyesült Acélművek (Vereiningte Stahlverke) másfélszer annyi acélt termelt, mint a francia 
acélipar összesen. Lásd SZELE Bálint: Jean Monnet, Európa atyja. Debrecen, 2004, Csokonai Kiadó, 
94–95.

23  SZELE Bálint: Jean Monnet, Európa atyja. Debrecen, 2004, Csokonai Kiadó, 96.
24  DINAN, Desmond: Europe recast. A history of European Union. Boulder London, Colorado, 

2004, Lynne Rienner Publishers, 55. 
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A Schuman-terv és a Montánunió – bár a kortársak talán ezt nem érzékelték – új fejezetet 
nyitott Európa történetében. Véres háborúk sorozatát követően az integrációs konstrukci-
ót a gyakorlatba átültetve elindult egy olyan intézményrendszer kiépítése, mely ez idáig 
alkalmasnak bizonyult a háborús konfliktusok megelőzésére. A hadseregek konfliktusait 
felváltották a bürokraták konfliktusai. A monnet-i koncepció, azaz a funkcionális integráció 
gondolata győzedelmeskedett a politikai integráció eszméje (Európa Tanács) felett. A Mon-

Jean Monnet beszéde, 1952. augusztus 10. 

„Ma még csak a legelején tartunk annak a hosszú útnak, amelyet Európának be kell 
járnia ahhoz, hogy végre eljöjjön az egység, a jólét és a béke. A ránk ruházott fele-
lősség tudatában azonnal munkához kell látnunk. Vannak kötelezettségeink, melye-
ket azonnal kell teljesítenünk, és elő kell készítenünk egy átalakulást, amely annyira 
fontos, hogy egy percet sem veszíthetünk. Európa megteremtése nem tűr további ha-
lasztást.”

MONNET, Jean: Allocutions 10 aout 1952. Idézi SZELE Bálint: Jean Monnet, Európa atyja. Deb-
recen, 2004, Csokonai Kiadó, 102. 

Jean Monnet és a Főhatóság tagjai a luxemburgi Belval d’Esch acélgyárban 
az első európai acélöntvény elkészültekor
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tánunió kialakítása azonban előhozta azokat a – most már nem háborús, hanem intézményes 
– problémákat, amelyekkel az intézményrendszer a mai napig küzd. A közösségi érdek fon-
tosabb vagy a tagállami? Fenyegetik-e a kisebb tagállamok érdekeit a nagyobb tagállamok? 
Hogyan biztosítható az intézményrendszer demokratikus működése? 

A Montánunió megalakulását és működésének első éveit nem kísérte figyelemmel a mé-
dia, s ezáltal az állampolgárok figyelme. Voltaképpen a technokraták kezdeményezését ek-
kor még csak ők tartották fontosnak. A legitimitás kérdése nem is került szóba, s az intéz-
ményrendszer demokratikus karakterét is csak a kimaradó britek kérték számon. 

4.2. Az európai regionális védelmi integráció kísérlete

1950-ben újabb fordulat következett be a hidegháború és az európai védelmi integráció tör-
ténetében: kitört a koreai háború. 1950. június 25-én Kim Ir Szen szocialista Észak-Koreája 
megtámadta Dél-Koreát, csapatai átlépték a 38. szélességi fok mentén kialakult demarká-
ciós vonalat. Henry Kissinger szerint a konfliktus egy kettős félreértés következtében ala-
kult ki. Egy évvel korábban az Egyesült államok kivonta csapatait Dél-Koreából, és több 
amerikai politikus, többek között Dean Acheson külügyminiszter is úgy nyilatkozott, hogy 
a terület nem tartozik az amerikai érdekterülethez.25 Az észak-koreaiak ezt komolyan vet-
ték, és rábeszélték Sztálint, hogy engedje az erőszakos egyesítést. A félreértés másik fele az 
volt, hogy Kim Ir Szen és Sztálin nem számított arra, hogy az amerikaiak ilyen komolyan 
veszik a konfliktust akkor, amikor az ázsiai térség jelentős része feletti ellenőrzést már át-
engedték nekik. Truman azonban azonnal elrendelte csapatainak bevetését. A másik oldalon 
formálisan Kína nyújtott segítséget Észak-Koreának. A konfliktusban voltaképpen mindkét 
fél önmérsékletet tanúsított: nem vetettek be atomfegyvert, és végül senki sem törekedett 
győzelemre: 1953-ban a határok nagyjából ott stabilizálódtak, ahol a háború előtt voltak.26 

Hogy egy földrajzilag ilyen távoli konfliktus miért volt hatással az európai folyamatokra, 
arra három magyarázat adható. Egyrészt, ez volt az első fegyveres konfliktus a két szuper-
hatalom között – és mivel Sztálin többször hangot adott azon nézetének, hogy a harmadik 
világháború a kapitalista és a szocialista világrend között fog kitörni, sokan rettegtek ettől 
a lehetőségtől. Másodszor, ez volt az első „meleg” konfliktus a hidegháború közepette, és 
tekintettel arra, hogy 1949. augusztus 21-én végrehajtották Kazahsztánban az első szovjet 
kísérleti atomrobbantást (ezzel beállt az atomerő-egyensúly), potenciálisan mindkét fél be-
vethette volna az 1945-ben Japánban már óriási pusztítást okozó fegyvert. Harmadszor, a 
konfliktus egy kettészakított ország két fele között robbant ki, melyek két különböző kato-
nai tömbhöz tartoztak. A szituáció kísértetiesen hasonlított az Európa közepén egyébként is 
a nemzetközi politikai folyamatok középpontjában levő megosztott Németországéhoz. De 
hogy fogja egy ilyen lehetséges támadás esetén az NSZK megvédeni magát, ha folyamat-
ban van a leszerelés és nem is NATO-tag?

Az éleződő hidegháború következtében az NSZK újrafelfegyverzése már 1949 őszén 
is felmerült, de most azonnali cselekvésre volt szükség. 1950 augusztusában Dean Ache-

25  KISSINGER, Henry: Diplomácia. Grafo–Budapest, 1996, Panem–McGraw–Hill, 459–478.
26  FISCHER Ferenc: A  kétpólusú  világ,  1945–1989. Tankönyv és atlasz. Budapest–Pécs, 2005, 

Dialóg Campus Kiadó, 122–124. 
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son amerikai külügyminiszter arra kérte – inkább utasította – az európai NATO-tagállamo-
kat, hogy jelezzék, mekkora haderőt képesek felállítani. ugyanekkor Churchill az Európa 
Tanácsban felvetette, hogy az NSZK-t fel kell fegyverezni, de oly módon, hogy a német 
haderő egy európai hadsereg alá tartozna. Acheson és a brit kormány azon az állásponton 
voltak, hogy az NSZK-t a NATO keretében kell felfegyverezni – amelynek még nem volt 
tagja. Adenauer óvatosan reagált a felvetésre, de hosszú távon az NSZK számára nyilvánva-
lóan a szuverenitás megszerzése (és a Vörös Hadsereggel szembeni védelmi képességének 
megteremtése) ezzel a javaslattal újabb esélyt kapott. A franciák megrettentek: öt évvel a 
második világháború vége után német újrafelfegyverzés?! Új javaslattal kellett előállni két 
okból is: egyrészt, a Montánunió tárgyalásai javában zajlottak, s ha kikerül Franciaország 
kezéből a kezdeményezés, az negatív hatással lehet a tárgyalás kimenetelére. Másrészt, akár 
a Churchill-, akár az Acheson-féle német újrafelfegyverzés valósul meg, az NSZK-nak ön-
álló hadserege lesz. Monnet újra leült gondolkodni – bár ebben az esetben hegymászásról 
nem szólnak a források –, és az európai biztonságpolitikai együttműködésről szóló tervét 
ezúttal René Pleven miniszterelnök mondta el. 

A javaslat szerint tehát közös európai hadsereg jönne létre közös parancsnokság alatt, kö-
zös védelmi miniszter irányításával, közös költségvetéssel. A tagállamok bizonyos mennyi-
ségű haderejüket kizárólag a közös védelem szolgálatába állítanák, emellett megmaradna 

A koreai háború
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Pleven francia miniszterelnök beszéde a Nemzetgyűlésben, 1950. október 24.

[…]
„A közös védelemhez való német hozzájárulás megoldása, minden kompromisszu-
mon túl és halogatás nélkül egyszerre keresendő a rögtöni akció lehetőségében és az 
egyesült Európa perspektívájában. 

A keret, amelyben az európai problémákat megvitatják, széles keretek között meg-
valósult az Európa Tanácsban. […]

Ebben a szellemben 1950. május 9-én a francia kormány javasolta valamennyi 
európai országnak a szén- és acéltermelés közössé tételét…

A francia kormány úgy vélte, hogy a szénnel és acéllal kapcsolatos terve megvaló-
sítása lehetővé teszi, hogy az emberek gondolkodásukban megbarátkozzanak az euró-
pai közösség eszméjével, mielőtt még szóba kerülne a közös védelem kényes kérdése. 
A világ eseményei nem adnak kormányunknak ilyen haladékot. […]

Az események kényszere egyedül nem tenne lehetővé konstruktív megoldást. Min-
den rendszer, amely rögtön vagy idővel, közvetlenül, vagy sem, feltételekkel vagy 
anélkül német haderő megteremtéséhez vezetne, felélesztené a bizalmatlanságot és 
a gyanakvást. Német hadosztályok, német védelmi minisztérium felállítása végzet-
szerűen előbb-utóbb a német hadsereg és ezáltal a német militarizmus újjáéledéséhez 
vezetne. Ilyen következmény, amelyet egyébként különböző alkalmakkor szövetsége-
seink egyöntetűen elítéltek, magára Németországra is veszélyt jelentene. 

[…] a francia kormány kéri, hogy az európai haderő megteremtéséhez való német 
hozzájárulás ügye olyan megoldást nyerjen, amely számol a múlt kegyetlen tapaszta-
lataival és azzal a fejlődéssel, amelyet minden ország európai gondolkodású embere 
szeretné látni ha érvényesülne Európában. 

A kormány a közös védelem érdekében olyan európai hadsereg megteremtését ja-
vasolja, amely az egyesült Európa politikai intézményeihez kapcsolódik. […]

Az európai hadsereg felállítása nem vezethet a nemzeti katonai egységek puszta 
társításához, ez valóban nem lenne egyéb, mint régi típusú koalíció. A halaszthatatlan 
feladatoknak csak közös szervek felelhetnek meg. […]

ZSIGmoND László: Nyugat-Európa az Egyesült Államok és a nemzetközi helyzet. Új- és legújabb 
kori egyetemes történeti szöveggyűjtemény. 3. kötet. Budapest, 1983, Tankönyvkiadó, 348–349.

saját hadseregük. Kivétel ezen elv alól az NSZK – esetükben kizárólag az európai haderő 
részeként létezne hadsereg, őket ugyanakkor a legkisebb csapategységekbe, zászlóaljakba 
osztanák be. Nem volt szó tehát német vezérkar és főtiszti állomány felállításáról. A Ple-
ven-terv értelmében a tárgyalásokat a Montánuniót előkészítő konferencia befejezése után 
kívánták elkezdeni. 

A britek már az ötlet felvetésekor kijelentették, hogy nem kívánnak a szervezet része-
sei lenni, s a tárgyalásokon sem vettek részt – pedig 1951 októberétől már ismét Churchill 
volt a kormányfő, aki pedig támogatásáról biztosította a közös európai hadsereg felállítását. 
Acheson és Adenauer ugyan formálisan támogatták a Védelmi Közösség ötletét, de inkább 
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hajlottak az atlanti megoldás felé. Az amerikaiak közül főleg Dwight D. Eisenhower, az eu-
rópai erők frissen kinevezett főparancsnoka, későbbi amerikai elnök támogatta Monnet és 
Pleven terveit.27 A tárgyalások 1951 őszén kezdődtek el, ugyanazon hat állam részvételével, 
akik a Montánunió részesei voltak. A két érintett főszereplő, Franciaország és az NSZK 
politikai közvéleménye nem fogadta egyértelmű örömmel a javaslatot. Franciaországban a 
politikai klíma egyre bizonytalanabbá vált – nem utolsósorban az 1946 óta tartó, reményte-
lennek tűnő indokínai háború következtében –, s a kommunisták és az egyre erősebb gaul-
listák erősen ellenezték a tervet. Adeanuer ellenzéke pedig, az említett Kurt Schumacher 
vezette SPD, a pacifizmust hangsúlyozva, az újrafelfegyverzés minden kísérletét ellenezte.

A tárgyalások során végül mind a németek, mind pedig az amerikaiak egyre inkább haj-
lottak a terv elfogadására. Az NSZK potenciális – még ha részeleges is – felfegyverzé-
sének lehetőségére a Szovjetunió is reagált: 1952 márciusában négyhatalmi tárgyalásokat 
kezdeményeztek a német békeszerződés ügyében, amelyben felvetették a német egység, s 
egyúttal az ország semlegességének kérdését. Ennek ellenére 1952. május 27-én Párizsban 
aláírták az Európai Védelmi Közösségről (EVK) szóló szerződést (Franciaország, NSZK, 
Olaszország, Belgium, Hollandia, Luxemburg). Előző nap Bonnban a megszálló hatalmak 
és az NSZK kormánya aláírta az ún. Németország-szerződést, mely szerint megszűnt az 
NSZK megszállása.28 A szerződés életbe lépésének feltétele azonban az EVK-szerződés 
ratifikációja volt.

Még ez év szeptemberében Alcide de Gasperi olasz kereszténydemokrata miniszterelnök 
a már életbe lépett Montánunióhoz és a ratifikációs folyamatban levő Európai Védelmi 
Közösséghez kapcsolódóan új javaslattal állt elő. Olyan Európai Politikai Közösség létre-
hozását terjesztette elő, amely voltaképpen felváltotta volna a két szervezet intézményeit. 
Kétkamarás parlamentet (egy közvetetten választott szenátus és egy közvetlenül választott 
parlament jött volna létre), egy végrehajtó tanácsot, egy a tagállami miniszterekből álló 
tanácsot, valamint bíróságot javasolt. A tervezetet gyorsan elkezdték pontosítani, hogy az 
Európai Védelmi Közösségről szóló szerződéssel együtt léphessen életbe. A katonai együtt-
működés ugyanis politikai irányítást is igényelt – ezért a közös hadsereg nem nélkülözhette 
a részes államok politikai egyeztetési fórumát. Ezt az is alátámasztja, hogy az NSZK fel-
fegyverzéséről szóló viták jelentős része az egyetlen európai politikai intézmény, az Európa 
Tanács keretében zajlottak. 

Ez a szerződés azonban már az aláírásig sem jutott el, az EVK ratifikációs folyamata 
ugyanis komoly problémákkal küszködött. Franciaországban a tárgyalási szakaszban le-
zajlott politikai viták előre jelezték a nehézségeket. Négy tagállam gond nélkül ratifikálta a 
szerződést, Olaszország úgy döntött, megvárja a francia parlamenti vitát.29 1953-ban a hi-
degháború történései közül két esemény is az enyhülés felé mutatott: véget ért a koreai há-
ború, és meghalt Joszif Visszarionovics Sztálin. Ennek ellenére minden tagállam, valamint 

27  DINAN, Desmond: Europe recast. A history of European Union. Boulder London. Colorado, 
2004, Lynne Rienner Publishers, 98–99. 

28  Ezen kívül az NSZK kormánya konzultatív jogot kapott a Németország egészét érintő kérdések-
ben, a szövetséges hadseregek azonban továbbra is az NSZK területén állomásozhattak. Lásd MEZEI 
Géza: Európa  kettészakítása  és  a  kétpólusú  nemzetközi  rend  születése  (1945–1949).  Európa  és  a 
hidegháború a dokumentumok tükrében. Budapest, 2001, Új Mandátum Könyvkiadó, 88.

29  GAZDAG Ferenc: Franciaország története, 1945–1995. Budapest, 1996, Zrínyi Kiadó, 61.
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Charles de Gaulle véleménye az Európai Védelmi Közösségről

„Mivel a győztes Franciaországnak van hadserege, és a legyőzött Németországnak 
nincs, szüntessük meg tehát a francia hadsereget, s mivel kell lennie kormánynak a 
hadsereg felett, létrehozunk egy hontalan kormányt. Mivel pedig ez nem tetszik majd 
mindenkinek, festünk egy új cégtáblát ezzel a felirattal: Közösség. Amúgy sem szá-
mít mindez, hiszen az európai hadsereget teljesen az amerikai főparancsnok rendel-
kezésére bocsátják. Különös, nagyon különös, hogy az amerikaiak nyílt és leplezett 
presszióval akarják Franciaországot arra kényszeríteni, hogy fogadja el az EVK-t, ami 
pedig csak pusztulásra ítélheti…

Arra buzdítják Németországot, hogy újra Európa leghatalmasabb országa legyen, 
az pedig előbb vagy utóbb csak háborúhoz vezethet. […]

Más okokból ugyan, de Anglia is azt kívánja, hogy ratifikáljuk az európai had-
sereget, bár a világ minden kincséért sem csatlakozna hozzá. Másokra bízni a kato-
náidat, elveszíteni a szuverenitásodat, elveszíteni domíniumaidat – ez Párizsnak jó, 
Londonnak nem… És mindez miért? – kérdezhetném. Azért, mert mi a kontinensen 
élünk, a szerencsétlen kontinensen, ahogy Churchill már előre elnevezte. Kétségtelen, 
maradna Németországban néhány brit katona, s az EVK mellé rendelnének néhány 
jóhiszemű brit megfigyelőt. […]

Valóban nagyon kellemes dolog díszvendégnek lenni egy olyan banketten, amely-
nek a számláját mások fizetik.”

De Gaulle, Charles: Memoirs d’esoir. Paris, 1970, Plon, 441. Idézi GAZDAG Ferenc: Franciaország 
története, 1945–1996. Budapest, 1996, Zrínyi Kiadó, 62–63. 

az amerikaiak – ahol a korábbi tárgyalópartner, Eisenhower volt immár az elnök – sürgették 
Franciaországot, hogy mielőbb ratifikálja a szerződést. 

A politikai klíma azonban ebből a szempontból még kedvezőtlenebb lett. A Védelmi 
Közösség szinte szitokszóvá vált ellenzőinek körében. Franciaországban – Raymond Aron 
véleménye szerint – az EVK ügye volt a Dreyfus-per óta a leghevesebb politikai-ideológiai 
vita, s már nem csupán a német újrafelfegyverzés mikéntjének technikai megoldásáról volt 
szó, hanem Franciaország létkérdéséről.30 A belpolitikai helyzetet tovább rontotta, hogy az 
elhúzódó indokínai háborúban Franciaország megsemmisítő vereséget szenvedett a Dien 
Bien Phu melletti csatában 1954 májusában. Ennek következtében a kormány lemondott, és 
a következetes antikolonialista és az európai integráció mellett nem elkötelezett (és Mon-
net-t kevéssé kedvelő) Pierre Mendes France alakított kormányt. 1954. augusztus 30-án 
vitte a Nemzetgyűlés elé az EVK kérdését. A vita során olyan érvek is elhangzottak, hogy az 
EVK Franciaország végét jelentené, s a francia hadsereg megsemmisülését. Végül 319:264 
arányban leszavazták a javaslatot, s ezzel az Európai Védelmi Közösség sorsa megpecsé-
telődött. Egyúttal természetesen lekerült a napirendről az Európai Politikai Közösség kon-
cepciója is. 

30  GAZDAG Ferenc: Európai integráció és külpolitika. Budapest, 2005, Osiris, 147.
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A bukás óriási nemzetközi politikai botrány volt. Az az ország szavazta le az EVK-t, 
amelyik kezdeményezte. Az Egyesült államok a kezdeményezés mellé állt, és presztízs-
veszteséget szenvedett. Nem utolsósorban pedig nem sikerült megoldani sem az NSZK 
védelmi kérdését, s nem léphetett életbe a Bonni Szerződés sem. Alternatív megoldásokra 
volt szükség azonnal. Három elvi megoldás volt lehetséges. Egyrészt, megoldhatták volna 
az NSZK katonai nagykorúsítását kétoldalú amerikai–nyugatnémet egyezmény keretében. 
Ez azonban mind a franciák, mind pedig a britek kihagyását jelentette volna. Másrészt, 
megoldhatták volna az NSZK problémáját a Szovjetunióval közösen békeszerződés kereté-
ben. Bár a nyugat-európai baloldali erők ezt a megoldást szorgalmazták, nem kerültek több-
ségbe. És harmadszor, a britek által korábban is javasolt, egyszerű megoldás kínálkozott: 
vegyék fel az NSZK-t a NATO-ba. Ebbe az irányba mozdult el a folyamat.

A ratifikációs kudarc után ez a forgatókönyv gyorsan újra követőkre talált: a brit dip-
lomácia, úgy is, mint az eredeti ötlet gazdája, diplomáciai offenzívába kezdett a terv tető 
alá hozása érdekében. Az 1954. szeptember 28. és október 3. között Londonban lezajlott 
konferencián sikerült megtalálni a megoldást, s ezzel előkészítették a kérdés rendezését 
biztosító Párizsi Szerződéseket. Az 1954. októberében 19-én Párizsban összeült konferen-
cián összesen huszonkét okmány született.31 Ezek négy csoportba oszthatók. Az első cso-
portban azok a francia–német kétoldalú megállapodások találhatók, amelyek alapvetően a 
Saar-vidék rendezését érintik. Ebben a vonatkozásban Franciaországnak nem sikerült az 
érdekeit érvényesíteni: az általa javasolt „európai státust”, mely francia ellenőrzést jelentett 
volna, népszavazáson kellett volna megerősíttetni. A megállapodások második csoportja 
négyhatalmi megállapodás, melyet az NSZK és a megszálló nyugati hatalmak írtak alá. 
Ezek értelmében szüntették meg a megszállási rendszert Németországban, s jelentették ki, 
hogy az NSZK egy szuverén állam joghatóságával intézi bel- és külügyeit. Ez a szerződés-
csomag tulajdonképpen minden olyan rendelkezést magában foglalt, amelyet a meg nem 
született békeszerződésnek kellett volna tartalmaznia. A konferencia harmadik csomagja 
olyan kilenchatalmi megállapodásokat tartalmazott, amely az 1948-ban megkötött Brüssze-
li Szerződést alakította át. Az öt eredeti aláíró tagállamhoz csatlakozott Olaszország és az 
NSZK, s az együttműködést Nyugat-Európai unió (West European union, WEu, NyEu) 
névre keresztelték. Megmaradt a Brüsszeli Szerződésből a kölcsönös segítségnyújtás elve, 
a kormányközi jellegű intézményi jelleg, s kikerült az esetleges német agresszió megemlí-
tése. A NyEu tanácsának tagjai a tagállamok külügyminiszterei voltak, munkáját titkárság 
segítette. Az intézményrendszert kiegészítette, hogy a parlamentáris ellenőrzést az Európa 
Tanács Parlamenti Közgyűlése biztosította.32 A párizsi szerződéscsomag negyedik csoport-
ját a NATO Minisztertanácsának határozatai jelentették, melynek leglényegesebb eleme az 
volt, hogy az NSZK-t meghívták a NATO-ba. 

A párizsi szerződéscsomag megoldotta a védelem- és katonapolitikai dilemmákat, me-
lyek a korszak leglényegesebb kihívását jelentették. A britek bekapcsolódtak az európai 

31  I. m. 167–178. alapján
32  A Nyugat-Európai Unió rögtön megakulása után perifériára került. Feladatait más intézmények 

vették át – a szociális és emberi jogi feladatokat az Európa Tanács, a katonait pedig a NATO. Újra-
élesztésére csak az 1980-as években, a „kis hidegháború” korszakában került sor, rövid időre. Lásd 
DuNAy Pál – GAZDAG Ferenc: Nyugat-Európai unió. Tanulmányok, dokumentumok. Budapest, 
1994, SVKI.
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regionális védelmi konstrukcióba (nem úgy, mint az EVK esetében), s beleegyeztek abba, 
hogy fenntartják csapataikat az NSZK-ban – ezzel a franciák is megnyugodtak. A NyEu 
alkalmas volt arra, hogy ezen keresztül hívják meg az NSZK-t a NATO-ba. Az NSZK 
egyenjogúsítása megtörtént, bár nem volt teljes körű: a három nyugati hatalom továbbra is 
fenntartotta magának a jogot a német békeszerződést, az újraegyesítést és a Berlint érin-
tő döntést illetően. Az NSZK-t tehát úgy egyenjogúsították, hogy közben ellenőrizhető 
maradt. 

A nyugat-európai szövetségi rendszer tehát teljessé vált. Bár az Európai Védelmi Közös-
ség kudarcot vallott, az 1950 után eltelt négy évben a nyugat-európai közvélemény hozzá-
szokott a német újrafelfegyverzés gondolatához. 1955-ben az NSZK a NATO tagja lett, és 
még ugyanabban az évben megalakult a keleti tömbben a Varsói Szerződés. A hidegháború 
katonai rendszerei kialakultak. 

4.3. A gazdasági integráció szervezeti beteljesülése:  
a Római Szerződések

Andrew Moravcsik harvardi professzor az európai integrációt kormányközi nézőpontból 
elemző, nagy hatású könyvét azzal kezdi, hogy az Európai Közösség története egy kudarc-
cal kezdődött.33 Az Európai Védelmi Közösség kudarcával. Az 1954-es esztendő valóban 
az európai integrációs folyamat „fekete éve” volt. Az EVK francia leszavazása az integ-
rációs eszme kudarca is volt. Monnet pozíciója is megingott Franciaországban, az EVK 
miatt személyes támadások is érték. Ebben az évben jelezte, hogy a főhatóság vezetésének 
újraválasztásakor nem kívánja magát jelöltetni. Legfőbb szövetségesét, Robert Schumant 
leváltották. Alcide de Gasperi, aki Olaszországban az Európa-gondolat legfőbb támogatója 
volt, 1954 augusztusában meghalt. 

Sokan arra számítottak, hogy ez a sok negatív esemény ellehetetleníti a Montánunió 
működését is. Ez azonban nem így történt. Szisztematikusan elkezdték az alapító szerző-
dés rendelkezéseinek végrehajtását. 1953. február 10-én eltörölték a nyersanyagokra (szén, 
vasérc és vashulladék) vonatkozó vámokat és a diszkriminatív árakat. ugyanezen év áp-
rilisában az acélpiacon is bevezették ezt a lépést. A nehézipari közös piac bevezetésére öt 
év átmeneti időszak állt rendelkezésre. A hatósági árszabást fokozatosan megszüntették. 
A főhatóság, mint szupranacionális intézmény azonban számos kérdésben kudarcot vallott. 
Az egyik fontos ügy a Montánunió saját bevételi forrásának kérdése volt. Monnet úgy ter-
vezte, hogy annak érdekében, hogy a szervezet független legyen a nemzeti kormányoktól, 
saját bevételi forrásokra van szüksége, melyet a szektorra kivetett 1% adóból kívánt meg-
teremteni. A kormányok képviseletében azonban a Tanács először 0,9%-ra, majd 0,45%-ra 
csökkentette ezt az arányt. A működés során nyilvánvalóvá vált tehát, hogy a szuprana-
cionális főhatóság nem hozhat olyan döntéseket, amelyek a tagállami érdekeket súlyosan 
sértik. A másik ügy a versenyszabályok betartatása volt. A szén- és acélpiac egyébként is 
kevés szereplős szektor, s a Montánunió szerződésének egyik célja éppen a fúziós és kar-

33  moRAVCSIK, Andrew: The Choice for Europe. Social Purpose and State Power from Messina 
to Maastricht. London, 1998, uCL Press, 86. 
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tellfolyamatok ellenőrzése volt. A főhatóság azonban nem lépett fel ezek ellen hatékonyan. 
Mindezek ellenére a szervezet működött, bár a szerződés szupranacionális elképzelései 
és a mindennapok gyakorlata erősen különbözött. Kétségtelenül megvalósult viszont az a 
kompromisszumkereső intézményi struktúra és kultúra, amely az integrációs intézmény-
rendszerre azóta is jellemző.34

Monnet tevékenységének megítélése a Főhatóság első elnökeként meglehetősen ellent-
mondásos. Egyes vélemények szerint jó vezető volt, őszintesége, nyíltsága, szakértelme és 
szervezőkészsége miatt munkatársai mérhetetlenül tisztelték. Mindig meghallgatta mások 
véleményét, s ajtaja mindig nyitva állt kollégái előtt.35 Más vélemények szerint munkatársai 
kicsit fellélegeztek, mikor lemondott a Főhatóság vezetéséről. Kisebb szervezetekhez és 
nem állandó, hanem ad hoc feladatokhoz volt szokva. állandóan túlóráztatta munkatársait, 
volt, hogy éjszaka is behívatta őket egy-egy fontos feladat elvégzésére, s visszaemlékezé-
sek szerint Monnet irodájában kapott szívrohamot a túlhajtottság miatt egy Kravelicki nevű 
német jogász. A több hivatalos nyelv miatt a luxemburgiak állítólag a Főhatóság épületét 
bolondokházának nevezték.36 

A Moravcsik által emlegetett kudarc azonban mégis két új integrációs intézmény kiala-
kításához vezetett. Az egyik egy újabb ágazati együttműködés (atomenergia-ipar) a másik 
pedig egy általános gazdasági együttműködés volt. Miért pont ez a két terület? Milyen 
(bel- és kül-) politikai és gazdasági érvek szóltak ezek mellett? Hogyan alakult ki a részes 
államok köre? 

Monnet lemondása után sem veszített energiájából, és új tervekkel állt elő. Mivel ő maga 
sosem volt politikai döntéshozó, hanem a szó pozitív értelmében vett szürke eminenciás, 
szüksége volt egy olyan európai tekintélyű politikusra, aki szövetségese lehet. Schuman 
leváltása után ez az európai vezető a belga miniszterelnök, Paul-Henri Spaak lett. monnet 
maga, mivel a Montánunió főhatóságának vezetéséről lemondott, hivatalos státussal nem 
rendelkezett. Kapóra jött tehát, hogy nyugatnémet acélipari szakszervezeti vezetők meg-
keresték azzal, hogy működjenek együtt az európai egység továbbfejlesztésében. Ennek a 
kezdeményezésnek alapján alakították meg az „Akcióbizottság az Európai Egyesült álla-
mokért” nevű szervezetet, melyet ma nemzetközi lobbinak neveznénk.37 monnet tehát im-
már nem francia kormányzati háttérrel, hanem nemzetközi lobbiszervezettel a háta mögött 
folytathatta tanácsadói tevékenységét. 

Az ötvenes évek nagy felfedezése az atomenergia volt. Mint ahogy a hadiipari kuta-
tásban lenni szokott, az atomtechnika katonai célú felhasználása után utat talált a polgári 
életbe. Úgy tűnt, ez az új energiaforrás forradalmasítja majd az energiaszektort, és képes 
lesz felváltani a szenet és a kőolajat. 1953-ban Eisenhower elnök az ENSZ közgyűlésén 
elmondott beszédében (Atoms for Peace, Atomot a békéért) arra tett ígéretet, hogy az Egye-
sült államok támogatást nyújt az atomenergia békés célú felhasználásához. Ez a program 
egyrészt segítséget nyújtott minden olyan államnak, amelynek hiányoztak az erőforrásai a 

34  SZELE Bálint: Jean Monnet, Európa atyja. Debrecen, 2004, Csokonai Kiadó, 106–110.
35  DUCHENE, Francois: Jean Monnet. The First Statesman of Interdependece. New york, 1994, 

Norton, 239. 
36  DINAN, Desmond: Europe recast. A history of European Union. Boulder London, Colorado, 

2004, Lynne Rienner Publishers, 56. 
37  SZELE Bálint: Jean Monnet, Európa atyja. Debrecen, 2004, Csokonai Kiadó, 123–124.
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rendkívül drága beruházásokat igénylő tevékenységhez, másrészt pedig ellenőrizhetővé tet-
te, hogy valóban békés célokra fordítják az atomenergiát.38

Monnet először 1955 januárjában találkozott az atomenergia gondolatával, amikor egy 
amerikai szakértővel találkozott. Formálódni kezdett a gondolat, hogy a következő szek-
tor, ahol el lehetne indítani az ágazati (funkcionális) integrációt, az atomenergia lehetne. 
ugyanakkor Monnet egy átfogó gazdasági célú (vámunió, közös piac) közösség elindítását 
korainak tartotta. Nem úgy a Benelux államok: voltaképpen a közös piac ötletével ők jöt-
tek elő 1955-ben. Nem is lehet egyetlen tervhez kötni ennek a gondolatnak a felmerülé-
sét – Willem Beyen holland külügyminiszter szerint úgy szaporodtak ezek a tervezetek, 
mint a gombák.39 A Benelux kormányok ekkor különösen elkötelezettek voltak a gazdasági 
együttműködés elmélyítése mellett, s erre legfőbb okuk (saját tapasztalataik és integrációs 
elkötelezettségük mellett) a francia–német kapcsolatok kivételesen gyors fejlődése volt. 
Az NSZK NATO-tagságát követően a francia–német viszony megváltozott. Az NSZK kvá-
zi-egyenjogúsítása megtörtént, Franciaország nem tudta többé brit és amerikai partnereit a 
német kérdéssel „zsarolni”. Ezután a két ország között elsősorban a gazdasági kapcsolatok 
domináltak. Adenauer a másik oldalon különös hangsúlyt fektetett a franciákkal való vi-
szony ápolására, különös tekintettel a világháborús francia érzékenységre. Ennek a folya-

38  Ennek a folyamatnak a jegyében született meg 1957-ben – az EuRATOM megalakulásának 
évében – a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (International Atomic Energy Agency, IAEA). Lásd 
www.iaea.org

39  moRAVCSIK, Andrew: The Choice for Europe. Social Purpose and State Power from Messina 
to Maastricht. London, 1998, uCL Press, 139.

Paul-Henri Spaak (1899–1972)

Paul-Henri Spaak 1899-ben belga politikuscsa-
ládban született. Édesanyja családjában több li-
berális párti politikus volt, s maga az édesanya az 
ország első női szenátora volt. 

Spaak 1920-ban lett a belga szocialista párt 
tagja, 1936-ban lett először külügyminiszter, majd 
többször miniszterelnök. A háború alatt a londoni 
emigrációból támogatta a Benelux együttműködés 
erősítését. Szerepe az európai integrációs folya-
matban elsősorban a Római Szerződések előké-
szítésében volt kiemelkedő. Az ENSZ-közgyűlés 
első elnöke volt 1946/47-ben, majd 1956-1961 
között a NATO második főtitkára. 1965/66-ban 
jelentős közvetítő szerepe volt az „üres székek” 
válságának megoldásában. 

1957-ben Károly-díjat kapott. 1972-ben Brüsz-
szel melletti otthonában halt meg 73 évesen.

Paul-Henri Spaak



106 4. AZ EuRóPA-GONDOLAT A GyAKORLATBAN

matnak a jegyében 1955 augusztusában Franciaország és az NSZK kereskedelmi egyez-
ményt írt alá, mely érintette a két ország közötti ipari és mezőgazdasági kereskedelmet 
egyaránt. A Benelux országok attól tartottak, hogy kimaradnak a két nagy megegyezéséből 
és piacaiból. Ebből a szempontból különösen fontos volt, hogy az integrációs eszme letéte-
ményese ekkor a belga Spaak volt. 

A Benelux államok érdekeltsége az együttműködés elmélyítésében tehát egyértelmű 
volt. Az NSZK-ban érdekes módon nem a Montánunió kapcsán tapasztalt kormányzati-el-
lenzéki konfliktus dominált. Schumacher és a Német Szociáldemokrata Párt sokkal kevésbé 
ellenezte ekkor a készülő új szerződéseket, mint annak idején a Párizsi Szerződést: nyilván-
valóvá vált, hogy az SPD korábbi külpolitikai stratégiája, a gyors újraegyesítés nem mű-
ködik.40 A kormányban a kereskedelmi liberalizációra való törekvés, amely mögött az ipari 
lobbi is felsorakozott, egyértelmű volt, csak az nem, hogy ezt milyen módon valósítsák 
meg. Walter Hallstein külügyminiszter a vámunió létrehozásában és az európai integráció 
elmélyítésében látta a megoldást, amely szükségszerűen kisebb körben, a „hatok” között 
volt az adott politikai szituációban megvalósítható. Ezzel szemben a gazdasági miniszter, 
Ludwig Erhard, akinek a nevéhez a „gazdasági csoda” kötődött, szélesebb körű szabad-
kereskedelmi övezetben gondolkodott. Határozottan ellenezte a szűk körű vámuniót, mert 
attól tartott, hogy a német gazdaság számára túl kicsi blokká fejlődik majd. A Hallstein 
és Erhard közötti feszültség többrétegű volt: személyesen nem kedvelték egymást; Erhard 
túlzottnak találta Hallstein euroföderalizmusát; s mindketten minisztériumuk élén arra tö-
rekedtek, hogy az NSZK külgazdasági politikáját irányítsák.41 Adenauer óvatosan egyensú-
lyozott két nagy hatású minisztere között: ő maga inkább a szorosabb európai integrációra 
hajlott. Az NSZK-nak továbbra is szüksége volt az európai egységre az „egyenjogúsítás” 
folyamatában.

Franciaország érdekeltségét illetően politikai és gazdasági érvek egyaránt felvonultatha-
tók. Először is, természetesen a német kérdés motiválta politikailag elsősorban a franciá-
kat: minél szorosabb az integráció, annál ellenőrizhetőbb az NSZK. Másodszor, a franciák 
minden más európai országnál jobban érdekeltek voltak az EuRATOM megteremtésében. 
Franciaország legtöbb politikai pártja önálló nukleáris képesség kialakításában gondolko-
dott, amelyhez az atomenergia-ipar kialakítása is hozzájárulhatott. S harmadszor, a franciák 
tekintélyén ebben az időszakban több csorba esett: 1954-ben óriási nemzetközi presztízs-
veszteséget jelentett az EVK-szerződés leszavazása. Újabb kínos nemzetközi tekintélyvesz-
tést okozott a szuezi kudarc (lásd később). Franciaország tehát azzal, hogy elkötelezetten 
támogatta az együttműködés továbbfejlesztését, elvesztett tekintélyét próbálta visszasze-
rezni.42

Franciaország gazdasági érdekeltsége a közös piac kialakításában szintén egyértelmű. 
A gyarmati rendszer összeomlása következtében a velük folytatott kereskedelem a töredé-
kére esett vissza. Az európai gazdasági együttműködést a francia ipar képviselői az 1940-es 

40  A gyors újraegyesítés egyértelműen lekerült a napirendről, ezt támasztották alá Adenauer 1955-
ös sikertelen moszkvai tárgyalásai is. A SPD elkezdett közeledni az európai integráció gondolatkö-
réhez. Lásd MORAVCSIK 1998, 95.

41  DINAN, Desmond: Europe recast. A history of European Union. Boulder London, Colorado, 
2004, Lynne Rienner Publishers, 67. 

42  I. m. 68. 
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évek vége óta támogatták. A francia mezőgazdaság (amely nagyszámú népességet, a lakos-
ság mintegy 25%-át foglalkoztatta ekkor) a háború után óriási fejlődésnek indult, a termelés 
megsokszorozódott, a termelők állami támogatása jelentős költségvetési forrást emésztett 
fel. A mezőgazdaságnak tehát egyrészt piacra, másrészt támogatásra volt szüksége, s az eu-
rópai együttműködés mindkettőt biztosíthatta. 43

A britek megint kimaradtak. A politikai ellenérvek kikövetkeztethetők Nagy-Britannia 
korábbi hozzáállásából, amelyet az európai integrációs folyamattal szemben tanúsított. Elő-
ször is, akkori véleményük szerint a szorosabb európai együttműködés meggyengíthette 
volna a britek atlanti elkötelezettségét és „különleges kapcsolatait” (special relationship) 
az Egyesült államokkal. Másodszor, a Brit Nemzetközösséggel folytatott viszony, külö-
nösen a kereskedelmi kapcsolatok kerültek volna veszélybe a brit tagsággal. Nem véletlen, 
hogy a britek a vámuniót és a közös piacot tartalmazó koncepcióval szemben folyamatosan 
a szabadkereskedelmi övezetet szorgalmazták, amely ilyen problémákat nem okozott volna 
a volt gyarmatokkal folytatott kereskedelemben. S harmadszor, a britek minden szupra-
nacionális jellegű együttműködést hagyományosan elutasítottak. Winston Churchill, aki a 
háború után az előző fejezetben idézett zürichi beszédében szorgalmazta az egyesült Eu-
rópa létrehozását, második miniszterelnöksége (1951–1955) alatt sem vizsgálta felül a brit 
Európa-politikát, s kijelentette, hogy „velük vagyunk, de nem vagyunk közülük való”.44 
A gazdasági érdekek is ezt a politikai logikát támasztották alá az ötvenes évek közepén. 
A Nemzetközösséggel folytatott gazdasági kapcsolatok, az ipari export és a mezőgazda-
sági, valamint a nyersanyagimport ebben az időszakban még erősen meghatározta a brit 
gazdaságot. Rövid távon a közösségi tagsággal olyan komoly gazdasági átrendeződéssel 
néztek volna szembe, melyet egyetlen politikus sem mert megkockáztatni. A csatlakozás-
sal kapcsolatos ellenérveket még az a mentális beállítottság is alátámasztotta, hogy a britek 
nem hittek abban, hogy ezek az integrációs tervek megvalósulnak. ugyanakkor számos 
kormányzati szakértői anyag úgy vélekedett, hogy amennyiben a közös piacból mégis lenne 
valami, középtávon Nagy-Britanniának valószínűleg be kell kapcsolódnia.45 

A brit kimaradás megítélését mind a politikai szereplők, mind pedig az elemzők körében 
komolyan vitatták. A többségi vélemény szerint (Desmond Dinan, Alan Milward stb.) a brit 
döntés irracionális, szűklátókörű és vaskalapos lépés volt, amely a brit politika megújulásra 
való képtelenségét mutatta.46 Andrew Moravcsik szerint ugyanakkor az adott pillanat poli-
tikai és gazdasági körülményei között a brit kimaradás racionális, végiggondolt és érvekkel 
alátámasztott döntés volt.47 

43  moRAVCSIK, Andrew: The Choice for Europe. Social Purpose and State Power from Messina 
to Maastricht. London, 1998, uCL Press, 108–112.

44  BuTLER, David – KIESINGER, uwe: The 1975 referendum. London, 1976, 5. Idézi 
moRAVCSIK, Andrew: The Choice for Europe. Social Purpose and State Power from Messina to 
Maastricht. London, 1998, uCL Press, 124. 

45  moRAVCSIK, Andrew: The Choice for Europe. Social Purpose and State Power from Messina 
to Maastricht. London, 1998, uCL Press, 126–135.

46  DINAN, Desmond: Europe recast. A history of European Union. Boulder London, Colorado, 
2004, Lynne Rienner Publishers, 70. 

47  moRAVCSIK, Andrew: The Choice for Europe. Social Purpose and State Power from Messina 
to Maastricht. London, 1998, uCL Press, 135–137. 
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Olaszország részvétele nem volt kérdéses. Az olasz külpolitika alapvetően követő jellegű 
volt a háború utáni időszakban. Az ország nemzetközi státusának visszaállítása volt a leg-
jelentősebb cél, s örömmel vettek részt minden európai folyamatban. A hat alapító tagállam 
közül Olaszország méretét, népességét tekintve a három nagy között volt, de voltaképpen 
ebben a folyamatban csak mellékszereplőnek tekinthető. Bár a külpolitika a belső politikai 
és gazdasági problémák mellett csak kisebb jelentőségű volt, Alcide de Gasperi mégis el-
ismert szereplője lett az európai folyamatoknak. Ezt folytatták utódai is, elsősorban a szicí-
liai professzor Gaetano Martino, aki 1954 és 1957 között volt olasz külügyminiszter. Az ő 
meghívására rendezték Messinában a sorsdöntő konferenciát 1955 júniusában.48

A messinai konferenciát, melyet ma az Európai Közösség születésével összefüggésbe 
hozható első jelentős eseményként tartunk számon, rendkívül prózai megfontolásból hívták 
össze: meg kellett találni Monnet utódát a Montánunió főhatóságának élén. Az összegyűlt 
külügyminiszterek már a tanácskozás első napján megválasztották René Meyer volt francia 
miniszterelnököt a posztra. A hátralevő időben az európai egységfolyamat újraindításáról 
beszéltek. Mindenki mást akart: a franciák elsősorban az atomenergia területén való együtt-
működést szorgalmazták, de az EVK kudarc után nem voltak abban a helyzetben, hogy bár-
milyen egyéb felvetést visszautasíthassanak. Spaak a vámunió–közös piac elképzelésében 
a politikai unió csíráját látta. A hollandok elsősorban a kereskedelem és a piacszerzés szem-
pontjából tartották ezt fontosnak. A németek megosztottak voltak a Hallstein–Erhard-vitá-
ban. A konferenciát lezáró nyilatkozat szövegét az utolsó napon, hajnali 2 és 4 óra között 
fogalmazták, melynek megszületése az eltérő álláspontokat figyelembe véve óriási siker 
volt. állítólag Spaak ezután hajnalban pezsgőspohárral a kezében szállodai szobájának er-
kélyén, az O sole miót énekelte örömében.49

A rövid zárónyilatkozat szerint a hatok megvizsgálják az együttműködés lehetőségét 
egyrészt a közlekedés, a hagyományos energia, valamint az atomenergia területein. Más-
részt, feltárják a vámunió megvalósításának lehetőségét, ideértve a közös külső vámhatár, a 
szociális standardok harmonizációja (francia érdek), a versenyszabályok közös kialakítását 
és egy európai befektetési alap megteremtését. A hatok kinyilvánították, hogy a briteket is 
meghívják az új együttműködést előkészítő bizottságba.50

Az 1955 őszén elkezdett tárgyalásokat Paul-Henri Spaak vezette, mivel a franciák meg-
vétózták, hogy az akkor ellentmondásos megítélésű Monnet kerüljön vezető pozícióba. 
A britek alacsony beosztású megfigyelőt küldtek a tárgyalásokra, akit 1955 novemberében 
vissza is hívtak.51 Az 1956 áprilisára elkészült Spaak-jelentés szinte pontosan előrevetítette 
a későbbi Római Szerződések tartalmát. Két új közösség létrehozására tettek javaslatot: egy 

48  HORVáTH Jenő: Az olasz külpolitika Európa-pilléréről. In KISS J. László – GáLIK Zoltán 
(szerk.): A huszonötök Európái. Budapest, 2005, osiris Kiadó, 226–264. 

49  Lásd moRAVCSIK, Andrew: The Choice for Europe. Social Purpose and State Power from 
Messina to Maastricht. London, 1998, uCL Press, 141.

50  moRAVCSIK, Andrew: The Choice for Europe. Social Purpose and State Power from Messina 
to Maastricht. London, 1998, uCL Press, 141–142. 

51  A megfigyelő állítólag a következő megjegyzést tette távozása előtt „Nincs esély arra, hogy 
egyetértés szülessen az Önök által most tárgyalt szerződés tekintetében. Ha mégis születne egyetértés, 
nem lenne esély annak alkalmazására. Ha alkalmaznák, az Nagy-Britannia számára teljesen elfogad-
hatatlan lenne, „…au revoir et bonne chance”. Idézi FISCHER Ferenc: A kétpólusú világ, 1945–1989. 
Tankönyv és Atlasz. Budapest–Pécs, 2005, Dialóg Campus Kiadó, 170. 
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atomenergia-közösségre, valamint egy olyan gazdasági közösségre, amelynek keretében 
megvalósítható a vámunió és a közös agrárpolitika. A javasolt szupranacionális intézmény-
rendszer a később kialakított intézményi struktúrát írta le. A hatok miniszterei a tervezetet 
1956 májusában Velencében elfogadták, s októberben Brüsszelben elkezdődhetett a kor-
mányközi konferencia. 

A kormányközi konferencia logikáját és témáit a messinai tanácskozást és a korábbi 
javasolt együttműködési területeket illetően előre lehetett látni. Franciaország hármas cél-
kitűzéssel kezdett neki a tárgyalásoknak: a közös agrárpolitika megteremtése, a tengeren 
túli területek bevonása és a szociális együttműködés volt a feltétele annak, hogy a létrejövő 
szerződést aláírják. A közös agrárpolitika valamennyi tárgyalófél által jóváhagyatott, ezért 
kerülhetett be a szerződésbe. ugyanakkor, a Római Szerződés 248 cikkéből mindössze 9 
cikk vonatkozik erre, amiből következően egyértelmű volt, hogy annak részleteit később, 
az intézményrendszer indulása után kell majd kidolgozni. A francia tengerentúli területek 
piacra jutásának tekintetében viszonylag könnyű volt kompromisszumra jutni: a brit gyar-
matokkal ellentétben a francia gyarmatok termelési szerkezete nem veszélyeztette a hatok 
gazdaságát, mivel szinte kizárólag trópusi termékeket állítottak elő. Cserébe a hatok szá-
mára biztosították a tengeren túli területek piacaira való, kereskedelmi korlátozások nélküli 
bejutást.52

A szociálpolitikáról nagy vita kerekedett. A franciák azért javasolták a szociálpolitikai 
harmonizációt, mert attól tartottak, hogy a közös piac keretei között a magas szintű fran-
cia szociális ellátórendszer rontja majd a francia vállalatok versenyképességét. Ezt a tö-
rekvést egyrészt a többi tárgyalófél ellenállása, valamint egy szakértői anyag is ellenezte. 
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által felállított, Bertil Ohlin53 professzor vezette mun-
kacsoport „Az európai gazdasági kooperáció szociális aspektusai” című jelentésében arra 
a következtetésre jutott, hogy a szociális jogok egységesítése, illetve harmonizációja nem 
előfeltétele a gazdasági integráció hatékonyságának.54 A szakmai és politikai ellenérvek 
következtében a franciák elfogadták, hogy a szociális együttműködés fokozatos legyen, és 
a munkaerő szabad áramlásán, a férfiak és nők között egyenlő munkáért egyenlő bérezés 
elvén és az Európai Szociális Alap kialakításán túl ne legyen más szociális rendelkezés a 
szerződésben.

A vámunió ügyében a felek a belső vámok és a közös külső vámtételek fokozatos, előre 
rögzített forgatókönyvön alapuló kialakításában egyeztek meg. A vámtételek meghatározá-
sát illetően a német tárgyalódelegáció ragaszkodott ahhoz, hogy a kialakítandó vámpolitika 
mindenben feleljen meg a GATT elveinek és követelményeinek. A közös piacot 12-15 év 
alatt tervezték megvalósítani. A Benelux államok ragaszkodtak a közös közlekedési politika 

52  moRAVCSIK, Andrew: The Choice for Europe. Social Purpose and State Power from Messina 
to Maastricht. London, 1998, uCL Press, 147. 

53  Bertil Ohlin a stockholmi Commercial College professzora, kereskedelmi miniszter 1944/45 
között, valamint a svéd liberális párt vezetője volt. Az ő nevéhez köthető a nemzetközi kereske-
delem modern komparatív előnyök tana, amelyet ma Hecksher–Ohlin-modellként ismerünk. Lásd 
HőS Nikolett: A közösségi szociálpolitika ötven éve. Az automatikus konvergenciától egy európai 
szociális deficit felé? In Iustum Aequum Salutare, III., 2007/4, 103–123. http://www.jak.ppke.hu/hir/
ias/20074sz/06.pdf 

54  Social Aspects of European Economic Co-operation. Report by a Goup of Experts. International 
Labour Office. Studies and Reports, New Series, No. 46, Geneva, 1956.
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kialakításához. Erről a szakpolitikáról szintén röviden szól a szerződés, s a működés során 
alakították ki.55

A Monnet-féle Akcióbizottság elsősorban az atomenergiaügyi együttműködésben volt 
aktív a tárgyalásokon. Számos ajánlást fogalmazott meg, s legfontosabb törekvése, hogy a 
kialakítandó szervezeten belül kizárólag az atomenergia békés célú felhasználásáról legyen 
szó, sikerült is. Ez utóbbival egyébként a németek is mélyen egyetértettek.

A tárgyalások technikai és politikai szinten párhuzamosan zajlottak. Amennyiben 
egy-egy kérdésben a bürokraták megakadtak, politikai kompromisszum született. Az egyes 
tagállamok és különböző politikusaik más-más motivációval vettek részt a tárgyalásokon. 
Az ismét főszerepet játszó Spaak föderalista volt, de a tárgyalások vezetése során igyekezett 
ezen meggyőződését nem túlhangsúlyozni. Walter Hallstein és a luxemburgi Joseph Bech 
meggyőződéses integrációpárti volt. Továbbra is folyamatos volt a konfliktus a német dele-
gáción belül, de Erhardnak végül nem sikerült ellehetetleníteni a tárgyalásokat. 

A megegyezést három aktuálpolitikai tényező is gyorsította: a szuezi válság, a Saar-vi-
déki népszavazás és a magyar 1956-os forradalom.56 A szuezi válság, amely 1956 novem-
berében jutott el a fegyveres konfliktusig, a két világrendszer közötti ellentétbe torkollott. 
A Szovjetunió késznek mutatkozott közvetlenül beavatkozni és csapatokat küldeni a tér-
ségbe Egyiptom oldalán. A másik oldalon Eisenhower nem, de Nagy-Britannia és Francia-
ország beavatkozott. A helyzetet bonyolította, hogy közben Izrael bevonult a Sínai-félszi-
getre. A konfliktus eszkalálódásának megelőzése érdekében az amerikai elnök felszólította 
a briteket és a franciákat, hogy vonuljanak ki a térségből. A nyugat-európai hatalmak óriási 
presztízsveszteséget szenvedtek: immár nemcsak be kellett látniuk, hanem ki is monda-
tott, hogy másodrendű hatalmak a világpolitika játszóterén. Ezek után Franciaország még 
fontosabbnak ítélte az európai együttműködést, s fokozottan szorgalmazta az éppen zajló 
kormányközi konferencián a megegyezést.57 

A Saar-vidék második világháború utáni leválasztása Németországról, a Ruhr-vidékkel 
párhuzamosan, a német újrafelfegyverzés megakadályozását szolgálta. A Saar-vidék azon-
ban nem nemzetközi, hanem francia ellenőrzés alá került. Az 1954-es Párizsi Szerződések 
során Franciaország felajánlotta az önálló Saar-vidék kialakításának lehetőségét, de 1955. 
október 23-án népszavazáson a lakosság úgy döntött, hogy térjenek vissza Németország-
hoz, illetve csatolják a területet az NSZK-hoz. 1956. október 27-én – tehát a kormányközi 
konferencia idején – Franciaország és az NSZK aláírta erről a szerződést. 1957. január el-
sején lépett hatályba az egyezmény, amely Németország történetében a „kis újraegyesítés” 
(Kleine Wiedervereinigung) nevet viseli. 

A magyar 1956-os forradalom szintén közvetve játszott szerepet a tárgyalások sikeres 
lebonyolításában. A szuezi válsággal egyidőben a szovjet csapatok bevonulása és a magyar 
forradalom brutális leverése nyilvánvalóvá tette a két világrendszer közötti határok kiigazít-
hatatlanságát. A nyugati kommunista pártok üdvözölték a szovjet lépést a közvéleménnyel 

55  moRAVCSIK, Andrew: The Choice for Europe. Social Purpose and State Power from Messina 
to Maastricht. London, 1998, uCL Press, 146. 

56  DINAN, Desmond: Europe recast. A history of European Union. Boulder London, Colorado, 
2004, Lynne Rienner Publishers, 71–72.

57  FISCHER Ferenc: A kétpólusú világ, 1945–1989. Tankönyv és Atlasz. Budapest–Pécs, 2005, 
Dialóg Campus Kiadó, 164–167.
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ellentétben. Mivel ezek a pártok az európai integrációs folyamat ellenzőinek számítottak, 
a magyar események hozzájárultak politikai visszaszorulásukhoz, s így inverz módon az 
integrációpárti tábor megerősödéséhez.58

mindezek után az Európai Atomenergia Közösséget (European Atomic Energy Com-
munity, EURATom) és az Európai Gazdasági Közösséget (European Economic Com-
munity, EEC, EGK) alapító szerződéseket Rómában írták alá Franciaország, az NSZK, 
Olaszország, Belgium, Hollandia és Luxemburg külügyminiszterei és a miniszterelnökei 
1957. március 25-én. Az egyébként a tárgyalásokon nem túl aktív Olaszország fényes 
ceremóniát rendezett a római Kapitóliumon. A két szerződés közül a későbbiekben egy-
értelműen az EGK-t alapító szerződés vette át a főszerepet, így bár eredetileg Római 
Szerződésekről kell beszélnünk, az egyes számban használatos változat egyértelműen az 
EGK szerződésre utal.

Az EGK-t alapító szerződés 248 cikket és főleg a vámcsökkentést érintő számos tech-
nikai szabályozást, valamint az egyes tagállamok saját preferenciáit kifejező jegyzőköny-
veket tartalmazott. A Montánuniótól eltérően – amelyet a szerződő felek 50 éves futam-
időre alapítottak – ezt a szerződést korlátlan időre írták alá. Az együttműködési területek 
köre, ahogy az idézetből is kiderül, rendkívül széles – egy részének a megvalósításához 
a tagállamok azonnal hozzákezdtek (közös agrárpolitika, vámunió, versenypolitika stb.), 

58  DINAN, Desmond: Europe recast. A history of European Union. Boulder London, Colorado, 
2004, Lynne Rienner Publishers, 72. 

A Római Szerződések aláírása. 1957. március 25.
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Az Európai Gazdasági Közösséget létesítő szerződés, 1957. március 25.

1. cikk A jelen szerződéssel a Magas Szerződő Felek egymás között Európai 
Gazdasági Közösséget hoznak létre. 

2. cikk A Közösség célja: közös piac létesítésével és a Tagállamok 
gazdaságpolitikájának fokozatos egymáshoz közelítésével a Közösség egész 
területén elősegíteni a gazdasági élet harmonikus fejlesztését, a folyamatos 
és kiegyensúlyozott fejlődést, a szilárd stabilitást, az életszínvonal gyors 
emelkedését és az államokat összekötő kapcsolatok szorosabbra fűzését.

3.cikk Az előző cikkben kifejtettek céljából a közösség tevékenysége a jelen szerző-
désben előírt feltételek és ütem szerint az alábbiakat öleli fel:
a/ a Tagállamok között az áruk behozatalánál és kivitelénél a vámok és men-

nyiségi korlátozások, valamint az ezekkel egyenlő hatású intézkedések 
megszüntetése;

b/ közös vámtarifa és közös kereskedelempolitika megvalósítása kívülálló 
államok irányában;

c/ a személyek szabad közlekedését, a munkavállalás szabadságát és a tőke 
szabad áramlását a tagállamok között korlátozó akadályok lebontása;

d/ közös politika bevezetése a mezőgazdaság területén;
e/ közös politika bevezetése a fuvarozás területén;
f/ olyan rendszer megvalósítása, amely megakadályozza a közös piacon a 

verseny megrontását;
g/ a tagállamok gazdaságpolitikájának összehangolása és fizetési mérlegeik-

ben az egyensúlyhiányt kiküszöbölő eljárások alkalmazása;
h/ az egyes országok jogalkotásának egymáshoz közelítése a közös piac mű-

ködéséhez szükséges mértékben,
i/ a dolgozók munkalehetőségeinek javítása és életszínvonaluk növeléséhez 

való hozzájárulás végett Európai Szociális Alap létesítése;
j/ Európai Beruházási Bank létesítése; ennek az a rendeltetése, hogy új forrá-

sok felhasználásával megkönnyítse a közösség gazdasági fejlesztését;
k/ a tengerentúli országok és területek társulása a kereskedelmi forgalom 

növelésére és a gazdasági és szociális fejlődés közös erőfeszítéssel való 
szolgálatára. 

Az Európai Gazdasági Közösség enciklopédiája. I. kötet. Szerkezet és alapintézmények. 1. füzet. 
Budapest, 1971, Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ, 185.

mások viszont csak a nyolcvanas években Jacques Delors reformjainak idején kerültek 
napirendre (állami támogatások csökkentése, munkaerő szabad áramlásának gyakorlati 
megvalósítása stb.). 

A két szerződés a két közösség számára önálló, de egymáshoz nagyon hasonló intéz-
ményi struktúrát hozott létre. A Montánunióhoz hasonlóan az EGK négy fő intézménye 
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a Bizottság, a Közgyűlés59 a Tanács és a Bíróság.60 A Bizottság lett a közösségi érdekeket 
leginkább megjeleníteni képes, a javaslattételért felelős intézmény. A Bizottság tagjait a 
tagállamok kormányai nevezték ki, s annak érdekében, hogy a tagállami érdekektől való 
függetlenségük biztosítható legyen, nem hívhatók vissza. A Bizottság további feladatai az 
igen korlátozott és inkább származékos jogalkotás, a közösségi politikák végrehajtása, a 
végrehajtás ellenőrzése, a közösségi pénzügyek kezelése, valamint a külkapcsolatok fel-
adatainak ellátása. A Bizottság és a Főhatóság közötti leglényegesebb különbség a jog-
alkotói/döntéshozatali szerepben bekövetkezett változás – míg a Montánunió esetében a 
legfontosabb kérdésekben a szupranacionális jellegű Főhatóság döntött, az EGK esetében a 
tagállamok érdekeit megjelenítő Tanácsot illette meg a döntéshozatal joga. Ebben a vonat-
kozásban tehát a kormányközi konferencia tárgyalói figyelembe vették az ESZAK első né-
hány éves működésének tapasztalatait. Ez a fejlemény azt is jelenti, hogy a szupranacionális 
elem visszaszorult az EGK-ban a Montánunióhoz képest, hiszen a kormányközi Tanács lett 
a legfőbb döntéshozó. 

A Közgyűlés, mely a kezdetekben a tagállamok parlamentjeinek küldötteiből állt, erede-
tileg konzultatív jogkörrel kezdte meg pályafutását.61 A Bizottság előterjesztéseit tárgyalták 
meg, de véleményüket a Tanács nem volt köteles meghallgatni. Az eredeti rendelkezések 
szerint a Közgyűlés a későbbiekben közvetlenül választott testületté válik, s saját, közös 
választási szisztéma szerint kell majd a választásokat megtartani. A Közgyűlés eredetileg 
legerősebb demokratikus jogköre a Bizottság elmozdításának lehetősége volt. A Római 
Szerződés kimondta, hogy a Közgyűlés kétharmados többséggel, bizalmatlansági indítvány 
keretében, testületként elmozdíthatja a Bizottságot. A Közgyűlés/Parlament azóta nagy utat 
tett meg: az európai intézményrendszer legdinamikusabban fejlődő testülete. Ahogy a kö-
vetkező fejezetekben látni fogjuk, új döntéshozatali eljárásokkal, a közvetlen választások 
bevezetésével62 és a Bíróság kedvező ítéleteivel lépésről lépésre javította pozícióit. Egy 
demokratikus ország parlamentjének törvényhozó hatáskörétől azonban továbbra is messze 
van még. 

A Tanács – melynek kialakítását a Montánuniót előkészítő kormányközi konferencián 
a Benelux államok a nagyoktól való félelmükben javasoltak – előlépett legfőbb döntés-
hozóvá. A tagállami érdeket képviselő testület érdemi kérdésekben kétféle módon hozhat 
döntést: egyhangúlag és minősített többséggel (Qualified Majority Voting, QMV). Egyhan-

59  A Közgyűlést az 1965-ben aláírt, a három Közösség intézményeit egyesítő úgynevezett Össze-
olvadási Szerződés nevezte át Európai Parlamentre. 

60  Ehelyütt nem célunk az intézményrendszer teljes körű bemutatása. Pusztán arra törekszünk, 
hogy az integrációs intézményrendszer későbbi folyamatainak megértéséhez feltétlenül szükséges 
ismeretekkel rendelkezzen az Olvasó. Az intézményrendszer és a döntéshozatali folyamatok részletes 
bemutatását Lásd KENDE Tamás – SZŰCS Tamás (szerk.): Európai közjog és politika. Budapest, 
2006, KJK Kerszöv.

61  Hasonlóan konzultatív jogkörrel jött létre egy kevésbé jelentős intézmény, a Gazdasági és Szo-
ciális Bizottság (GSZB). Tagjai a munkaadók, a szakszervezetek és civil szervezetek tagállami képvi-
selői. A GSZB létrehozását az ötvenes évek neokorporatív hulláma indokolta: a tagállamok is szoros 
kapcsolatot tartottak fenn, elsősorban a szakszervezetekkel és a munkaadói szövetségekkel. A GSZB 
hatásköre azonban – a parlamenttel ellentétben – változtalan maradt. Lásd ARATó Krisztina: Szociá-
lis párbeszéd az Európai Unióban. Budapest, 2001, Rejtjel.

62  Az egységes választási rendszer kialakítása a mai napig várat magára. A tagállamok jelentős 
többsége azonban – az EP választásokon legalábbis – az arányos képviselet rendszerét alkalmazza. 
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gú szavazás esetén természetesen minden tagállamnak azonos súlyú szavazata van, hiszen 
egyetlen ellenszavazat is vétót jelent. A minősített többség kialakításának során a kormány-
közi konferencián vita alakult ki a tagállamok között. Olaszország és a Benelux államok 
azt javasolták, hogy a minősített többségi szavazás esetén is minden tagállamnak egy-egy 
szavazata legyen. Ezt a javaslatot azonban, az NSZK és Franciaország visszautasította: ra-
gaszkodtak ahhoz, hogy megjelenjen a tagállamok mérete, jelentősége a szavazás során. 
Cserébe a Benelux államok megkapták azt az enyhítést, hogy legalább négy tagállam sza-
vazata vált szükségessé a döntés meghozatalához – így a „kicsik” nem voltak egyértelműen 
kizárhatók a minősített többségi döntéshozatalból. A szerződés egyébként úgy rendelkezett, 
hogy később meghatározandó átmeneti időszak után (2-15 év) lehet csak áttérni erre a sza-
vazási módszerre.63 A minősített többségi szavazás jelentősége először a hatvanas években, 
De Gaulle és Hallstein párharcában kapott szerepet.

A negyedik legfontosabb közösségi intézmény a Bíróság volt. A Bíróság legfontosabb 
feladata a közösségi jog betartatása volt. A közösségi jog státusát egyébként a szerződések 
keretében nem tisztázták: az a ma már egyértelmű tény, hogy a közösségi jog elsőbbséget 
élvez a nemzeti joggal szemben, a Bíróság 1960-as években meghozott ítéleteiből követ-
keztethető ki. Ebből is látható, hogy a Bíróság a későbbiekben aktív szerepet játszott a 
Közösség működésének kialakításában, s egyértelműen megállapítható, hogy a Közösség 
funkcionalista jellegű működésének legfőbb előmozdítója.64

A Római Szerződés – bár maga a szöveg is hosszú és a csatolt mellékletek, jegyzőköny-
vek és nyilatkozatok még inkább megnövelik a terjedelmét – mégiscsak az együttműködés 
kereteit fektette le. A keret azonban megfelelően rugalmasnak bizonyult: tulajdonképpen 
a módosításokkal együtt a mai napig érvényben van. Az alapító atyák arra is gondoltak, 
hogy nem minden együttműködési területet tudnak az előkészítés szakaszában pontosan 
felmérni. Így az EGK-szerződés 235. cikke alapján, amennyiben olyan területen látszik 
szükségesnek együttműködés, amelyet a szerződés nem szabályoz, egyhangú szavazással 
el lehet indítani. 

A Római Szerződések ratifikációja még az aláírás évében problémamentesen lezajlott. 
Természetesen ismét Franciaország és az NSZK volt a két kulcsszereplő. Franciaországban 
igazából a politikai középen elhelyezkedő pártok erőteljesen vagy passzívan, de egyetér-
tettek a ratifikációval. A gaullisták megosztottak voltak a kérdésben, de De Gaulle maga 
nem nyilvánított véleményt az ügyben. Az NSZK-ban Monnet Akcióbizottsága komoly ha-
tással volt arra, hogy az SPD többsége megszavazta a két Közösséget.65 Tovább folytató-
dott ugyanakkor a kormányon belüli harc: a szabadkereskedelem-párti Erhard – aki olyan 
páncélautóhoz hasonlította a Közösséget, melyet erős fékrendszer és gyenge motor jelle-

63  moRAVCSIK, Andrew: The Choice for Europe. Social Purpose and State Power from Messina 
to Maastricht. London, 1998, uCL Press, 152–154.

64  NoVÁK Ádám: Az Európai Bíróság a neofunkcionalizmus tükrében. oTDK dolgozat. Kézirat, 
2009. 

65  DINAN, Desmond: Europe recast. A history of European Union. Boulder London, Colorado, 
2004, Lynne Rienner Publishers, 78. Ezt a megállapítást Moravcsik túlzónak találja. Lásd MORAV-
CSIK, Andrew: The Choice for Europe. Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht. 
London, 1998, uCL Press, 151.
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A Római Szerződésen szereplő aláírások, 1957.

mez – végül Adenauer nyomására mégis igennel szavazott.66 A többi négy tagállam komoly 
politikai ellenállás nélkül megszavazta a ratifikációt.

Az 1958. január 1-jei hatályba lépésig két fontos kérdést el kellett dönteni: a székhelyet 
és a Bizottság első elnökének személyét. Jean Monnet ötlete szerint olyan „Európai Körze-
tet” kellett volna létrehozni, amely lehetővé tette volna az intézményrendszer minden tag-
államtól való függetlenségét.67 Luxemburgra gondolt, ők azonban elhárították a lehetőséget. 
Így az intézményrendszerhez tartozó hivatalok többségének székhelyét – különös tekintet-
tel az 1958-ban Brüsszelben tartott világkiállításra – Brüsszelbe helyezték el. 

66  moRAVCSIK, Andrew: The Choice for Europe. Social Purpose and State Power from Messina 
to Maastricht. London, 1998, uCL Press, 103. 

67  SZELE Bálint: Jean Monnet, Európa atyja. Debrecen, 2004, Csokonai Kiadó, 134–135. 
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A Bizottság elnöki székébe Walter Hallstein került. Senkinek sem okozott gondot, hogy 
egy német vezeti először a Bizottságot. A hatvanas évek során a De Gaulle-lal folytatott he-
ves vitája során nem (csak) egy német és egy francia folytatott politikai-ideológiai vitát: a 
szupranacionalizmus és a kormányköziség is küzdött egymással.

Robert Marjolin francia diplomata, aki végig részt vett az integrációs intézmények kiala-
kításában, a következőképpen fogalmazta meg az EK fontosságát: „Azt hiszem, nem túlzás 
azt állítanunk, hogy 1957. március 25-e fontos pillanat Európa történelmében. Ki gondolta 
volna a harmincas években, sőt akár csak a háború utáni első évtizedben, hogy azon európai 
államok, melyek évszázadokon keresztül öldökölték egymást, és amelyek közül néhányan, 
mint Franciaország vagy Olaszország, még mindig nagyon zárt gazdasággal rendelkeznek, 
most úgy döntöttek, hogy közös piacot hoznak létre, amely végül egy egységes gazdasági 
övezetté és dinamikus óriáspiaccá forr majd össze.”68

Összegzés

Az ötvenes években a három szálon (védelempolitika, politika, gazdaság) elindult integrá-
ciós folyamatban nyilvánvalóvá vált a gazdasági integráció primátusa. A politikai integrá-
cióval az alapvetően kudarcot jelentő Európa Tanács után nem is próbálkoztak, az európai 
regionális katonapolitikai együttműködés pedig az Európai Védelmi Közösség bukása miatt 
ellehetetlenült. A sikert egyedül a gazdasági integráció jelentette, annak is ágazati, funkcio-
nális változata: egyes gazdasági területeken (bár egyre csökkenő mértékben, de mégiscsak) 
szupranacionális módszerekkel való együttműködés volt hivatott biztosítani egyrészt a gaz-
dasági felemelkedést, másrészt pedig a tartós békét. Az integrációs logika szerint ameny-
nyiben a tagállamok gazdaságait egymáshoz láncolják, irracionális és lehetetlen is lesz az 
egymás elleni katonai fellépés. 

A Montánuniót még erősen a szupranacionális együttműködés logikája alapján alakítot-
ták ki. A Római Szerződés által létrehozott intézményrendszer a kormányköziség–szupra-
nacionalizmus dichotómiában további elmozdulást jelentett a kormányköziség felé. Ez a 
megállapítás elsősorban abból következik, hogy a közösségi érdekeket megjelenítő Bizott-
ság helyett a tagállami érdekek megjelenítésének testülete, a Tanács kapott döntéshozatali 
jogkört. A szupranacionalizmus a működés során csekély mértékben erősödött: a minősített 
többségi döntéshozatalra való áttérést illetően a Hallstein-bizottság a hatvanas évek köze-
pén kudarcot vallott, a Bíróság azonban megállapította a közösségi jog elsődlegességét. 
A hatvanas évek azonban – ahogy látni fogjuk – mégiscsak a kormányköziség további tér-
nyerését hozták: De Gaulle ténykedése a francia érdekek maradéktalan érvényesítése érde-
kében ebbe az irányba tolta a Közösség működésének az elveit. 

A Római Szerződés gazdaságfilozófiai szempontból érdekes kettősségre hívta fel a fi-
gyelmet. Megszületésétől egészen az 1970-es években bekövetkezett gazdasági válságig a 

68  Idézi mEZEI Géza: Európa  kettészakítása  és  a  kétpólusú  nemzetközi  rend  születése  (1945–
1949). Európa és a hidegháború a dokumentumok tükrében. Budapest, 2001, Új Mandátum Könyv-
kiadó, 94. 
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tagállamokban a John Maynard Keynes nevéhez fűződő, beavatkozó, jóléti állami gazda-
ságpolitika volt a jellemző. Az Európai Gazdasági Közösség létrehozása azonban a gazda-
sági liberalizmus szemléletét tükrözte. A Római Szerződés célkitűzésként meghatározott 
vámunió, majd a közös piac megvalósítása a kereskedelmi és egyéb korlátok lebontását 
és a verseny fokozását segítette elő. Míg a tagállami nemzetgazdaságokban keynesi keres-
let-teremtő gazdaságpolitika folyt, az integráció szintjén a kezdeti időszakban liberalizáció 
és dereguláció érvényesült.

A Római Szerződéseket előkészítő kormányközi konferencián a közös piac és az atom-
energiaügyi együttműködés hasonló súllyal szerepelt. A későbbiekben azonban az arány 
megváltozott: az ötvenes években oly fontosnak tűnő atomenergiaügyi együttműködés szin-
te azonnal háttérbe szorult. A tagállamok s főleg Franciaország önálló atomenergia-prog-
ramot indított, s ez ellehetetlenítette az EuRATOM működését. A főszerepet tehát a továb-
biakban az Európai Gazdasági Közösség játszotta. 

Az integrációs intézményrendszer megszületett. Eddig az európai integráció történeté-
nek bemutatásában jelentős szerepet kaptak a külső szereplők, körülmények és nemzetközi 
folyamatok. A továbbiakban ezek a szempontok szükségképpen kissé háttérbe szorulnak: a 
Közösség működésének elindulásával az európai belpolitika játssza a főszerepet. 

 � Kulcsfogalmak

Schuman-terv
montánunió
főhatóság
koreai háború
Pleven-terv
Európai Védelmi Közösség
Európai Politikai Közösség

ratifikáció
messinai konferencia
kormányközi konferencia
EURATom
Európai Gazdasági  

Közösség
Európai Bizottság

Közgyűlés/Európai  
Parlament

miniszterek Tanácsa
Európai Bíróság

 � Kérdések

1. Mire utal a „gazdasági csoda” kifejezés?
2. Ki volt Jean Monnet?
3. Mi a Monnet-terv lényege?
4. Mi a Schuman-terv lényege?
5. Mi volt a brit álláspont lényege a francia–német szén- és acélipari együttműködés kér-

désében?
6. Mi a kormányközi konferencia?
7. Milyen érdekek alapján született meg a Montánunió tanácsa?
8. Mely tagállamok alapították a három Közösséget?
9. Mikor és miért tört ki a koreai háború, s milyen hatással volt az európai integrációs fo-

lyamatokra?
10. Mit tartalmazott a Pleven-terv?
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11. Miért bukott meg az Európai Védelmi Közösség?
12. Mi az Európai Politikai Közösség?
13. Milyen tanulságokkal szolgált a Montánunió működése az Európai Gazdasági Közösség 

számára?
14. Mi a Spaak-jelentés?
15. Milyen tagállami érdekek vezettek az EK megalakításához?
16. Milyen intézményi struktúrát alakított ki a Római Szerződés?
17. Miért maradt ki Nagy-Britannia az Európai Közösségből?



5. Sikerek és kudarcok – integrációtörténet, 
1958–1969

„A Közösség minden elért gazdasági sikerének az alapító atyák 
azon alapbeállítódása adott lökést, hogy együtt dolgozni még 
mindig jobb, mint egymás ellen harcolni. Az integráció történe-
tében ez bizonyult a legerősebb összekötő kapocsnak.”

T. R. REID, 20051

Az 1960-as évek az európai integráció történetének olyan időszaka, amely a gazdasági cél-
kitűzések megvalósítását illetően páratlan sikereket, ugyanakkor súlyos politikai válságokat 
is hozott a még igen fiatal integrációs szervezet számára. Ez az időszak a Párizsi Szerződés 
és a Római Szerződések által létrehozott integrációs struktúrák első jelentősebb tesztperió-
dusa. Az üres székek válsága és De Gaulle sorozatos vétója a brit csatlakozásra azt mutatta 
meg, hogy egy tagállam is képes blokkolni a továbblépést mind a mélyítés, mind a bővítés 
terén. Tesztperiódus azért is, mert még nem vehető bizonyosra, hogy az EGK lesz az eu-
rópai egység megvalósításának egyedüli bevált formája, hiszen Európa más térségeiben is 
létrejöttek együttműködési kezdeményezések, mint az Északi Tanács vagy az EFTA.

A világpolitikai környezetben és az európai polgárok, elsősorban a fiatalabb generációk 
szemléletében bekövetkezett változások is hatással voltak az integrációs eseményekre. Mi-
közben tombolt a Beatles-láz, hódított a miniszoknya, és a fiatalabb generáció élvezte a fo-
gamzásgátló tabletták bevezetése révén szabadabbá vált szexet; 1961-ben felépült a Berlini 
Fal, 1968-ban Párizsban és más európai városokban is diáktüntetések zajlottak, és szovjet 
tankok fojtották vérbe a Prágai Tavasz mozgalmát.

5.1. Felgyorsult gazdasági integráció 

Az 1960-tól az 1973-as olajválságig tartó időszak a gyors gazdasági növekedés időszaka 
volt. A hatvanas évek elejére már kézzel fogható eredményei voltak a második világháború 
után beindított gazdasági újjáépítésnek, melyek elégedettséggel és ambícióval töltötték el 
a tagállamokat. Egyes szerzők szerint a háború utáni gazdasági növekedés olyan mértékű 
volt, amely kivételesen kedvező környezetet teremtett az integrációnak. „Az 1945 és 1968 
közötti időszak tapasztalatai Nyugat-Európa addigi történelmében semmivel sem mutattak 

1  REID, T. R.: The United States of Europe. The superpower nobody talks about – from euro to 
eurovision. London, 2005, Penguin Books, 52–53.
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hasonlóságot.” Példaként megemlíthető, hogy az 1948–68-as időszakban a nyugat-európai 
államok GDP-növekedése több mint kétszerese volt az 1922–37-es időszaknak.2

A hatok már az ötvenes évek végen, hatvanas évek elején megtették az első lépéseket a 
vámunió megvalósítására, és 1961-re még nem teljes mértékben, csak részlegesen, de ösz-
szehangolták a vámjaikat, és megszüntették az importkvótákat. 

Már az ötvenes években kiderült, hogy Franciaországnak és Nagy-Britanniának teljesen 
eltérő koncepcióik vannak az integráció megvalósítása tekintetében, amelyek a gazdasági 
együttműködés különböző formáinak a kialakításában öltöttek testet. Nagy-Britannia az 1950-
es évek közepétől, vagyis még a Római Szerződések aláírása előtt megpróbálta rávenni az eu-
rópai államokat, hogy az Európai Gazdasági Közösség tervezett vámuniója és később a közös 
piac helyett válasszák inkább a szabad kereskedelmi övezet lazább összefogását.3 Az 1950-
es évek végére és az 1960-as évek elejére nyilvánvalóvá vált tehát, hogy az európai egység 
gazdasági vonulatát tekintve két eltérő álláspont létezik, és ezek mögött az európai államok 
különböző csoportjai sorakoztak fel. Az EGK hat tagállama, Franciaország, Nyugat-Német-
ország, Olaszország, Belgium, Hollandia és Luxemburg első lépésben a vámuniót szerették 
volna megvalósítani.4 Az EGK-t létrehozó Római Szerződés ennél is magasabb integrációs 
szint elérését tűzte ki célul: a közös piac megvalósítását. A Nagy-Britannia által szorgalmazott 
szabad kereskedelmi övezet azonban csupán a külkereskedelem liberalizáció ját jelentette, és 
nem is kívánt ennél magasabb fokú gazdasági integrációt megvalósítani. Nagy-Britannia vá-
lasztását az angolszász típusú szabad piaci kapitalizmus ideológiája és a szigetország konkrét 
gazdasági érdekei is indokolták. Nagy-Britannia egyelőre nem kívánt lemondani azokról az 
előnyökről, melyeket a nemzetközösségi kapcsolatai révén élvezett. 

A britek meggyőzési hadjárata ellenére egyértelmű volt, hogy a hatok az EGK-t választ-
ják. A szabad kereskedelmi övezetnél ugyanis már egy szorosabb együttműködés megvaló-
sítása mellett kötelezték el magukat. 

1960-ban, Stockholmban Nagy-Britannia vezetésével létrejött az Európai Szabad Ke-
reskedelmi Társulás (EFTA). A dokumentumot hét ország: Nagy-Britannián kívül Ausztria, 
Dánia, Norvégia, Svédország, Portugália és Svájc írta alá. Az egyezmény célkitűzésként a 
gazdasági tevékenységek fenntartható bővülését, a teljes foglalkoztatottság elérését, a nö-
vekvő termelékenység megvalósítását, az erőforrások ésszerű felhasználását, pénzügyi sta-
bilitás megteremtését és az életkörülmények folyamatos javítását határozta meg. A tagálla-
mok közötti szabad kereskedelem és a fair verseny megvalósításán túl az EFTA-t létrehozó 
egyezmény hangsúlyozta, hogy a fenti célokat úgy kívánják elérni, hogy kiküszöbölik a 
tagállamok közötti jelentősebb eltéréseket a nyersanyagellátásban, megszüntetik az egymás 
közötti kereskedelmi korlátokat, és ezáltal hozzájárulnak a világkereskedelem harmonikus 
fejlődéséhez.5 Az Egyezményhez 1970-ben Izland, 1986-ban Finnország, 1991-ben Liech-
tenstein csatlakozott.

2  mILWARD, Alan S.: The European rescue of the nationstate. 2nd Edition. London–New york, 
Routledge, 21.

3  DINAN, Desmond: Europe recast. A history of European Union. Boulder London, Colorado, 
2004, Lynne Rienner Publishers, 90.

4  A gazdasági integráció szintjei. Lásd 3. fejezet.
5  Európai Szabad kereskedelmi Társulás, Stockholmi Egyezmény, 1960.
Lásd http://www.efta.int/content/legal-texts/efta-convention/eftaconvention-texts/convention- 

stockholm/Stockholmconvention.pdf/view
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1. térkép: A hatok és a hetek Európája. EGK és EFTA, 1960.

Az 1960-as évek elején tehát úgy látszott, hogy Európában a fenti „versenytárs szerveze-
tek” párhuzamos megalakulása miatt a gazdasági integráció két különböző formában való-
sul meg.

Ennél is differenciáltabb kép tárulhat elénk, ha azt is figyelembe vesszük, hogy 1952 óta 
létezett a skandináv államok együttműködése az Északi Tanács keretein belül. 1952-ben 
Dánia, Norvégia, Svédország, Izland, Finnország hozta létre az Északi Tanácsot. Az Északi 
Tanács a tagok érdekeit együttesen érintő bármilyen ügyet felkarolt, kivéve a védelmi kér-
déseket. Így például eltörölte az egymás közötti vízumokat, közös munkaerőpiacot hozott 
létre, megvalósította a diplomák és tudományos fokozatok kölcsönös elismerését, és elő-
segítette a tagok jogharmonizációját. Tevékenysége tehát nem csupán gazdasági, hanem 
egyéb területekre is kiterjedt. Az Északi Tanács jelenleg öt ország és három autonóm terület 
szervezete. Két legfőbb intézménye a Tanács és a Miniszterek Tanácsa, előbbi a parlamen-
táris, utóbbi a kormányközi együttműködés intézménye.6 Az Északi Tanács tevékenysége 
általában ajánlások megfogalmazására korlátozódik. A Feröer és Alland szigetek 1970 óta, 
Grönland 1984 óta van jelen az Északi Tanácsban.

Az Északi Tanács – mivel nem gazdasági integrációs szervezet, hanem különböző témák 
együttes megoldását menedzselő összefogás – nem vált az EGK versenytársává, azonban az 

6  Lásd Északi Tanács honlapja http://www.norden.org/start/start.asp
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EFTA létrejötte egy rövid ideig valóban versenyhelyzetet teremtett. Ez a verseny azonban 
nem bizonyult hosszú életűnek. 

Az 1960-as évek elején még az EGK- és az EFTA-államokban működő vállalatok nem 
érezték a két integrációs blokk közötti versenyt, hiszen egymás piacai elérhetők voltak szá-
mukra. Ahogy azonban a vámunió kiépítése haladt előre, úgy erősödtek a diszkriminációs 
hatások a másik blokkba exportáló cégek számára. Az EFTA és az EGK gazdasági súlya 
sem volt azonos. A hatok GDP-je a hatvanas évek elején több mint kétszer annyi volt, mint a 
hét EFTA-országé.7 Ahogy Lámfalussy tanulmánya is rámutat, a második világháború utáni 
nyugat-európai gazdaságok vizsgálatának egyik legfontosabb jellemzője Nagy-Britannia 
és a hatok gazdasági teljesítménye közötti növekvő eltérés volt. „Az ötvenes évek elejé-
től kezdve minden egyes évben gyorsabb ütemben növekedtek a hatok tagállamai, mint a 
szigetország.”8

Az EGK sikeressége leginkább abban mutatkozott meg, hogy az EFTA- és nem EFTA-
tagállamok is tárgyalásokat kezdeményeztek a társulásukról. Az EGK keretein belül meg-
valósított gazdasági integráció, amely a vámunió és később a közös piac megvalósítása felé 
haladt, felkeltette a külső államok érdeklődését. 1961-ben Görögország és a hatok társulási 
szerződést írtak alá, és három olyan tagállam, mint Nagy-Britannia, Írország és Dánia is 
bejelentette csatlakozási szándékát, melyek eddig másképp képzelték el európai szerep-
vállalásukat. A szabad kereskedelmi övezet versus közös piac mint lehetséges gazdasági 
integrációs formák elméleti vitája abban a pillanatban, amikor az EFTA vezető tagállama, 
Nagy-Britannia jelezte a csatlakozási szándékát az EGK-hoz, véglegesen eldőlt. Ettől fog-
va ugyanis már csak idő kérdése volt, hogy az EFTA milyen sebességgel „veszti el” azon 
tagállamait, akik számára már a hatok szorosabb gazdasági integrációja vonzóbb célnak 
bizonyult a szabad kereskedelmi társulás megvalósításánál. 

A hatok gőzerővel folytatták a vámunió kiépítését. 1963 nyarára 60%-kal csökkentették 
az egymás közötti vámokat, 1968-ra pedig teljesen lebontották.9 A vámunió megvalósítása 
mellett valamennyi tagállam kiállt, és bár a franciák eredetileg szerették volna a kitűzött 
időtervet valamelyest kitolni, végül ők is tartották magukat az időzítéshez. 1968 nyarára, a 
tervezettnél másfél évvel korábban, megvalósult a vámunió.

A vámunió ilyen gyors kiépítéséhez hozzájárult az is, hogy ez az időszak világszinten a 
gazdasági növekedés időszaka volt, melynek következtében a gazdasági liberalizáció keve-
sebb áldozatot követelt. Az EGK tagállamaiban ekkor átlagosan mindössze 2,5%-os volt a 
munkanélküliség, és a jövedelmek a háború utáni szinthez képest megkétszereződtek, mint 
Franciaországban, Belgiumban és Hollandiában, vagy megháromszorozódtak, mint Német-
országban és Olaszországban.10

7  BALDWIN, Richard–WyPLOSZ, Charles: The Economics of European Integration. mcGraw-
Hill, 2004, 14.

8  LAMFALuSSy, Alexandre: The United Kingdom and the six : an essay on economic growth in 
Western Europe, Yale University. Homewood, Illinois, 1963, yale university. The Economic Growth 
Center, Introduction.

9  I. m. 13.
10  I. m. 13.
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1. táblázat: Gazdasági növekedés a GDP százalékában, 1960–1973.11

Gazdasági növekedés a GDP százalékában 1960–1967 1968–1973
Belgium 4,6% 5,3%
Franciaország 5,5% 5,2%
Németország 3,8% 5,0%
olaszország 5,6% 4,9%
Luxemburg 2,8% 5,5%
Hollandia 4,6% 5,1%

5.2. Az 1960-as évek szakpolitikája: a közös agrárpolitika

A mezőgazdaság minden fejlett ipari országban állami támogatásban részesülő ágazat. 
Ennek több oka van. Egyrészt a mezőgazdaság a természeti viszonyoknak erősen ki-
tett tevékenység, amely nem feltétlenül minden évben jövedelmező a termelők számára. 
Másrészt, a mezőgazdasági népesség jövedelemtermelő képessége általában elmarad más 
ágazatok (ipar, szolgáltatás) jövedelmi viszonyaitól, s ez különösen igaz volt az ötve-
nes-hatvanas évek Nyugat-Európájában. Harmadszor, a mezőgazdaság stratégiai ágazat 
is: egy térség legalább részleges önellátását katonai-biztonságpolitikai szempontból is 
biztosítani szokták. 

A nyugat-európai mezőgazdaság több szempontból is elmaradott volt a hatvanas évek-
ben a világgazdaság vezető mezőgazdasági termelőitől: az elaprózott birtokstruktúra, a cse-
kély mértékű gépesítés megdrágította a termelést. 

Már az EGK-t létrehozó Római Szerződés 39. cikke megfogalmazta a hatok céljait a 
közös agrárpolitika területén: a mezőgazdasági termelés ésszerűsítése és a termelékenysé-
gének növelése, megfelelő életszínvonal fenntartása az agrárszektorban dolgozók számára, 
az agrárpiacok stabilizálása és az agrártermékek elfogadható áron történő biztosítása a fo-
gyasztóknak.12 

A közös agrárpolitika létrejötte azonban csak francia nyomásra valósulhatott meg. Az 
egyes tagállamok mezőgazdasági érdekei ugyanis különbözők voltak. A francia mezőgaz-
daság már az 1950-es évek végére többet termelt, mint amennyit a saját piacán értékesíteni 
tudott volna. Ezért Franciaország a mezőgazdasági termékeinek szeretett volna piacot sze-
rezni. A francia mezőgazdasági termékeknek azonban csak olyan exportpiac felelt meg, 
ahol a világpiacihoz képest magasabb áron lehet értékesíteni, világpiacra történő értékesítés 
esetén pedig megfelelő exporttámogatásra lett volna szüksége a francia mezőgazdasági ter-
mékeknek. De Gaulle, háta mögött a francia vidék agrárlobbijával, a fentieknek megfelelő 
megoldást keresett országának az integrációs kereteken belül. A mezőgazdasági szektor az 
NSZK esetében nem volt akkora, mint a franciáknál, és annak ellenére, hogy az NSZK is tá-
mogatta az agrártermelőit, mégis állandó élelmiszerimportra szorult. A franciák feltett szán-

11  oECD statisztika In TSoUKALIS, Loukas: The new European economy revisited. 1997, Oxford 
university Press, 16.

12  EGK-t létrehozó Római Szerződés 39. cikk. Az Európai Közösség Alapító Szerződése.
Róma, 1957. március 25. http://www.euvonal.hu/kulugy/upload/M_26/rek5/3.doc
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déka volt, hogy betörnek a német piacra, termékeik azonban nem voltak versenyképesek 
a külső országok, például az Amerikai Egyesült államok olcsóbb termékeivel szemben.13 

Sicco Mansholt, aki ekkor az Európai Bizottság mezőgazdasági biztosa volt, korábban 
holland mezőgazdasági miniszter, és aki a közös agrárpolitika (KAP) szülőatyjaként vonult 
be a történelembe, a franciák álláspontjával sok mindenben nem értett egyet. A franciáknak 
is megfelelő, de a piaci mechanizmusoktól nem túlságosan elszakadó köztes megoldást ke-
resett, amely a közösségi agrárpiaci beavatkozást még egy olyan szinten valósítaná meg, 
amely a külső partnerek előtt sem zárja be az EGK agrárpiacának kapuit. Mansholt a közös 
mezőgazdasági politikai irányítását a Bizottságban képzelte el, és nem szerette volna, hogy 
a KAP működése kormányközi alkuk eredményeképpen valósul meg. De Gaulle számára 
azonban ez már a nemzetekfelettiség érvényesülését jelentette volna, így ő a Tanács meg-
növekedett hatáskörét szorgalmazta az agrárpolitikában is.14 

Az igazi csatát azonban nem Mansholt és De Gaulle, hanem Adenauer és De Gaulle 
vívták meg. Az 1958-tól 1962-ig tartó időszak a németek és franciák alkudozásairól szólt, 
és tétje valójában a francia agrárlobbi és a német ipari lobbi érdekeinek összeegyeztetése 
volt. A többi négy tagállam tulajdonképpen csak e két ország döntései következtében ki-
alakult kész helyzeteket kényszerült elfogadni. Az alkufolyamatnak tehát a KAP csak az 
egyik eleme volt. De Gaulle ugyanis a vámunió megvalósítását is a közös mezőgazdasá-

13  DINAN, Desmond: Europe recast. A history of European Union. Boulder London, Colorado, 
2004, Lynne Rienner Publishers, 94.

14  I. m. 96.

Sicco Mansholt, 1962
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gi politika létrejöttétől tette függővé. A németek számára a vámunió megvalósítása olyan 
cél volt, melyért készek voltak kompromisszumokat kötni. A kompromisszumkészségeket 
mindkét oldalról segítette a hatvanas évek elején kialakult francia–német baráti viszony. Így 
az NSZK végül elfogadta a közös agrárpolitika francia igényeknek megfelelő változatának 
a megvalósítását. 

Az 1962 elején beindított és 1968-ban végleges formát öltő agrárpiaci mechanizmus 
alapja a közös ár volt. Az Európai Bizottság minden évben a mezőgazdasági termékek több-
sége esetében (a burgonya esetében például nem) megállapította a közös, ideálisnak tekin-
tett árszintet. Ez az ár kezdetben messze meghaladta a világpiaci árat annak érdekében, 
hogy a termelők megfelelő jövedelemhez jussanak. A belső piacon, amennyiben például 
túltermelés következtében az árak túl alacsonyan alakultak a piacon, a Közösség az ún. 
intervenciós felvásárlások segítségével feltornázta a közös ár szintjére a piaci árat. Ameny-
nyiben kevés termék jelent meg a piacon, a közösségi tartalékokból vagy külföldről piacra 
dobott áru segítségével állította be az ideális árszínvonalat. 

A külföld esetében közösségi támogatás nélkül, a közös árszint magas volta következ-
tében, versenyképtelenek lettek volna az európai termékek. Amennyiben egy termelő kül-
piacon akarta termékét értékesíteni, a világpiaci árat számára közösségi forrásokból egészí-
tették ki (exporttámogatás). Amennyiben egy termék külpiacról érkezett, ebben az esetben 
speciális „vámot” alkalmaztak: a beérkező termék árától függetlenül ugyanis a fizetendő 
„vám” mértékét úgy határozták meg, hogy az a közös árszintet elérje. Ezt a speciális vámot 
agrárlefölözésnek nevezték. 

A KAP biztosította az agrártermelők megélhetését és az élelmiszerellátás biztonságát, 
de már előre minden szakember látta, hogy hosszú távon fenntarthatatlan rendszer jött lét-
re. A költségei exponenciálisan növekedtek, a termelőket állandó túltermelésre késztette, 
amely a földek túlvegyszerezéséhez, környezeti károkhoz is vezetett, s később nemzetközi 
kereskedelmi konfliktusokat is okozott. 

A közös mezőgazdasági politika tehát egy olyan rendszert hozott létre, amely a gazdaság 
egy ágazatát tartósan kiszakította a világpiaci folyamatok hatásai alól. Ennek azonban ára 
volt, melyet egyrészt a tagállamok hozzájárulásaiból,15 másrészt a fogyasztók által fizetett 
magasabb árakból lehetett fedezni.

Az Amerikai Egyesült államok annak ellenére, hogy a saját érdekei ezzel ellentétesek 
voltak, mégsem szállt nyíltan szembe az EGK tagállamaival a KAP miatt. Ennek oka az 
volt, hogy az uSA úgy vélte, hogy a közös mezőgazdasági politika körüli viták során kiala-
kult tagállami ellentétek olyan feszültségeket szülhetnek, melyek a még igen fiatal integrá-
ciós struktúrák jövőjét is veszélybe sodorhatják. Az Amerikai Egyesült államok számára az 
integrációs folyamat további folytatódása volt az elsődleges szempont, ehhez pedig engedni 
kellett a francia agrárlobbinak.16

A KAP működése következtében a közösség a legtöbb mezőgazdasági termékből né-
hány év alatt önellátóvá vált, és világpiaci exportját is jelentős mértékben növelte. Ennek 
ellenére hamar felszínre kerültek a közös mezőgazdasági politika anomáliái. A garantált 

15  A hatok 1962-ben létrehozták az Európai Mezőgazdasági és Orientációs Garanciaalapot, amely-
nek garancia szekciója az intervenciós politikát, orientációs szekciója a struktúrapolitikát volt hivatott 
finanszírozni.

16  I. m. 96.
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közösségi felvásárlás következtében számos termékből a túltermelés miatt eladatlan kész-
letek halmozódtak fel. A végsőkig fokozott termelés következtében a környezetvédelmi 
szempontok háttérbe szorultak, és a termelők nem igazán foglalkoztak a termelékenység 
növelésével és a birtokszerkezet korszerűsítésével sem. A KAP finanszírozása, amely a kö-
zösségi költségvetés mintegy kétharmadára rúgott szintén előrevetítette, hogy a tagállamok 
közötti feszültségforrás lesz a KAP fenntartása. Mindezekkel a közös mezőgazdasági po-
litika kidolgozója, Sicco Mansholt már az elején is tisztában volt, de a reformcsomagját 
csak 1968-ban terjesztette be a Tanácsnak. Ebben a reformtervezetben egy tízéves időszak 
cselekvési programját fogalmazta meg. A mezőgazdaság, 1980 elnevezésű tervezet szerint 
az ártámogatásokra épülő rendszer helyett a termelőket a termelékenységnövelésre kell ösz-
tönözni, a mezőgazdaságban dolgozók létszámát mintegy ötven százalékkal csökkenteni, 
és a birtokszerkezeten oly módon javítani, hogy növekedjen a nagyobb birtokok aránya a 
kisbirtokokhoz képest. Mansholt elképzeléseiből az 1970-es években azonban nem sok va-
lósult meg, és egészen az 1990-es évekig várni kellett a KAP valódi reformjára.

5.3. De Gaulle Európája 

Charles de Gaulle (1890–1970)

Az 1960-as évek integrációtörténetének meg-
határozó személyisége Charles de Gaulle tábor-
nok, a franciák ötödik köztársaságának elnöke. 
Az 1890-ben született De Gaulle harcolt az 
első világháborúban Pétain marsall irányítá-
sa alatt; a második világháborúban pedig mint 
hadosztályparancsnok szerzett jelentős érdeme-
ket. A franciák veresége után Londonba ment, és 
megszervezte és irányította az ellenállási moz-
galmat. Politikusi karrierje is tulajdonképpen 
ekkor kezdődött. 1944-ben ideiglenes kormányt 
alakított. Nem sokkal ezután kormányfőként tért 
vissza hazájába, ahol feltett szándéka volt, hogy 
a francia alkotmány reformjával egy erősebb 
és stabilabb francia államot hoz létre. 1946-ban 
azonban lemondott a miniszterelnöki posztjá ról, 
és egy időre visszavonult a politikától birtokára, 
Colombey des deux Églises-be. 1958-ban tért 
ismét vissza a politika porondjára, megoldotta 
az algériai kérdést, és keresztülvitte a francia alkotmány reformját, melynek követ-
keztében sajátos, ún. félelnöki rendszert hozott létre. De Gaulle 1958-tól 1969-ig volt 
a Francia Köztársaság elnöke.

Charles de Gaulle
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Charles de Gaulle neve többek között az integrációellenességről vált híressé az utókor szá-
mára. ő maga azonban Európa-pártinak tartotta magát. Fia, Philippe de Gaulle elbeszélései 
szerint a tábornokot mélységesen felháborította az a sztereotípia, amely róla és Európa-el-
lenességéről kialakult. „Noha apám az államok szövetségét szerette volna megvalósítani, 
egy olyan szövetséget, amely tiszteletben tartja valamennyi tag egyéni sajátosságait, mégis 
mindig azt hallottuk róla, hogy a „nemzetek Európáját” („Europe de patries”) akarja. Pedig 
soha el nem hagyta száját ez a kifejezés.17 De Gaulle konföderatív jövőt képzelt el Euró-
pának, vagyis egy olyan berendezkedést, ahol független és szuverén államok kölcsönösen 
megegyeznek arról, hogy bizonyos területeken történő együttműködésre állandó szövetsé-
get hoznak létre, és külső államokkal szemben együttesen lépnek fel.18

Fia védelmező szavai ellenére a fenti sztereotípia kialakulásának De Gaulle esetében 
objektív okai voltak.

De Gaulle számára a francia nemzet mindenek felett állt. A Tábornok hitvallása sze-
rint minden emberi tevékenységnek abból az alapállásból kell kiindulnia, amely magában 
foglalja a nemzethez való kötődés mindenhatóságát, melyet az állam minden lehetséges 
eszközzel védelmez, mely egy konkrét területi identitást jelöl, és amely egyszerre szen-
vedélyes, ugyanakkor a racionális érdekérvényesítést is magában foglalja. Ha ehhez még 
hozzátesszük a vallási alapon is összetartott közösséget, akkor megkapjuk a De Gaulle-i 
nemzetkoncepciót.19 

De Gaulle-t az utókor sokszor vádolta múltba tekintő szemléletével; azzal, hogy a 19. 
századi nagyhatalmi politizálás eszközrendszerét próbálta meg alkalmazni a II. világháború 
utáni Európában is. „Egy embernek, aki Bismarck és II. Vilmos idejében született, sajátos 
elképzelései voltak a hatalmi politizálásról és a gyarmatosításról, aki katonai karrierjének 
köszönhetően értette a modern hadviselés módszereit, de nem érthette igazán a nukleáris 
fegyverekre épülő hidegháborús hadviselést, és aki tisztában volt a nemzeti függetlenség 
alapelveivel, de akinek nehézséget okozott ez utóbbi átértékelése az újfajta interdependen-
ciák kialakulása miatt.”20

A De Gaulle-i politika, amely legtöbbször a külpolitikát jelentette,21 amely nem mindig 
volt koherens, és sokszor jellemezték olyan cselekedetek, amelyek nem átgondolt stratégi-
ákból, hanem hiúságból és a sztereotípiákból fakadtak, az alábbi pillérekre épült:22 Először 
is, De Gaulle elégedetlen volt a második világháború után kialakult két szuperhatalom je-
lenlétére épülő hidegháborús berendezkedéssel és ebben a struktúrában Franciaországnak 
jutott szereppel. Emiatt sokan anakronizmussal vádolták a Tábornokot, azt állítva, hogy de 

17  De Gaulle, Philippe: Apám, de Gaulle. Beszélgetések Michel Tauriackal. Budapest, 2008, Euró-
pa Könyvkiadó, 526.

18  CHRySSOCHOOu, Dimitris N.: Theorizing European Integration. London, 2001, Sage Publi-
cation, 67.

19  LACOuTuRE, Jean: De Gaulle. New york, 1968, Avon Book, 201–207.
20  JOHNSON, Douglas: De Gaulle and France’s role in the world. In GoUGH, Hugh–HoRNE, 

John (szerk.): De Gaulle and the Twentieth Century France. London, 1994, Edward Arnold, 83. 
21  Az 1960-as években a kortárs politikusoktól sokszor hangzott el az a kritika, hogy a tábornokot 

nem is érdekelte semmi más, csak a külpolitika. Lásd SHENNAN, Andrew: De Gaulle. London, 
1993, Longman, 116.

22  JOHNSON, Douglas: De Gaulle and France’s role in the world. In GoUGH, Hugh–HoRNE, 
John (szerk.): De Gaulle and the Twentieth Century France. London, 1994, Edward Arnold, 83.
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Gaulle valójában a szélmalomharcot vívó Don Quijotéhoz volt hasonlítható, aki a „la grand 
nation” megvalósításán fáradozott, és nem volt képes belenyugodni abba, hogy Francia-
ország már csak egy középhatalom, és a dicsőséges napóleoni korszak nem hozható vissza 
a 20. század második felében.23 A bipoláris struktúrában a multipolaritás visszaállítására 
való törekvés valójában nem volt más, mint egy Franciaországnak kedvezőbb szereposztás 
kivívása a világpolitikában, amely nagyon hasonlított a 19. század végi nagyhatalmi politi-
záláshoz. De Gaulle Európa-koncepciója is ennek megfelelően formálódott: De Gaulle szá-
mára az európai egységet a két nagyhatalmi blokktól – az Amerikai Egyesült államoktól és 
Szovjetuniótól – független entitás jelentette, amely képes arra, hogy autonóm világhatalmi 
szereplővé váljon, és amely a világpolitikában is képes az érdekeit képviselni, valamint 
megvédeni magát.24 A közös Európában, De Gaulle természetesen Franciaországnak szánt 
vezető szerepet. 

1958-as hatalomba kerülése után mindent megtett, hogy hazája a kialakuló európai in-
tegrációban – az angolszász befolyást ellensúlyozandó – vezető szerepre tegyen szert, me-

23  SHENNAN, Andrew: De Gaulle. London, 1993, Longman, 123.
24  BERSTEIN, Serge: The Republic of De Gaulle, 1958–1969. Cambridge university Press, 1993, 

170.

De Gaulle Európa-koncepciójáról fia, Philippe de Gaulle visszaemlékezésében

„ő mindenekelőtt azt szerette volna, ha az európai államok megőrzik a sajátossá-
gaikat. Chateaubriand, Dante és Goethe országai között nem egyesülést, hanem össz-
hangot szeretett volna megvalósítani. Ellenezte azt a nemzetek feletti berendezkedést, 
amely Európát függő helyzetbe hozta volna az Egyesült államoktól, ahogy azt Jean 
Monnet »Washington jobb keze« szerette volna. De a Robert Schuman- és Alcide de 
Gasperi-féle integrációból sem kért.

Apám egy független Európa, egy olyan Nyugat mellett volt, amelyet politikailag 
összetartozó, de ugyanakkor egymástól különálló országok alkotnak, amelyek egy 
konföderatív szervezet keretein belül együttműködnek egymással. utolsó éveiben 
egyik nagy bánata az volt, hogy nem sikerült Európát a négy nagy világhatalom egyi-
kévé tennie, amely, ha a helyzet úgy alakul, a mérleg nyelve lehet a szovjet és az 
angolszász tömb között. 

1969 húsvétján egy kiadós erdei séta után beszélgettünk erről. Már La Boisserie 
közelében jártunk, Európa berendezkedése és jövője volt a téma. Egy ismerős paraszt 
jött szembe a jószágait hajtva, és miután apám üdvözlésképpen megemelte a sapká-
ját, így fordult hozzám: »Tessék itt van X. y. (már nem emlékszem az illető nevére). 
Szerinted képes lenne holnap itt hagyni az állatait, és fegyverrel védelmezni egy tech-
nokraták által kiagyalt Európát? Egy francia sem akarna meghalni egy mesterségesen 
megalkotott hazáért.« Pár lépés után még hozzátette: »Adenauer ugyanezt mondta. 
Egyetlen német sem szeretné ilyen Európáért feláldozni magát.«

De GAULLE, Philippe: Apám, de Gaulle. Beszélgetések Michel Tauriackal. Budapest, 2008, Európa 
Könyvkiadó, 526.
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lyet ő szigorúan konföderatív egységként képzelt el. Már az 1950-es évek végén javaslatot 
tett egy kormányközi alapokon nyugvó európai politikai integráció kiépítésére, melynek 
első lépcsőfokaként a hatok külügyminisztereinek rendszeres találkozóit szerette volna 
megvalósítani. 

1961-ben a Christian Fouchet, dániai francia követ vezette bizottságot azzal bízták meg, 
hogy dolgozza ki az európai politikai unió létrehozásának javaslatát.25 Az „Államok egye-
sülésére” kidolgozott szerződéstervezet teljes mértékben de Gaulle elképzelését tükrözte, 
és nagyon távol állt az alapítóatyák – Robert Schuman és Jean Monnet – nemzetek feletti 
Európa-koncepciójától. Az 1961 októberében beterjesztett szerződéstervezet szerint a tag-
államok miniszterelnökei és külügyminiszterei rendszeresen találkoznának, és egyhangú 
döntéshozatallal határoznának a közösségi ügyekben. Az ehhez javasolt intézményrendszer 
is – állandó titkárság Párizsban, négy állandó kormányközi bizottság – a kormányközi lo-
gikát tükrözte.26 Fouchet javaslata azonban nem aratott osztatlan sikert a többi tagállam 
körében, ezért 1962-ben sor került egy másik, már a tagállamok javaslataival módosított 
szerződéstervezet előterjesztésére (Fouchet, II. terv). Ebből a verzióból azonban „de Gaulle 
személyesen húzta ki az összes francia engedményt, például a hivatkozást az atlanti szövet-
ségre”.27 Bár a tárgyalásokon Adenauer konstruktív tárgyalópartnernek bizonyult,28 és ke-
rülte a nyílt konfrontációt De Gaulle-lal – valószínűleg a készülő Elysée-szerződés miatt –, 
végül a német kancellár is a Benelux államokhoz és Olaszországhoz hasonlóan a NATO-n 
belül megvalósuló együttműködést választotta. Ezen De Gaulle agresszív lobbitevékenysé-
ge sem változtatott. De Gaulle ugyanis bilaterális tárgyalások keretében is igyekezett meg-
győzni a másik öt tagállamot, és a francia elképzelés szerint létrehozandó európai politikai 
unió mellé állítani.29 A Beneluxok, Olaszország és Nyugat-Németország is elvetették a tá-
bornok javaslatát. 

De Gaulle politikájának visszatérő eleme az angolszász (amerikai és brit) jelenlét és 
befolyás csökkentése, illetve kiegyensúlyozása a kontinensen. Javasolta a NATO átstruktu-
rálását is, amely amerikai ellenállásba ütközött, valamint elkötelezte magát a francia nukle-
áris haderő kifejlesztésére. 1966-ban Franciaország kilépett a NATO katonai szervezetéből.

Franciaország kontinentális vezető szerepének kiépítéséhez az NSZK-t képzelte el meg-
felelő partnernek. E stratégia megvalósításaként 1963-ban Konrad Adenauerrel aláírták a 
Német-Francia Barátsági Szerződést (Elysée-szerződés), amely azonban „Európa legkülön-
legesebb házasságának” bizonyult.30 Az aláíró felek kötelezték magukat arra, hogy államfői 
szinten félévenként, külügy- és oktatási miniszteri szinten háromhavonként találkoznak, és 
valamennyi fontosabb külpolitikai döntéshozatal előtt konzultálnak a másikkal. A franci-
ák által javasolt együttműködési forma tehát a kormányközi együttműködés világos meg-
nyilvánulása volt. ugyanakkor a német fél külön preambulumban fejezte ki, hogy a fen-

25  GAZDAG Ferenc: Európai integráció és külpolitika. Budapest, 2005, osiris, 200.
26  URWIN, Derek W.: A közös Európa. Az európai integráció története 1945-től napjainkig. Palán-

kai Tibor (szerk.). Budapest, 1999, Corvina Kiadó, 105–106.
27  GAZDAG Ferenc: Európai integráció és külpolitika. Budapest, 2005, osiris, 201.
28  CoLE, Alistair: Franco-German Relations. Edinburgh, 2001, Pearson, 108.
29  URWIN, Derek W.: A közös Európa. Az európai integráció története 1945-től napjainkig. Palán-

kai Tibor (szerk.). Budapest, 1999, Corvina Kiadó, 106.
30  GAZDAG Ferenc: A francia–német együttműködés évtizedei. Negyvenéves az Elysée-

szerződés. Európai Utas, 2003/1. 50. szám, 21.
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ti alapokon nyugvó „baráti viszony” fenntartása mellett az NSZK az Amerikai Egyesült 
államokkal egyeztetett külpolitikát folytat, melyben a NATO-szerepvállalásnak továbbra 
is elsőbbsége van. Ezen kívül a németek kifejezték elkötelezettségüket a nemzetek felet-
ti integráció megteremtése iránt, valamint támogatásukat a közös piac Nagy-Britanniával 
történő bővítéséhez.31 Az aláírt szerződés tehát nem a tábornok elképzeléseit tükrözte, de a 
létrejötte ennek ellenére hosszú ideig meghatározója maradt az integráció két vezető tag-
állama között kialakult kapcsolatrendszernek. Ezt a kettősséget a legjobban De Gaulle és 
Adenauer a szerződéshez kapcsolódó megjegyzései tükrözték. De Gaulle csalódottságának 
adott hangot, amikor a szerződésről az alábbiakat mondta: „Nos, látják, a szerződések olya-
nok, mint a leányok és a rózsák: ezek is, azok is elhervadnak. Ha a francia–német szerző-
dést nem fogják végrehajtani, ez nem az első eset lesz a történelemben.” A fáma szerint a 
rózsákért rajongó Adenauer azzal válaszolt, hogy a rózsák ugyan elhervadnak, de a rózsatö-
vek életben maradnak.32 A német kancellárnak lett igaza, hiszen ez a szerződés hozta létre a 
Párizs–Bonn-tengelyt, amely évtizedekig az európai egység legszilárdabb alapköve maradt.

5.4. Bővítés – a brit csatlakozás története három felvonásban

De Gaulle tábornok rettegett a túlzott angolszász befolyástól. Nagy-Britanniát az Amerikai 
Egyesült államok „trójai falovának” képzelte, és attól tartott, hogy amennyiben Nagy-Bri-
tannia tagországgá válik az EGK-ban, az európai integráció is fokozatosan amerikanizálódni 
fog.33 Ez pedig elfogadhatatlan volt számára. Így – bár más kezdeményezéseinél kereste az 
európai szövetségeseket – a brit tagság esetében sokszor alkalmazta az unilaterális politizá-
lást, feszültségeket teremtve Franciaország és a másik öt tagállam között. A britek EGK-csat-
lakozásának is egyedül az ő személye volt majdnem egy évtizeden keresztül az akadálya. 

Harold Macmillan konzervatív kormánya 1961-ben bejelentette, hogy országa csatla-
kozni kíván az Európai Gazdasági Közösséghez, amely rendkívül váratlan fordulat volt 
a brit külpolitikában, és felülírta a britek eddig a hatok integrációja iránt tanúsított hozzá-
állást. Nagy-Britannia alig egy éve hozta létre a szabad kereskedelmi övezetként működő 
EFTA-t. A fordulat okai egyrészt gazdasági természetűek voltak: a szigetország számára 
egyre fontosabbá vált az EGK tagállamaival folytatott kereskedelem. Másrészt a Kennedy 
adminisztráció is egyre nagyobb nyomást gyakorolt a szigetországra, és sürgette a britek 
integrációs tagságát.34 

A britek által képviselt tárgyalási pozíció azonban igen gyengének bizonyult.35 macmil-
lan és a főtárgyaló, Edward Heath inkább a britek többségének tetsző, mintsem a tárgya-
lások sikerességét elősegítő üzeneteket fogalmaztak meg. Heath például már a tárgyalások 
elején nyilvánvalóvá tette, hogy a nemzetközösségi preferenciák, a mezőgazdaság és az 
EFTA tagságból eredő kötelezettségek olyan területek, amelyekből a brit fél nem enged. 

31  I. m. 21.
32  I. m. 22.
33  SHENNAN, Andrew: De Gaulle. London, 1993, Longman, 124.
34  ARCHER, Clive: The European Union. Routledge, 2008, 24.
35  moRAVCSIK, Andrew: The Choice for Europe. Social Purpose and State Power from Messina 

to Maastricht. New york, 1998, Cornell university, 219.
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Kezdetben a britek abból a téves feltételezésből indultak ki, hogy a hatok a mezőgazdasági 
politika jelentősebb döntéseit sem hozzák meg addig, amíg a közösség nem dönt a brit és 
a többi csatlakozni kívánó tagállam felvételéről. Úgy gondolták ugyanis, hogy belépésük 
után már jelentős hatást gyakorolnak majd a közösség további fejlődésére, így az agrár-
politika kialakítására is.

A brit csatlakozási szándék bejelentése a hatokat is váratlanul érte. A Benelux államok 
szívesen látták volna az EGK-n belül Nagy-Britanniát, és az olaszok sem ellenezték a brit 
csatlakozást, De Gaulle számára azonban elfogadhatatlan volt. A német kancellár, Konrad 
Adenauer számára nehézséget jelentett, hogy annak ellenére, hogy nem szimpatizált Mac-
millan személyével, és ez az érzés kölcsönös volt, sem az amerikaiakkal, sem a franciákkal 
nem akart feszültséget. Tovább bonyolította a képet, hogy Adenauer gazdasági miniszte-
re, Ludwig Erhard gazdasági megfontolások miatt szintén támogatta a brit csatlakozást.36 
A csatlakozási alkufolyamat megítélésekor Adrew Moravcsik meg is állapítja, hogy a britek 
tárgyalási pozíciója sokkal erősebb lehetett volna, ha a tárgyalások nem a franciák és bri-
tek csatájáról szólnak, hanem pusztán kereskedelmi érdekkalkulációk alapján létrejön egy 
brit–német szövetség.37 Ez azonban nem valósult meg.

De Gaulle azon meggyőződését, hogy a britekkel együtt Amerikának is kaput nyitna 
a szigetország csatlakozásával, az is megerősítette, hogy 1962-ben John F. Kennedy és 
Harold Macmillan találkoztak a Bahamákon, Nassauban, és megegyeztek abban, hogy az 
USA Polaris rakétákat ad el Nagy-Britanniának. 

1963. januári sajtótájékoztatóján De Gaulle – nem törődve a többi tagállam álláspont-
jával – közölte: a britek még nem készültek fel az EGK-hoz történő csatlakozásra. Elutasí-
tását olyan objektív érvekkel támasztotta alá, mint a brit szigetország különállósága, eltérő 
gazdasági szerkezete, EFTA-tagsága és meglevő nemzetközösségi preferenciái. A valósá-
gos okok De Gaulle számára azonban ideologikus természetűek voltak. A tábornok nem kí-
vánt kaput nyitni az angolszászoknak a kontinensen. A Bizottság elnökét, Walter Hallsteint 
még sikerült meggyőznie a britek felkészületlenségéről, de a többi tagállam mélységesen 
csalódott – nem elsősorban a csatlakozási kérelemre adott nemleges válasz, hanem az el-
járás miatt. De Gaulle unilaterális politizálása mindenkit felháborított. Az elutasított Mac-
millan sem kímélte a tábornokot: „Egyetlen kakas szeretne lenni a szemétdombon ahelyett, 
hogy engedné, hogy két kakas is legyen egy nagyobbon.”38

A francia vétó nemcsak a másik öt tagállam csalódottságát eredményezte, hanem azon 
országokét is, akik Nagy-Britanniával együtt nyújtották be csatlakozási kérelmüket az 
EGK-hoz. Dánia ugyanis, mint a leginkább kontinentális skandináv ország, már szere-
tett volna részesülni az EGK-tagság nyújtotta gazdasági előnyökből úgy, hogy megőrzi az 
északi államokkal meglevő kapcsolatrendszerét. Írország tagsági kérelmének elsősorban 
gazdasági okai voltak. Külkereskedelmének nagy részét Nagy-Britanniával bonyolította. 
A valamivel később, 1962-ben benyújtott norvég csatlakozási kérelem akadályai már a kez-
detek kezdetén látszottak, hiszen a norvég alkotmány szerint nehézségekbe ütközött a szu-

36  DINAN, Desmond: Europe recast. A history of European Union. Boulder London, Colorado, 
2004, Lynne Rienner Publishers, 100–101.

37  moRAVCSIK, Andrew: The Choice for Europe. Social Purpose and State Power from Messina 
to Maastricht. New york, 1998, Cornell university, 220.

38  SHENNAN, Andrew: De Gaulle. London, 1993, Longman, 125.
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verenitásuk egy részének nemzetek feletti intézményekre történő átruházása is. Annak el-
lenére, hogy a többi csatlakozni kívánó ország kérelmére nem érkezett olyan teátrális vétó, 
nyilvánvaló volt, hogy amíg a brit tagság nem lehetséges, addig az EGK bővítésére a többi 
országot illetően is várni kell. 

Közben a brit belpolitikában is változások történtek. 1964-ben a munkáspárti Harold 
Wilson került hatalomra. A belpolitikai támogatottságot tekintve Wilson sem volt könnyebb 
helyzetben, mint Macmillan. A brit lakosság egy jelentős része ellenezte az ország EGK- 
tagságát: a munkáspárti euroszkeptikusok a munkások jogait féltették az általuk túlzottan 
kapitalistának tartott integrációban, valamint a NATO gazdasági szárnyának kiépülését lát-
ták az EGK-ban, míg a konzervatív euroszkeptikusok szerint az EGK túlságosan szocialista 
képződmény, így féltették a brit vállalatok érdekeit, valamint viszolyogtak hazájuk szuve-
renitásának megnyirbálásától.39 Wilson viszont tudta, hogy gazdasági szempontból orszá-
gának egyre nagyobb szüksége van az integrációs tagságra. 

1967-ben másodszorra is benyújtotta Nagy-Britannia a csatlakozási kérelmet az Euró-
pai Gazdasági Közösséghez. Annak ellenére, hogy De Gaulle nem volt olyan ellenséges 
Wilsonnal, mint Macmillannal, az álláspontján mit sem változtatott: sem az addigra már 
kialakult közös agrárpolitika vívmányaiból, sem pedig abból nem engedett, hogy ellenez-
zen minden olyan lépést, amely az Amerikai Egyesült államok befolyását növelné a konti-
nensen. Ez utóbbi meggyőződését csak erősítette, hogy 1966-ban Franciaország kilépett a 
NATO katonai szervezetéből. A bizottsági vélemény a brit esetben is, mint ahogy azt az in-
tegrációtörténet további bővítési hullámaikor látni fogjuk, azt az álláspontot tükrözte, hogy 
az új tagok felvétele nem veszélyeztetheti a már elért közösségi vívmányokat. A kapuk tehát 
akkor nyílhatnak meg Nagy-Britannia előtt, ha az ország hajlandó kompromisszumokra a 
KAP tekintetében, és lemond a nemzetközösségi pereferenciákról.40 A bővítés ügye tehát 
pár évre lekerült a napirendről. De Gaulle azonban nem a bizottsági állásfoglalás, hanem a 
már tárgyalt külpolitikai beállítódása miatt, 1967-ben, ismét egy sajtótájékoztató keretében 
mondott nemet másodszorra is a brit tagságra, megint Nagy-Britannia felkészületlenségére 
hivatkozva. Ekkor nyilvánvalóvá vált, hogy amíg a tábornok irányítja Franciaországot, ad-
dig a szigetország és ezzel együtt a többi csatlakozni vágyó ország előtt sem nyílhatnak meg 
az Európai Közösség kapui. 

Ezt a feltételezést igazolta a történelem, hiszen De Gaulle 1969-es visszavonulása után 
a hatalomra került új köztársasági elnök Georges Pompidou már nem állt a brit csatlakozás 
útjába. 1969-ben Nagy-Britannia harmadszorra is benyújtotta csatlakozási kérelmét az Eu-
rópai Közösséghez, amelyre immár nem elutasítás volt a válasz, csupán az, hogy a mező-
gazdasági ügyekben kell az EK tagországainak és Nagy-Britanniának megegyezniük. A ha-
tok állam- és kormányfői az 1969-es hágai csúcstalálkozón döntöttek arról, hogy megkezdik 
a csatlakozási tárgyalásokat Nagy-Britanniával, Írországgal, Dániával és Norvé giával.41

39  DINAN, Desmond: Europe recast. A history of European Union. Boulder London, Colorado, 
2004, Lynne Rienner Publishers, 109.

40  I. m. 110.
41  Ezen a csúcstalálkozón egyéb stratégiailag fontos ügyben is döntöttek: a gazdasági és monetáris 
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5.5. Intézmények – válság és kilábalás

Jean Monnet az ESZAK intézményeinek a létrehozásakor a következőket mondta: „Szemé-
lyes tapasztalatainkat nem adhatjuk át, ezek velünk együtt eltűnnek. Csak intézményeket 
hagyhatunk hátra, […] melyek képesek arra, hogy felhalmozzák és továbbadják az egymást 
követő generációk bölcsességét… Mindezek az intézmények megváltoztathatók és javítha-
tók a tapasztalat fényében. De van egyvalami, ami nem fog megváltozni: ezek az intézmé-
nyek szupranacionálisak, és, mondjuk ki kereken, föderálisak.”42 Az 1958-ban létrehozott 
intézményi struktúra ugyan az ESZAK modellje szerint jött létre, de a Római Szerződés 
nem az intézményrendszer szupranacionális, hanem kormányközi jellegének a megerősö-
dését hozta. A „döntéshozatali háromszög”, amely jó ideig az EK meghatározó sémája ma-
radt ekkor vált gyakorlattá: „Bizottsági javaslat alapján, a Közgyűléssel történt konzultáció 
után a Tanács dönt.” A kialakult séma egyértelműen a Tanács kiemelt döntéshozói jogkörét 
és ezzel együtt a kormányköziség jelenlétét tükrözte a döntéshozatalban.

Ennek ellenére az 1960-as évek időszaka a bizottsági elnökök személyének megfelelően 
egy kezdeti szupranacionálisabb és egy késői kormányközibb szakaszra bontható. A „kez-
deti szupranacionálisabb időszak” Walter Hallstein karizmatikus és tevékeny bizottsági el-
nök nevéhez köthető.

Neki köszönhető, hogy annak elle-
nére, hogy De Gaulle a legszívesebben 
elfeledtette volna Európával az alapító 
atyák elképzeléseit, a szupranacionaliz-
mus Schuman- és Monnet-féle változatai 
nem tűntek el végleg az európai integ-
rációból. Walter Hallstein nem fogadta 
el De Gaulle azon elképzelését, hogy a 
Bizottság csupán a miniszterek Tanácsá-
nak alárendelt intézmény, és csapatával a 
Bizottság nemzetek feletti szerepe meg-
valósításán dolgozott.43 Hallstein ugyan-
is az EK jövőbeli föderatív berendezke-
désének megfelelően úgy gondolta, hogy 
a Tanács végrehajtói szerepe is csak időszakos: ahogy a Közgyűlésből valódi parlament vá-
lik, úgy lesz a Tanácsból a törvényhozás második kamarája. Hallstein az Európai Bizottság 
első elnökeként egészen 1967-ig irányította az intézményt. Walter Hallstein, akinek neve 
az NSZK korábbi államminisztereként az ún. Hallstein-doktrínáról44 vált híressé, elkötele-
zett européerként úgy gondolta, hogy a funkcionalista szemléletnek megfelelően az európai 
tagállamoknak először a gazdasági integrációt kell megvalósítaniuk, majd egy későbbi sza-

42  SZELE Bálint: A Európai Közösség atyja. Árgus, 2004/5. http://www.argus.hu/2004_05/ta_ 
szele.html

43  ARCHER, Clive: The European Union. Routledge, 2008, 25.
44  Hallstein-doktrína az NSZK által az ötvenes évektől egészen a hetvenes évekig képviselt kül-

politika, amely szerint az NSZK nem létesít és nem is tart fenn diplomáciai kapcsolatot azokkal az 
országokkal, amelyek hivatalosan elismerik az NDK-t.

Walter Hallstein, 1963.
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kaszban válhat lehetségessé a politikai unió megteremtése is. Hallstein Bizottsága jelentő-
sen hozzájárult ahhoz, hogy az EGK tagállamai igen gyors gazdasági növekedést érjenek 
el, és a vámuniót mint integrációs szintet a tervezettnél korábban megvalósíthassák. Ehhez 
a teljesítményhez Hallstein pragmatizmusa és teljesítményorientáltsága kellett. Hallstein és 
de Gaulle között azonban gyakran alakultak ki feszültségek és viták, amelyből De Gaulle 
többször került ki győztesen. De Gaulle politikájának része volt a Hallstein Bizottság „szár-
nyainak szisztematikus letörése”.45 Ennek ellenére Hallstein egészen az 1960-as évek de-
rekáig sikeresen képviselte a szupranacionalizmus eszméjét a Bizottság tevékenységében. 
Még az ő hivatali időszaka alatt hajtották végre az integrációs intézményrendszer első na-
gyobb szerződésmódosítását is. A hatvanas évek közepéig a három közösség – az 1951-ben 
létrehozott Európai Szén- és Acélközösség, az 1958-ban létrehozott Európai Gazdasági Kö-
zösség és az EuRATOM – intézményei egymás mellett párhuzamosan léteztek. A Bíróság 
és a Közgyűlés ugyan közös volt, de a végrehajtó szervek külön működtek. Az intézményi 
hatékonyság megvalósításának a jegyében, a hatok úgy döntöttek, egyszerűsítik ezt a rend-
szert, és összevonják a három közösség végrehajtó szerveit, a Bizottságot és a Miniszterek 
Tanácsát. 1965-ban aláírták a három közösség Egyesülési Szerződését, amely az eddig egy-
más mellett működő intézményeket egyesítette. Az 1967-ben hatályba lépő szerződéssel a 
közösség elnevezése is megváltozott, és ettől fogva egészen a Maastrichti Szerződés hatály-
balépéséig az Európai Közösségek (EK) elnevezés használatos.46

Az 1960-as évek közepe az EGK addigi történetének legsúlyosabb intézményi válságát 
is elhozta, melynek kirobbantása De Gaulle tábornok nevéhez volt köthető.

Az intézményi válság közvetlen előzménye az a javaslatcsomag volt, melyet Walter 
Hallstein Bizottsága nyújtott be. Hallstein úgy gondolta, hogy a közösségi költségvetés 
egyik legfontosabb forrása a külső országokból érkező árukra kivetett vámokból és import-
lefölözésekből47 származó bevételek lehetnének. Így egy függetlenebb közösségi költség-
vetés jöhetne létre, amely saját forrásokra támaszkodna.48 A vámunió kiépítésével ekkorra 
ugyanis már jelentős bevételei voltak a Közösségnek a vámokból és importlefölözésekből. 
A közösségi költségvetés kiadási oldaláról, a bizottsági javaslat szerint, az EK intézményei, 
elsősorban a Bizottság és a Közgyűlés döntenének. A javaslat tehát a Közgyűlés jogkörének 
a növekedését szorgalmazta, amely a valódi parlamentté válás első lépcsőfoka lehetett vol-
na. A Bizottság számára a javaslat a tagállami érdekektől történő függetlenedést jelentette, 
hiszen így saját forrásból biztosíthatta volna a működését. A Hallstein és Mansholt által ki-
dolgozatot javaslatcsomag azonban még a bizottsági tagokat is megosztotta, és sokan olyan 
feszültségforrást láttak benne, amely az EK további jövőjét fenyegeti.49 Ennek ellenére a 

45  ARCHER, Clive: The European Union. Routledge, 2008, 25
46  Megjegyzendő, hogy jogilag nem szűnt meg a három közösség, csak az intézményeket vonták 

össze az Egyesítő Szerződéssel.
47  A KAP egyik eszköze, amely egy változó nagyságú importvám, a világpiaci ár és a közösen 

meghatározott minimális importár (ún. küszöbár) közötti különbséget jelenti. Ezzel az eszközzel a 
tagállamok megakadályozhatják, hogy egy bizonyos ár alatt importálni lehessen az EK-piacra.

48  THODy, Philip: An historical introduction to the European Union. London, 1997, Routledge, 16.
49  Megemlíthető Marjolin és Gröben biztosok ellenvéleménye Lásd MORAVCSIK, Andrew: The 

Choice for Europe. Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht. New york, 1998, 
Cornell university, 228.
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Hallstein Bizottság beterjesztette a javaslatot. Hallstein és Mansholt ugyanis arra számí-
tottak, hogy De Gaulle, aki számára lényeges volt a saját forrás bevezetése a KAP finan-
szírozásában, lenyeli a békát, és elfogadja cserébe a Közgyűlés és a Bizottság jogkörének 
növelését. Nem így történt. A franciák a tagállami szuverenitás csorbítását fedezték fel a 
csomagban, így elfogadhatatlannak találták a javaslatokat. A tábornok úgy gondolta, hogy 
a KAP finanszírozásáról csak rövid távú döntést hozhatnak, és amíg nem épül ki a közös 
piac, nem változtatnak alapjaiban a finanszírozási struktúrán. De Gaulle felháborodásának 
adott hangot, és kinyilvánította, hogy Franciaország számára elfogadhatatlan a Hallstein 
Bizottság javaslatcsomagja. 1965 nyarán arra utasította a minisztereit, hogy maradjanak tá-
vol a Tanács üléseiről. A mintegy hét hónapig tartó időszak az „üres székek” időszakaként 
vált híressé.

1965 novemberében pedig, amikor a franciák javaslatot tettek a Római Szerződések 
által létrehozott intézményrendszer reformjára, egyértelművé vált, hogy többről van szó, 
mint csupán a KAP és a közös költségvetés körül kialakult vitáról. A szupranacionalizmus 
versus kormányköziség ellentét leginkább a döntéshozatal neuralgikus pontján, a tanácsi 
minősített többségi döntéshozatalban nyilvánult meg. A vámunió kiépítésével és a közös 
agrárpolitika létrejöttével egyre nagyobb szükség volt a gyorsabb és hatékonyabb döntés-
hozatalra, melyet sok esetben hátráltatott az egyhangú döntéshozatal. A Római Szerződés 
is arról rendelkezett, hogy a közös piac megvalósítási programjának második szakaszába 
érve, vagyis 1966-tól a minősített többségi döntést kell egyre több területen alkalmazni. De 
Gaulle számára a minősített többségi döntéshozatal azonban azt jelentette, hogy a másik öt 
tagállam olyan döntést is rákényszeríthet országára, amely Franciaország érdekeivel ellen-

Az Egyesülési Szerződés aláírása
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tétes, ez pedig elfogadhatatlan volt számára, különösen a KAP kialakításának kellős köze-
pén. A franciák távolmaradása súlyos válságot idézett elő, amely 1966 elején az ún. luxem-
burgi kompromisszummal ért végét. Az „egyezség az egyet nem értésben”50 azt jelentette, 
hogy a tagállamok megegyeztek, hogy a Miniszterek Tanácsában, többségi döntéshozatal 
esetén, ha egy tagállam alapvető nemzeti érdekét sérelmezni véli, a vétó jogával élhet. Az 
EK döntéshozatalában tehát a kormányközi jelleg erősödött meg, amely hosszú időre meg-
határozta az intézményrendszer működését. A válság személyi következményeként, főként 
De Gaulle nyomására, Hallsteinnek is hamarosan távoznia kellett a Bizottságból. 

Az 1967-ben hivatalba lépő Jean Rey már az intézményi válság tapasztalataival a háta 
mögött sokkal óvatosabban állt a közösségi érdekek képviseletéhez, és a beterjesztett javas-
latok előtt előre felmérte a tagállamok álláspontját. Az 1960-as évek utolsó harmadában en-
nek megfelelően háttérbe szorult a nemzetekfelettiség, és a kormányköziség került előtérbe.

Az EK intézményei közül akadt egy, a Bíróság, amely az 1960-as évek folyamán mindvé-
gig sikeresen képviselte a szupranacionalizmust, és az egyes ügyekben hozott döntéseiben 
szisztematikusan építette ki az autonóm, a tagállami jogrendszerektől független közösségi 
jogrendszert. A Bíróság a Costa vs. Enel51 ügyben kimondta, a közösségi jog szupremáciá-
ját, vagyis azt, hogy csak olyan nemzeti jog születhet, amely összeegyeztethető a közösségi 
joggal, ellenkező esetben a közösségi jogot sértő intézkedés hatályát veszti. Ez az ítélet 
tehát már egyértelműen jelzi, hogy a tagállamok szuverenitásuk egy részét végérvényesen 
egy nemzetek feletti szintre ruházták át.52 A Van Gend en-Loos ügyben 53 hozott ítéletével 
a Bíróság az autonóm jogrend megteremtését erősítette azzal, hogy kihirdette a közösségi 
jogrend közvetlen hatályát. Ettől fogva a közösségi jogra a nemzeti bíróságok előtt is hivat-
kozni lehetett. A Bíróság aktív közreműködésével valósult meg tehát a valóban nemzetek 
feletti jogrend kiépülése.54

Összegzés

Amíg az 1958 előtti egységmozgalmat főképp az Európán kívüli erők, vagyis a világpoliti-
ka hidegháborús hatalmi viszonyai befolyásolták, úgy 1958-tól kezdve fokozatosan kerül-
tek előtérbe a tagállami játszmák. Az alapító atyák ötvenes évek elején megfogalmazott Eu-
rópa-koncepcióját és ennek központi gondolatát a nemzetek felettiséget állandó kihívások 
elé állították nemcsak a tagállamok, de olyan személyiségek is, mint De Gaulle. 

50  moRAVCSIK, Andrew: The Choice for Europe. Social Purpose and State Power from Messina 
to Maastricht. New york, 1998, Cornell university, 229.

51  6/64. sz. ügy: Costa/ENEL (1964) ECR 1251. 
52  Megjegyzendő, hogy a közösségi jog elsődlegessége elvének elfogadása időről időre újra terí-

tékre került. Például a kilencvenes évek elején a német Alkotmánybíróság megkérdőjelezte a közös-
ségi jog szupremáciáját.

53  26/62. sz. ügy: Van Gend & Loos (1963) ECR 1.
54  Megjegyzendő, annak ellenére, hogy a különböző jogesetekben hozott döntésekben a Bíróság 

mind a közösségi jog szupremáciáját, mind közvetlen hatályát kihirdetette, ezek a jogelvek nem ke-
rültek be a szerződésekbe, csupán az esetjogban találhatók meg.



ÖSSZEGZéS 137

Az ötvenes évek legvége és a hatvanas évek első fele igen kedvező volt a gazdasági in-
tegráció számára. A vámuniót határidő előtt sikerült megvalósítani, azonban az is nyilván-
valóvá vált, hogy a közös piac megteremtéséhez még további erőfeszítések kellenek. Az 
évtized szakpolitikája a közös agrárpolitika megvalósítása kapcsán bemutatott alkufolya-
mat jó példája volt annak, hogy még egy a világpiaci mechanizmusoktól teljesen elszakított 
politika is keresztülvihető agresszív lobbitevékenység és kormányközi egyeztetések révén. 

Az EGK önmeghatározása szempontjából ez az évtized azonban azzal a kihívással is 
szolgált, hogy az EFTA mint versenytársszervezet működött az Európai Gazdasági Közös-
ség mellett párhuzamosan.

Az integrációs intézményrendszer az 1965-ös Egyesülési Szerződés következtében egy-
szerűsödött, a hatok összevonták a három közösség végrehajtó szerveit, és ezzel együtt 
az elnevezés is megváltozott: Európai Gazdasági Közösségekről Európai Közösségekre. 
Az ESZAK intézményrendszerében még megjelenő szupranacionalizmus az évtized végére 
fokozatosan háttérbe szorult, és a létrehozott struktúra a kormányköziség felé tolódott el. 
Ennek ellenére a Monnet és Schuman által megfogalmazott nemzetek felettiség nem tűnt 
el végleg az európai politikából, hiszen mindig lesznek személyek vagy intézmények, akik/
amelyek ezt képviselik. Az 1960-as években ilyen személy volt Walter Hallstein, az Euró-
pai Bizottság elnöke, aki már egy európai kormány létrejöttét vízionálta a Bizottságban. Az 
intézmények közül ilyen volt az Európai Bíróság, amely a különböző jogesetekben hozott 
ítéleteiben fokozatosan nyirbálta a tagállamok nemzeti szuverenitását, és építette ki az au-
tonóm közösségi jogrendet.

A hatvanas évek a bővítés szempontjából is új kihívások elé állította a hatok viszony-
lag zárt „klubját”. A társulni, illetve csatlakozni kívánó tagállamok megkeresései kapcsán 
először szembesültek azzal, hogy dönteniük kell, hogy kiket és milyen szempontok alapján 
engednek be a tagjaik közé. A hatvanas években úgy tűnt, hogy a Római Szerződésekben 
megfogalmazott elvi szintű nyitottság, a gyakorlatban nem érvényesül. ugyan számos tár-
sulási szerződést és az afrikai volt gyarmatokkal kereskedelmi egyezményeket írtak alá,55 
a brit csatlakozás története megmutatta, hogy egyetlen tagállam – és ebben az esetben De 
Gaulle elnök személye – is képes a folyamat blokkolására. A brit csatlakozás kapcsán egy 
olyan vitatéma is megszületett – a bővítés versus mélyítés, amely a mai napig megteremti 
a keretét a csatlakozások körüli dilemmák mérlegelésének. mindazonáltal a Közösség ka-
pujánál sorban állók körének fokozatos növekedése egyre inkább annak a jele volt, hogy a 
hatok által elért sikerekből mások is részesülni szeretnének. Az új tagok felvételére azonban 
még a hetvenes évek elejéig várni kell.

55  1963-ban írták alá az I. yaoundéi Egyezményt, 1969-ben a II. yaoundéi Egyezményt. Az egyez-
mények a volt gyarmatok számára kereskedelmi kedvezményeket biztosítottak. 
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 � Kulcsfogalmak

 � Kérdések

1. Ismertesse a hatok törekvéseit a vámunió megteremtésére!
2. Mikor és mely tagállamok részvételével jött létre az EFTA, és milyen típusú gazdasági 

együttműködést hozott létre?
3. Milyen típusú együttműködési forma az Északi Tanács, és mely államok vesznek részt 

benne?
4. Mit jelent a szabad kereskedelmi övezet, a vámunió és a közös piac? Fejtse ki, hogy az 

európai integráció ezek közül melyik integrációs forma megvalósításával indult!
5. Ismertesse De Gaulle nemzet- és Európa-koncepcióját!
6. Mikor jött létre formálisan a Párizs–Bonn-tengely? Ismertesse a Német–Francia Barát-

sági Szerződés körülményeit!
7. Foglalja össze és értékelje a Fouchet-terv javaslatait!
8. Mutassa be a brit csatlakozás történetének „három felvonását”!
9. Milyen szerepet töltött be a Bizottság a hatvanas évek integrációs politikájának alakí-

tásában?
10. Ki volt a Bizottság első elnöke, és hogyan képzelte el az integrációs intézmények jö-

vőjét?
11. Ismertesse az „üres székek politikájaként” elhíresült intézményi válságot és annak meg-

oldását!
12. Mutassa be a kormányköziség megerősödését az integrációs döntéshozatalban az 1960-

as években!
13. Mutassa be a közös agrárpolitika létrejöttének körülményeit és hatvanas évekbeli mű-

ködését!

kormányköziség
szupranacionalizmus
közös agrárpolitika (KAP)
agrárlefölözés
exporttámogatás
garantált felvásárlás
egyhangú (konszenzusos) 

döntéshozatal

minősített többségi döntés-
hozatal

Egyesülési Szerződés
Európai Szabad kereskedel-

mi Társulás
északi Tanács
Fouchet-tervek
politikai unió

konföderáció
jóléti állam
bővítés
mélyítés
unilaterális politika
multilaterális politika



6. Az útkeresés évei – 1969–1979

„Nemsokára itt a következő csúcstalálkozó, amely lehetőséget 
teremt arra, hogy Európa szükségleteit áttekintsük, és előreha-
ladjunk az egység alapjait és a gyakorlati teendőket tekintve is 
az európai emberek egyesítésében. A közös piac átalakítása egy 
gazdasági és monetáris unióvá, a politikai unió megvalósításá-
nak kezdeti lépései, a britekkel történő csatlakozási tárgyalások 
megkezdése – mindez lehetséges, egy feltétellel: az Ön kez-
deményezésének hatására megváltozik a légkör, és a részlet-
kérdésekről történő ostoba, kicsinyes alkudozásokat egy olyan 
közös, pozitív törekvés váltja fel, mely a mindnyájunkat érintő 
problémák megoldására irányul.” 

RÉSZLET JEAN MONNET WILLy BRANDTNAK ÍRT LEVELÉBőL, 1969.1

Számos új feladat előtt állt az Európai Közösség 1969-ben: egy magasabb integrációs szint, 
a gazdasági és monetáris unió megvalósítása, valamint az EK mint politikai közösség le-
gitimitásának a megteremtése előtt. A hágai csúcstalálkozó korszakhatárt képvisel, hiszen 
az integráció továbbfejlődésének lépéseit határozta meg, és javaslatot tett ennek megfelelő 
cselekvési programra is. Az ambiciózus célok megvalósításához azonban már korántsem 
volt olyan kedvező a gazdasági és társadalmi környezet, mint a hatvanas években. Az arab–
izraeli háború következtében bekövetkezett olajárrobbanás világgazdasági válságot ered-
ményezett, amely az Európai Közösség tagországaiban is a gazdasági növekedés megtor-
panásával járt. Ezzel párhuzamosan az integrációs folyamatok támogatásának addigi széles 
társadalmi bázisán is törésvonalak keletkeztek. Az 1968-ban Európa-szerte végigsöpört 
diáklázadások már e törésvonalak létezésére hívták fel a figyelmet. 1971-ben összeomlott 
a Bretton Woods-i rendszer, és az uSA külkereskedelmi deficitje és a növekvő inflációja 
orvoslása miatt a dollár lebegtetésére tért át, amely alapjaiban rendítette meg a nemzetközi 
pénzügyi rendszert. 

A világpolitika kialakult kétpólusú rendszerét tekintve az 1970-es évek enyhülést hoz-
tak az Amerikai Egyesült államok és a Szovjetunió viszonyában. Folytatódtak a hatvanas 
években elkezdett fegyverzetkorlátozási tárgyalások, és 1970-ben hatályba lépett az Atom-
sorompó Egyezmény.2 A kelet–nyugati közeledésnek és a multilaterális tárgyalások soroza-
tának az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEé) teremtett intézményes 
keretet. Az 1975-ben aláírt Helsinki Záróokmány a részt vevő államok kapcsolatainak ren-
dezésére irányuló együttes szándéknyilatkozat volt, amely az államok közötti kapcsolatok 
politikai és biztonsági kérdéseit, a gazdaság, a tudomány és a kutatás területein történő 
együttműködést, valamint az emberi jogok védelmét, a humanitárius ügyeket és kulturális 
témákat ölelte fel. A Helsinki Záróokmány olyan folyamatot indított el, amely a bipoláris 
hatalmi struktúra fennállása óta először a hidegháborús világrend megszűnésének lehető-
ségét is magában hordozta. Azonban sem ennek időpontját, sem a változás módját nem le-
hetett ekkor még megjósolni. A hetvenes évek utolsó harmadától azután újabb elhidegülés 

1  MONNET, Jean: Memoirs. Garden City–New york, 1978, Doubleday & Company Inc., 494.
2  1968-ban írta alá az Amerikai Egyesült államok, a Szovjetunió, Franciaország, Nagy-Britannia 

és Kína.
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következett be a szovjet–amerikai viszonyban, amely ismét a szuperhatalmak fegyverkezé-
si versenyét eredményezte. 

A nyugat-európai integráció 1973-ban Nagy-Britanniával, Írországgal és Dániával gya-
rapodott, ami szintén kihívások elé állította mind a régi, mind az újonnan csatlakozott 
tagállamokat. Gazdasági téren tovább folytatódott a közös piac kiépítése, elkezdődött a 
monetáris politika, a regionális politika és a szociálpolitika alapjainak a kidolgozása. Az in-
tézményi döntéshozatal, ebben az évtizedben a luxemburgi kompromisszum szerint műkö-
dött tovább, vagyis a De Gaulle által megerősített kormányköziség maradt végig előtérben. 
A csúcstalálkozók váltak a stratégiailag fontos döntések fórumaivá. Az EK demokratizáló-
dásában jelentős előrelépés történt. 1979-ben első ízben választották közvetlenül az Euró-
pai Parlamentet.

6.1. A hágai csúcstalálkozó, 1969

1969 júliusában az újonnan megválasztott francia elnök, Georges Pompidou javaslatot tett 
a hat tagállam csúcstalálkozójának év végi összehívására azzal a céllal, hogy megtárgyalják 
a bővítés és mélyítés ügyeit. Pompidou annak ellenére, hogy ő is a francia szuverenitás 
mindenek felett történő védelmezésének az alapállásából indult ki, szerette volna, ha ezzel 
a csúcstalálkozóval egy új korszakot nyit az európai integráció számára, amely segíthet 
túllépni a hatvanas évek utolsó harmadától jellemző euroszkepticizmuson, és újra mozgósí-
tani tudja az EK-t az integráció továbbfejlődésének irányába. Német partnere, Willy Brandt 
hasonló jelentőséget tulajdonított a csúcstalálkozónak, és biztosította a francia elnököt az 
NSZK együttműködéséről. A kancellár ekkor ugyanis az NSZK újdonsült külpolitikájának, 
az ún. Ostpolitiknak3 a megvalósításával volt elfoglalva, amelyhez szüksége volt a többi EK 
tagállam támogatására is. Annak ellenére, hogy Brandt és Pompidou jól tudtak együttmű-
ködni, a francia elnök és a német kancellár nem voltak mindig egy hullámhosszon. „Brand 
szocialista volt, Pompidou konzervatív. Brandt mérsékelten szupranacionalistának mond-
ható, míg Pompidou a kormányköziséget preferálta. Míg a francia elnök inkább technok-
ratának nevezhető, addig német kollégája igazi politikus volt. Pompidou az egyszerű szár-
mazása ellenére magasan képzett és elvont gondolkodó volt, míg Brandt éppen az egyszerű 
származása miatt mindig két lábbal a földön állt.”4

1969 decemberében Hágában találkoztak a hatok tagállamainak állam- és kormányfői, 
hogy az integráció jövőjét meghatározó kérdésekben döntsenek. A De Gaulle személyétől 
megszabadult EK döntéshozói nagy várakozásokkal tekintettek a találkozó elébe. A várako-
zásokat csak erősítette, hogy tovább akartak lépni az eddig elért vívmányokon, de a további 
lépések megtételéhez már nem találtak konkrét támpontokat a szerződések szövegeiben.5 
A Hágába érkező állam- és kormányfők az integráció jövőjéről jöttek dönteni. Willy Brandt 

3  Az Ostpolitik Willy Brandt külpolitikája, amely az NDK-val, illetve Szovjetunióval történő kap-
csolatok normalizálására irányult a hetvenes évek elején. Lásd FISCHER Ferenc: A kétpólusú világ, 
1945–1989, Tankönyv és atlasz. Budapest–Pécs, 2005, Dialóg Campus Kiadó, 260–262. [d2].

4  DINAN, Desmond: Europe recast. A history of European Union. Boulder London, Colorado, 
2004, Lynne Rienner Publishers, 127.

5  mcALLISTER, Richard: From EC to EU. An Historical and Political Survey. London–New 
york, 1997, Routledge, 61.
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nyitóbeszéde is ezt a történelmi pillanatot hangsúlyozta. A német kancellár az európai egy-
ség megvalósítása terén jelentős előrelépéseket várt a hágai csúcstól. 

A döntési területeket három csoportba bontották: a befejezés, a mélyítés és a bővítés.6 
A befejezés, a közös piac bevezetése átmeneti periódusának a lezárását és az EK finanszí-

6  DINAN, Desmond: Europe recast. A history of European Union. Boulder London, Colorado, 
2004, Lynne Rienner Publishers, 130.

Európa egységéért demonstrálók 
a Hágai Csúcstalálkozó alatt, 1969

Willy Brandt német kancellár nyilatkozata a Hágai Csúcstalálkozó megnyitóján, 
1969. december 1.

„Ha minden rendben lenne Európával, akkor nem találkoznánk ma. Ha a Közösség 
képes volna egyetlen hangon szólni, akkor a legfontosabb témánk a külpolitika lenne: 
Európa békés egységének a kérdése, Kelet-Európa országaival történő tárgyalások és 
érdekeink a közel-keleti konfliktus vonatkozásában. Ehelyett a sikere vagy a kudarca 
ennek a konferenciának aszerint lesz meghatározva, hogy a Közösség csónakját vis-
sza tudjuk-e terelni hajózható vizekre. Amíg szűkebb területekre koncentrálunk, nem 
hanyagolhatjuk el azokat a döntéseket, melyek ahhoz kellenek, hogy európai állam-
polgártársaink megértsék, hogy Európa nem csupán a piaci szabályozások ügye, és a 
fiatalok lássák, hogy Európa több a részben sötét, részben dicső múltra emlékezésnél.”

Bulletin of the European Communities, February 1970, No. 2, 35–36. Idézi European Navigator; 
www.ena.lu
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rozásában a saját források bevezetését jelentet-
te. A tagállamok kijelentették, hogy a vámunió 
a tervezettnél korábban létrejött, és a KAP is 
működik. A közös piac megvalósítása azonban 
számos olyan területen igényelt volna még 
előrelépést, mint a tagállamok közötti fizikai, 
technikai és fiskális akadályok felszámolá-
sa. Bár a tagállamok tisztában voltak az előt-
tük álló feladatokkal, konkrét javaslatok ezek 
megszüntetésére ekkor még nem születtek.7 

A saját források bevezetése az EK finanszí-
rozásában viszont olyan terület volt, melyben 
a tagállamok vezetőinek sikerült megegyezni-
ük. Ez volt az a terület, melyet már az 1965-
ös intézményi válságot kirobbantó Halls-
tein–Mansholt-bizottság javaslatcsomagja is 
tartalmazott, de a franciák akkori ellenállása 
miatt nem valósulhatott meg. Hágában, immár 
Georges Pompidou-val Franciaország élén, 
előrelépés történt a közösségi költségvetés 
függetlenebbé válásának a területén. Az ipari 

termékekre kivetett vámokból és a mezőgazdasági importlefölözésekből származó bevéte-
lek mellett a Tanács 1969. év végi döntése értelmében a hozzáadottérték-adóból8 származó 
bevétel is megjelent a közösségi büdzsé forrásoldalán. A hatok ennek értékéről is megálla-
podtak: a hozzáadottérték-adójuk egy százalékáig járulnak hozzá a közösségi költségvetés-
hez. Egy 1970-es tanácsi döntés szerint a kiadási oldal összetételéről történő döntést az EK 
két intézményére, a Parlamentre és a Tanácsra ruházták, előbbi kevesebb, utóbbi nagyobb 
hatáskörét meghatározva.

A hágai csúcstalálkozó második döntési területe a mélyítés már olyan új politikákra vo-
natkozott, mint a gazdasági és monetáris unió, technológiai és energiapolitikai együttműkö-
dés, közlekedéspolitika és a külpolitikai együttműködés. 

A világgazdaságban kibontakozó recesszió, a tagállami és világszinten is jellemző pénz-
ügyi instabilitás, és a Bretton Woods-i rendszer hamarosan bekövetkező összeomlása már 
1969-ben a monetáris ügyek európai szabályozása felé irányították a hatok figyelmét.9 A há-
gai csúcson döntés születetett a gazdasági és monetáris unió (GMu) létrehozásáról. A Ta-
nács Pierre Werner luxemburgi miniszterelnököt és pénzügyminisztert azzal bízta meg, 
hogy dolgozza ki a monetáris integráció megvalósításának a tervét.

7  Majd az 1980-as években történik ezen a területen előrelépés az egységes piac programjának a 
meghirdetésével.

8  magyarországon ez az áfa (általános forgalmi adó).
9  Az EK-ban a hatvanas évek végétől kibontakozó pénzügyi instabilitás azonban nem egyformán 

érintette a gyenge és erős valutájú országokat, amely a GMu létrehozásában is ellentétes érdekeket 
eredményezett. 1968-ban Franciaország például jelentős inflációs nyomás alatt volt, melynek követ-
keztében 1969 nyarán leértékelték a frankot. Az NSZK-ban ezzel egy időben a német márka felérté-
kelése történt meg.

Willy Brandt
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Az intézmények területén is az EK továbbfejlesztéséről döntöttek a hatok vezetői. Napi-
rendre került az Európai Parlament közvetlen választásának a lehetősége, tanácskoztak a 
közös európai egyetemek létrehozásáról, az Európai Szociális Alap reformjáról, a tech-
nológiai együttműködésről, valamint az EuRATOM-on belül egy új kutatási program el-
indításáról.

Az integráció továbbfejlődése szempontjából a hatok előrelépést tettek a politikai unió 
megvalósításában is. A külpolitikai együttműködés beindítása mögött azonban eltérő tag-
állami érdekek húzódtak. Míg a franciák számára továbbra is Európa világhatalmi szerepé-
nek és ezzel együtt Európán belül Franciaország vezető szerepének a megszilárdítása volt 
az elsődleges cél, addig a német kancellár keleti politikájának megvalósításához kellett a 
külpolitikai együttműködés kereteinek a kialakítása. A hatok vezetői megállapodtak abban, 
hogy a jövőben szorosabban együttműködnek a külpolitikában. Ezt az együttműködést kor-
mányközi kereteken belül kívánták megvalósítani rendszeres találkozók és gyakori konzul-
tációk formájában. A külpolitikai koordináció részleteinek a kidolgozásával a belga külügyi 
hivatal vezetőjét, Etienne Davignont bízták meg. 

A hágai csúcstalálkozó harmadik területe a bővítés terén is előrelépés történt. A már 
majdnem egy évtizede csatlakozni vágyó országok előtt kinyílt az EK kapuja. Hágában a 
hatok döntöttek arról, hogy megkezdik a csatlakozási tárgyalásokat Nagy-Britanniával, Ír-
országgal, Dániával és Norvégiával.

6.2. A gazdasági és monetáris unió (GMU)

A közös Európának föderatív jövőt képzelő politikusok és közgazdászok körében már az 
ötvenes évek óta terítéken levő célkitűzés volt a gazdasági és monetáris unió megterem-
tése. Az EGK-t létrehozó Római Szerződésben is találhatók utalások erre vonatkozóan.10 
Intézményi szinten pedig 1958-tól működött leginkább tanácsadó szerepben a Monetáris 
Bizottság, amelynek feladatai között már szerepelt a GmU létrehozásának kidolgozása. 
A gyakorlatban azonban a Monetáris Bizottság munkája nem terjedt ki a tagállamok közötti 
együttműködés elősegítésén túlra.

A gazdasági és monetáris unió megteremtése a hetvenes évek elejéig elért vívmányokhoz 
képest sokkal mélyebb együttműködést jelentett volna. A gazdasági és monetáris unió létre-
hozása ugyanis a tagállamok gazdasági szuverenitásának jelentős megnyirbálását eredmé-
nyezi. A makrogazdaságban az államok számára a gazdaságpolitikai koordináció és a mo-
netáris politika a két legfontosabb eszköz az időről időre jelentkező egyensúlytalanságok 
befolyásolására. A gazdasági és monetáris unió megteremtése éppen ennek a két pillérnek 
nemzetek feletti szintre történő átvitelét jelenti. Vagyis a GMu-nak létezik egy gazdaság-
politikai koordinációs és egy monetáris politikai vonulata.11 

A funkcionalizmus irányzatának logikájából kiindulva, a GMu megteremtése természe-
tes következménye a tagállamok között megvalósult és egyre inkább mélyülő integráció-
nak. A spillover hatás konkrét példájaként megemlíthető, hogy sem a KAP keretén belül 

10  EGK-t létrehozó Római Szerződés, 103–108 és 67–73. cikk. 
11  MARJáN Attila (szerk.): Az Európai Unió Gazdaságtana. Minden, amit az EU gazdasági és 

pénzügyi politikáiról tudni kell. 2005, HVG Könyvek, 117.
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kialakított intézményes árak szerinti garantált felvásárlások, sem a közös külső vámtarifák 
kialakítása nem nélkülözhette hosszú távon a tagállami valuták árfolyamának egymáshoz 
történő rögzítését. Abban azonban már eltérők voltak a tagok nézetei, hogy a spillover ho-
gyan zajlik majd: a gazdaságpolitikai koordinációt vagy a monetáris uniót kell-e előbb meg-
valósítani. A németek, hollandok, olaszok úgy gondolták, hogy előbb a gazdaságaik ma-
gasabb szintű konvergenciáját kell megvalósítani a gazdaságpolitikák összehangolásával, 
mielőtt a valuták árfolyamát rögzítenék, a franciák, belgák és a luxemburgiak elsőként a 
közös monetáris politika létrehozását támogatták.12

A hágai csúcson döntöttek a GMu létrehozásáról, melyet a tagok 1980-ig szerettek volna 
fokozatosan megvalósítani. A franciák elégedettek voltak, hiszen a döntésben saját gyen-
gélkedő valutájuk megsegítését, valamint a világban egy közös európai pénzügyi rendszer 
védőhálójának megvalósulását látták. A németek is kiálltak a GMu mellett, nem annyi-
ra gazdasági érdekeik (a márka volt az egyik legerősebb valuta ekkor), hanem stratégiai 
megfontolásaik miatt. Willy Brandt annak fejében támogatta a monetáris integráció létre-
hozását, hogy a tagállamok, köztük Franciaország szövetségessé válik az Ostpolitik megva-
lósításában. „Willy Brandt számára a monetáris együttműködés egy aktív Westpolitik része 
volt, melyet arra használt, hogy elcsendesítse azokat a félelmeket, melyek a tagállamok 
körében keletkeztek egy második Rapalló létrejöttével kapcsolatosan, valamint biztosítsák 
a franciák beleegyezését Berlin státusának újratárgyalására.”13

A Werner-terv olyan ambiciózus célokat fogalmazott meg, mint a tőkeliberalizáció tel-
jes megvalósítása, az európai valuták árfolyam-ingadozásainak minimalizálása, majd egy 
későbbi lépésként az árfolyamok visszavonhatatlan befagyasztása és egy közös valuta be-
vezetése. A megvalósítást egymásra épülő szakaszokra bontva képzelték el. 

A Werner Bizottság szakértői világosan látták, hogy ehhez intézményi szinten is válto-
zások szükségesek. Javaslatot tettek arra, hogy a Tanács évente legalább háromszor üljön 
össze a Közösség gazdasági fejlődési irányainak a megtárgyalására. A javaslat szerint az 
Európai Bizottság javaslatot kezdeményezhet a GMu végrehajtásához kapcsolódó ügyek-
ben. A Werner Bizottság javaslatában továbbá az Európai Parlament hatáskörének kibőví-
tése, valamint a képviselők megválasztásának módján történő változtatás is szerepelt. Két 
új intézmény felállítását is kezdeményezték: egy a tagállami kormányoktól független, de az 
EP-nek felelős gazdaságpolitikai döntéshozó központot, valamint a jegybankok közösségi 
szintű együttműködését megvalósító intézményt. A Werner-terv tehát a tagállamok szuve-
renitása jelentős részének közösségi szintre való átruházásával a nemzetek felettiség felé 
történő elmozdulást szorgalmazta. 

A Werner Bizottság azt is kiemelte, hogy a megvalósítás csak akkor lehet sikeres, ha a 
gazdasági növekedés, és a foglalkoztatás megfelelő szinten marad mind a hat tagállamban, 
a regionális fejlettségbeli különbségek és a társadalmi egyenlőtlenségek is csökkennek. 
Vagyis a szociális és kohéziós dimenzió már ekkor megjelent a GMu létrehozása felté-

12  Ez a kérdés a közgazdászokat és szakpolitikusokat is megosztotta. Erről Lásd COFFEy, Peter: 
The European Monetary System – Past, Present and Future, Second Revised Edition. Dordrecht, 
1987, Kluwer Academic Publishers, 7–8.

13  moRAVCSIK, Andrew: The Choice for Europe. Social Purpose and State Power from Messina 
to Maastricht. New york, 1998, Cornell university, 244.
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teleként. De a Werner-terv azt is a megvaló-
sítás feltételéül jelölte meg, hogy a Bretton 
Woods-i pénzügyi rendszer továbbra is mű-
ködik. A felsorolt feltételek közül egyik sem 
állt fenn a hetvenes évek elején, amely meg is 
pecsételte a terv sorsát.

A Werner Bizottság javaslata alapján az 
Európai Bizottság kezdeményezte a GmU 
első szakaszának megvalósítását 1971 és 
1973 közötti időben, Franciaország azon-
ban ekkor még nem állt készen arra, hogy 
a szuverenitásának a legkisebb részét is fel-
adja. Így elutasította a tervet és azt is, hogy 
további szupranacionális szellemben műkö-
dő intézményeket hozzanak létre. A franci-
ák számára csak egy kormányközi alapokon 
működő GMu lett volna elfogadható. A né-
metek ugyanakkor a tagállami gazdaságpo-
litikák összehangolása után szerették volna a 
GMu-t megvalósítani. Annál is inkább, mert 
féltették az erős német márkát, és tartottak az inflációtól. A Tanács végül azt a kompromisz-
szumos döntést hozta, hogy a GMu megvalósítását 10 év alatt kell véghez vinni, amely 
meg is kezdődött 1971-ben.

Időközben azonban alapjaiban megrendült a második világháború után létrehozott nem-
zetközi pénzügyi rendszer. Az Amerikai Egyesült államok 1971 nyarán felfüggesztette a 
dollár aranyparitását. 1971-ben a Bretton Woods-i pénzügyi rendszer megmentésére tett 
utolsó kísérletként az uSA, Kanada, Nagy-Britannia, Japán és a hat akkori EK-tagállam 
által aláírt egyezmény értelmében a tíz állam vállalta, hogy a dollárhoz képest egy kiszéle-
sített sávban tartják a nemzeti valutájuk árfolyamát.14 Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy 
az egyes EK-valuták, például a francia frank és a német márka árfolyama egymáshoz képest 
akár kilenc százalékos sávban is mozoghatott. Ennek kiküszöbölésére a tagállamok 1972 
tavaszán Bázelben megállapodtak abban, hogy valutájuk árfolyamait ennél szűkebb sávban 
tartják, vagyis bármelyik EK-valutához képest egy ±2,25-os sávon belül. Ez a mechaniz-
mus volt az ún. valutakígyó, amely a Bretton Woods-i alagútban mozgott. Az utolsó szöget 
a Bretton Woods-i pénzügyi rendszer koporsójába 1973-ba verték be, amikor megszűnt az 
alagút. Ettől fogva az államok szabadon alakíthatták ki valutájuk árfolyamát. Ennek ellené-
re az európai államok megtartották a kígyót, vagyis egymáshoz képest továbbra is 4,5 szá-
zalékos sávon belül határozták meg az árfolyamaikat. Az 1973-ban kilenc tagúvá vált EK 
tagállamai nem voltak képesek mindig a sávon belül tartani a valutájuk árfolyamát. A brit 
font, az olasz líra és a dán korona is időszakosan vagy tartósan elhagyni kényszerült a sávot. 
Az olajválság és a nemzetközi pénzügyi instabilitás következtében a hetvenes évek közepén 
az integráció tengelyének két állama, az NSZK és Franciaország is kilépett a sávból. 

14  Lásd Smithonian Egyezmény, 1971.

Pierre Werner
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A Werner-terv megvalósítása lekerült a napirendről. Az EK-tagállamok a hetvenes évek 
elején kialakult bizonytalan gazdasági és pénzügyi környezetben azzal voltak leginkább el-
foglalva, hogy saját nemzetgazdaságukat megvédjék. A közösségi vállalásaik ellenére nem 
volt ritka, hogy protekcionista gazdaságpolitikát folytattak, és árfolyam-politikájuk kialakí-
tásában sem egyeztettek a többi tagállammal. 

A monetáris integráció megteremtésének ügyét, az 1974-ben megválasztott francia el-
nök, Valery Giscard’Estaing és a szintén 1974-ben hatalomba került Helmut Schmidt német 
kancellár karolták fel újra. Úgy látták ugyanis, hogy az EK-tagok valutáinak árfolyam-in-
gadozásai már a közös piac létét fenyegetik. A hetvenes évek második felének monetáris 
javaslatai azonban korántsem voltak olyan ambiciózusak, mint a Werner Bizottságé, és a 
tagállamok érdekellentétei is csupán a kis lépésekben történő előrehaladást tették lehető-
vé. A németek nem szerették volna, ha az európai valuták közül legstabilabb német márka 
gyengülne az új rendszerben. Eleinte a német jegybank és német közgazdászok is ellene 
voltak a monetáris integrációnak, mert attól tartottak, hogy ez inflációt és instabilitást ered-
ményez.15 A franciák az európai monetáris integrációban a németek és a német márka domi-
nanciájától tartottak, és most sem szerették volna a másodhegedűs szerepét játszani. Ennek 
ellenére az 1970-es évek végén már a gyengélkedő francia frank stabilitásáért cserébe haj-
landónak mutatkoztak egy magasabb fokú gazdaságpolitikai koordináció megvalósítására 
is. A kisebb országok igényeinek is meg kellett felelni, és törekedni arra, hogy az erőteljesen 
ingadozó olasz líra is bekerülhessen a rendszerbe. Az 1973-ban csatlakozott Nagy-Britan-
nia már az EMS kialakításakor jelezte, hogy nem kíván egy rögzített árfolyamrendszerben 
részt venni. Olyan megoldást kellett tehát keresni, amelyben egyetlen európai valuta sem 
kap kiemelt szerepet, valamint a kialakított struktúra megfelelően rugalmas és opcionális 
elemeket is tartalmaz az EK-tagok egyéni érdekeinek a figyelembevételére is. 

1977-ben az Európai Bizottság elnöke, Roy Jenkins kezdeményezte az Európai Monetá-
ris Rendszer létrehozását. Az 1979-ben létrejött Európai Monetáris Rendszer három pillére: 
a közös árfolyam-mechanizmus (ERM), az európai kosárvaluta: az ECu, valamint az Eu-
rópai Monetáris Együttműködési Alap (EMCF)16 voltak. A rendszert úgy hozták létre, hogy 
elvileg minden EK-tag az EMS tagjává is vált, azonban arról már szabadon dönthetett, hogy 
részt vesz-e a rendszer lényegét jelentő árfolyam-mechanizmusban. Nagy-Britannia például 
egészen a kilencvenes évekig kimaradt az ERM-ből.17 

A közös árfolyam-mechanizmus egy közös paritásrács meghatározásán alapult, amely-
ben egyik nemzeti valuta sem jutott kiemelt szerephez. Ebben a mátrixszerű rendszerben 
azonban valamennyi résztvevő vállalta, hogy valutájának árfolyamát a többiek árfolyamá-
hoz rögzíti, és a közösen meghatározott paritáshoz képest egy ±2,25 százalékos sávban tart-
ja. Az olasz líra számára ezt a sávot kezdetben ±6 százalékban határozták meg. Az európai 

15  Egyesek szerint az EMS létrehozásáról hozott döntés német oldalról annyira politikai volt, hogy 
a Bundesbankot sem vonták be túlzottan a folyamatba. Lásd COFFEy, Peter: The European Monetary 
System – Past, Present and Future, Second Revised Edition. Dordrecht, 1987, Kluwer Academic 
Publishers, 84.

16  Az Európai Monetáris Együttműködési Alap (EMCF) már 1973 óta létezett, de csak az EMS 
létrehozásával kapott valódi szerepet.

17  BALDWIN, Richard–WyPLOSZ, Charles: The Economics of European Integration. mcGraw-
Hill, 2004, 333–335.
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valutaegység, az ECU18 árfolyamát a tagállamok valutaárfolyamainak súlyozott átlagaként 
számolták ki. Az ECu egészen 1999-ig az EK/Eu közös valutája volt, amely azonban kész-
pénz formájában soha nem létezett, csupán elszámolási egységként működött. Az Európai 
Monetáris Együttműködési Alap (EmCF)19 alaptőkéjét a tagállamok arany- és dollártarta-
lékaik egy részének rendelkezésre bocsátásával hozták létre, feladata a tagállamok valuta-
piaci intervencióinak a szabályozása volt, de hiteleket is nyújtott az EK-tagoknak.

A létrehozott rendszer tehát speciálisan európai volt, és a korábbi aranyhoz és dollárhoz 
kötött, valamint nemzetközi szinten biztosított stabilitást ezzel felváltotta egy az EK keretein 
belül megvalósított regionális pénzügyi rendszer. A paritásrács alapján meghatározott árfolya-
mokért bilaterális szinten minden tagállam felelős volt. Az ERM-ben résztvevők az újonnan 
létrehozott kosárvalutát, az ECu-t használták az egymás közötti elszámolásokban.20 

Az EMS működése árfolyam-stabilitást eredményezett az ERM-ben részt vevők számá-
ra, csökkentette az inflációt, és a tagok gazdaságpolitikájának magasabb szintű összehango-
lását eredményezte. Ennek ellenére nagyok voltak a különbségek a tagországok gyakorlatai 
között. Az EMS kezdeti szakaszában az EK-tagállamok többsége a fix árfolyamrendszer 
működtetésével volt elfoglalva, és megtartva a független nemzeti monetáris politika eszkö-
zeit, próbálta megakadályozni a gyors tőkeliberalizációt. Ilyen gyakorlatot folytatott Olasz-
ország, Írország vagy Belgium. Ezzel ellentétben Hollandia, aki hamar szabaddá tette a 
tőkeáramlást, azzal szembesült, hogy elvesztette monetáris politikájának függetlenségét.21 
A nemzeti szuverenitás megőrzésére tett törekvés tehát az EMS korai szakaszában gyakori 
jelenség volt annak ellenére, hogy világos kötelezettségvállalásai voltak a tagállamoknak. 
Az EMS későbbi szakaszában, amikor már a tagállamok többsége megvalósította a teljes 
tőkeliberalizációt, a szuverenitás megnyirbálása úgyis bekövetkezett.

6.3. Egyéb induló szakpolitikák – regionális politika, szociálpolitika

A hetvenes évek a regionális politika születésének az időszaka is. Bár már az EGK-t lét-
rehozó Római Szerződésben szerepelt, hogy a tagállamoknak „a gazdasági teljesítmények 
harmonikus és kiegyensúlyozott fejlődését és magas szintű konvergenciáját” kell megva-
lósítaniuk, ekkor még csak távlati célkitűzésként fogalmazódott meg a regionális politika 
szükségessége.22 Az EK döntéshozói a hatvanas évek második feléig nem is foglalkoztak 
behatóan ezzel a területtel, hiszen a második világháború végétől egészen a hatvanas évek 
közepéig tartó páratlan gazdasági növekedés, amelyből mind a hat alapító tagállam része-
sült, ezt nem indokolta. Egyedül Olaszországban volt számottevő regionális fejlettségbeli 
különbség az északi és déli területek között, melynek leküzdéséért Olaszország saját maga 
is számos lépést tett. Olaszországnak azonban szüksége lett volna az Európai Közösség 

18  Az ECu elnevezés a European Currency Unit (európai valutaegység) angol kifejezés rövidíté-
séből jött létre.

19  European Monetary Cooperation Fund (EmCF).
20  Lényeges megjegyezni, hogy az ECu csak mint elszámolási egység létezett, nem volt készpénz 

formája.
21  BALDWIN, Richard–WyPLOSZ, Charles: The Economics of European Integration. mcGraw-

Hill, 2004, 335.
22  EGK-t létrehozó Római Szerződés, 2–3. cikk. 
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segítségére is. Éppen ezért Olaszország már az 1960-as években lobbizott azért, hogy kö-
zösségi segítséget kapjon az elmaradottabb délolasz területek felzárkóztatásához. Annak 
ellenére, hogy az Európai Bizottság támogatta az olaszok kezdeményezését, a többi tag-
államnak ekkor egy közös regionális politika létrehozása még nem állt érdekében.

Mielőtt a hetvenes évek megváltozott körülményeinek a tárgyalásába belefognánk, érde-
mes nagyon röviden összefoglalni, hogy mit is jelent a régió, a regionális politika. A régió 
olyan, általában szubnacionális területi egység, melyet egyedi gazdasági, politikai, kulturá-
lis jellemzők határoznak meg. A regionális politika pedig konkrétan a régiók gazdasági fej-
lettségbeli különbségeinek a csökkentésére, így az elmaradottabb régiók felzárkóztatására 
irányuló politika.23 

A hetvenes évek megváltozott gazdasági körülményei, a lelassult gazdasági növekedés, 
a globális pénzügyi rendszer összeomlása, az európai monetáris integráció beindítása, a 
nemzetgazdaságok egyensúlytalanságai olyan új helyzetet teremtettek, amely felhívta a 
figyelmet a fejlettségbeli különbségek csökkentésének szükségességére is.24 Ezenkívül a 
küszöbön álló bővítés azt is jelentette, hogy hamarosan két olyan tagállam, nevezetesen 
Nagy-Britannia és Írország is EK-taggá válik, melyek területén jelentős regionális különb-
ségek vannak. A csatlakozási tárgyalások alatt Heath a KAP Britannia számára előnytelen 
vonatkozásai ellentételezéseként harcolt egy közös regionális politika létrehozásáért. Ír-
ország számára a regionális politika az ország gazdasági felemelkedésének volt az esz-
köze. Olaszország a fejletlen déli régiója miatt már régóta szívesen látta volna egy közös 
regionális politika létrejöttét. A többi tagállamnak sem volt ellenére a regionális politika 
kialakítása, azonban egyik sem szerette volna emiatt a befizetéseit növelni. Az 1972-es 
párizsi csúcstalálkozó már kiemelt prioritásként foglalkozott ezzel a területtel, és a tagálla-
mok csúcsvezetői elhatározták, hogy 1973-ig létrehozzák az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapot (ERFA), melyet az EK saját forrásaiból finanszíroznak majd. Az Európai Bizottság 
által elkészített javaslatot az ERFA-hoz rendelt túl nagy büdzsé miatt azonban a tagállamok 
elutasították. Az NSZK ugyanis ekkor még ellenállt befizetései növelésének. Az ERFA lét-
rehozásáról végül is 1974-ben döntöttek. A francia elnök, Valéry Giscard d’Estaing kiállt 
egy csökkentett költségvetésű ERFA felállítása mellett úgy, hogy annak forrásaiból Fran-
ciaország is részesedik majd. Helmut Schmidt német kancellár az ekkortájt virágzó fran-
cia–német kapcsolatok miatt hajlandó volt többet fizetni a közösségi büdzsébe, mint elődje, 
Brandt. Az írek és az olaszok ugyan ellenezték az ERFA csökkentett büdzséjét, de végül 
mégsem vitték kenyértörésre az ügyet.25 

Majdnem felére csökkentett költségvetéssel, mint amit az Európai Bizottság 1972-ben 
javasolt, de 1975. január elsejével megkezdte működését az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap. Kezdetben a regionális politika a tagállamok által befizetett pénz meghatározott kvó-
ták szerinti elosztását jelentette, és a tagállamokra bízta azt, hogyan használják fel ezeket 

23  A regionális politika tehát nem irányul a politikai, kulturális különbségek uniformizálására csak 
a gazdasági fejlődés EK-n és Eu-n belüli kiegyenlítésére.

24  A regionális politika szükségességének megítélésében vita volt az ún. konvergencia-  és 
divergenicaelméletek között. Lásd LEONARDI, Robert: Convergence, Cohesion and Integration in 
the European Union. New york, 1995, St. Martin’s Press, 33–59.

25  DINAN, Desmond: Europe recast. A history of European Union. Boulder London, Colorado, 
2004, Lynne Rienner Publishers, 150.
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a forrásokat a nemzeti szinten megvalósított regionális politikáik kiegészítésére.26 Ennek 
ellenére az ERFA létrehozása a közösségi szinten működő regionális politika születésének 
mérföldköve. 

Már az EGK-t létrehozó Római Szerződésben szó volt szociálpolitikáról a munkaerő 
szabad áramlásának kontextusában, és 1958 óta működött az Európai Szociális Alap is, a 
szociálpolitika közösségi megvalósítása csak a hetvenes években kezdődött el. Hangsú-
lyozni kell azonban, hogy ezen a területen a mai napig nem beszélhetünk valódi közösségi 
politikáról, csupán a tagállamok eltérő szociálpolitikáinak közösségi eszközökkel történő 
kiegészítéséről. Mégis szólnunk kell ezekről a lépésekről, hiszen új elemként kerültek be 
az európai integráció vívmányai közé. Nem véletlen, hogy a szociálpolitika felé is éppen 
az 1970-es években fordultak a döntéshozók. Hasonlóan a regionális politikához, amely 
lényegében az elért gazdasági előnyök területileg egyenlő megoszlásának megteremtését 
célozza meg, a szociálpolitika ugyanezen előnyök társadalmilag egyenlőbb és igazságosabb 
elosztásának megvalósítását és a gazdasági növekedés vesztesei által elszenvedett hátrá-
nyok – például munkanélküliség – orvoslását irányozza elő. Az ötvenes-hatvanas években 
a szociálpolitika sem szerepelt az EK döntéshozóinak a prioritásai között, hiszen kedvező 
volt a gazdasági környezet. Az integrációs kereteken belül megvalósított gazdasági növe-
kedés által generált előnyök kompenzálták a társadalomban érzékelhető negatív hatásokat. 
Másképpen értelmezve, az integráció vesztesei túl kevesen voltak ahhoz, hogy a szociál-
politikai célkitűzések előtérbe kerülhessenek. A hetvenes évekre azonban megváltozott a 
helyzet.

Az 1972-es párizsi csúcstalálkozón a tagállamok vezetői döntöttek arról, hogy lendületet 
adnak a szociálpolitikának, és életet lehelnek az 1958-ban felállított Európai Szociális Alap-
ba. Willy Brandt német kancellár, a saját országában, az ötvenes években megvalósított, 
Ludwig Erhardt27 féle szociális piacgazdaság ideológiája miatt egyébként is elkötelezettje 
volt a szociális dimenzió közösségi szintre vitelének. Georges Pompidou is a program mel-
lé állt a beindított monetáris integráció, valamint a világgazdasági recesszió franciaországi 
hatásai miatt.28 1974-ben útjára indult a Szociális Akcióprogram, amely a foglakoztatás nö-
velését, jobb élet- és munkakörülmények megteremtését célozta meg. Az ambiciózus ter-
vek megvalósításának azonban az olajválság indukálta gazdasági környezetben nem volt 
realitása. De a szociálpolitika ügyeiben alkalmazott egyhangú tanácsi döntéshozatal szintén 
gátolta az előrelépést. A tagállamok közül Nagy-Britannia ugyanis ellene volt e terület kö-
zösségi szintre emelésének. Mindazonáltal a közösségi jogharmonizációban jelentős lépé-
sek történtek. A férfiak és nők egyenlő munkáért egyenlő béréről ekkor születtek a tanácsi 
irányelvek.29 

26  NEAL, Larry: Economics of Europe and the European Union. uK, 2007, Cambridge university 
Press, 173.

27  Ludwig Erhardt (1897–1977) német közgazdász, az Adenauer-kormány gazdasági minisztere, 
akinek nevéhez kötődik a szociális piacgazdaság megvalósítása a második világháború utáni Nyugat-
Németországban.

28  Érdemes megjegyezni, hogy a franciák már a Római Szerződés létrehozásakor javasolták a szo-
ciális dimenzió bekerülését a szerződésbe.

29  A Tanács irányelve (1975. február 10.) a férfiak és a nők egyenlő díjazása elvének alkalmazására 
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (75/117/EGK) OJL 45/19. 
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A hetvenes években induló szakpolitikák tárgyalásánál meg kell említeni, hogy volt egy 
szakpolitika, nevezetesen az energiapolitika, amely területen az olajválság miatt különösen 
szükség lett volna a közösségi szintű együttműködésre. A bizottsági kezdeményezések elle-
nére a közös energiapolitika létrehozására tett kísérletek sorra elbuktak. A tagállamok saját 
országuk érdekeit védve egyedi alkuk megkötésével próbálták orvosolni a válságot. 

6.4. Kezdeményezések a politikai unió megteremtése felé

Miközben az olajválság és a Bretton Woods-i rendszer összeomlása jelentős csapást mért 
az EK gazdaságára, a közösség az integráció jövőképének megalkotásába is belekezdett. 
Az 1970-es évek útkeresésének másik fontos területe a politikai unió alapjainak a megte-
remtése volt. A hágai csúcstalálkozó döntésének megfelelően Etienne Davignon belga dip-
lomata vezetésével és a tagállamok külügyminiszteri tanácsadóinak részvételével bizottság 
alakult azzal a céllal, hogy egy olyan tervet készítsenek, amely a külpolitikában is az EK 
közös hangjának a megtalálását segíti elő, és elindítja a hatokat a közös külpolitika kiala-
kítása és működtetése felé vezető úton, és amely a jövőben elvezethet majd a politikai unió 
megteremtéséhez. A külpolitika azonban valamennyi tagállam számára érzékeny területnek 
számított. Így várható volt, hogy a korábban elbukott tervek (pl. Fouchet-tervek) tapaszta-
latai miatt a Davignon-terv inkább egy kevésbé átütő, de a tagállamok által elfogadható és 
a gyakorlatba is átültethető javaslattal áll majd elő. 

A Davignon-jelentés két fő célt határozott meg: egyrészt a nemzetközi politikai esemé-
nyek tekintetében egymás érdekeinek, motivációinak kölcsönös megértése az információ-
csere és a konzultációk által, valamint a tagállamok közötti szolidaritás növelése úgy, hogy 
amikor csak lehetséges és megvalósítható a tagállamok közös álláspontot alakítanak ki, 
valamint törekednek a közös akciókra is. A külügyminiszterek legalább félévenkénti ta-
lálkozóját javasolták annak érdekében, hogy a tagállamok a nemzetközi politikában minél 
egységesebb álláspontot tudjanak kialakítani. Abban az esetben pedig, ha a nemzetközi 
politikában bekövetkező esemény megkívánja, akkor a tagállamok állam- és kormányfői 
rendkívüli találkozót is tarthatnak. A javasolt intézmény, a Politikai Bizottság a miniszteri 
szintű találkozókat készíti elő, és évente négyszer ülésezik, tagjai a külügyminisztériumok 
szakpolitikusai és tanácsadói. Annak ellenére, hogy a javaslat előírta az Európai Bizottság 
bevonását bizonyos ügyekbe, valamint a döntésekről az EP tájékoztatását is, a Davignon 
Bizottság által javasolt külpolitikai együttműködés szigorúan kormányközi keretekben mű-
ködő intézményi struktúrát ajánlott.30A hatékony külpolitikai együttműködés megvalósítá-
sához szükség lett volna egy olyan állandó titkárságra is, amely javaslattevő szervvé válhat 
a közösségi külpolitikában. A hatvanas években a Fouchet-tervek hasonló szerv felállítá-
sát javasolták Párizsban, amely egyértelműen a franciák vezető szerepét jelentette volna 
a közös európai külpolitika kialakításában. Ezt akkor Franciaországon kívül valamennyi 
tagállam elutasította. A Davignon Bizottság ezért brüsszeli titkárság felállítását javasolta. 
A német kancellár, Brandt szívesen látta volna a titkárság létrejöttét Brüsszelben, a francia 
elnök, Pompidou azonban elutasította ezt a kezdeményezést. Franciaország számára ugyan-

30  Davignon Jelentés, Luxemburg, 1970. október 27. 
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is ez a francia szuverenitás egy részének Brüsszelbe történő transzportját jelentette. Így az 
állandó titkárság felállítása már nem is szerepelt a javaslatok között.

Ennek ellenére a hatok 1970-ben elfogadták a javaslatot, és elhatározták, hogy rendsze-
resen találkoznak a külpolitikai ügyek megtárgyalása céljából. A Davignon-terv alapján 
létrehozott ún. Európai Politikai Együttműködés (EPC)31 egészen a kilencvenes évek ele-
jéig a tagállamok külpolitikai együttműködésének az intézményes kerete maradt. Az EPC 
nem jelentett valódi közösségi politikát, létrehozása mégis az első lépcsőfok volt a közös 
külpolitika kialakításához, hiszen a külpolitika terén eddig működő tagállami bilaterális 
egyeztetéseket a hetvenes évektől felváltotta a hatok, majd a kilencek hatékonyabb multi-
laterális egyeztetése és közös állásfoglalások kialakítása. Ahogy Gazdag Ferenc rámutat: 
„az Európai Politikai Együttműködés már indulásában is inkább volt eljárási, mint intéz-
ményi modell, s az EK intézményein kívül állt”.32A tagállamok mindig a soros elnökséget 
betöltő országban tanácskoztak. Így történhetett meg például, hogy „az EPC keretén belüli 
egyeztetésre délelőtt Koppenhágában (ha Dánia volt éppen a soros elnök) került sor, majd 
a külügyminiszterek elrepültek Brüsszelbe, hogy délután a közösségi ügyekről a Tanácsban 
döntsenek”. 33 Az EK egységesebb külpolitikai fellépésének első jelei közt megemlíthető az 
EBEÉ értekezleten történő egységesebb fellépés, valamint olyan nyilatkozatok, melyeket a 
közel-keleti kérdés békés rendezésére vagy a dél-afrikai népirtás elítélésére az EPC keretein 
belül együttesen tettek a tagállamok. Európai Politikai Együttműködés szerény eszközei 
mutatkoztak meg ugyanakkor az afganisztáni háborúban.34 

6.5. Bővítés és külkapcsolatok

1970-ben megkezdődhettek a csatlakozási tárgyalások Nagy-Britanniával, Írországgal, Dá-
niával és Norvégiával. A tárgyalások kormányközi konferenciák keretei között zajlottak, de 
a hatok egymás között is tárgyaltak a bővítésről, és kiemelt szerepet kaptak a hagyományos 
diplomáciai találkozók is. 

A brit csatlakozás esetében például a brit–francia találkozóknak és ezen belül is a Heath- 
és Pompidou-egyeztetéseknek különös jelentősége volt. A franciák és a másik öt tagállam 
is támogatta Nagy-Britannia csatlakozását, a csatlakozási tárgyalások sikeressége azon-
ban nem volt garantálható.35 A brit csatlakozást „már háromszor” gátló tényezők közül sok 
ugyanis a hetvenes évek elején is létezett. 

A legjelentősebb feszültségforrás most is a KAP volt. Nagy-Britannia ugyanis számos 
mezőgazdasági terméket olcsón hozott be a korábbi gyarmatairól. Annak ellenére, hogy a 
nemzetközösségi kapcsolatok jelentősége a brit élelmiszerimportban folyamatosan csök-
kent, a Nemzetközösség országaiból behozott mezőgazdasági termékek a hetvenes években 

31  European Political Cooperation (EPC).
32  GAZDAG Ferenc: Az európai integráció és külpolitika. Budapest, 2005, osiris, 215.
33  DINAN, Desmond: Europe recast. A history of European Union. Boulder London, Colorado, 

2004, Lynne Rienner Publishers, 143.
34  Erről bővebben Lásd HILL, Christopher–SMITH, Karen E. (szerk.): European Foreign Policy. 

Key documents. European Parliament. Secretariat, 2002, 259.
35  DINAN, Desmond: Europe recast. A history of European Union. Boulder London, Colorado, 

2004, Lynne Rienner Publishers, 135.
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is számottevő tételt képviseltek az élelmiszer-behozatalban. A konkrét gazdasági érdekeken 
túl ezeknek a kapcsolatoknak a fenntartása a brit külpolitika birodalmi elemének tovább-
élését is szimbolizálta. Az új-zélandi vajimport, amely a teljes brit vajfogyasztás 40%-át 
tette ki, például olyan fontos ügynek bizonyult, amelyre a szigetország átmeneti mentessé-
get alkudott ki magának. A franciák természetesen csak annak fejében mentek bele hasonló 
alkukba, ha Nagy-Britannia cserébe a KAP finanszírozásában megfelelő szerepet vállal. 

Ez utóbbi volt a másik olyan terület, amelynek kapcsán heves viták alakultak ki a bri-
tek és a franciák között. A garantált felvásárlásokra és agrárlefölözésre építő KAP ugyanis 
nem kedvezett a briteknek. A brit gazdaságban ugyanis egyre kisebb részt tett ki a mező-
gazdasági ágazat, és a termelés struktúrája is olyan volt, hogy vagy magasan fejlett, vagy 
nagyon elmaradott régiók jellemezték. A mezőgazdasági termékekből behozatalra szoru-
ló Nagy-Britanniának tehát EK-tagként az importvámok miatt le kell mondania az Eu-
rópán kívüli olcsó élelmiszerimportról, és megnyitnia a kapuit a drágább tagállami áruk 
előtt. Mivel a brit gazdaságban a mezőgazdasági ágazat nem számottevő, ezért nem tud 
részesülni elegendő mértékben a KAP forrásaiból. Kompromisszumos megoldásként az 
Európai Közösség végül is átmeneti időszakokat engedélyezett a briteknek egyes ter-
mékekre vonatkozóan addig, amíg teljes mértékben átveszik a közösségi szabályokat. 
Nagy-Britannia ugyanakkor beleegyezett, hogy az EK költségvetéséhez egyre növekvő 
mértékben járul hozzá. Ez a hozzájárulás a hetvenes évek végére a teljes EK költségve-
tésének mintegy egyötödét jelentette. A kompromisszum rövid életűnek bizonyult: a brit 
költségvetési hozzájárulás ügye az Európai Közösség és a szigetország összetűzéseinek 
évekig meghatározó témája maradt. 

A halászat volt a csatlakozási tárgyalások másik olyan területe, amely kapcsán Nagy-Bri-
tanniának, de a többi csatlakozásra váró országnak, így Norvégiának, Írországnak és Dáni-
ának is érdekeltségei voltak. Ezért a hatok úgy döntöttek, hogy egy újabb bővítés előtt ezt 
a területet is „még maguk között” szabályozzák. Így megegyeztek abban, hogy az uniós 
halászok a part menti vizeket kivéve – melyek továbbra is a helyi halászat területei – hozzá-
férhetnek a közösség, így más tagállamok vizeihez. Ez a döntés a brit halászok körében ha-
talmas felháborodást váltott ki, de a többi északi csatlakozó ország ellenállásába is ütközött, 
úgyhogy a hatoknak hamarosan módosítani kellett a közös halászati politikán.36

Az 1961 óta terítéken levő, de a hetvenes évek elején valós közelségbe kerülő brit bőví-
tés, a szigetország és a többi tagállam közvéleményét, politikai elitjét és elemzőit is vitákra 
sarkallta. A korábban kormányon, ekkor ellenzékben levő munkáspárti Wilson élesen bí-
rálta a miniszterelnököt a nemzetközösségi preferenciák feladásáért. Nagy-Britanniában a 
tagság ellen, de mellette is rendszeresen tüntettek. A többi európai ország sajtója pedig már 
a francia–német tengelyen létrejött EK jövőjének esélyeit latolgatta. 

A csatlakozás végül a francia–brit politikai alku következtében jöhetett létre. A brit gaz-
daságnak szüksége volt a közös piacra, Pompidou pedig européer politikusként, valamely 
jelentős történelmi feladat végrehajtójaként szeretett volna távozni Franciaország éléről.37 
A franciák beleegyzését a megváltozott körülmények is alátámasztották. A brit csatlakozás 

36  1976-ban az EK-tagállamok, a nemzetközi szabályozással összhangban 12 tengeri mérföldről 
200 mérföldre tolták ki a tengereik hasznosításának határát. Lásd Közös Halászati Politika (Common 
Fisheries Policy) http://ec.europa.eu/fisheries/cfp_en.htm

37  Pompidou ekkor már tudta, hogy súlyos betegségben szenved.
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harmadik felvonásának idejére ugyanis a vámunió már megvalósult, a KAP pedig már mű-
ködő rendszere volt az európai integrációnak. Nem kellett tehát attól tartani, hogy a britek 
belépésük után saját érdekeiknek megfelelően átformálják az integrációt. A két politikus, 
Pompidou és Heath teljesen eltérő motivációkkal azonos célt kívánt elérni. Az már csak a 
történelem paradoxona, hogy valójában az európai egységről nagyon hasonló nézeteik vol-
tak. Egyikük számára sem volt elfogadható egy olyan nemzetek feletti Európa létrehozása, 
ahol a döntéshozatal az államok szuverenitásának szupranacionális intézményekbe való át-
ruházásával történik.

Willy Brandt ebben a folyamatban most nem volt főszereplő, számára ugyanis a franciák 
támogatása az NDK-val és a keleti blokkal kialakított újfajta viszony miatt volt elsősor-
ban fontos. A csatlakozási tárgyalások végkimenetelét tekintve azonban a többi tagállam-
mal együtt nyomást gyakorolt a franciákra azzal, hogy kinyilvánította, hogy még egy „De 
Gaulle-i vétó” nem történhet meg az EK történetében. A brit csatlakozási tárgyalásokat 
1972 januárjában sikerült lezárni, és Edward Heath konzervatív brit miniszterelnök aláírta 
Nagy-Britannia csatlakozási szerződését. 

Az ír, dán és a norvég csatlakozási tárgyalások a brit tárgyalásokkal párhuzamosan zaj-
lottak. A három ország eltérő fekvése, érdekei szintén különböző pontokon eredményeztek 
vitákat, feszültségeket. A lakosság azonban a három országban eltérően viszonyult a csatla-
kozáshoz, amely az 1972-ben tartott referendumokban is megmutatkozott. 

Írország esetében volt a legerősebb a csatlakozás támogatása. Az ír tagság melletti két 
legfontosabb érv ugyanis gazdasági szempontból a perifériastátusból közösségi segítséggel 
történő felemelkedés, valamint az ország Nagy-Britannia mellé egyenlő és független euró-
pai országgá emelkedése olyan célok voltak, amely egységbe kovácsolta az ír nemzetet, így 
a népszavazáson a résztvevők 80%-a mondott igent a tagságra. 

A skandináv országok esetében nem beszélhetünk ilyen széles körű támogatottságról 
több okból kifolyólag sem. Egyrészt ahogy arról a negyedik fejezetben is írtunk, a skandi-
náv országok az egymás közötti kapcsolataikat mindig is előtérbe állították a tágabb európai 
összefogással szemben. Az ötvenes évek eleje óta az Északi Tanács keretén belül működtek 
együtt, ezenkívül a hatvanas évek elején gazdasági együttműködésük szervezetéül az EF-
TA-t választották, amely szabadkereskedelmi társulásként működött. A skandinávok tervei 
között szerepelt egy szorosabb regionális gazdasági integráció, egy északi vámunió kiala-
kítása is. A megvalósítás legfőbb akadálya azt volt, hogy az északi államokat a biztonság-
politikai kérdések megosztották. Dánia, Norvégia NATO-tag, Svédország semleges ország 
volt, míg Finnország speciális kapcsolatot tartott fenn a Szovjetunióval. A Nordek végül a 
finnek miatt nem jött létre, azonban maga a kísérlet annak a bizonytéka volt, hogy a skandi-
návok történelmi, kulturális sajátosságaik miatt elsősorban az északi országokkal szerettek 
volna egy magasabb gazdasági integrációs szintet megvalósítani, és amikor nyilvánvalóvá 
vált, hogy ez nem jöhet létre, fordultak az EK-csatlakozás felé.38 

Ezenkívül a skandináv lakosságnak mindig is szkeptikus véleménye volt a nemzetek 
feletti, központosított intézmények hatékonyságáról, és gyanakvással szemléltek minden 

38  A skandináv államok a hatvanas években az EGK-hoz hasonló északi regionális gazdasági 
együttműködés létrehozásáról tárgyaltak. 1969-re aláírták a Nordek Szerződést. A szerződést azonban 
Finnország a Szovjetunióval fenntartott viszonya miatt nem ratifikálta. Dánia ezután az EK-csatlako-
zás mellett döntött, és így Svédország, Norvégia és Izland sem ratifikálta a szerződést. 
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szupranacionális törekvést a közös Európában. Az északi országok számára a skandináv 
szolidaritás sokszor erősebb kötődésnek bizonyult, mint európaiságuk.

A norvégok esetében az említett tényezőkön túl a csatlakozás elutasítását három fő té-
nyező okozta. Egyrészt a későn, a 20. század elején létrehozott fiatal norvég nemzet erős 
nemzeti tudata ellene hatott a szuverenitás közösségi intézményekbe történő átruházása. 
Másrészt a kutatások eredményei alapján a hetvenes évek elején már köztudomású volt, 
hogy az ország hatalmas kitermelhető kőolajkészletekkel rendelkezik, amely az EK-kere-
teken kívül is biztosíthatja a norvég gazdaság növekedését. Harmadrészt Norvégiának nem 
volt érdeke a közös halászati politikában történő részvétel sem. A halászati és más mező-
gazdasági lobbicsoportok aktív EK-ellenes kampányának következtében végül az 1972-es 
referendumon a nem válaszok kerültek többségbe, melynek következtében a norvég mi-
niszterelnök is távozni kényszerült posztjáról. 

Dániában viszont a gazdasági érdek – például, hogy a közelgő brit tagsággal Dánia egyik 
legjelentősebb exportpiaca is EK-n belülre kerül – elég erősnek bizonyult ahhoz, hogy a 
népesség nagyobb része igent mondjon a csatlakozásra. 

1973. január elsejével tehát három országgal kilenctagúra bővült az Európai Közösség. 
Az EK támogatottsága azonban belülről sem volt elég erős. Ezt a bővítés kapcsán szintén 

1972-ben tartott francia népszavazás is megmutatta, hiszen a várt elsöprő többség helyett 
csupán a népszavazáson részt vevők 61%-a támogatta a bővítést, amely igen nagy pofon 
volt a még hatalomban levő Pompidou elnöknek.39 

A következő pofon a szigetországból érkezett. A brit választásokon 1974-ben a Mun-
káspárt szerzett többséget, és a korábban már miniszterelnök Harold Wilson ismét átvette 
a kormányrudat. Wilson visszatérése után rögtön kezdeményezte a csatlakozási feltételek 
újratárgyalását, amely az egyes mezőgazdasági termékekre kapott átmeneti időszakok meg-
hosszabbítását, valamint a brit költségvetési hozzájárulás csökkentését jelentette. Nagy-Bri-
tanniának sikerült e célokat többé-kevésbé elérni, mert a tagállamok konstruktívan álltak 
a brit törekvések megvalósításához. Attól tartottak ugyanis, hogy az újratárgyalás miatt ki-
alakult konfliktus mély válságba sodorhatja az egész EK-t. A költségvetési hozzájárulás 
csökkentéséről történő tárgyalást ugyanakkor egy későbbi időpontra halasztották, és annak 
mértékét sem határozták meg.40 Pártja baloldali szélsőséges csoportjainak nyomására a brit 
miniszterelnök, Wilson arra is rákényszerült, hogy a brit tradíciókkal szöges ellentétben áll-
va, népszavazást tartson a brit tagság folytatásáról. Ez volt az első (és egyelőre utolsó) euró-
pai integrációs ügyben tartott népszavazás Nagy-Britannia történetében.41 A kérdés, melyet 
feltettek a brit állampolgároknak, a következőképpen hangzott: „Egyetért azzal, hogy az 
Egyesült Királyság az Európai Közösség tagja maradjon?” Az ellenzékben levő, konzer-
vatív Edward Heath, a brit belügyminiszter Roy Jenkins, de a konzervatív párt újdonsült 
vezetője Margaret Thatcher is az EK-tagság mellett kampányolt.42

39  DINAN, Desmond: Europe recast. A history of European Union. Boulder London, Colorado, 
2004, Lynne Rienner Publishers, 143.

40  Egy ún. korrekciós mechanizmust ugyan bevezettek 1976-ban az ERFA működésében, de ennek 
hatása Nagy-Britannia hozzájárulásának csökkentésére jelentéktelen volt.

41  A brit parlamentáris rendszerben nincs hagyománya a népszavazásnak, és ennek megfelelően 
Nagy-Britanniában igen ritkán tartanak népszavazást. 

42  BBC on This Day 1950–2005. http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/june/6/ 
newsid_2499000/2499297.stm. 
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Az intenzív kampány eredményeképpen, 1975-ben a brit polgárok többsége az integráci-
ós tagság megtartása mellett voksolt, amely enyhülést hozott a kialakult helyzetben. Európa 
megmenekült egy újabb egzisztenciális válságtól. 

A hetvenes évek nemcsak az EK első bővítésének időszaka, hanem a közösség külkap-
csolatai intenzifikálódásának a periódusa is. Amíg az ötvenes évek végén és a hatvanas 
években a hatok leginkább a gazdasági integráció alapjainak, a vámuniónak a kialakításával 
voltak elfoglalva, addig a hetvenes években a tagállamok kifelé irányuló kapcsolatrendsze-
rének a megteremtése is célkitűzéssé vált. Az 1973-ban kilencekké bővült EK új helyzetet 
teremtett: megindult a hatvanas években még versenytársszervezetet jelentő EFTA fokoza-
tos kiürülése. Nagy-Britannia EK tagságával ugyanis az EFTA a vezető államát vesztette 
el. A megmaradt EFTA-tagállamokkal újfajta viszonyt alakított ki az Európai Közösség; 
kétoldalú szabad kereskedelmi megállapodásokat kötött velük.

1975-ben az Európai Közösség az afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni43 országokkal 
együttműködési szerződéseket kötött, melyek aszimmetrikus kereskedelmi megállapodá-
sok44 és segélyek nyújtását jelentették. Ez volt az ún. I. Loméi Konvenció, melyet ezután 

43  Az ún. APC országok (African, Caribbean and Pacific countries). 
44  Az aszimmetrikus kereskedelmi megállapodás azt jelentette, hogy az EK egyoldalúan megnyi-

totta piacait az afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni országok előtt. 

1. térkép: Kilencek, 1973
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ötévenként újabbak követtek, jelentőségük pedig abban rejlik, hogy a Lóméi Konvenciók 
képezik az alapjait az EK és a fejlődő országok között kialakult kapcsolatrendszernek.45 Eh-
hez hasonló társulási megállapodásokat kötött a hetvenes évek végén az EK a nem európai 
országokkal, így Tunéziával, Marokkóval, Algériával, Egyiptommal, Libanonnal, Jordániá-
val is.46

Az EK külkapcsolatai kibővülésének további lendületet adott, hogy három olyan európai 
mediterrán országban is politikai fordulat következett be, melyek már korábban jelezték 
csatlakozási szándékukat az Európai Közösséghez. Portugáliában az 1974-es szegfűk for-
radalma megdöntötte Salazar utódjának diktatúráját. Spanyolországban Franco tábornok 
halálával 1975-ben véget ért a spanyol katonai diktatúra korszaka, és I. János Károly király 
a demokrácia visszaállítását kezdte meg. Görögországban Papadopulosz ezredes diktatúrá-
ja 1974-ben ért véget, amikor a görögök népszavazás keretében a köztársasági államforma 
mellett döntöttek. 

Csatlakozásuk eddigi legfőbb akadálya, a diktatórikus berendezkedésük ezzel meg-
szűnt. A hetvenes évek közepén Görögország, majd Spanyolország és Portugália is felvé-
telét kérte az Európai Közösségbe, és az évtized végén meg is kezdődtek velük a csatla-
kozási tárgyalások. 

45  1980-ban és 1985-ben öt évre majd 1990-ben 10 évre kötöttek ilyen egyezményt.
46  BALÁZS Péter: Az Európai Unió külkapcsolati rendszere és Magyarország. Budapest 1996, 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 51.

Margaret Thatcher, az ellenzékben levő Tory Párt vezetője a következőképpen  
kommentálta az 1975-ös referendum eredményeit:

„Az emberek amellett voksoltak, hogy megtartsák a helyüket Európában és Európán 
keresztül a világban is. A világos és egyértelmű üzenetük az, hogy a nemzetben még 
mindig jelen van az új kihívásoknak való megfelelés szándéka, amely jelentős erő, és 
amely lehetővé teszi, hogy Britannia ismét naggyá váljon.”

„Másképp kifejezve: a referendumnak alapvető jelentősége van. Megismételte azt 
az üzenetet, amely az utóbbi két parlamenti választáson is elhangzott, nevezetesen, 
hogy a britek nagy többsége a megfontoltságot tartja a haladás vezérelvének.”

„A szélsőséges baloldaliak megbuktak. 1975. június 5. számukra egy csapás, en-
nek ellenére folytatják majd a megosztó politikájuk népszerűsítését a mi országunk-
ban. Ez az ő missziójuk. Nem szabad azonban engedni, hogy sikerre vigyék ezt a 
missziót.” 

Our chance in Europe. Margaret Thatcher üzenete a EK csatlakozás kapcsán megtartott népszavazás-
ról. 1975. június 6. Conservative Monthly News, June/July 1975. Margaret Thatcher Foundation. 
http://www.margaretthatcher.org/speeches/displaydocument.asp?docid=102705
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6.6. Intézményrendszeri változások –  
kormányköziség új köntösben

Az Európai Közösség intézményrendszerének működését a luxemburgi kompromisszum 
következtében megszilárdult kormányköziség jellemezte a hetvenes évek folyamán mind-
végig. Ennek legszembetűnőbb jele azt volt, hogy a tagállamok a jelentősebb ügyek megtár-
gyalására csúcstalálkozókat hívtak össze. Az eldöntött kérdésekben pedig ezután a Tanácsra 
hárult a döntéshozatal. A kívülállóknak úgy tűnhetett, hogy a többi intézmény (az Európai 
Bizottság és a Parlament) szerepe a tanácsadás és az előkészítő- és háttérmunka területeire 
korlátozódott. Az európai föderalisták által megálmodott integrációs intézményrendszer, 
melyben az EP általános választójog alapján közvetlenül választott és nevének megfelelően 
valódi parlament, a Bizottság pedig az integráció kormánya nagyon távoli messzeségbe ke-
rült a hetvenes évek elején. 

Az Európai Bizottság szerepe a döntéshozatalban valóban háttérbe szorult a megerő-
södött kormányköziség, az 1973-as bővítés révén megnövekedett taglétszám, valamint a 
súlytalanabb bizottsági elnökök munkássága miatt.47 A fordulatot az első és máig egyetlen 
brit bizottsági elnök, Roy Jenkins jelentette 1977-től, aki azonban brit politikusként inkább 
a szakpolitikák, így az EMS megvalósításáért harcolt, mintsem a Bizottság mint intézmény 
szerepének megerősítéséért.

Az Európai Parlament valódi parlamentté válásának folyamatában azonban kulcsfon-
tosságú időszak a hetvenes évek második fele. Már az Európai Parlament elődjének, az 
ESZAK Közgyűlésének a létrehozásától folyamatosan terítéken volt az integráció legitimi-
tását biztosító parlament létrehozása. Annak ellenére, hogy 1962-ben a Közgyűlés felvette 
a parlament elnevezést, a jogköre csupán tanácsadási és konzultációs feladatokra terjedt ki, 
és tagjait a nemzeti parlamentek küldöttei alkották. A föderalisták számára ez már a kezde-
tektől fájó pontnak bizonyult, ezért eltökélten harcoltak mind az EP jogkörének bővítéséért, 
mind a választási módjának megváltoztatásáért. Kis lépésekben ugyan, de már a hatvanas 
években megkezdődött a parlament költségvetési és ellenőrzési jogkörének a megteremté-
se. 1970-től az Európai Parlament jóváhagyása is szükségessé vált a közösségi költségvetés 
elfogadásához. Jogalkotói hatáskörének a megteremtése azonban még késlekedett. Ennek 
oka főleg Franciaország volt, amely nem szerette volna az EP nemzetek feletti jellegét erő-
síteni. Az Európai Parlament reformjának kérdése a De Gaulle-i éra után újra előkerült. 
A Vedel-jelentés48 már nemcsak az EP költségvetési jogkörének a kiterjesztéséről, hanem a 
jogalkotói hatáskör megteremtéséről és az együttdöntési eljárásról is szólt. 

A hetvenes évek közepén Valery Giscard D’Estaing beleegyezett a közvetlen válasz-
tásba úgy, hogy ennek megvalósulását összekötötte az Európai Tanács létrejöttével. Így 
a szupranacionális irányba történt elmozdulást az erősen kormányközi elem megfelelően 
ellensúlyozta. 1976-ban megszületett a döntés: az európai integráció történetében először 
1978-ban európai parlamenti választásokat tartanak majd. A megvalósítást azonban a tag-
államok különböző választási rendszerei és a tagállami szinten szükséges törvénymódosí-

47  Az olasz Franco Maria Malfatti, a holland Sicco Mansholt, a francia Francois-Xavier Ortoli 
Európai Bizottságai is idesorolhatók.

48  A történelem érdekessége, hogy az EP reformjának első tervezetét Georges Vedel a Párizsi Jogi 
Egyetem tiszteletbeli dékánjának bizottsága dolgozta ki 1972-ben.
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tások késleltették, de Nagy-Britannia hozzáállása is hozzájárult a késlekedéshez. Egy évvel 
később azonban megvalósulhatott a kitűzött cél. 1979. június 7. és 10-e között az európai 
polgárok első ízben közvetlenül választották az európai parlamenti képviselőket. Az egyes 
tagállamokban eltérő volt a választási részvétel, amely a különböző típusú választási rend-
szereknek és a választás kitűzött napjának (munkaszüneti vagy munkanap) volt köszönhe-
tő. A választásra jogosult polgárok mintegy 62%-a adta le a voksát. Ez a százalékos arány 
a legmagasabb Belgiumban, a legalacsonyabb Nagy-Britanniában volt.49 A hetvenes évek 
elején ugyan még nem léteztek a mostanihoz hasonló nemzeteken átívelő politikai pártcsa-
ládok, de kialakulásuk már folyamatban volt, és az EP közvetlen választásának időpontjára 
ideológiai alapon megszerveződtek a tagállami pártokat tömörítő különböző platformok. 
Az Európai Parlament első ízben történt közvetlen választása mérföldkő az integráció tör-
ténetben. Ettől fogva ugyanis a képviselők munkájának eredményeképpen lépésről lépesre 
bővült majd jogköre. 

A tagállami érdekek és a kormányközi döntéshozatal megerősödésének a szimbólumává 
egy olyan új intézmény vált ebben a korszakban, amely kívül állt az alapítószerződések által 

49  Részvételi arány az európai parlamenti választásokon, 1979–2009.
http://www.elections2009-results.eu/hu/turnout_hu.html

A közvetlenül választott Európai Parlament első ülése, 1979-ben, 
középen Simon Veil elnökkel
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megteremtett intézményi struktúrán, mégis a közösségi döntéshozatal egyik legjelentő-
sebb csúcsszervévé vált. Az Európai Tanács létrehozásáról 1974-ben a párizsi csúcstalál-
kozón döntöttek a tagállamok, elsősorban francia–német nyomásra. Az Európai Tanács 
létrehozásának gondolata Valery Giscard d’Estaing javaslata volt, és az intézmény is tőle 
kapta a nevét. Giscard d’Estaing a hetvenes évek eleji csúcstalálkozók tapasztalataira 
építve úgy látta, hogy létre kell hozni egy olyan csúcsszervet, melyben a tagállamok ál-
lam- és kormányfői vesznek részt, így képes az EK jövőjéhez kapcsolódó stratégiák és 
irányvonalak meghatározására, és ezek kialakításánál a nemzeti álláspontok megtárgya-
lására és az érdekellentétek feloldására is. A korábbi csúcstalálkozók tapasztalata az volt, 
hogy a csúcstalálkozókon meghatározott politikákat nem mindig sikerült később a gya-
korlatban is megvalósítani, éppen a nemzeti érdekek ütközése miatt. A francia politikus 
e helyzet orvoslásának a lehetőségét látta az újonnan létrehozott intézményben. A német 
kancellár, Helmut Schmidt szövetségesnek bizonyult ebben. A két politikus között ki-
alakult személyes baráti viszony és a hasonló gyakorlatias szemléletmód nagyon meg-
erősítette a francia-német tengelyt a hetvenes évek második felében, amely sokszor segí-
tette előrevinni az integráció szekerét is. A többi tagállam azonban nem mindig fogadta 
ezt kitörő örömmel. A Benelux tagállamok, melyek a leginkább támogatták a föderalista 
eszmék megvalósulását a közös Európában, nem örültek sem az Európai Tanácsnak, sem 
pedig Franciaország és az NSZK megerősödött szerepének. Ebben az időben az olaszok 
és az írek ekkor leginkább a regionális politikával voltak elfoglalva, azonban ők sem 
szimpatizáltak egy túlzottan erős tengellyel. 

Giscard d’Estaing és Helmut Schmidt (középen) az Európai Tanács dublini ülésén 1975-ben
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Az 1970-es években mindvégig a kormányköziség maradt előtérben, azonban egy az 
1960-as évek irányzatától némileg eltérő formát öltve. Az integrációelmélet teoretikusai 
ezért az 1970-es évektől egészen az 1980-as évek közepéig tartó időszakot intézményesített 
és ún. kreatív kormányköziség időszakaként tartják számon. Ez az irányzat a szűkebb ér-
telemben vett kormányköziség azon irányzatához képest, amely a közösségi döntéshozatal 
gátolását jelentette a tagállamok sérelmei miatt (és amely jellemző volt a hatvanas évek kö-
zepére), annyiban jelentett újat, hogy ebben az államok tevékenysége nem a döntéshozatal 
blokkolására irányult, hanem konstruktív részvételüket jelentette egy államok által kontrol-
lált integrációs folyamatban.50 Az intézményrendszeri változások, de az induló szakpoliti-
kák körüli tagállami alkuk és az EK jövőjéről, ugyan még szűk körben, már beindult közös 
gondolkodás is megerősítik ezt a tézist. A tagállamok és az EK döntéshozói elsősorban saját 
nemzeti érdekekre építve, de keresték az európai integrációs egység felépítéséhez és egyben 
tartásához szükséges elemeket, valamint a közös Európa jövőjének lehetséges útvonalait.

Összegzés

A hetvenes évek az útkeresés időszaka az európai integráció történetében. Az európai egy-
ségmozgalom résztvevői a „Merre tovább?” kérdésre keresték a válaszokat. E kérdés felte-
vésének, voltak külső okai, mint az olajválság, a világgazdasági recesszió és a nemzetközi 
pénzügyi rendszer összeomlása, valamint belső indítékai is, hiszen az Európai Közösség 
továbbfejlődésének irányvonalai nem, vagy csak utalások szintjén voltak megtalálhatók az 
alapító szerződésekben. Ki kellett találni ezeket az új utakat, egyrészt külső kényszer miatt, 
másrészt belső indíttatásból. Annak ellenére, hogy a közös piac teljes megvalósításától a 
hatok még messze álltak, már az évtized elején elkötelezték magukat egy magasabb integ-
rációs lépcsőfok, a gazdasági és monetáris integráció létrehozása mellett. A Werner-terv 
azonban túlzottan ambiciózusnak bizonyult, az időzítés sem volt túl szerencsés, és a Bret-
ton Woods-i rendszer összeomlásával lekerült a napirendről. Ennek ellenére az évtized vé-
gén mégis sikerült útjára indítani a kevésbé nagyra törő, de jobban megvalósítható EMS-t, 
amely fontos lépcsőfok a GMu megvalósításához. A közös piac térbeli és társadalmi ha-
tásainak kérdései is előtérbe kerültek ebben a korszakban, melyek a regionális és szociál-
politikák beindításában manifesztálódtak. 

Az EK döntéshozói már a GMu-n is továbblépve, a politikai unió megteremtését is fel-
vették a távlati célok közé, hiszen nyilvánvalóvá vált, hogy elengedhetetlen az EK közös 
hangjának a megtalálása a külpolitikában is. Bár a mai integrációs ismereteink birtokában 
szerény lépésnek tűnt, de az európai politikai együttműködés szintén mérföldkőnek tekint-
hető a közös külpolitika és ezzel a politikai unió megteremtése felé vezető úton. 

A döntéshozatal tekintetében ebben az évtizedben is végig érvényben maradt a luxem-
burgi formula, amely a kormányköziség érvényesülését jelentette, azonban egy intézmé-
nyesített, kreatív formában. 

50  CHRySSOCHOOu, Dimitris N.: Theorizing European Integration. London, 2001, Sage 
Publication, 66.
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A hetvenes évek az EK kapuinak a kinyitását is jelentette. Nagy-Britanniával, Írország-
gal, Dániával kilenc tagúra bővült az Európai Közösség, és az EK számos nyugat-európai 
és Európán kívüli állammal létesített kereskedelmi kapcsolatot.

Végül, de nem utolsósorban meg kell említeni, hogy ez az az időszak, amikor az Euró-
pai Közösség felismerte, hogy intézményei és politikái legitimitásához az európai polgárok 
támogatására és részvételére is szüksége van. Az európai egység üzeneteinek el kell érnie 
az egyénekig. Az Európai Parlament első közvetlen választása 1979-ben ennek megvalósí-
tásában hatalmas lépést jelentett.

 � Kulcsfogalmak

gazdasági és monetáris unió
gazdaságpolitikai koordi-

náció
monetáris politika
rögzített árfolyamrendszer
Werner-terv
politikai unió
valutakígyó

kígyó az alagútban
ECU
árfolyam-mechanizmus 

(ERm)
Európai monetáris Rend-

szer (EmS)
Európai Politikai Együtt-

működés (EPC)

regionális politika
szociálpolitika
aszimmetrikus kereskedel-

mi megállapodás
Loméi konvenció (I.)
Európai Tanács

 � Kérdések

1. Melyek voltak az 1969-es Hágai Csúcstalálkozó döntési területei?
2. Ismertesse a hetvenes évek első felének világpolitikai és világgazdasági eseményeit és 

annak hatásait az Európai Közösségre!
3. Ismertesse a hetvenes évek elején a gazdasági és monetáris unió megvalósítására tett 

lépéseket!
4. Ismertesse az Európai Monetáris Rendszer működését!
5. Melyek voltak a hetvenes évek legjelentősebb intézményrendszeri változásai?
6. Kinek az ötlete volt az Európai Tanács létrehozása? Mikor jött létre?
7. Mikor volt az Európai Parlament első közvetlen választása, és milyen eredménnyel 

zárult?
8. Ismertesse a regionális politika létrejöttének körülményeit!
9. Mutassa be az 1973-as bővítést!

10. Mutassa be az EK-nak az Európán kívüli térségekkel a hetvenes években kialakított 
kapcsolatait!





7. 1980-as évek: a megtorpanó,  
majd új lendületre kapó integráció

„Gyakran emlegetik, hogy Szent Pál, aki a tizenkét apostol után 
vette fel a keresztény hitet, alapvetően megváltoztatta azt. Saj-
nos, bár nagyon igyekezett, ez Nagy-Britanniának nem sikerült 
az Európai Közösséggel kapcsolatban.”

LoRD CoCKFIELD, 19961 

A nyolcvanas évek elején még továbbra is éreztette hatását a gazdasági válság: az európai 
integrációs folyamat nem haladt előre. Az 1979-ben bekövetkezett újabb olajválság követ-
keztében a gazdaság ismét visszaesett, s a tagállami belpolitikai folyamatok sem kedveztek 
a közösségi együttműködésnek. Az európai belpolitikát számos konfliktus nyomasztotta: 
a britek forrásokat követeltek vissza a közösségi költségvetésből, az újonnan belépő Gö-
rögország ezt a mintát követve a csatlakozási szerződése felülvizsgálatának igényével lé-
pett fel. Az Ibériai-félsziget országai újabb kihívást jelentettek az intézményrendszernek, 
és egyes szakpolitikák (főleg az agrárpolitika és a halászati politika) fenntarthatósága is 
kérdésessé vált. 

A nyolcvanas évek közepén a körülmények szerencsés egybeesése következtében esély 
nyílt a továbblépésre. A kezdődő globalizáció jelensége a gazdasági szereplőket arra ösztö-
nözte, hogy a tagállamokat és az intézményrendszert az egységes európai piac létrehozása 
felé terelje. Az intézményrendszer már évek óta tervezgette ezt a lépést, az intézkedések egy 
része a fiókban várta, hogy elővegyék. A nagy tagállamok pedig más-más okból, de érde-
keltté váltak az európai együttműködés magasabb szintre emelésében. 

A korszak szimbóluma az Európai Bizottság elnöke, Jacques Delors lett. A nevéhez kö-
tődő reformok – az Egységes Európai Okmány, az egységes piac bevezetése, a gazdasági 
és szociális kohézió (s ezzel a közösségi szolidaritás elvének megerősítése) a Közösség 
önképét és vízióját egyaránt megváltoztatta. 

7.1. Készülődés az egységes piacra: gazdasági problémák,  
politikusok és közösségi szereplők 

A nyolcvanas évek nyitánya nem volt túl fényes: a második olajválsággal kezdődött. 1979-
ben az iráni sahot Khomeini vallási vezető elmozdította a helyéről, s később Irak meg-
támadta Iránt. Ennek következtében a két ország olajtermelése csaknem leállt, s ezzel az 
olaj világpiacán újra zavarok keletkeztek. Az árak – a pszichológiai hatás következtében is 

1  Lord CoCKFIELD: The European Union. Creating the Single Market. John Wiley & Sons, 1996, 5.
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– ismét elszabadultak, s a már éppen a válságból a kilábalás felé induló európai gazdaságot 
megint recesszióba taszították. Megállt a gazdasági növekedés, a munkanélküliség tovább 
nőtt – egyedül az inflációt sikerült valamelyest kordában tartani az 1979-ben elindított Eu-
rópai Monetáris Rendszernek köszönhetően.2 

A hidegháború újabb szakaszába lépett: történészek az 1979 és 1985 közötti korszakot a 
„kis-hidegháború” korszakának nevezik. Reagan amerikai elnök elindította csillagháborús 
programját, a Szovjetunió 1979-ben bevonult Afganisztánba, s 1981-ben Lengyelországban 
szükségállapotot vezettek be. A hetvenes években aláírt SALT I. és SALT II. szerződések 
ellenére (melyek a leszerelést célozták) a NATO 1983-ben elkezdte rakéták telepítését Nyu-
gat-Európában. A cél egyértelműen a Szovjetunió ellehetetlenítése volt: az uSA tudatában 
volt annak, hogy a Szovjetunió a katonai fejlesztésekben képtelen lesz lépést tartani. Re-
agan 1985-ben erről a kérdésről így nyilatkozott: „Ki akarunk fejleszteni egy olyan komp-
lex fegyverrendszert, amely – amennyiben hatékony védelmet akar vele szemben találni 
– szükségszerűen csődbe viszi a Szovjetuniót”.3 Ismét feléledt az 1950-es évek óta nem 
tapasztalt propagandaháború: Reagan a „gonosz birodalmáról” beszélt, a szovjetek a „hábo-
rút szító gonosz imperialistákról”. Az 1980-ban Moszkvában tartott olimpiát az amerikaiak, 
az 1984-es, Los Angeles-i olimpiát a szovjetek bojkottálták. Nyugat-Európában sokan tilta-
koztak mindez ellen: Sting például 1985-ben jelentette meg „Russians” című számát, mely-
ben arról énekelt, hogy az oroszok is szeretik a gyerekeiket. 

Az Egyesült államok ezzel a politikával több legyet ütött egy csapásra. Egyrészt jó úton 
járt afelé, hogy valóban teljesíthetetlen versenyfeltételek elé állítsa a Szovjetuniót. Másrészt 
a katonai kiadások növelésével gyorsan ki tudott lábalni a gazdasági válságból. Harmad-
részt az újabb fegyverkezési hullám hallatlan fejlesztésekre, a high tech kutatások és az ipar 
csúcsra járatására adott lehetőséget: ezzel pedig nemcsak a Szovjetunióval szemben, hanem 
Európával és Japánnal szemben is (szinte máig) behozhatatlan előnyre tett szert.4

Ahogy korábban is, az Európai Közösség működőképességét alapvetően befolyásolták 
a tagállamok, elsősorban az NSZK, Franciaország és Nagy-Britannia belpolitikai helyzete. 
Az NSZK-ban Helmut Schmidt kancellárnak 1980-tól mind saját pártján belül, mind pedig 
koalíciós partnerével, az FDP-vel komoly konfliktusai akadtak, elsősorban a kormány gaz-
daságpolitikája miatt. A választásokon megerősödött liberális párt Hans-Dietrich Genscher 
vezetésével olyan gazdasági programot dolgozott ki, amely neoliberális alapokon nyugo-
dott. Az SPD ezt nem tudta elfogadni, s koalíciós szakítás után, konstruktív bizalmatlansági 
indítvánnyal megbuktatták a kormányt. 1982 októberétől CDu–CSu–FDP-koalíció élén 
Helmut Kohl lett a szövetségi kancellár. Kohl, aki később a francia elnökkel közösen sokat 

2  DINAN, Desmond: Europe recast. A history of European Union. Boulder London, Colorado, 
2004, Lynne Rienner Publishers, 176.

3  Idézi FISCHER Ferenc: A  kétpólusú  világ,  1945–1989. Tankönyv és Atlasz. Budapest–Pécs, 
2005, Dialóg Campus Kiadó, 318. A Reagan-kormányzat arra épített, hogy a Szovjetunió régóta 
csökkenő gazdasági növekedést mutat, s ebből következően a fegyverkezési versenyt nem bírja 
majd anyagilag. 

4  GEoRGE, Stephen: An Awkward Partner: Britain in the European Community. Oxford, 1994, 
Oxford university Press, 142. 
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tett az európai integráció elmélyítéséért, kancellársága első éveiben kevés figyelmet szen-
telt az Európai Közösség ügyeinek.5 

Franciaországban Giscard d’Estaing 1981-ben elvesztette a választásokat, és Francois 
Mitterand lett a köztársasági elnök. Mitterand a gazdasági válságot nem neoliberális, ha-
nem hagyományos baloldali, keresletösztönző gazdaságpolitikával kívánta megoldani – ál-
lamosítások voltak a bankszektorban és az iparban, növelték a jóléti kiadásokat. A keynesi 
gazdaságpolitika késői változata azonban a csőd szélére sodorta az országot. Nőtt ugyan a 
fogyasztás, de nem csökkent a munkanélküliség, nőtt az infláció és a költségvetési hiány, és 
a frankot az árfolyam-mechanizmusból való kiesés fenyegette. Már 1982 közepére kiderült, 
hogy ez az irány tarthatatlan: gazdasági minisztere, Jacques Delors javaslatára 180 fokos 
fordulatot hajtott végre a gazdaságpolitikában, és ez eredményre is vezetett. Belpolitikai 
kudarca azonban rengeteg politikai támadásnak tette ki – ezért az évtized közepétől, abban 
reménykedve, hogy az EK hoz majd sikert, egyre inkább az európai ügyek felé fordult.6

Nagy-Britanniában a hetvenes években munkáspárti kormányok voltak hatalmon. 
A munkáspárti kormány 1974-ben, a brit csatlakozás után (mely, mint láttuk, konzervatív 
kormányzás alatt történt) azzal került hatalomra, hogy népszavazást tartanak arról, hogy 
Nagy-Britannia tagja maradjon-e a Közösségnek. A Wilson- és az őt követő Callaghan-kor-
mánynak már folyamatos költségvetési konfliktusai voltak a Közösséggel. Mindeközben 
a brit gazdaság komoly problémákkal küszködött: a válság súlyos ipari hanyatlás idején 
érte az általános modernizációs problémákkal küszködő brit gazdaságot. Az Európai Kö-
zösséggel folytatott konfliktusos viszony a meglehetősen általános EK-ellenszenv egyik 
levezetője volt. 1979-ben Thatchert szinte megkönnyebbülve fogadták európai kollégái: hi-
szen 1975-ben, frissen megválasztott konzervatív vezetőként a népszavazás során a tagság 
mellett kampányolt. Aztán csalódniuk kellett. 

Az Európai Közösség intézményrendszere – mely, ahogy az integrációelméletek intéz-
ményelvű megközelítése állítja, maga is aktív szereplője a folyamatnak – a hetvenes évek 
útkeresését folytatta. A Tanács felkérésére számos testület és munkacsoport számos javas-
latot dolgozott ki, feltárandó a közösségi együttműködés továbbfejlesztésének lehetséges 
irányait és módszereit. A Bizottság több olyan programot kezdeményezett, amely a mo-
dernizáció irányába indította el a Közösségek tevékenységét, a Parlament pedig folytatta a 
harcot státusának és hatáskörének megerősítéséért. Ezen folyamatok közül az alábbiakban 
csak a legfontosabbakat emeljük ki. 

Az Európai Tanács 1974 óta a Közösség politikai irányító szerve, mely teljes mértékben 
a tagállami konszenzusra utalt. Már az első csúcstalálkozón – a kezdődő útkeresés jegyében 
– megbízták Leo Tindemans belga miniszterelnököt, hogy tegyen le az asztalra egy javas-
latot az EK továbbfejlesztésének lehetséges irányairól. A jelentés 1976-ra megszületett, s 
javaslatot tett a Bizottság és a Parlament átalakítására, új közösségi szakpolitikák elindítá-
sára, illetve a régiek megerősítésére. Tindemans említést tett arról is, hogy a jövőben lehe-
tővé kellene tenni, hogy ne minden tagállam vegyen részt minden közösségi politikában. Ez 

5  DINAN, Desmond: Europe recast. A history of European Union. Boulder London, Colorado, 
2004, Lynne Rienner Publishers, 176. 

6  I. m. 200. 
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utóbbi javaslattal előre vetítette a többsebességes Európa forgatókönyvét.7 A Tindemans-je-
lentést azonban nem fogadták el, hamarosan jött az újabb felkérés – ezúttal „három bölcs” 
(Three Wise Men)8 kapott megbízást hasonló feladatra. Az 1979-ben megszületett jelentés a 
Bizottság hatáskörének növelését, a minősített többségi szavazás körének kiterjesztését és 
több egyéb, hatékonyságot – és tegyük hozzá, a Közösség szupranacionális jellegét – növe-
lő intézkedést javasolt. A dokumentum a fiókban végezte.9 A tagállamok azonban nemcsak 
az Európai Tanács keretében, hanem önállóan is kezdeményezték a Közösség megújítását. 
Hans-Dietrich Genscher német szabaddemokrata külügyminiszter 1981-ben – a koalíciós 
konfliktus idején, európai pozícióit megerősítendő – Emilio Colombo olasz külügyminisz-
terrel terjesztette elő a közösségi külpolitika (az Európai Politikai Együttműködés) meg-
erősítését célzó javaslatát az Európai Parlamentben.10 Konkrét cselekvéssé azonban ez a ja-
vaslat sem transzformálódott: 1983-ban a Stuttgartban tartott csúcsértekezleten ünnepélyes 
nyilatkozat formájában elfogadták, de a szöveg annyira semmitmondóra sikerült, hogy még 
Thatcher sem tudott belekötni.11

Az Európai Bizottságot 1981 és 1985 között a volt luxemburgi miniszterelnök, Gas-
ton Thorn vezette. A Thorn-féle Bizottság több ponton is elkezdte a Közösségek moder-
nizációját. Két gazdasági szektor került a középpontba ebben az időszakban: a válságban 
levő acélipar, valamint a Nyugat-Európában komoly lemaradásban levő high-tech ipar. 
Az acélipar 1980-ban bekövetkezett válságát Etienne Davignon bizottsági alelnök – aki a 
hetvenes években a külpolitikai együttműködést készítette elő – útmutatásainak megfele-
lően kezelték. A terv rendkívül fájdalmas intézkedéseket is tartalmazott: termelési kvótákat 
vezettek be, számos termelőüzemet zártak be, árminimumot léptettek életbe, s mindezzel 
párhuzamosan átmeneti piacvédelmi intézkedéseket alkalmaztak a külső versenytársakkal 
szemben. Az intézkedésekkel szemben mind a munkaadók, mind pedig az érintett szak-
szervezetek felléptek, hiszen napi megélhetésük volt a tét. A tagállamok kormányai – még 
Nagy-Britannia is – azonban egyetértettek, s még az egyhangú döntést igénylő intézkedése-
ket is elfogadták a Tanácsban. A terv eredményeképpen jelentős mértékben csökkent az EK 
acélipari kapacitása (ez azt is jelentette, hogy csak a legversenyképesebb termelők marad-

7  Cf. European union: Report by Mr. Leo Tindemans, Prime Minister of Belgium, to the European 
Council. BuLL. EuR. COMM. 1976. Suppl.1.

8  Barend Biesheuvel volt holland miniszterelnök, Edmund Dell volt brit kereskedelmi miniszter és 
Robert Marjolin – akit az előző fejezetek során már idéztünk –, az Európai Bizottság volt alelnöke.

9  URWIN, Derek: A közös Európa. Az európai integráció 1945-től napjainkig. Budapest, 1998, 
Corvina, 212–213.

10  Azért nem a hagyományos német–francia együttműködés keretében, mert Mitterand frissen 
megválasztott elnökként akkor még a francia belpolitikára koncentrált. 

11  A dokumentum neve „Solemn Declaration on the European union” (Ünnepélyes nyilatkozat 
az Európai unióról) volt. Az Európai Közösség jövőjére vonatkozóan a nyilatkozat semmitmondó 
ugyan, arra ugyanakkor alkalmas volt, hogy az Európai Tanács megerősítse szerepét az intézmény-
rendszerben. Leszögezte, hogy az ET felelős az Európa kialakításához szükséges politikai lendület 
biztosításáért, az Európai Politikai Együttműködés továbbfejlesztéséért, s bármely további területen 
az együttműködés elindításáért. Implicit módon ez a szerepfelfogás a Bizottság hatáskörének blok-
kolásaként, az intézményi status quo melletti állásfoglalásként is értelmezhető. Lásd uRWIN, Derek: 
A közös Európa. Az európai integráció 1945-től napjainkig. Budapest, 1998, Corvina, 214–215. 
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hattak életben), az acéliparban 47,7%-kal csökkent a foglalkoztatottak létszáma, de jelentős 
mértékben nőtt a termelékenység.12 A Bizottság a válságkezelésben sikeres volt. 

Az acélipari válság rámutatott a hagyományos iparágak egyre növekvő problémáira, s 
nyilvánvalóvá vált, hogy az „új hullám”, a high-tech iparágak egyre növekvő szerepét ille-
tően Nyugat-Európa lemaradt. A Bizottság ezért elindította az azóta is működő kutatás-fej-
lesztési keretprogramot (az elsőt 1983–1987 között), valamint az ESPRIT-programot.13 Az 
induló globális versenyben tehát egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy még a nagy tagállamok is 
„kicsik” az önálló fellépéshez, a közösségi szint szükséges a talpon maradáshoz. 

Bár az egységes belső piac megteremtése a későbbi, Delors vezette Bizottság nevéhez 
fűződött, a 80-as évek elején már elindult a folyamat. Kiindulópontja az Európai Bíróság-
nak egy 1979-ben hozott ítélete volt. A Bíróság jogellenesnek nyilvánította a Cassis de Di-
jon nevű likőr forgalmazásának tilalmát az NSZK-ban. A németek arra hivatkoztak, hogy a 
termék a nyugatnémet alkoholszabványnak nem felel meg.14 A Bíróság – ismét – történelmi 
döntést hozott: megállapította, hogy amennyiben a termék a francia szabványnak megfelel, 
úgy azt az NSZK-ban is forgalomba lehet hozni. Erre a jogesetre hivatkozva a Bizottság 
a tagállami szabályok kölcsönös elismerését hangsúlyozta, és elindult a termékek nemzeti 
szabályozásának harmonizációja. Bár az éppen zajló brit költségvetési vita nem kedvezett 
a strukturális közösségi reformoknak, a Bizottság már 1981 és 1984 között is az Európai 
Tanács napirendjén tartotta a közös piac (egységes belső piac) témáját. Az európai nagyipar 
azonnal csatlakozott a kezdeményezéshez. 1983 áprilisában, Párizsban 17 üzletember – 
nyugat-európai nagyvállalatok vezérigazgatói – Pehr Gyllenhammar (Volvo), Wisse Dekker 
(Philips) és Umberto Agnelli (Fiat) kezdeményezésére megalakították az Európai Kerekasz-
tal (European Roundtable of Industrialists, ERT) nevű lobbiszervezetet,15 mely azonnal fel-
karolta az egységes piac ötletét. Delors későbbi programja számára tehát a Thorn-bizottság 
és az ipar szereplői készítették elő a terepet. 

A Közösség politikai szerepéről nemcsak az Európai Tanács gondolkodott, hanem az 
egyre aktívabb Parlament is. Az 1979-ben tartott első európai választások után az immár 
közvetlen legitimációjú EP politikai szárnypróbálgatásokba kezdett. Nem fogadta el az 
1980-as költségvetést, 1984-ben pedig visszautasította az 1982-es költségvetésre vonatko-
zó zárszámadást. A Bíróság szintén segített a Parlament hatáskörének megerősítésében. Az 
1980-as, ún. Izoglukóz-ügyben (más néven Roquette-ügy) hozott döntés értelmében, a kon-
zultációs eljárásban visszavonhatatlanul elkerülhetetlenné vált az Európai Parlament véle-
ményének Tanács általi kivárása.16 

12  Policy Responses to Steel Crises. 66th Steel Committee Meeting, OECD, Paris, 9 June 2009. 
http://www.oecd.org/dataoecd/15/32/42980369.pdf

13  European Strategic Program for Research and Development in Information Technology.
14  Judgment of the Court of 20 February 1979. Rewe-Zentral AG v Bundesmonopolverwaltung für 

Branntwein. Case 120/78. European Court reports 1979. 00649.
15  Az ERT-nek ma 45 tagja van. Egyetlen magyar tagja a MOL vezérigazgatója. Lásd www.ert.be
16  A konfliktus abból adódott, hogy az Európai Közösségen belül akkor legelterjedtebb döntés-

hozatali eljárás a konzultációs eljárás volt. Eszerint a Bizottság előterjesztését a Parlamentnek is meg-
küldi, amely meghatározott időn belül véleményt nyilváníthat. A véleményt a Tanács nem köteles 
figyelembe venni, de döntése előtt köteles azt megfontolni. A per tárgyát képező jogalkotási esetben a 
Tanács eljárásjogi hibát vétett, nem várta meg, amíg a Parlament véleményt nyilvánít.

Judgment of the Court of 29 October 1980. SA Roquette Frères v Council of the European Com-
munities. Isoglucose – Production quotas. Case 138/79. European Court reports 1980. 03333
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A Parlament az Európai unió létrehozásának előkészítésében is élen járt. Altiero Spi-
nelli, aki a háború alatt a Ventotenei Nyilatkozat társszerzője, a hetvenes években az Eu-
rópai Bizottság tagja volt, 1979-ben az első közvetlenül választott EP képviselője lett.17 
Immár európai képviselőként Strasbourgban, a Crocodile nevű étteremben szervezett ta-
lálkozót azon képviselőtársai számára, akik hozzá hasonlóan, hittek a föderális Európában. 
Így alakult meg a Crocodile Group, akik hamar kinőtték az éttermet, hiszen hetven körülire 
nőtt a létszám. 1982-ben formalizálták működésüket: parlamenti bizottságot alakítottak,18 s 
ennek keretében Spinelli lett a jelentéstevője (Rapporteur) egy – kizárólag a Parlament által 
kezdeményezett – új alapító szerződés tervezetének. A munkába számos szakértőt bevon-
tak, s 1984-ben az Európai Parlament elfogadta az Európai unió szerződésének tervezetét 
(Draft Treaty on  the European Union). A szerződés, amellett, hogy már megszületése is 
szimbolikus jelentőségű – hiszen az EP mintegy alkotmányozó nemzetgyűlésként értel-
mezte szerepét –, több útmutatást adott a jövő számára. Föderális irányban szervezték volna 
újra az intézményrendszert, amelynek működési elve a hatékonyság és a „több demokrá-
cia” elve volt. A szerződéstervezet arra is utalt, hogy a közösségi szint csak akkor vegyen 
magára feladatot, ha a tagállamnál hatékonyabban tudja azt ellátni – megjelent tehát a ké-
sőbbi szubszidiaritás elvének csírája is. A szerződéstervezet ugyanakkor nem tekinthető a 
későbbi Maastrichti Szerződés előfutárának vagy közvetlen előzményének. A Spinelli-féle 
dokumentum ugyanis a föderalizmus irányába mutat, míg a Maastrichti Szerződés a szupra-
nacionalizmus és a kormányköziség kompromisszumát hozta.

A Spinelli-féle alkotmányozási kezdeményezés azonban az Európai Parlament törek-
véseinek csak az egyik, „maximalista” oldala. Egy másik csoport sokkal reálisabb, „mini-
malista” cél érdekében kezdett tevékenykedni: a piaci liberalizáció, a belső határok nélküli 
térség, az adminisztratív, technikai és pénzügyi akadályok felszámolása érdekében. A cso-
port – úgy látszik, az EP ez idő tájt ragaszkodott az állatnevekhez – a Kangoroo Group nevet 
kapta.19 A belső piac ügye tehát az intézményrendszerben több helyütt felbukkant.

A nyolcvanas évek eleje tehát a közösségi intézményrendszer útkeresésének időszaka. 
Mind szakpolitikai, mind pedig intézményi értelemben keresték mind a tagállami, mind 
pedig a közösségi szereplők a megújulás, a továbblépés irányait. Ez azonban egyelőre nem 
sikerült. A tagállami konstelláció elégtelen voltán túl (egyik nagy állam sem a közösségi 
ügyekre figyelt) ennek a kudarcnak két oka volt. Az egyik az, hogy súlyos európai belpoli-
tikai kérdés: a brit költségvetési vita nehezítette az intézményrendszer működését. Folya-
matban volt továbbá egy merőben új természetű bővítési kör: a déli bővítés. A következő 
két alfejezetben ezekről a folyamatokról esik szó. 

17  Függetlenként, de az Olasz Kommunista Párt listáján indult. 
18  Intézményekkel Foglalkozó Parlamenti Bizottság (Committee on Institutional Affairs).
19  A csoportot Basil de Ferranti brit üzletember vezette, akit 1979-ben az Európai Parlamentbe 

választottak a Konzervatív Párt képviselőjeként. Később az Európai Parlament alelnöke lett. A piaci 
liberalizáció támogatóiként elsősorban brit és dán képviselők csatlakoztak hozzá. A kengurut mint 
szimbólumot azért választották, mert egyik első találkozójukon egy tagjuk, Dieter Rogalla, aki frissen 
tért vissza ausztrál útjáról, olyannak írta le a kengurut, mint aki bármilyen akadályon át tud ugrani. 
Lásd http://www.kangaroogroup.org/ 
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7.2. Thatcher és az EK csatája: a BBQ

Az első bővítés kapcsán szóltunk arról, hogy a brit tagság komoly feszültséget hozott a 
Közösségbe. A brit csatlakozással szinte egy időben bevezetett közösségi saját források 
rendszere és a Nagy-Britannia által igénybe vett közösségi források ugyanis egyáltalán nem 
voltak egymással arányban. A tagállami befizetések a közös külső vámhatáron beszedett 
vámokból és agrárlefölözésekből, valamint a tagállamok hozzáadott értékadójának20 1%-
ából származtak. A kiadások nagy többségét (a nyolcvanas években mintegy 70-80%-át) 
ugyanakkor elvitte a közös agrárpolitika, amelyből Nagy-Britannia, mivel csekély az agrár-
szektora, vajmi kevéssé részesült. A hetvenes években a Wilson- és Callaghan-kormány 
(mindkettő munkáspárti) a csatlakozás utáni átmeneti időszakban folyamatosan növelte a 
brit befizetéseket, amíg a közös szabályok szerinti mértéket elérték. Ezzel párhuzamosan 
azonnal elkezdték a tárgyalásokat a befizetések és visszatérítések közötti aránytalanság 
kiküszöbölésére. Annak idején a konzervatív Heath-kormány azzal a reménnyel vitte be 
Nagy-Britanniát a Közösségbe, hogy a kezdeti aránytalanság az induló regionális politi-
ka segítségével megváltozik majd. A Regionális Alap azonban a hetvenes években még 
egyáltalán nem tartalmazott annyi forrást, hogy gyógyírt kínált volna erre a problémára. 
A munkáspárti kormányok a hetvenes években folyamatosan napirenden tartották a költség-
vetési aránytalanság kérdését, és évről évre sikerült is ad hoc visszatérítéseket kieszközöl-
niük. Minisztereik, bár természetesen részt vettek a Tanács ülésein, a belpolitikában élesen 
EK-ellenes nézeteket fogalmaztak meg.21

1979-ben megalakult Margaret Thatcher konzervatív kormánya. Mint említettük, a Kö-
zösségben nagy várakozással tekintettek az új brit partner érkezése elé: egyrészt Tha tcher 
maga az 1975-ös EK-tagságról szóló retrospektív népszavazáson – egyébként a többi párt-
hoz hasonlóan – a tagság fenntartása mellett kampányolt. másrészt, már csak a politikai 
logika okán is, az akkor ellenzéki Konzervatív Párt élén élesen támadta a Munkáspárt Eu-
rópa-politikáját. 1979 nyarán tulajdonképpen barátságos lépéssel kezdte meg közösségi te-
vékenységét: bár Nagy-Britannia nem lépett be a monetáris rendszerbe, de beleegyezett 
abba, hogy ők is hozzájáruljanak az Európai Pénzügyi Együttműködési Alap által képzett 
tartalékokhoz, s a font is az ECU-kosár része lett. 

A feketeleves 1979 novemberében a Dublinban tartott csúcstalálkozón következett. That-
cher – Sir Geoffrey Howe pénzügyminiszter véleményére alapozva, aki elmondta, hogy a 
költségvetési probléma jóval nagyobb annál, mint ahogy az az ellenzékből látszott22 – meg-
tartotta híres sajtótájékoztatóját, amelyen kifejtette a „Vissza akarom kapni a pénzemet” 
(„I want my money back”) tézisét. 

20  Value Added Tax, VAT (Magyarországon általános Forgalmi Adó, áFA).
21  URWIN, Derek: A közös Európa. Az európai integráció 1945-től napjainkig. Budapest, 1998, 

Corvina, 192.
22  GEoRGE, Stephen: An Awkward Partner: Britain in the European Community. Oxford, 1994, 

Oxford university Press, 137.
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A brit költségvetési vita tehát még intenzívebben folyatódott, mint ahogy a hetvenes évek-
ben elkezdődött. A szakirodalomba ez a vita BBQ (British Budgetary Question: „brit költ-
ségvetési kérdés”) rövidítéssel vonult be, de Roy Jenkins, a Bizottság – nem mellékesen brit 
– elnöke állítólag ezt másképp (Bloody British Question: „nyavalyás britkérdés”) értelmez-
te.23 Ahhoz azonban, hogy a vita természetét megértsük, röviden fel kell idéznünk azt a brit 
belpolitikai és gazdasági kontextust, amelyben ez a kezdeményezés megszületett. 

Thatcher kormányra kerülése idején a brit gazdaság válságos állapotban volt. A munkás-
párti kormányok politikája, amellyel az 1973-ben kitört gazdasági válságot kezelték, nem 
bizonyult megfelelőnek. Az 1979-ben kitört második olajválság még inkább súlyosbította a 
helyzetet. Korábban ismeretlen magasságokba emelkedett a munkanélküliség, csődhullám 
tört ki. Thatcher gazdasági programja a válságot nem tünetileg, hanem hosszú távon kíván-
ta kezelni. Neoliberális gazdaságpolitikája azon alapult, hogy felszámolja a gazdaságtalan 
iparágak vég nélküli állami támogatását, hosszú távon csökkenteni kívánta az adókat és 
általában az állami kiadásokat. A gazdasági bajok okát alapvetően a keynesi gazdaságpo-
litikában és a túl erős szakszervezetekben látta. A radikális reformpolitika jegyében csök-
kentették a regionális támogatásokat, emelték az iskolákban az étkezési hozzájárulásokat, 
növelték az állami lakások lakbérét, többszörösére emelték a külföldi diákok által a brit 
felsőoktatási intézményekben fizetendő tandíjat. A komoly szociális problémák miatt azon-
ban a szociális kiadások növekedtek. Ilyen megszorítások idején a költségvetésben minden 
fillér számított. Bár a közösségi költségvetés a mai napig a megtermelt nemzeti össztermék 
mindössze kb. 1%-át osztja újra (míg a tagállamokban ez az arány 35-50% körül mozog), 
a thatcheri EK-politikának üzenete volt: ha a brit állampolgárokat ennyi megszorítás sújtja, 
akkor a Közösség felé sem lehet a pénzt „kidobni az ablakon”. Ezenkívül a kormány – a 

23  DINAN , Desmond: Europe recast. A history of European Union. Boulder London, Colorado, 
2004, Lynne Rienner Publishers, 181. 

Margaret Thatcher brit miniszterelnök sajtótájékoztatója (részlet). 
Dublin, Európai Tanács ülés, 1979. november 30. 

„Az egyik legnehezebb dolog itt a probléma természetének megértése. Mi egy fillért 
sem kérünk a Közösség pénzéből Nagy-Britannia számára. Amit visszakérünk, az a 
saját pénzünk, nagyon nagy összeg, az a különbözet, amely a befizetéseink és a vis-
szatérítéseink különbségéből adódik.

Nagyjából minden 2 font befizetésünkből egy fontot kapunk vissza. Ez körülbelül 
1000 millió font nettó befizetést jelent részünkről a Közösségnek és ez még emelkedni 
is fog a jövőben. Erről az 1000 millió fontról kezdtünk tárgyalni, mert nagy részét 
vissza akarjuk kapni. De nem a Közösség pénzét akarjuk: a Közösségtől az kérjük, 
hogy a saját pénzünket adja vissza. Gyakran mondtam: »Nézzék! Mi, mint a Közösség 
egyik szegényebb tagállama, nem tölthetjük fel a Közösség trezorját. Figyelmeztetem 
Önöket, hogy ezt egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak!«

Lásd http://www.margaretthatcher.org/speeches/
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dolog természetéből adódóan – az első években rendkívül népszerűtlen volt. Az első évek-
ben a közvélemény-kutatások szerint Margaret Thatcher volt a második világháború utáni 
korszak legnépszerűtlenebb miniszterelnöke.24 A közösség felé tett barátságtalan lépésé-
vel tehát egyrészt a költségvetési hiány lefaragását, másrészt pedig belpolitikai pozícióinak 
erősítését célozta. utóbbit azzal, hogy a nemzeti érdeket képviselte Brüsszelben. 

Thatcher fellépését követően minden Európai Tanács ülésén tárgyalták a költségvetési 
kérdést, s a Bizottság is számos tervezetet dolgozott ki a probléma megoldására. A helyze-
tet súlyosbította, hogy a BBQ időben egybeesett a Közösség pénzügyi válságával. A közös 
agrárpolitika kiadásainak gyors növekedése ugyanis voltaképpen a csőd szélére sodorta az 
EK költségvetését. Nem volt más választás, minthogy az agrárpolitikai kiadásokat csök-
kentik (ez elsősorban a tejtermelést érintette, amely ellen viszont az ebben a szektorban 
leginkább érintett írek tiltakoztak), valamint növelik a költségvetési bevételeket. Ez utóbbit 
legegyszerűbben úgy lehetett elérni – mivel a Közösségen kívülről beszállított árucikkek 
mennyiségére nem lehettek közvetlen hatással –, hogy ha növelik a VAT-hozzájárulás mér-
tékét. A britek ugyanakkor nyilván nem járultak hozzá semmiféle emeléshez mindaddig, 
amíg a költségvetési vita nem oldódott meg. 

1980 májusában Thatcher elfogadott egy átmeneti megoldást: 1983-ig, tehát három éven 
keresztül visszakapta a brit befizetések és a Közösségből az országba érkező kifizetések kö-
zötti különbség kétharmadát. Mindenki tudta ugyanakkor, hogy a brit miniszterelnök olyan 
automatizmus kialakítására törekszik, amely hosszú távú megoldást ígér, tehát a kérdés 
végleges rendezése halasztódott csupán.25 

A vita rendkívüli módon megrontotta Nagy-Britannia és a kontinens kapcsolatát. A bi-
zalmatlanságot fokozta, hogy Thatcher külpolitikája az Európa vs. Amerika viszonylatban 
az amerikai kapcsolatrendszert (special  relationship) részesítette előnyben. ő volt az az 
európai vezető, aki a leginkább azonosulni tudott a reagani csillagháborús programmal és 
a neoliberális, monetarista gazdaságpolitikával. Vele ellentétben a kontinentális Európa ve-
zetői (még a hetvenes években Giscard d’Estaing és Helmut Schmidt) Moszkvában jártak 
tárgyalni. A kontinens országai az energiaügyi problémára a beszállítások diverzifikálásá-
nak módszerét találták meg – s a közel-keleti energiaellátás mellett elkezdtek kiépíteni egy 
a Szovjetunióból induló gázvezetéket. Ezt a lépést Reagan és Thatcher erősen vitatta.26

Az átmeneti időszak még tartott, de a megoldás még nem körvonalazódott. 1981-ben 
ráadásul Helmut Schmidt is jelezte, hogy az NSZK folyamatos túlfizetését is mérsékelni 
kellene. Az egyébként is súlyosan konfliktusos helyzetben a britek 1982 májusában újabb 
barátságtalan lépésre szánták el magukat. Az 1982/83-ra vonatkozó agrárárak ügyében a 
britek a részkérdéseket megszavazták, az egész csomagot azonban – a luxemburgi kompro-
misszum értelmében – létfontosságú nemzeti érdekre hivatkozva megvétózták. A többi tag-
állam félresöpörte a brit vétót – a legnagyobb jóindulattal sem lehetett azt mondani ugyanis, 
hogy az agrárárak éppen Nagy-Britannia létfontosságú nemzeti érdekeit sértenék. Hiszen az 

24  GEoRGE, Stephen: An Awkward Partner: Britain in the European Community. Oxford, 1994, 
Oxford university Press, 144–145.

25  DINAN, Desmond: Europe recast. A history of European Union. Boulder London, Colorado, 
2004, Lynne Rienner Publishers, 183. 

26  GEoRGE, Stephen: An Awkward Partner: Britain in the European Community. Oxford, 1994, 
Oxford university Press, 138–141.
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egész költségvetési vita a brit agrárszektor csekély voltából származott.27 A britek végül is 
nem tiltakoztak erősen – éppen ebben az időszakban zajlott ugyanis a Falkland-szigeteken 
zajló háború, amelyben Thatcher a közösségi tagállamok támogatására számított.28 That-
cher még a Genscher–Colombo-tervet követő nyilatkozatot is aláírta. 

1984 elején Franciaország vette át a Tanács elnökségét. Mitterand – belpolitikai prob-
lémáinak következtében is – erősen érdekelt volt egy sikeres elnökség levezénylésében, 
amelynek lényegi eleme volt a BBQ megoldása. A vita lezárásának több eleme volt. Elő-
ször is sikerült megoldást találni a tejtermékek túltermelésének megállítására (csökkentet-
ték a támogatás mértékét), Írország átmeneti kompenzációt kapott. Megállapodtak abban 
is, hogy a VAT-hozzájárulást 1%-ról 1,4%-ra emelik, majd 1986-ban 1,6%-ra: így kezelhe-
tővé vált a közösségi költségvetés hiánya. A lényegi kérdésben, vagyis a brit visszatérítés 
ügyében is megszületett a kompromisszum: automatizmussá emelték, hogy Nagy-Britannia 
évente visszakapja a befizetései és a közösségi költségvetésből származó bevételei közötti 
különbözet 66%-át.29 A megállapodást az 1984. júniusi, Fontainebleau-ban tartott Európai 
Tanács ülésén írták alá. 

A megegyezést több tényező segítette. Egyrészt Thatcher népszerűsége hazájában je-
lentősen javult. A gazdaságot sikerült növekedési pályára állítania, a Konzervatív Párt 
megnyerte az 1983-ban tartott választásokat. Nem volt már tehát szükség a demonstratív 
európai erőfitogtatásra. Másrészt, a soros elnök Franciaország erősen érdekelt volt a meg-
állapodás tető alá hozásában: ahogy korábban említettük, Mitterand-t belpolitikai kudarcai 
európai sikerek elérésére ösztönözték. Harmadrészt Thatcher olyan mértékben eljátszotta 
európai partnerei bizalmát, hogy nála népszerűtlenebb talán csak az új tagállam, Görög-
ország miniszterelnöke, Andreas Papandreu volt. A bizalom annyira megingott a brit mi-
niszterelnökben és Nagy-Britanniában, hogy az 1982-es brit vétót követően egyre többször 
és egyre több tagállam részéről hangzott el: ha kell, a britek nélkül lépnek tovább.30 Főleg 
Mitterand és Kohl hangoztatta 1982 és 1985 között egyre többször a „többsebességes” vagy 
„változó geometriájú” Európa lehetőségét, vagyis azt az opciót, hogy ha a britek mindennek 
ellenállnak, egyszerűen kihagyják őket. Ha Thatcher tehát a továbbiakban újraválasztott 

27  URWIN, Derek: A közös Európa. Az európai integráció 1945-től napjainkig. Budapest, 1998, 
Corvina, 194–195.

28  A Falkland-szigetek 1833 óta álltak brit uralom alatt. A kis szigetcsoport mintegy 250 kilomé-
terre fekszik Argentína partjaitól, és az argentin–brit vita a szigetek státusáról hosszú időre tekintett 
vissza. A britek csökkentették hadihajó-kapacitásukat, mely lépést az argentin katonai junta vezetője 
(Leopoldo Galtieri) úgy értelmezett, hogy a britek nem érdekeltek a térségben. Diktatúráját egyébként 
is külpolitikai sikerekkel próbálta megerősíteni: 1982. április 2-án elrendelte a szigetek megszállását. 
A brit válasz gyors volt, és határozott: június 14-ére visszafoglalták a szigetcsoportot. A háború az 
argentin diktátor bukásához és Thatcher megerősödéséhez vezetett. Lásd GEORGE, Stephen: An 
Awkward Partner: Britain in the European Community. Oxford, 1994, Oxford university Press, 146.

29  Külön vita tárgyát képezte, hogy mi számít brit befizetésnek. Mivel a Közösség külső vámhatára 
közös, a közösségi álláspont szerint a vámok és agrárlefölözések a Közösség saját bevételei, a tagál-
lam csak a beszedés technikai lebonyolítója, s csak a VAT-befizetés tagállami. A brit álláspont szerint 
ugyanakkor – mivel a britek továbbra is az átlagosnál több mezőgazdasági terméket importáltak – a 
vámok és agrárlefölözések is tagállami befizetésnek minősülnek. Erre a problémára a franciák köztes 
megoldást találtak, egy speciális számítási formula segítségével a két szélső pont között számították 
ki a brit befizetések mértékét.

30  moRAVCSIK, Andrew: The Choice for Europe. Social Purpose and State Power from Messina 
to Maastricht. London, 1998, uCL Press, 350. 
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miniszterelnökként az Európai Közösség ügyeire hatással kívánt lenni, konstruktívabb hoz-
záállást kellett tanúsítania. Negyedrészt, a brit költségvetés helyzete korántsem volt olyan 
válságos, mint öt esztendővel korábban: Thatcher már fiskális szempontból is megenged-
hette magának a megegyezést.31 

A költségvetési vita maga és Margaret Thatcher Európai Közösségről szóló nézetei a 
kormányközi elméleteket támasztják alá. Egy tagállam képes volt komolyan befolyásolni, 
sőt adott esetben blokkolni is a közösségi döntéseket – a következő alfejezetben tárgyalt 
déli bővítésre ugyanis csak a vita lezárása után kerülhetett sor. ugyanakkor, ahogy láttuk, a 
közösségi érdekeket képviselő intézmények már előkészítették az előrelépést, kezdett meg-
fogalmazódni az egységes belső piac megvalósításának igénye. 

31  Az itt kialkudott brit visszatérítés rendszere (British Rebate) a mai napig fennáll. megszünteté-
se többször felmerült, hiszen a hetvenes években Nagy-Britannia a Közösség egyik legszegényebb 
tagállama volt, s ez a helyzet idővel alapvetően megváltozott. Legutóbb a 2007–13-as költségvetési 
perspektíva tárgyalásakor merült fel ez a lehetőség. Az akkori brit miniszterelnök, Tony Blair mind-
össze a visszatérítés 20%-os csökkentésébe egyezett bele. 
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Margaret Thatcher beszéde (részlet). College of Europe,  
Bruges, 1988. szeptember 20.

„Elnök Úr, Ön arra kért engem, hogy beszéljek ma Nagy Britannia és Európa 
kapcsolatáról. Azt hiszem, gratulálnom kell Önnek a bátorságáért.

Ha elhiszik mindazt, ami elhangzott vagy leíródott Európával kapcsolatos néze-
teimről, akkor úgy tűnhet, mintha Dzsingisz kánt kérték volna arra, hogy beszéljen a 
békés egymás mellett élés előnyeiről!

Először is el kell hogy oszlassak néhány mítoszt országom, Nagy-Britannia és Eu-
rópa kapcsolatáról, és ehhez el kell mondanom néhány dolgot magáról Európa iden-
titásáról. 

Európa nem a Római Szerződések terméke. 
Az Európa-gondolat nem valamely csoport vagy intézmény tulajdona. 
Mi, britek, legalább annyira az európai kultúra örökösei vagyunk, mint bármely 

más nemzet. Kapcsolataink Európa más részeivel, a kontinentális Európával történel-
münk meghatározó részét képezték. […]

Ma este néhány olyan, a jövőbe mutató alapelvet szeretnék lefektetni, amelyek – úgy 
gondolom – biztosíthatják, hogy Európa sikeres lesz nemcsak gazdasági és védelmi 
szempontból, hanem az életminőség és népekre gyakorolt hatások szempontjából is. […]

Az első alapelvem a következő: a sikeres Európai Közösség építéséhez vezető leg-
jobb út a független, szuverén államok közötti készséges és aktív együttműködés. 

A nemzet visszaszorítása és a hatalom koncentrálása valami európai konglomerá-
tum közepén rendkívül káros hatású volna és veszélyeztetné azokat a célokat, ame-
lyeket el szeretnénk érni. 

Európa éppen azért lesz erős, mert Franciaország Franciaország, Spanyolország 
Spanyolország, Nagy-Britannia pedig Nagy-Britannia, mindegyik saját szokásaival, 
tradícióival és identitásával. Ostobaság lenne egy egységes európai valamibe bele-
gyűrni őket.

Második alapelvem a következő: a közösségi politikáknak a jelen problémáira gya-
korlati eszközökkel kell választ adniuk, akármennyire nehéz dolog is ez. 

Ha nem tudjuk megreformálni azokat a közösségi politikákat, amelyek alapvetően 
rosszak, nem hatékonyak, és jogosan örvendenek közutálatnak, akkor a Közösség jö-
vőjét a közvélemény nem fogja támogatni. […]

A harmadik alapelvem szerint a Közösségben olyan politikákra van szükség, ame-
lyek támogatják a befektetéseket. […]

Negyedik alapelvem az, hogy a Közösség nem lehet protekcionista. […]
utolsó alapelvem a legalapvetőbb kérdést érinti – Európa országainak védelmi sze-

repét. 
Európának a NATO keretein belül kell megteremtenie biztonságát. […]
Most az a feladatunk, hogy a következő lépéseket meghatározzuk, és nem az, hogy 

hagyjuk magunkat utópikus célok által eltéríteni.” 

Lásd http://www.margaretthatcher.org/speeches/
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7.3. A mediterrán országok felvétele a Közösségbe 

A második világháborút követő években a mediterrán országok – Olaszország kivételével 
– kimaradtak az európai egységfolyamatból. Görögországban 1946 és 1949 között polgár-
háború dúlt, az ötvenes évektől kezdődött a demokratizálódás folyamata. Spanyolország-
ban és Portugáliában az 1970-es évekig jobboldali diktatúra volt: a Közösség demokratikus 
alapértékei következtében felvételük ekkor fel sem merült.32 

Az Európai Közösség az első társulási megállapodást Görögországgal kötötte meg 1961-
ben. A Közösség szempontjából – mely 1963-ban Törökországgal is hasonló szerződést 
kötött – a térségnek geopolitikai, geostratégiai jelentősége volt. Görögország szempontjá-
ból a közösségi kapcsolatok erősítése azt az üzenetet hordozta, hogy az ország gazdasági, 
technológiai és strukturális korszerűsítése egy külső, modernizációs centrum segítségére 
támaszkodhat. A társulási szerződés mindemellett a friss demokratikus intézmények stabili-
zálódásához is hozzájárulhatott. A görög társulási szerződés magában foglalta a kapcsolat-
tartás politikai intézményrendszerének szabályozását, a vámunió kialakítását, s hosszabb 
távon a közös piac létrehozását is.33 Az együttműködés perspektíváját az adta, hogy a szer-
ződés rögzítette, hogy Görögország – huszonkét éves együttműködési periódust követően 
– a Közösség teljes jogú tagjává válhat.34 

A hatvanas évek kedvező gazdasági fejlődési tendenciáit Görögországban megszakította 
az 1967-ben hatalomra jutott katonai junta. Az ezredesek uralma felszámolta a demokrá-
ciát, s ezzel az ország nemzetközi kapcsolatait is beszűkítette. A diktatúrának két fontos 
külpolitikai következménye volt: az egyik az Európai Közösséggel kötött társulási megálla-
podás felfüggesztése, a másik pedig Ciprus északi részének Törökország általi megszállása 
1974-ben.35 A diktatúra még ebben az évben – részben a ciprusi válság következtében – 
megbukott, s a választásokat a jobbközép Új Demokrácia párt nyerte meg Konsztantinosz 

32  A portugál csatlakozás vonatkozásában például az Európai Tanács 1975. július 17-ei nyilatkoza-
tában a következő állt: „Az Európai Tanács megerősíti, hogy az Európai Közösség kész tárgyalásokat 
kezdeményezni Portugáliával a szorosabb gazdasági és pénzügyi együttműködésről. Politikai és tör-
ténelmi hagyományainak megfelelően azonban az Európai Közösség csakis egy pluralista természetű 
demokráciát tudna támogatni.” Lásd Bulletin of the European Communities, 7/8, 1975, 71. 

33  ALMáSSy Eszter: Görögország európai integrációja. In KISS J. László – GáLIK Zoltán 
(szerk.): A huszonötök Európái. Budapest, 2005, Osiris Kiadó, 371–402. Lásd részletesen: ALMáSSy 
Eszter: A görög szerpentin, avagy Athén és az európai integráció. Századvég, Budapest, 2003. 

34  A Magyarországgal, Csehszlovákiával és Lengyelországgal 1991-ben kötött társulási megál-
lapodások (az ún. Európai Megállapodások) sem ilyen konkrét ígéretet, sem pedig határidőt nem 
tartalmaztak. 

35  Ez a megosztottság komolyan befolyásolta később a keleti bővítés folyamatát (bár az Európai 
unió elvileg törekedett a ciprusi kérdés rendezésére legalább a felvétel érdekében, de ez a törekvés 

Az utópia sosem válik valóra, mert tudjuk, hogy nem is tetszene, ha létrejönne.
Legyen Európa a nemzetek családja, értsük meg egymást jobban, becsüljük meg 

egymást jobban, tegyünk többet közösen, de őrizzük meg nemzeti identitásunkat – ez 
legyen a mi közös európai törekvésünk.”
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Karamanlisz vezetésével. Karamanlisz 1975-ben benyújtotta a görög csatlakozási kérelmet 
az Európai Közösséghez, amelytől több előnyt várt. Először is a tagság perspektívája a ka-
tonai junta tevékenysége következtében megtépázott nemzetközi tekintélyű Görögország 
rehabilitációját jelenthette. Másrészt a Közösség a török konfliktusban komoly védelmi té-
nyezőt jelentett. Harmadrészt a gazdaság modernizációja, a közösségi források s az általá-
nos gazdasági-politikai stabilizáció lehetősége szintén nagy szerepet játszott a közösségi 
tagság szorgalmazásában.36 

Nem minden politikai párt volt Görögországban ezen a véleményen. A hetvenes évek-
ben a második legjelentősebb politikai erő, a Pánhellén Szocialista Mozgalom (PASZoK) 
és vezetője, Andreas Papandreu határozottan ellenezte a görög EK- és NATo-tagságot. 
Papandreu, régi vágású szocialistaként, a kapitalista kizsákmányolás szimbólumának tekin-
tette mindkét szervezetet. A PASZOK szívesebben látta volna a szocialista országokkal való 
szorosabb együttműködést37 – a hidegháborús logika következtében ez az Európai Közössé-
get arra sarkallta, hogy gyorsan terelje saját táborába a geopolitikai szempontból stratégiai 
jelentőségű helyen fekvő országot. A választók körében az EK-ellenességre volt fogadó-
készség: a társulási szerződés az 1967-ben bekövetkezett felfüggesztéséig kevés konkrét 
előnyt hozott Görögországnak, valamint sokan úgy gondolták, az EK nem lépett fel elég 
keményen az ezredesek ellen.38 

A tárgyalások 1976-ban kezdődtek, s – főleg az ibériai és a keleti bővítéssel összehason-
lítva – kimondottan gyorsan lezajlottak. A tárgyalásokat levezénylő Karamanlis-kormány 
legnagyobb félelme az volt, hogy az időközben beérkező spanyol és portugál csatlakozási 
kérelmek késleltetik majd a görög tagságot. Ezt azonban sikerült megelőzni: 1979 májusá-
ban – még a brit költségvetési vita kezdete előtt – aláírták a görög csatlakozási szerződést, 
s az ország 1981. január elsejétől az Európai Közösség teljes jogú tagja lett. A tárgyalások 
során problémát jelentett a görögök adminisztratív kapacitásának elégtelensége. Ennek el-
lenére – a görög gazdaság méretének a Közösséghez képest nem túl jelentős volta követ-
keztében – a tárgyalásokon nem voltak kiugró problémák. Görögország, ahogy minden új 
belépő, elfogadta a teljes közösségi joganyagot, az acquis communautaire-t. Ötéves átme-
neti időszakot harcolt ki a vámok és mennyiségi korlátozások felszámolására, és elfogadta 
a munkaerő szabad áramlására vonatkozó átmeneti korlátozást.39 

A görögökkel nem a csatlakozás folyamatában, hanem a tagság elnyerése után kezdőd-
tek a problémák. A PASZOK és Papandreu 1981-ben, a csatlakozás évében megnyerte a 
választásokat. A korábban egyértelműen EK-ellenes Papandreu finomított stratégiáján, és 
nem a teljes elutasítás, hanem – tanulva Thatcher hozzáállásából – a zsarolás módszerét 
választotta. 1982 márciusában eljuttatta az ún. görög memorandumot Brüsszelbe, amely-

sikertelennek bizonyult), s ma is fennáll. Az Európai uniónak jelenleg a Ciprusi Köztársaság (a görög 
rész) a tagja. Az Észak-Ciprusi Török Köztársaságot kizárólag Törökország ismeri el. 

36  DINAN, Desmond: Europe recast. A history of European Union. Boulder London, Colorado, 
2004, Lynne Rienner Publishers, 169.

37  ALMáSSy, Eszter: Görögország európai integrációja. In KISS J. László – GáLIK Zoltán 
(szerk.): A huszonötök Európái. Budapest, 2005, Osiris Kiadó, 380.

38  DINAN, Desmond: Europe recast. A history of European Union. Boulder London, Colorado, 
2004, Lynne Rienner Publishers, 169. 

39  ALMáSSy Eszter: Görögország európai integrációja. In KISS J. László – GáLIK Zoltán 
(szerk.): A huszonötök Európái. Budapest, 2005, Osiris Kiadó, 383.
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ben gyakorlatilag a csatlakozási szerződés újratárgyalását kérte: a görög mezőgazdaság és 
ipar védelmének biztosítását, valamint a fejlesztési célú pénzügyi támogatások folyósításá-
nak felgyorsítását kezdeményezte. A Közösség hajlandó volt a kompromisszumra, de igen 
rossz szájízzel. A görög memorandum kettős eredménnyel járt. Egyrészt sikerült kiharcolni 
az Integrált Mediterrán Program elindítását – 1985-ben a spanyol és portugál csatlakozá-
si szerződések vétójával fenyegetőzött Görögország, amennyiben ez nem történik meg.40 
Másrészt a Közösség sokkal óvatosabbá vált mind a mediterrán országokkal kapcsolatban, 
mind pedig a bővítéseket illetően általában.41

Görögországgal ellentétben – aki egyébként egyedüliként a Közösség bővítéseinek eddi-
gi történetében, egyedül csatlakozott – Spanyolország és Portugália csatlakozását a Közös-
ség együtt, „csomagban” kezelte. 

Spanyolországban Francisco Franco diktatúrája 1975 novemberében, a „Caudillo” halá-
lának napján összeomlott. A diktatúra idején betiltották a pártokat, az érdekképviseleti szer-
vezeteket, megszüntették a regionális önkormányzatokat. Mivel a második világháborúban 

40  URWIN, Derek: A közös Európa. Az európai integráció 1945-től napjainkig. Budapest, 1998, 
Corvina, 200.

41  ALMáSSy Eszter: Görögország európai integrációja. In KISS J. László – GáLIK Zoltán 
(szerk.): A huszonötök Európái. Budapest, 2005, Osiris Kiadó, 384.

1. térkép: Görögország a 10. EK-tag
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Franco Hitlerrel szimpatizált, az ország nemzetközileg elszigetelődött: nem lehetett tagja 
a NATO-nak, és az ENSZ-be is csak 1955-ben léphetett be.42 Gazdaságilag a Franco-éra 
utolsó évtizede azonban fellendülést hozott: míg 1959-ben a nemzeti össztermék az Európai 
Közösség átlagának 59,3%-a volt, ez az arány 1975-ben már 81%-ra nőtt.43 

Az EK-val való kapcsolatfelvételt már a diktatúra idején kezdeményezték. Az 1962-
ben a spanyolok által kezdeményezett társulást azonban csak 1970-ben követte egy ke-
reskedelmi megállapodás, amely kölcsönös vámcsökkentéseket tartalmazott. Az 1977-ben 
rendezett demokratikus választások után már ez év szeptemberében benyújtotta az új, kö-
zépjobb kormány a csatlakozási kérelmet a Közösséghez. A spanyolok két-három éves tár-
gyalási időszakkal számoltak csupán, de a gazdasági válság, a görög bővítés tapasztalatai 
és a brit költségvetési vita következtében a csatlakozási folyamat ennél jóval hosszabbra 
nyúlt.44 A tárgyalások 1979 februárjában kezdődtek, és mind az EK-tagállamok, mind pe-
dig a spanyol fél komoly problémákkal nézett szembe. Az Európai Közösségben különösen 
Franciaország és Olaszország számára látszott előnyösnek a mediterrán bővülés – hiszen 
a Közösség Dél-Európában ezzel megerősödhetett. ugyanakkor a spanyol tagsággal a Kö-
zösség mezőgazdasági földterülete 30%-kal, mezőgazdasági népessége pedig 25%-kal nö-
vekedett, ami jelentős mértékben megterhelte a KAP egyébként is feszített költségvetését. 
A problémákat növelte, hogy a spanyol mezőgazdasági termékszerkezet nagyon hasonló a 
mediterrán tagállamokéhoz: zöldség, gyümölcs és olíva. Az egyébként is rendkívül problé-
más halászati politika vonatkozásában a spanyolok újabb gondot okoztak: behozták a kö-
zösségbe a teljes közösségi halászati flottánál nagyobb halászati kapacitásukat.45 Spanyol 
oldalon szintén nem volt csekély a teljesítendő feladatok száma: pénzügyi reformot kellett 
végrehajtani, be kellett vezetni a fogyasztási adót, biztosítani kellett a közösséginél fejlet-
lenebb agrárstruktúra modernizációját, és még folytathatnánk a sort. A fontos gazdasági és 
technikai feladatok azonban eltörpültek amellett, hogy 1981 februárjában – igaz, sikertelen 
– katonai puccsot hajtottak végre Spanyolországban. A Közösségben a spanyol (és portu-
gál) tagságról zajló viták folytatódtak ugyan, de a felvétel melletti politikai érvek megso-
kasodtak. Az 1984. júniusi fontainebleau-i csúcstalálkozó nemcsak a brit költségvetési vita 
végét jelentette, hanem az ibériai bővítés számára a zöld jelzést is: a tagállamok kijelölték 
a céldátumot, 1986. január elsejét.46 Ahogy ez lenni szokott, az időtényező rendkívüli mó-

42  Spanyolországot a Marshall-tervből az amerikai szenátus döntése alapján kizárták. ugyanakkor 
1953-ban az Egyesült államokkal kölcsönös védelmi és gazdasági segítségnyújtási szerződéscso-
magot írtak alá. Ennek értelmében az uSA katonai támaszpontokhoz jutott Spanyolország területén, 
s mintegy „cserébe” 1954 és 1957 között kb. 1,5 milliárd dollárt kapott Spanyolország az Egyesült 
államoktól. Lásd SZILáGyI, István: Spanyolország az európai integrációban – sikertörténet és kö-
zösségi szerepvállalás. In KISS J. László – GáLIK Zoltán (szerk.): A huszonötök Európái. Budapest, 
2005, osiris Kiadó, 422–423. 

43  SZILáGyI István: Spanyolország az európai integrációban – sikertörténet és közösségi szerep-
vállalás. In KISS J. László – GáLIK Zoltán (szerk.): A huszonötök Európái. Budapest, 2005, osiris 
Kiadó, 411. 

44  Ezzel párhuzamosan elindult a NATO-tagság kezdeményezése is, amely rövid idő alatt le is 
zárult, 1981 decemberében. 

45  DINAN, Desmond: Europe recast. A history of European Union. Boulder London, Colorado, 
2004, Lynne Rienner Publishers, 185. 

46  URWIN, Derek: A közös Európa. Az európai integráció 1945-től napjainkig. Budapest, 1998, 
Corvina, 201–202.
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don megnövelte a felek kompromisszumkészségét: 1985 júniusában aláírták a csatlakozási 
szerződést, és 1986. január 1-jétől Spanyolország az Európai Közösség teljes jogú tagja lett. 

Portugália a 20. században Spanyolországhoz hasonló utat járt be: 1932 és 1968 kö-
zött Antonio Salazar korporatista diktatúráját Marcelo Caetano tekintélyuralmi rendszere 
követte az 1974-ben kitört szegfűk forradalmáig. Portugália státusa annyiban különbözött 
Spanyolországétól, hogy mivel a második világháború alatt semleges magatartást tanúsí-
tott, nem szigetelődött el a nemzetközi politikában. Ennek következtében részesülhetett a 
Marshall-segélyből, s mind a NATO-nak, mind pedig az EFTA-nak alapító tagja volt. Gaz-
daságilag ugyanakkor Portugália Nyugat-Európa egyik legelmaradottabb állama volt. Bár a 
hatvanas-hetvenes években a gazdasági szerkezet modernizálódott, az országot rendkívüli 
mértékben megterhelték a hatvanas években folyamatosan zajló gyarmati háborúk.47 

Az Európai Közösséggel való kapcsolatfelvételt, Spanyolországhoz hasonlóan, Portu-
gália is kezdeményezte 1962-ben. A sokáig válasz nélkül maradt kérésnek végül 1972-ben 
lett csak eredménye: akkor kötötte meg az EK Portugáliával a szabad kereskedelmi egyez-
ményt. Szorosabb kapcsolatokra azonban csak a diktatúra bukása után volt esély. A Mario 
Soares vezette kormány 1977 márciusában adta be felvételi kérelmét a Közösségbe. A csat-
lakozási folyamatban Portugália arra törekedett, hogy Madridtól külön kezeljék a kérelmét. 
A portugálok ugyanis tudatában voltak annak, hogy Spanyolország méreténél és gazdasági 
szerkezeténél fogva sokkal nagyobb problémát fog okozni Brüsszelnek, s ez lassíthatja az 
ő tárgyalásaikat is. Valóban így történt, de az EK nem volt hajlandó elkülönítetten kezelni a 

47  SZILáGyI István: Félperiféria integrációja – Portugália az Európai unióban. In KISS J. László 
– GÁLIK Zoltán (szerk.): A huszonötök Európái. Budapest, 2005, Osiris Kiadó, 468–495.

A Szent Jeromos kolostor belső tere, Lisszabon



180 7. 1980-AS ÉVEK: A MEGTORPANó, MAJD ÚJ LENDÜLETRE KAPó INTEGRáCIó 

két ország csatlakozását. A portugál tárgyalásokat azok a közösségi problémák is lassították 
(gazdasági válság, görög bővítés tapasztalatai, BBQ), amelyek a spanyolokéit. A portugál 
tárgyalások legproblémásabb területe a mezőgazdaság, a textilipar (mely a portugál export 
egyharmadát tette ki), valamint a munkaerő szabad áramlása volt. Mindkét ibériai állam 
hosszú átmeneti időszak elfogadásával tudott csak csatlakozni a problémás területeken. 
A szerződést végül Lisszabonban, a Szent Jeromos kolostorban írták alá 1985 júniusában – 
2007. június 13-án ugyanitt írták alá a huszonhetek a Lisszaboni Szerződést –, és 1986-tól 
Portugália is a Közösség teljes jogú tagja lett. 

Mindhárom mediterrán ország csatlakozásának legfontosabb motivációja a gazdasági 
modernizáció és a demokratikus stabilizáció volt. A Közösség szempontjából pontosan 
megítélni a mediterrán bővítés motívumait csakis a hidegháború szemszögéből lehetséges. 
A bővítés gazdasági előnye ugyanis nem egyértelmű: bár a közösség belső piaca növeke-
dett, ugyanakkor ezek az országok számottevő versenyt és jelentős költségvetési kiadásokat 
(Integrált Mediterrán Program, regionális politika) is hoztak. A hidegháború következtében 
azonban a Közösség nem engedhette meg magának ennek a térségnek a „magára hagyását”: 
Görögországban és Portugáliában hagyományosan erős volt a baloldal, s a jelentős politi-
kai erőt képviselő Portugál Kommunista Párt magában hordozta a Szovjetunió esetlegesen 
növekvő befolyását a térségben. Hosszú távon azonban a mediterrán bővítés meghozta a 
gazdasági előnyöket is: Spanyolország a gazdasági felzárkózás élenjáró példája, s az ibériai 
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országok latin-amerikai kapcsolatrendszere kibővítette a Közösség külpolitikai és külgaz-
dasági lehetőségeit is. 

A bővítések mellett szólnunk kell egy a bővítésekkel éppen ellentétes folyamatról is: 
Grönland kilépéséről. Grönland – mely a világ legnagyobb szigete és legalacsonyabb nép-
sűrűségű térsége – Dánia részeként 1973-ban vált az Európai Közösség tagjává. A sziget la-
kossága már az 1972-ben megtartott dán népszavazáson 70%-ban a közösségi tagság ellen 
szavazott. A sziget elsősorban a halászatból élt, ezért a közös halászati politikától – melynek 
alapja a lehalászási kvóta – megélhetésüket féltették. Miután 1979-ben a sziget Dániától 
autonómiát kapott, szinte azonnal új népszavazást írtak ki a sziget EK-tagságáról. Az 1981 
augusztusában megtartott népszavazáson a résztvevők 52%-ának többségével a lakosság a 
kilépés mellett döntött. Ennek alapján Dánia azzal a kéréssel fordult az Európai Bizottság-
hoz, hogy Grönland a továbbiakban tengerentúli területként (Overseas County Territory) 
tartozzon csupán a Közösséghez. A tárgyalások évekig tartottak, végül 1985 februárjában 
hagyta el a sziget az EK-t, megkapta a tengerentúli terület státusát és a jogot arra, hogy ha-
lászati termékei vámmentesen bejuthatnak a tagállamok piacaira.48 A kilépés persze nem 
egy tagállamot, hanem annak egy partikuláris részét érintette: mégis kudarcot jelentett az 
intézményrendszernek, s felvetette a kilépés szabályozatlanságának kérdését is. 

1985-re tehát minden probléma rendeződni látszott: megoldódott a költségvetési vita, 
lezajlott a mediterrán bővítés, az intézményrendszerben, a gazdasági szereplőkben és a tag-
államokban megvolt a lendület a továbblépésre. Már csak egy vezetőre volt szükség, aki a 
koncepciót leteszi az asztalra. Jött a Delors-korszak. 

7.4. A Közösség átfogó reformja: a belső piac kiépítése

Az 1980-as évek második fele új helyzet elé állította a közösséget. Sikerült feloldani a 
közösség belpolitikai ellentéteit. A görögöket leszerelték a mediterrán országoknak adott 
támogatással (őket később Club Mednek is nevezték), a költségvetési vitát sikerült megol-
dani, hiszen számos tényező a brit kompromisszumkészség javításának irányába mutatott. 
A déli bővítés pedig az évtized közepére befejeződött. 

A nemzetközi politikában óriási fordulatot hozott Mihail Gorbacsov megjelenése a 
Szovjetunió élén. A glasznoszty (nyitottság) és peresztrojka (átépítés) korábban nem látott 
változásokat ígért, bár a bipoláris világrend közelgő összeomlását akkor még senki sem 
tudta előre megjósolni. A hetvenes évek két gazdasági válságának hulláma elülni látszott, a 
nyugat-európai gazdaság – bár még mindig visszafogottabban fejlődött, mint a vetélytársak 
gazdaságai – lassan, de biztosan növekedni kezdett.49 

A korábbi konfliktusok feloldása után a Közösségnek a jövőbe tekintésre is jutott energi-
ája: még az 1984-es, a BBQ feloldását hozó fontainebleau-i csúcsértekezleten a tagállamok 
állam- és kormányfői létrehoztak egy a tagállami vezetők személyes megbízottaiból álló ad 
hoc bizottságot – az ír Jim Dooge volt külügyminiszter vezetésével –, hogy tegyen javas-

48  URWIN, Derek: A közös Európa. Az európai integráció 1945-től napjainkig. Budapest, 1998, 
Corvina, 190–191.

49  DINAN, Desmond: Europe recast. A history of European Union. Boulder London, Colorado, 
2004, Lynne Rienner Publishers, 207. 
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latot az Európai Közösség működésének javítására.50 A jelentés 1985 márciusára készült 
el. Javaslatai tartalmazták a homogén belső gazdasági térség (azaz a belső piac) megvaló-
sítását, a Tanácsban a minősített többségi szavazás kiterjesztését, az Európai Parlament és 
a Bizottság hatáskörének bővítését, valamint új közös szakpolitikák elindítását, köztük a 
közös külpolitika megerősítését.51 A jelentést az olasz elnökség idején az 1985 júniusában 
tartott milánói csúcsértekezleten vitatták meg. A Kohl–Mitterand-javaslat mindenkit meg-
lepett: a jelentés alapján javasolták egy kormányközi konferencia összehívását, amely egyet 
jelentett az alapító szerződések felülvizsgálatával. Néhány tagállam egyértelmű ellenállá-
sát látva, Bettino Craxi olasz miniszterelnök – az ET szokásaival ellentétben – szavazásra 
bocsátotta a kérdést. Három ország képviselője szavazott nemmel: a britek, a dánok és a 
görögök. A heves vita során ismét felmerült az a lehetőség, hogy a többség továbbhaladjon 
azok nélkül, akik nem értenek egyet a javaslattal. Ez meggyőzte az ellenzőket: határoztak a 
kormányközi konferencia elindításáról.52

A hetvenes és a nyolcvanas évekből több, a Dooge-bizottságéhoz hasonló javaslatot is 
ismerünk: a korábbiakban tárgyalt Tindemans-jelentés, a „Három bölcs” jelentése, a Gens-
cher–Colombo-terv mind a Közösség továbbfejlesztésének érdekében készült. Ez azonban 
áttörést hozott – a kérdés csak az, hogy miért. Miért pont ekkor, miért ez a javaslat ment 
át a tagállami kormányokon, hiszen korábban is voltak hasonló tartalmú és irányú elő-
terjesztések? A választ legalább három tényező kombinációja adhatja meg. Egyrészt az 
EK intézményei régóta támogatták az egységes piac megvalósításának szükségességét. 
A Kangoroo Group az Európai Parlamentben ezzel a céllal alakult meg. Az Európai Bí-
róság Cassis-döntése már 1979-ben felhívta a figyelmet az eltérő tagállami szabályozás 
által okozott kereskedelem-torzító hatásokra. A Gaston Thorn vezette Bizottság iparügyi 
főbiztosa, Karl-Heinz Narjes már szorgalmazta a nem vámjellegű korlátozások leépítését és 
a szabványok szükség szerinti harmonizációját. 1984-től a Közösség befagyasztotta az új, 
tagállami szintű szabványok bevezetését.53 Másrészt az 1983-ban alakult European Round-
table of Industrialist erőteljes lobbitevékenysége a belső határok nélküli Európai Közösség 
kialakításért jelentős nyomást gyakorolt a politikai szereplőkre. Felismerve a globalizáció 
kibontakozó folyamatát és a méretgazdaságosság (economy of scale) egyre népszerűbb köz-
gazdasági tézisét, Wisse Dekker, a Philips vezérigazgatója személyesen nyújtotta át Mitte-
rand francia elnöknek az Európai Kerekasztal által kidolgozott forgatókönyvet az egységes 
piac bevezetéséről.54 Harmadszor a három kulcsszerepet játszó tagállam érdekei éppen egy 
irányba mutattak. A britek a thatcheri neoliberális gazdaságpolitika alapján szükségképpen 
egyetértettek a belső piac programjának liberalizációs hatásával. Számukra aggodalomra 
okot adó tényezőt az alapszerződések módosítása jelentett. A Dooge-bizottság javaslatát a 

50  Conclusions of the Fontainebleau European Council. In Bulletin of the European Communities. 
June 1984, No. 6, 11.

51  DINAN, Desmond: Europe recast. A history of European Union. Boulder London, Colorado, 
2004, Lynne Rienner Publishers, 209. 

52  moRAVCSIK, Andrew: The Choice for Europe. Social Purpose and State Power from Messina 
to Maastricht. London, 1998, uCL Press, 361.

53  Ez volt az ún. „standstill-irányelv” Lásd Directive 83/189/EEC, laying down a procedure for the 
provision of information in the field of technical standards and regulations. OJ L 109, 26.4.1983, 8.

54  moRAVCSIK, Andrew: The Choice for Europe. Social Purpose and State Power from Messina 
to Maastricht. London, 1998, uCL Press, 356. 
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minősített többségi döntések kiterjesztése, illetve a szupranacionális érdekeket képviselő 
intézmények (Bizottság, Parlament) kompetenciáinak kiterjesztése miatt utasították el elő-
ször a britek. Az a zsarolás, amelyet a német–francia tengely alkalmazott – vagyis hogy a 
briteket kihagyva is előrehalad a többi tagállam –, megnövelte Thatcher kompromisszum-
készségét. A francia elnök, Francois Mitterand által a nyolcvanas évek elején alkalmazott 
katasztrofális gazdasági stratégia következtében európai sikereket keresett. A francia gazda-
ságnak egyébként sem volt más választása, mint a modernizáció – helytállni az egyre erő-
södő európai és globális versenyben. A németek számára sem a liberalizáció, sem pedig a 
szerződésmódosítás nem jelentett különösebb problémát: egyedül a gazdasági és pénzügyi 
uniótól tartottak, de azt – legalábbis egyelőre – sikerült elhalasztani.55

A nemzetközi szakirodalomban jelentős elméleti vita zajlik abban a kérdésben, hogy 
melyik tényező volt döntő a továbblépés szempontjából. A nemzetek feletti intézmények 
elsőbbségét állító szakemberek – Neill Nugent,56 George Ross57 és mások – elsősorban az 
Európai Bizottság munkájában, illetve az őket támogató üzleti érdekekben látták az át-
törést. Andrew Moravcsik és a kormányközi iskola képviselői szinte kizárólag a tagállami 
érdekek szinte véletlenszerű egybeesésében látják a siker legfőbb magyarázatát.58 A mi vé-
leményünk szerint egyik sem hozott volna eredményt a másik nélkül: az intézményrendszer 
korábbi javaslatai valóban a fiókba kerültek a tagállami politikai ellentétek következtében, 
de a szupranacionális intézmények nélkül szintén elképzelhetetlen lett volna az egységes 
piac programjának kialakítása és elindítása. 

Az egységes piac programjának szimbóluma Jacques Delors bizottsági elnök volt. Ér-
dekes módon, amikor 1984 második felében, kinevezése elfogadása után végiglátogatta a 
tagállami vezetőket, nem az egységes piac programját vezette elő. Sokkal nagyobb szabású 
tervekkel indult: a gazdasági és pénzügyi unió megvalósítását és a külpolitikai együttmű-
ködés erősítését tartotta a legfontosabb feladatnak. Nem tartotta jó ötletnek a kormányközi 
konferencia összehívását: arra számított, hogy a tagállamok közötti alapvető koncepcioná-
lis különbségek miatt elhúzódhat a szerződésmódosítás, és halasztást szenved majd a napi-
rendjén levő témák megoldása. Amikor azonban tárgyalásai során nyilvánvalóvá vált, hogy 
a gazdasági és pénzügyi unió elindítása egyelőre reménytelen, és a kormányközi konferen-
ciáról is határoztak a tagállami vezetők, teljes mértékben a reformok mögé állt. A belső piac 
projektje ugyanakkor számára nem cél, hanem eszköz volt: a GMu bevezetéséhez szüksé-
ges első lépés.59

A kormányközi konferencia 1985 szeptemberében kezdődött Brüsszelben tíz tagállam 
részvételével. Spanyolország és Portugália, mint hamarosan csatlakozó országok, kezdet-
ben megfigyelőként vettek részt. A tárgyalások két külön csoportban, több szinten zajlottak. 
Az egyik csoport a belső piac kialakításával foglalkozott, a másik pedig az Európai Politi-
kai Együttműködéssel, vagyis a külpolitika továbbfejlesztésével. A tárgyalások több szint-

55  I. m. 319–335.
56  NUGENT, Neill: The Leadership Capacity of the European Commission. Journal of European 

Public Policy, 2,4, 1995, 603–623. 
57  RoSS, George: Jacques Delors and European Integration. Cambridge, 1995, Polity Press.
58  moRAVCSIK, Andrew: Negotiating the Single European Act: National Interests and 

Conventional Statecraft in the European Community. International Organization, 45,1, 1991, 19–56. 
59  DINAN, Desmond: Europe recast. A history of European Union. Boulder London, Colorado, 

2004, Lynne Rienner Publishers, 207.
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jét a technikai kérdésekkel foglalkozó munkacsoportok, a külügyminisztériumok vezető 
diplomatái, valamint a külügyminiszterek alkották. Delors és a Bizottság aktív, közvetítő 
szerepet játszott a tárgyalásokban, holott a kormányközi konferenciákon a Bizottságnak 
nincs formálisan szerepe. Ahogy a későbbiekben sokszor előfordult, a tárgyalások ered-
ményeként megszülető Egységes Európai Okmány (Single European Act, SEA) számos 
kompromisszumot tartalmazott. A Dooge-jelentés javaslataihoz képest kevesebb lett a mi-
nősített többséggel eldönthető kérdések száma, s minden tagállam kapott kicsit a kedvenc 
„témájából”: a briteknek a belső piac volt fontos, a görögöknek a strukturális politika, a 
dánoknak a környezetvédelem. A szerződéshez több jegyzőkönyvet csatoltak – ezek több-
sége olyan – csekély jelentőségű – átmeneti halasztásokat tartalmazott egy-egy tagállam 
számára, amelyek biztosították a szerződés hazai pozitív fogadtatását.60

A szerződés körüli tagállami viták erősségét jelzi, hogy az immár tizenkét tagállam nem 
is egyszerre írta alá. Kilencen 1986. február közepén Brüsszelben parafálták a szerződést, 

60  URWIN, Derek: A közös Európa. Az európai integráció 1945-től napjainkig. Budapest, 1998, 
Corvina, 221–223. 

Jacques Delors 1925-ben Párizs-
ban született. Közgazdasági ta-
nulmányait követően a Francia 
Nemzeti Bank, majd a koráb-
ban Jean Monnet által vezetett 
Commissariat général du plan 
munkatársa volt. Dolgozott a 
Francia Keresztény Szakszerve-
zeti Szövetség kutatóintézetének 
vezetőjeként. Politikai karrierjét 
1969-ben, a gaullista Jacques 
Chaban-Delmas miniszterelnök 
tanácsadójaként kezdte. A Fran-
cia Szocialista Párt keresztény szárnyához 1974-ben csatlakozott. Az első közvetlenül 
választott Európai Parlament képviselője lett 1979-ben, de ezt a tisztségét 1981-ben 
francia kormánytaggá válása miatt feladta. ő volt Mitterand gazdasági és pénzügy-
minisztere 1981 és 1983 között, majd gazdasági, pénzügy- és költségvetési miniszter 
1983–84-ig. Az Európai Bizottság elnöki tisztét 1985 és 1995 között töltötte be. El-
nöksége idején fogadták el az Egységes Európai Okmányt, az egységes piac program-
ját, a Maastrichti Szerződést és szinte az összes közösségi politikát megreformálták. 
1996-ban alapította a Notre Europe nevű, párizsi székhelyű think-tanket, amelynek 
ma is egyik elnöke. A Római Klub tagja. Lánya, Martine Aubry a Francia Szocialista 
Párt főtitkára, Lille polgármestere. 

Jacques Delors (1925–)
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három tagállam (Dánia, érdekes módon olaszország61 és Görögország) egy külön ünnepé-
lyes rendezvény keretében február végén írta csak alá a dokumentumot.62 

A szerződés – melyet a konfliktusok következtében nem is mertek szerződésnek nevezni, 
így lett inkább „okmány” – legfontosabb célja voltaképpen tehát a Római Szerződés eredeti 
célkitűzései között is megjelölt közös piac bevezetése volt. A szóhasználat azonban megvál-
tozott, a nyolcvanas években egyre több dokumentum az „egységes piac” (Single Market) 
elnevezést kezdte használni, s erre utalt a szerződésmódosítás címe is.63 

Az Egységes Európai Okmány preambulumot, négy fő címet és számos csatolt jegyző-
könyvet tartalmazott. A preambulum megfogalmazta a szerződés legfontosabb céljait: a 
tagállamok közötti együttműködés javítását, mely hosszabb távon az Európai unió kiala-
kításához vezethet, a külpolitikai együttműködés közös szabályainak kialakítását, valamint 
a Közösség gazdasági és szociális helyzetének javítása érdekében a közös politikák ható-
körének kiterjesztését. 

A szerződés számos intézményi változást rögzített. Mivel a szerződés alapvető célja az 
egységespiac-program végrehajtásának elősegítése, az ezzel kapcsolatos döntéshozatalban 
az egyhangúság helyett a minősített többségi szavazást írta elő.64 Ugyanakkor az olyan érzé-
keny területeken, mint az adózás, a személyek szabad mozgása, valamint a munkavállalók 
jogai, megmaradt az egyhangú szavazás követelménye. 

A szerződés kodifikálta az egyébként már a hetvenes évek óta működő Európai Tanács 
intézményét. Sajátos módon azonban – ez a testület politikai szerepéből következett – kom-
petenciáit nem rögzítették, és formális jogalkotó hatásköre sincsen. 

Az Európai Parlament hatásköre két új döntéshozatali eljárással bővült. Egyrészt, az ún. 
hozzájárulási eljárás (assent procedure) keretében a Parlamentnek egyetértési (azaz vétó-) 
joga van társulási és csatlakozási szerződések megkötése esetén. A szintén új együttmű-
ködési eljárás (co-operation procedure) a Parlament és a Tanács szoros együttműködését 
feltételezi. A Parlament két olvasatban tárgyalhatta ennek keretében a Bizottság előterjesz-
téseit, s a Tanáccsal is egyeztethetett. Az eljárás végén azonban a Parlament véleményét a 
Tanács – amennyiben egyhangúlag dönt – figyelmen kívül hagyhatta. Ezt az eljárást olyan 
jogalkotás esetében alkalmazták, amelyekben a Tanács minősített többséggel dönt – vagyis 
alapvetően az egységes piac ügyeiben –, kivéve a környezetvédelmi kérdéseket.65 

Az Egységes Európai Okmány tisztázta a Bizottság végrehajtási jogkörét. Eszerint a 
végrehajtás feladata a Bizottságé, kivéve azokat a területeket, amelyeket a Tanács fenntart 
magának. A Bíróság tehermentesítése érdekében a szerződés kialakította az Elsőfokú Bíró-
ság intézményét (Court of First Instance). 

61  Olaszország így demonstrálta tiltakozását az Európai Parlament csekély hatáskörbővítése ellen. 
Lásd DINAN, Desmond: Europe recast. A history of European Union. Boulder London, Colorado, 
2004, Lynne Rienner Publishers, 214. 

62  Ezért az aláírás hivatalos dátuma: 1986. február 28. 
63  Single European Act. OJ L 169 of 29.06.1987.
64  A déli bővítés után a minősített többség arányai a következőképpen alakultak: NSZK, Fran-

ciaország, Nagy-Britannia, Olaszország 10-10, Spanyolország 8, Belgium, Hollandia, Görögország, 
Portugália 5-5, Dánia, Írország 3-3, Luxemburg 2. A minősített többség 54 szavazatot igényelt.

65  Az együttműködési eljárást gyakorlatilag felváltotta a Maastrichti Szerződés által bevezetett 
együttdöntési eljárás. Az együttműködési eljárást a Nizzai Szerződés meg is szüntette. 
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A szakpolitikai területek közül a szerződés alapvető célját az egységes piac kialakítása 
jelentette, melynek határidejét is meghatározták: 1992. december 31.66 Az egységes piac 
fogalmát pontosan meghatározta a dokumentum: olyan belső határok nélküli térséget je-
lent, amelyen belül garantálják az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad 
áramlását. 

A kormányközi konferencia napirendjén az egységes piac mellett a külpolitikai együtt-
működés szerepelt nagy hangsúllyal. Az Európai Politikai Együttműködés (European Po-
litical Co-operation, EPC) intézményesült, de alapvetően kormányközi jelleggel. A doku-
mentum leszögezte, hogy a tagállamok a mindannyiukat érintő külpolitikai fejleményekről 
egymást tájékoztatják. Közös állásfoglalások és közös akciók kialakítása is lehetséges. 
A feladatért elsősorban az elnökségi feladatokat ellátó ország felelős, de együtt kell mű-
ködnie (fully  associated) a Bizottsággal és a Parlamenttel. Az EPC önálló titkárságát is 
felállították, s az együttműködés szintjeit részletesen szabályozták. 

A szolidaritás jegyében – mely kifejezés egyszer szerepel az Egységes Európai Okmány 
preambulumában, de Jacques Delors programjának alapvető eleme volt – új kifejezés jelent 
meg a közösség szótárában: a gazdasági és szociális kohézió. Erre tekintettel került bele a 
szerződésbe – a gazdasági verseny vesztesei, valamint a kevésbé fejlett tagállamok kom-
penzációja érdekében – a közösségi strukturális politika. Ennek eszközeiként a szerződés 
megnevezi a közös mezőgazdasági alapot (Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia 
Alap, EMOGA), valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapot (ERFA).

A szociálpolitika, bár röviden már a Római Szerződés is tartalmazta, új elemekkel bővült 
az Egységes Európai Okmányban. A munkavállalók egészségvédelmét és biztonságát figye-
lembe véve együttműködési eljárás keretében biztosította a közösségi jogalkotást, valamint 
felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy a munkavállalók és a munkaadók európai szerveze-
teivel párbeszédet kezdeményezzen. A szociális ügyekben ezek a rendelkezések nem jelen-
tettek áttörést: a britek ugyanis keményen ellenálltak a közösségi szociális szerepvállalás 
további bővítésének. 

A szakpolitikákat illetően a szerződés korábbi, már elkezdett együttműködési területeket 
is rögzített, ezek közül legfontosabb a tudományos és technológiai együttműködés (lásd a 
korábban említett közösségi programokat), valamint a környezetvédelem. 

Nagy csata zajlott a tárgyalások során a gazdasági és pénzügyi unió ügyében. Thatcher 
keményen ellenállt, Mitterand és Delors – Mitterand volt minisztere – erőltették a téma be-
illesztését a szerződésbe. A kompromisszum abban állt, hogy végül egyetlen rövid utalás 
került a szövegbe, amely hangsúlyozza a GMu fontosságát a Közösség további fejlődésé-
nek szempontjából. Thatcher ebbe belement, arra gondolva, hogy egy ilyen kezdeménye-
zést egyszerűen megvétóz majd.67

Az Egységes Európai Okmány ratifikációjának határidejét 1987 januárjában jelölték 
meg. Abban a két tagállamban jelentett gondot a dokumentum megerősítése – ahol a későb-
biekben is ilyen problémákkal küzdöttek: Dániában és Írországban. Dániában a kisebbségi 
kormány képtelen volt biztosítani a stabil parlamenti többséget a ratifikációhoz, így nép-
szavazást írtak ki. Az 1986 februárjában tartott népszavazáson a résztvevők 56%-a vok-

66  A programot röviden többnyire Európa 1992 programként emlegették. 
67  DINAN, Desmond: Europe recast. A history of European Union. Boulder London, Colorado, 

2004, Lynne Rienner Publishers, 213. 
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solt igennel. A ratifikáció határidejét az írek 
miatt nem tudták tartani: egy bírósági kereset 
ügyében meghozott ítélet szerint ugyanis az ír 
szuverenitás védelme érdekében csak népsza-
vazás keretében lehet a szerződést ratifikál-
ni.68 A résztvevők 70%-a igennel szavazott, az 
Egységes Európai Okmány 1987. július 1-jén 
hatályba léphetett. A későbbiekben, amint azt 
az elkövetkező fejezetek bemutatják, a ratifi-
kációkkal sokkal több probléma akad majd. 

Az egységes piac programjának másik 
kulcseleme természetesen maga az intézke-
déscsomag volt, melyet a Bizottság a „Fehér 
könyv a belső piac megvalósításáról” című 
dokumentumban foglalt össze.69 A dokumen-
tum összeállításáért és az intézkedések gya-
korlatba történő átültetéséért a brit főbiztos, 
Lord Arthur Cockfield volt felelős. Margaret 
Thatcher volt kereskedelmi miniszterét azzal 
a misszióval küldte Brüsszelbe, hogy tegyen 
meg mindent az egységes belső piac kialakí-
tásáért, valamint akadályozzon meg minden 
olyan kezdeményezést, amely ezen túlmutat. Mivel az előző feladatot Lord Cockfield telje-
sítette, a másodikat viszont nem, 1989-ben Thatcher nem jelölte újra a pozícióra.70

Delors és Cockfield jól kiegészítették egymást. Cockfield előző tevékenységi körének 
megfelelően – a Boots-hálózat elnöki tisztét is betöltötte korábban – kiváló kapcsolatai 
voltak az üzleti világgal. Delors ugyanakkor szocialista politikusként és volt szakszervezeti 
munkatársként kiválóan értett a szakszervezetek nyelvén.

A Fehér Könyv abból indult ki, hogy az egységes belső piac kialakításának érdekében 
milyen akadályokat kell felszámolni az Európai Közösségben 1992-ig. Három kategóriát 
állított fel: a fizikai, a technikai és a pénzügyi akadályok csoportját. Ezek között – a politikai 
viták megelőzése érdekében – nem alakított ki preferencia-sorrendet. 

A fizikai akadályok között elsősorban a határellenőrzések megszüntetése szerepelt, s ez 
volt a közvélemény számára a program leginkább látványos eleme. Ennek a lépésnek a 
magánszemélyeken kívül ugyanakkor a fuvarozásban is óriási jelentősége volt: nem kellett 
hosszú órákig állniuk a kamionoknak a határokon, nem kellett feleslegesnek tűnő hatalmas 
papírmunkát végezniük a szállítmányozó cégeknek. Ez az egyszerű lépés ugyanakkor la-

68  Ma már vitatják ennek az ítéletnek az ez irányú értelmezését. PECH, Laurent: Lisbon Treaty: 
Irish Referendum was not obligatory. European Report, 2008. november.

Lásd http://www.robert-schuman.org/question_europe.php?num=qe-115
69  Completing the Internal market: White Paper from the Commission to the European Council 

(Milan, 28–29 June 1985) COM(85) 310, June 1985. A dokumentumot az Európai Tanács 1985. júni-
usi milánói csúcsértekezletén szinte vita nélkül elfogadták. 

70  DINAN, Desmond: Europe recast. A history of European Union. Boulder London, Colorado, 
2004, Lynne Rienner Publishers, 216. 

Lord Athur Cockfield (1916–2007)
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vinaként (spilloverként?) indított el további közösségi politikákat: ha ugyanis nincsenek 
belső határok, akkor a külsőt kell megerősíteni. A Közösség területén továbbá nem csak jó-
hiszemű állampolgárok és legális szállítmányok mozognak: ki kell tehát építeni a rendőrség 
együttműködését is. Az Európai Közösség a kívülről érkező menedékkeresők célterületévé 
is vált a második világháborút követően: a közös határok a menekültügyi együttműködést 
is megkövetelték. Mindezek következtében öt tagállam (az NSZK, Franciaország és a Be-
nelux államok) már 1985-ben megkötötték a Schengeni Egyezményt a belső határok felszá-
molása és a közös külső határ kialakítása érdekében, melyhez a későbbiekben a tagállamok 
többsége csatlakozott (lásd a következő fejezetben). A menekültügyi egyezményt Dublin-
ban írták alá 1990-ben. Felmerült az útlevelek és a vízumpolitika egységesítésének ügye, 
sőt, a 2000-es években már a közös határőrség kialakításának gondolata is. Ez a folyamat 
azonban jóval hosszadalmasabbnak bizonyult, mint a tollvonás, amellyel a belső határokat 
eltörölték.71 

A Fehér Könyv által meghatározott második csoport, a technikai akadályok köre tartal-
mazta a legtöbb tennivalót. Ezen belül is a legtöbb feladatot a közös szabványok kialakítása 
jelentette. Ez a törekvés már legalább egy évtizedes múltra tekintett vissza a közösségi 
intézményrendszerben. A Bizottság azonban – annak ellenére, hogy számos gúnyos kom-
mentár tárgyává vált például az uborka méretének és görbületének meghatározása72 – nem 
törekedett a teljes standardizációra. Első lépésként minden esetben megvizsgálták, hogy az 
adott terméket illetően pusztán a tagállami szabályozás kölcsönös elismerése nem elegen-
dő-e. Amennyiben harmonizációra volt szükség, áttekintették, hogy elegendő-e a közösségi 
szintű egészségügyi és biztonsági szabályozás. Csak végső esetben alkalmazták az egysé-
ges, részletes, közösségi szintű specifikáció eszközét.73 

A technikai akadályok csoportja azonban nemcsak a szabványokat érintette. Az egy-
séges piac működését torzító tényezők között szerepelt az állami támogatások rendszere, 
valamint a közbeszerzés szabályozása. Itt is közösségi szintű szabályozásra volt szükség. 
A szolgáltatások szabad áramlása, a tőkeáramlás szabadságának biztosítása szintén közös-
ségi jogszabályok megalkotását igényelte. A munkaerő szabad áramlása mindaddig nem 
volt biztosítható, ameddig a tagállamok meg nem egyeztek a diplomák és szakképesítések 
kölcsönös elismerésében. 

A pénzügyi akadályok elsősorban az adózást érintették. Nem nehéz belátni, hogy a for-
galmi adó különbözősége egyértelműen összefüggésben van a fogyasztói árszinttel, így a 
versennyel is. A hozzáadottérték-adó egységesítése azonban rendkívül nehéz ügynek bizo-
nyult: ahol az átlagosnál magasabb volt az adószint, ott a csökkentés esetén a költségvetés 
esett volna el komoly bevételtől, ahol pedig alacsony, ott árdrágító hatású lett volna. Más 
adófajták kérdésében a Fehér Könyv nem is foglalt állást. 

Bár a Bizottságban 1985 után óriási munka kezdődött, a kitűzött célokat 1992-ig nem 
sikerült maradéktalanul teljesíteni. Függőben maradt a szolgáltatások szabad áramlásának 
kérdése, az adóügy, s nem érvényesült teljes mértékben a tőke szabad áramlása sem. Ahogy 

71  A közös határok kialakításával kapcsolatos, elsősorban belügyi kérdések a Maastrichti Szerző-
dés harmadik pillérébe kerültek 1992-ben. 

72  The Sun, 4 March 1998, 6. 
73  DINAN, Desmond: Europe recast. A history of European Union. Boulder London, Colorado, 

2004, Lynne Rienner Publishers, 221. 
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a 2000-es évekről szóló fejezetből kiderül, a 2000-ben elindított Lisszaboni Stratégia nem 
véletlenül kezeli prioritásként a belső piac „maradék” feladatainak végrehajtását. 

A hiányosságok ellenére a program jelentős részét azonban teljesítették. Bár sokan tar-
tottak attól, hogy az együttműködési eljárás során az Európai Parlament nem tanúsít majd 
konstruktív magatartást, ezek a félelmek nem igazolódtak be. Lord Cockfield a program 
alátámasztásaként nagyszabású kutatási megbízást adott ki egy munkacsoportnak, Paolo 
Cecchini, olasz közgazdász, a Bizottság munkatársa vezetésével az egységes piac prog-
ramjának számszerűsíthető hasznáról. A Cecchini-jelentés módszertanában fordított logikát 
követett: azt próbálta kiszámolni, hogy mennyibe kerülne az Európai Közösségnek, ha nem 
vezetnék be a Fehér Könyv által javasolt intézkedéseket. A „cost of non-Europe” 200 mil-
liárd ECu – évente tehát ennyivel kevesebbet állított volna elő az Európai Közösség, ha az 
egységes piac programját nem vezették volna be.74

Az egységes piac programja minden tökéletlensége ellenére a Közösség és Delors sze-
mélyes sikertörténete. A program világos és ebben az időpontban minden kulcsszereplő 
számára elfogadható távlatot adott az integráció fejlődésének. Az intézményrendszert az 
Egységes Európai Okmány alkalmassá tette a tartalmi feladatok elvégzésére.75 Azzal, hogy 
Európa „visszatért a jövőbe” – azaz elvégezte a még eredetileg a Római Szerződés által 
előírt feladatokat –, alkalmazkodott a globalizáció kihívásaihoz. A hetvenes évek stagnálása 
után az Európai Közösség új életre kelt. 

Az egységes piac programja elméleti szempontból több szinten is értelmezhető. Az in-
tegrációelméletek szempontjából a program a neofunkcionalizmus téziseit, a spillover lé-
tezését támasztotta alá. Az eltervezett együttműködési területek gyakorlati megvalósítása 
számos további közösségi szakpolitika elindítását indukálta. Az intézményrendszer szupra-
nacionális szereplői (Bizottság, Parlament) jócskán megerősödtek – ez talán kevésbé volt a 
szerződésből kiolvasható, de nagyon is nyilvánvaló volt a gyakorlatban. 

A közgazdasági elméletek által adott értelmezési keret a Római Szerződésekkel kapcso-
latban a neoliberális gazdaságfilozófia. A szerződés a vámunió és a közös piac célkitűzései-
vel egy olyan határok nélküli térség jövőképét festette fel, amely az adminisztratív akadá-
lyok felszámolásával egyre hatékonyabban működő piacot képes garantálni. A neoliberális 
alapok közé azonban már a hetvenes években attól idegen elemek kerültek be. Az induló 
strukturális politika, mely az elmaradott térségek közösségi eszközökkel való megsegíté-
sének feladatát kapta, a beavatkozó „állam” eszköze. Az egységes piac programja szintén 
összezavarta a neoliberális megközelítést: bár első ránézésre a program „akadálymentesítő” 
szemlélete a neoliberalizmus eszközeként ismert deregulációnak tűnik, valójában azonban 
éppen ennek az ellenkezője valósult meg. A Bizottság, bár nagyon körültekintően, de erősen 
szabályozó „filozófiát” képviselt.76

74  Cecchini, Paolo et al.: The European Challenge. 1992. The Benefits of a Single Market. Aldershot, 
1988, Wildwood House.

75  DINAN, Desmond: Europe recast. A history of European Union. Boulder London, Colorado, 
2004, Lynne Rienner Publishers, 222. 

76  DEHOuSSE, Renaud – MAJONE, Giandomenico: The Institutional Dynamics of European 
Integration: From the Single Act to the maastricht Treaty. In mARTIN, S. (szerk.): The Construction 
of Europe. Dorcecht, 1994, Kluwer, 95. 
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7.5. A szolidaritás elemei az Európai Közösségben

Az Európai Közösséget működőképessé tevő Egységes Európai Okmányban szerepel egy 
új kifejezés, amely alapvetően változtatta meg a Közösség természetét: a gazdasági és szo-
ciális kohézió. A kifejezés több szempontból is új szemléletet tükröz. Egyrészt a kohézió 
korábban nem volt kimondottan prioritás: bár a hatvanas-hetvenes években a regionális 
politika csírái megjelentek, az alapító szerződés neoliberális jellege lényegileg nem válto-
zott. A neoliberalizmus pedig azt állítja, hogy a gazdaság bajait elsősorban a piaci mecha-
nizmusok, az Adam Smith által még a 18. században megfogalmazott „láthatatlan kéz” tudja 
biztosítani, az állami beavatkozás csak ront a helyzeten. A kohézió mint célkitűzés megjele-
nésével a Közösség filozófiája is megváltozott: ettől kezdve jóval nagyobb hangsúly került 
a Közösség aktív szerepvállalására ezen a területen. A kifejezés másik oldala a gazdasági 
és szociális célok összehangolása. Ez a változás számottevő, hiszen az Európai Gazdasági 
Közösség alapításakor, ahogy azt a Római Szerződésekről szóló fejezetben láthattuk, az 
Ohlin professzor vezette munkacsoport megállapította, hogy a szociális együttműködésre 
nem szükségképpen kell hangsúlyt fektetni. 

A nyolcvanas években egész más volt a helyzet. A hetvenes évek gazdasági visszaesése 
után a munkanélküliséget még mindig nem sikerült a válság előtti szintre szorítani. Az új, 
Európa 1992 program pedig a három akadálytípus felszámolásával a gazdasági hatékony-
ság növelését célozta. A verseny fokozásának azonban szükségképpen nemcsak nyertesei 
vannak, hanem vesztesei is. A versenyben lemaradhatnak az egyébként is fejletlen régiók, 
valamint társadalmi csoportok. 

Jacques Delors koncepciójában a régiók és a társadalmi csoportok közötti szolidaritás ki-
emelt helyet foglalt el. Úgy gondolta, az Európa-projekt csak akkor válhat igazán sikeressé 
és fenntarthatóvá, ha nemcsak a gazdasági haszonelvűséget helyezi a középpontba, hanem 
minél több csoport számára nyújt kézzel fogható előnyöket is. Az egységes piac programját 
ezért a Közösség modernizációja egyik elemének tekintette. A gazdasági és szociális kohé-
ziót a már csírájában létező két szakpolitika továbbfejlesztésével kívánta elérni: a regionális 
politika és a szociális szerepvállalás reformjával. 

A regionális politika reformja – mely a fejletlenebb régiók közösségi támogatását jelen-
tette – szorosan összekapcsolódott a költségvetés reformjával. Ezzel a kezdeményezéssel 
kemény fába vágta a fejszéjét a Bizottság elnöke: néhány évvel a brit költségvetési vita le-
zárása után minden európai vezetőnek még mindig összeugrott a gyomra, ha erre a témára 
terelődött a szó. Az 1987-ben beterjesztett költségvetési csomagban (Delors, I. csomag) a 
költségvetés mind bevételi, mind pedig kiadási oldalának átalakítását javasolta. Először is 
annak megelőzésére, hogy évente parázs vita alakuljon ki a költségvetésről, többéves, ún. 
költségvetési perspektíva kialakítását kezdeményezte. Ebben rögzítették a bevételek és ki-
adások legfőbb arányait több évre előre, emellett az éves konkrét költségvetés megmaradt. 
A bevételi oldalon újabb forrást javasolt: az ún. GNP-faktort. A költségvetés korábbi be-
vételei (vámok, agrárlefölözések, VAT) ugyanis kiszámíthatatlan mennyiséget jelentettek, 
ezenkívül, mivel az Eu nettó exportőrré vált a nyolcvanas évek végére, nem is hoztak 
elég bevételt.77 A GNP-forrás voltaképpen visszaterelte a költségvetés szerkezetét a tag-

77  HIX, Simon: The Political System of the European Union. Basingstoke–New york, 2005, 
Palgrave Macmillan, 276–277. 
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állami befizetések felé: a nemzeti össztermék arányában meghatározott tagállami fizetési 
kötelezettség mértékéből levonták a többi bevételt, a maradékot pedig a tagállamoknak 
kellett közvetlenül a közösségi kasszába fizetni. A kiadási oldal reformjára tett javaslat pe-
dig tartalmazta a strukturális politikára fordított költségek megduplázását, s a kutatásra, a 
környezetvédelemre és a közös közlekedési politikára vonatkozó összegek szintén jelentős 
megemelését. Ezzel párhuzamosan Delors szigorúbb ellenőrzési rendszer bevezetésével a 
közös agrárpolitikára fordított kiadások megfékezését ígérte. 

A csomagból óriási vita kerekedett. Thatcher természetesen ellenezte a javaslatot, Delors 
ugyanakkor szövetségesre talált az ún. kohéziós országokban (Portugália, Írország, Görög-
ország, Spanyolország), különösen Felipe González spanyol szocialista kormányfőben. Az 
egységes piac programjának bevezetését ez a vita szinte elhomályosította, sőt veszélybe is 
sodorta. A kohéziós országok ugyanis azzal fenyegetőztek, hogy leblokkolják a Tanácsban 
az egységes piaci szabályozást, amennyiben a csomagot nem fogadják el. 1988-ban pont 
került a folyamat végére: Thatcher beadta a derekát azzal, hogy csökkentik az agrárárakat, 
és változatlanul megmarad a visszatérítés rendszere, a kohéziós költségek megduplázását 
pedig jóváhagyták.78 A reform alapján az első költségvetési perspektíva időszaka 1988–
1992 volt.79

A megduplázott kohéziós büdzsé a strukturális politika reformját is megkövetelte. Ko-
rábban a szabályozás nem volt túl részletes és körültekintő: voltaképpen tagállami alkuk 
során dőlt el, hogy egy-egy tagállam milyen mértékben részesült az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból. A rendelkezésre álló források mértéke ugyanakkor komoly rendszer 
kialakítását nem is tette szükségessé. A forrásnövekedés következtében azonban itt is lépni 
kellett. Először is annak a szabályozására került sor, hogy mely térségek részesülhetnek a 
forrásokból – a közösségi átlag GDP 75%-a alatt teljesítő régiók támogatására helyezték 
a hangsúly.80 Meg kellett határozni a régió fogalmát is – bevezették a NuTS-rendszert81, 
melynek alapján a Közösség Statisztikai Hivatala pontosan meg tudta határozni a jogo-
sultak körét. A strukturális politika egyik fontos alapelvévé a partnerség elve vált. Ennek 
megfelelően nemcsak a tagállami kormányokat, hanem a régiókat is be kellett vonni a támo-
gatások felhasználásának folyamatába. Az Európai Közösség ezzel a szubnacionális szintet 
is bevonta a közösségi politikák végrehajtásának folyamatába.82

A szociális ügyek közösségi szintre emelésében Delors személyes ambíciói is tükrö-
ződtek. Mint volt szakszervezeti munkatárs, értett a munkavállalói képviseletek nyelvén, 
és úgy gondolta, hogy az üzleti szereplők képesek érdekeik érvényesítésére, míg a munka-

78  DINAN, Desmond: Europe recast. A history of European Union. Boulder London, Colorado, 
2004, Lynne Rienner Publishers, 226–227. 

79  A Delors, II. csomag alapján a következő költségvetési időszak 1993 és 1999 között volt. Az 
Agenda 2000 című dokumentum alapján a 2000 és 2006 közötti időszak költségvetését szabályozták, 
jelenleg a 2007–13-as költségvetési perspektíva tart. 

80  IVáN Gábor: Regionális politika. In KENDE Tamás – SZŰCS Tamás (szerk.): Európai közjog 
és politika. Budapest, 2006, KJK Kerszöv, 450–452. 

81  NuTS: Nomenclature des unités teritoriales statistiques. 
82  Lásd ARATó Krisztina – BARTAL Anna Mária – KóNyA Márton – NIZáK Péter: Az Európai 

Unió Strukturális Alapjai és a partnerség elve Magyarországon. Budapest, 2008, Rejtjel, 11–40.
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vállalók kevésbé.83 Egyre többször hangsúlyozta az Európai Szociális Térség (European 
Social Area) fenntartásának fontosságát. Az ideológiai érvek mellé gazdaságelméleti érvek 
is felsorakoztak. A munkaügyi szabályozás ugyanis közvetlenül meghatározza egy ország 
gazdasági szereplőinek versenyképességét: az erős munkavállalói védelem megdrágítja a 
termelést. Amennyiben tehát az egységes belső piacon eltérő szociális rendszerű országok 
versenyeznek, szükségképpen azok járnak jól, ahol alacsonyabb szintű a védelem. Ez pedig 
ahhoz vezethet, hogy a versenyképesség érdekében elindul egy lefelé irányuló spirál, és a 
munkavállalók járnak rosszul. 

A szociális kérdések közösségi szintre emeléséről azonban nemcsak a tagállamok veze-
tői között, hanem a Bizottságon belül is megoszlottak a vélemények. Lord Cockfield, va-
lamint Martin Bangemann iparügyi biztos például kifejezetten ellenezte a szociális ügyek 
közösségi kezelését. Delors szövetségesei azon tagállamok vezetői voltak, ahol éppen bal-
oldali kormányok voltak hatalmon. Az Egységes Európai Okmányt előkészítő kormányközi 
konferencián nem sok eredményt sikerült elérni. Mivel a szociális ügyek (a munkavállalók 
egészségvédelmi és biztonsági szabályozása kivételével) a Tanácsban az egyhangúlag meg-
szavazható kérdések között maradtak, a britek ellenében nem sok esély látszott az előre-
haladásra. Az Okmányban megfogalmazott lehetőség a munkavállalók és munkaadók eu-
rópai szervezeteivel folytatott szociális párbeszédről azonban Delors nyomására gyorsan 
megvalósult.84

A szociális ügyek napirendre kerülése a Gazdasági és Szociális Bizottság aktivizálódá-
sához is vezetett. A GSZB 1987 októberében közölt véleményében85 olyan európai szociális 
jogi katalógus kialakítását javasolta, amely a későbbiekben lendületet adhat a közösségi 
szociális jogalkotásnak. A Bizottság s főleg Delors felkarolta a javaslatot. Az 1988-ban 
tartott csúcsértekezletek jegyzőkönyvei többször hangsúlyozták, hogy az egységes piac ki-
teljesítése nem lehet öncél, az egységes piac szociális vonatkozásai legalább ennyire fonto-
sak.86 A közösségi szociális jogok megalapozásának érdekében elkezdődött a kodifikációs 
munka, megszövegezték a „Közösségi Charta a munkavállalók alapvető szociális jogairól” 
című dokumentumot. Delors ennek alapján konkrét cselekvési programot is készíttetett. 
1989 decemberében Strasbourgban azonban csak tizenegy tagállam fogadta el a Chartát 
– Nagy-Britannia kimaradt annak ellenére, hogy a dokumentumnak jogi kényszerítő ereje 
nincs. Egyértelművé vált, hogy amíg Nagy-Britanniában konzervatív kormány van hatal-
mon, a szociális témában közösségi előrelépés nem várható. 

83  DINAN, Desmond: Europe recast. A history of European Union. Boulder London, Colorado, 
2004, Lynne Rienner Publishers, 228.

84  Lásd ARATÓ Krisztina: Szociális párbeszéd az Európai Unióban. Budapest, 2001, Rejtjel, 
89–95.

85  Economic and Social Committee, opinion on the social aspects of the internal market (European 
social area), Official Journal of the European Communities (OJEC), 31.12.1987, No C 356, 31–33.

86  GyuLAVáRI Tamás – KÖNCZEI György: Európai szociális jog. Budapest, 2000, osiris, 41–45. 
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Összegzés

A nyolcvanas évek végére a Közösség alapvetően megváltozott. Bár tulajdonképpen nem 
történt más, mint a Római Szerződések eredeti rendelkezéseinek megvalósítása – vagyis 
a közös (egységes) piac kialakítása –, fontos új értékek kerültek a Közösség látókörébe. 
A gazdasági hatékonyságon túl a szociális értékek és a szolidaritás is megjelentek a hori-
zonton. A közös politikák száma az eredetileg tervezetthez képest jócskán megnövekedett. 
Az új döntéshozatali eljárásokkal a döntéshozatal is bonyolultabb lett. A fejlődés ellenére 
azonban az intézményrendszer alapvető természete nem változott meg: Európát még min-
dig az elit „konstruálta”. 

A tagok számának növekedése mennyiségi és minőségi változást egyaránt hozott. Már 
a nyolcvanas évek végén felmerült a probléma, hogy az intézményi struktúra képes lesz-e 
kezelni a megkétszereződött taglétszámot. A minősített többségi döntés kiterjesztése ezt a 
kihívást próbálta kezelni. A bővítés ugyanakkor fejletlenebb tagokat engedett be a korábbi 
„elit klubba” – a régiek félelmei pedig kísértetiesen hasonlítottak a később a keleti bővítés 
esedékessé válásakor elhangzott érvekhez. Meddig növekedhet a Közösség? Elárasztja-e a 
munkaerő a régi, gazdag tagállamokat? Kibírja-e a támogatási rendszer a szegény tagálla-
mok felzárkóztatását?87

Az új konstrukció konszolidálására azonban alig volt idő. Jacques Delors az Egységes 
Európai Okmányt előkészítő kormányközi konferenciát megnyitó beszédében úgy fogal-
mazott, hogy a tárgyalófeleknek olyan politikai szerkezetet kell kialakítaniuk, amely hosz-
szú távra működőképessé teszi az Európai Közösség együttműködését, hiszen lehet, hogy 
2000-ig nem kerül sor ilyen konferencia összehívására.88 Nem lett igaza: a nemzetközi poli-
tikai események következtében a kilencvenes években újabb szerződésmódosítások történ-
tek. Ezekről szól a következő fejezet.

 � Kulcsfogalmak

87  EG-Erweiterung: Alles wird sich ändern. Der Spiegel, 08.04.1985, Nr. 15; 39. Jg., 114–115.
88  GRAZZo, marina (szerk.): Towards European Union. Brussels, Agence Europe, Vol. 2., 1986, 

23. Idézi DINAN, Desmond: Europe recast. A history of European Union. Boulder London, Colora-
do, 2004, Lynne Rienner Publishers, 210. 
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 � Kérdések

1. Milyen gazdasági és politikai folyamatok befolyásolták a nyolcvanas évek elejének Eu-
rópáját?

2. Milyen tervek születtek az intézményrendszerben a közösségi együttműködés előmoz-
dítására? 

3. Milyen körülmények vezettek a nyolcvanas évek közepén az Egységes Európai Ok-
mány elfogadásához?

4. Milyen intézményi változásokat vezet be az Egységes Európai Okmány?
5. Milyen szakpolitikai változásokat tartalmaz az Egységes Európai Okmány?
6. Ki volt Jacques Delors? 
7. Milyen akadályok felszámolását tervezte az 1985-ben elfogadott Fehér Könyv?
8. Hogyan értelmezhető az Egységes Piac programja integrációelméleti és gazdaságelmé-

leti szempontból?
9. Mit jelent a gazdasági és szociális kohézió?

10. Miben állt Delors költségvetési reformja?
11. Hogyan változott a közösségi strukturális politika ebben az időszakban?
12. Milyen problémákkal nézett szembe a szociálpolitikai együttműködés?



8. Az Európai Unió születése –  
integrációtörténet a kilencvenes években  
1990–1999

„Európa nem csodaszer. Buta dolog lenne 1992 karácsonyára 
készülődve, kitenni a kifényesített csizmánkat az ablakba, arra 
várva, hogy 1993-ra megtaláljuk benne az ajándékot: a szépen 
becsomagolt és csodálatosan egyesített Európát, prosperáló gaz-
dasággal, csökkenő munkanélküliséggel és vitathatatlan auto-
ritással a világban. Nem. A csatát minden nap meg kell vívni 
azért, hogy az eszményeinknek és az ambícióinknak megfelelő 
politikai és gazdasági egységet hozzunk létre…”

JACQuES DELORS, 19881

A kilencvenes években Európa egy felfordult világban kereste újra önmagát. 1989/90-ben 
összeomlott a szocializmus a Szovjetunióban és a kelet-európai államokban. A létrejött sza-
bad államok valamennyien Európa felé fordultak, és a nyugat-európai vívmányok – a piac-
gazdaság és a demokrácia – megteremtését hirdették meg. A kilencvenes évek elején egy 
időre úgy tűnhetett, hogy világszinten is ideológiai paradigmaváltás következett be, neveze-
tesen a liberális demokrácia legyőzte ideológiai ellenfeleit, a kommunizmust és a fasizmust, 
és világszinten győzedelmeskedett, hiszen egyre több állam választotta a demokráciát.2 Vé-
get ért volna tehát a történelem? – ahogy azt Francis Fukuyama állította. A felvilágosodás 
idején kialakult progresszív, egyenes vonalú történelmi fejlődés elérkezett a végpontjához? 
Tudjuk, hogy ez nem így történt, de mindenképpen érdemes hangsúlyozni, hogy a rend-
szerváltás idején egy rövid ideig érezhető volt a történelmi igazságtétel miatt érzett eufória. 
Az új helyzet teremtette bizonytalanság, félelem azonban pár év alatt szertefoszlatta ezt az 
érzést mind a nyugat-európai, mind a kelet-európai államokban. 

A kiábrándulás és a csalódottság is az új korszak kezdetének velejárója volt. Az Európa 
peremén zajló jugoszláv háború véres eseményeire az EK nem tudott hatékony válaszokkal 
szolgálni. Az új korszak a nemzeti önrendelkezés győzelmét és a nacionalizmusok fellán-
golását is hozta. Horvátország és Szlovénia elismerésének kérdése mély törésvonalak ke-
letkezését eredményezte az EK politikusai, értelmiségi rétegei és közvéleménye körében is. 
Az 1991-es öbölháború a közel-keleti térség feszültségeire és a külpolitikában is egy egysé-
gesebb európai fellépés szükségességére hívta fel a figyelmet. Mindeközben a gazdaságot 
recesszió és növekvő munkanélküliség sújtotta, és a világ más térségeihez, az uSA-hoz és 
ázsiához képest Európa egyre inkább lemaradt.

Az Európai Közösség ezekre a kihívásokra kereste a válaszokat a kilencvenes években. 
De amint azt a Delors–Thatcher-csatározások is megmutatták, Európa jövőjéről igen külön-

1  DELORS. Jacques: Our  Europe.  The  Community  and  National  Development. London–New 
york, 1992, Verso, 152.

2  Fukuyama érvelése szerint a liberális demokrácia ideológiai ellenfelei egyedül a nacionaliz-
mus és a vallási fundamentalizmus lehetnek, de ezek még (ekkor) nem voltak elég erősek. Lásd 
FuKuyAMA, Francis: A történelem vége és az utolsó ember. Budapest, 1994, Európa Könyvkiadó.
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böző nézetek léteztek. Európának föderációvá történő fejlődése és a szigorúan a gazdaság 
területén maradó, a belső piac keretén belül megvalósított, de politikai unióvá nem alakuló 
integráció ugyanúgy lehetséges alternatívák voltak. Csak egy dolog volt biztos: mindez már 
egy új világpolitikai és gazdasági környezetben zajlik majd. Számos olyan feladat előtt állt 
az Európai Közösség, melyeknek a megvalósítását már korábban elkezdte. Folyamatban 
volt az egységes belső piac megvalósítása3 és a hetvenes évek óta terítéken levő, Jacques 
Delors által felkarolt gazdasági és monetáris unió létrehozása is. Ez utóbbi a kilencvenes 
évek legjelentősebb szakpolitikája. Prioritássá vált a közös kül- és biztonságpolitika, vala-
mint az egyre nagyobb fokú migráció miatt a bel- és igazságügyi együttműködés továbbfej-
lesztése is. Az intézményrendszer reformját az EK kapuin kopogtató kelet-európai országok 
tették még sürgetőbbé. 

A Közösség előtt álló feladatok és a megváltozott környezet kontextusában a mélyítés-
bővítés vitája is újra reflektorfénybe került. A bővítés elsődlegessége mellett érvelők szerint 
az EK-nak kötelessége és felelőssége, hogy hasonló segítséget nyújtson a kelet-európai 
államoknak, mint a nyolcvanas években a diktatúrák alól felszabadult Görögországnak, 
Spanyolországnak és Portugáliának. Ezt a nézetet vallották a kisebb tagállamok, melyek 
féltek a megerősödött Németországtól, de Nagy-Britannia is, amely nem szerette volna, ha 
túl gyorsan mélyülne az integráció. A mélyítés elsődlegessége mellett szóló legfontosabb 
érv az volt, hogy mielőtt még új tagok előtt nyitná meg a Közösség a kapuit, meg kell 
valósítsa befejezetlen ügyeit (gazdasági és monetáris unió, politikai unió, közös agrárpo-
litika reformja stb.), és alkalmassá kell tennie intézményrendszerét egy nagyobb közösség 
számára. Különben a már elért integrációs vívmányok kerülhetnek veszélybe. Ezt a nézetet 
képviselte Franciaország, amelynek egyébként sem állt érdekében a keleti bővítés, hiszen 
előreláthatólag sokkal kevesebbet profitál majd belőle, mint a németek. A mélyítés-bővítés 
vitája számos fórumon megjelent, és valamennyi tagállam nemzeti érdekeinek megfelelően 
alakította ki e kérdésben az álláspontját. Ahogy azt a nyolcvanas évek végén már Jacques 
Delors előrevetítette: amíg a spanyol-portugál csatlakozásban a bővítés kapott elsőbbséget, 
a kilencvenes években a mélyítés megvalósítása szerepel majd első helyen.4

8.1. Fák ágakkal helyett templom oszlopokkal5 –  
a pilléres modell kompromisszumai

Az Európai Tanács állam- és kormányfői a hollandiai kisvárosban, Maastrichtban 1991. 
december 10-én döntöttek az Európai uniót létrehozó szerződésről. E szerződés egyszerre 
a korábbi szerződéseket módosító dokumentum és egy új alapszerződés is. A Szerződést 
1992. február 7-én írták alá. Az Európai unió elnevezést a Maastrichti Szerződés hozta 
létre. Az új elnevezés azonban nem jelentette a három közösség (Európai Gazdasági Közös-

3  Az egységes belső piac megvalósítása a tervezett úton haladt, és 1993 elejére a tagállamok a 
fizikai, fiskális és technikai akadályok nagy részét lebontották.

4  mcALLISTER, Richard: From EC to EU. An Histroical and Political Survey. London–New 
york, 1997, Routledge, 208–209.

5  Lásd LuOMA-AHO, Mika: ‘Arm’ versus ‘pillar’: the politics of metaphors of the Western 
European union at the 1990–91 Intergovernmental Conference on Political union. Journal of 
European Public Policy, 11,1 February 2004, 106–127.
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ség, Európai Szén- és Acélközösség és az EuRATOM) szerződéseinek megszűnését, ezek 
továbbra is az Eu alapszerződései maradtak. Az új szerződés a szervezet jogi státusában 
sem jelentett változást, hiszen az Eu jogalanyiságot nem kapott. 

A Maastrichti Szerződés pilléres modellje új korszak nyitányát jelentette az integráció-
történetben, amely a szakpolitikáknak megfelelően egyes területeken zöld utat nyitott a 
nemzetek felettiség megvalósulásának, máshol pedig a kormányközi döntéshozatalt kodi-
fikálta. Az említett három alapszerződés bekerült a Maastrichti Szerződés első pillérébe, az 
Európai Közösségek alá. A szerződés második pillérében a közös kül- és biztonságpolitika, 
a harmadikban a bel- és igazságügyi együttműködés kaptak helyet. 

A Maastrichthoz vezető út és a tagállamok egyezségre jutása az egyes témákban mintegy 
másfél évet vett igénybe, és a létrejött szerződés számos kompromisszumot eredményezett. 
A két fő terület a gazdasági és monetáris unió, valamint a politikai unió kérdéseinek a meg-
tárgyalását két külön kormányközi konferencia készítette elő.6 De míg a GMu létrehozása 
precízen kidolgozott és időzített tervezés eredménye volt, addig a politikai unióval kapcso-
latos előkészítő tárgyalások kevésbé voltak eredményesek.7

Pénz, pénz, pénz – gazdasági és monetáris unió 

A Maastrichti Szerződés első pillérének politikái között a gazdasági és monetáris unió volt 
a kulcsterület, és a tagállamok közötti tárgyalásoknak is ez képezte a fő vonulatát. Ennek 
függvényében, ehhez viszonyítva alakították ki a tárgyalási pozícióikat a többi területen is.8 

6  A GMu-ról tartott kormányközi konferencia 1990. december 13-án kezdődött, a politikai unióról 
december 14-én Rómában. 

7  PRyCE, Roy: The Treaty Negotiations. In DuFF, Andrew – PINDER, John – PRyCE, Roy: 
Maastricht and Beyond. Building the European Union. London–New york, 1994, Routledge, 42.

8  Ez az a terület, amely csak említés szintjén volt benne Egységes Európai Okmányban. 

1. ábra: A Maastrichti Szerződés három pillérje
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„A pénz ismét a magas politika középpontjába került, sokkal inkább, mint az EMS létre-
hozásának idején. A gazdasági és monetáris unió létrehozása melletti elkötelezettség szét-
választhatatlanul összefonódott az európai egység melletti általános elkötelezettséggel.”9 
Az 1989-es madridi Európai Tanács ülésén döntöttek arról, hogy a GMu első szakaszát, 
Delors javaslatának megfelelően, 1990 nyarán indítják be a tagállamok, valamint arról is, 
hogy a második és harmadik szakasz beindításához szükséges alapszerződés-módosítás ki-
dolgozására kormányközi konferenciát hívnak össze. Végül is 1990 decemberében Rómá-
ban kezdődött meg a GMu-t tárgyaló kormányközi konferencia, amely egy évvel később 
Maastrichtban ért véget. 

A GMu kérdéseiben az Európai Közösség három nagy tagállama is igen eltérő álláspon-
tokat képviselt. Nagy-Britannia a GMu-ról folytatott tárgyalások során hamar elszigetelte 
magát, és annak ellenére, hogy még Thatcher ideje alatt csatlakozott az ERM-hez, a tárgya-
lások során egyszer sem rejtette véka alá, hogy a szigetország nem vesz részt a GMu-ban. 
Ezen az újonnan megválasztott, kevésbé agresszív, de Thatcherrel hasonló beállítottságú 
konzervatív John Major személye sem változtatott. Ahogy azt a holland miniszterelnök, 
Ruud Lubbers találóan megjegyezte, John Major „éppen olyan, mint Mrs. Thatcher, csak 
retikül nélkül”.10 A britek néhány alternatív javaslattal is előálltak, de egy idő után azon 
kívül, hogy minden fórumon hangoztatták kimaradásukat a GMu-ból, nem voltak konst-
ruktívak.11 Ennek megfelelően a tárgyalások során nyilvánvalóvá vált, hogy most is, mint 
a korábbi jelentősebb integrációs döntéseknél, a tengely két államának, a franciáknak és a 
németeknek kell megegyezniük, a többiek hozzáállása és a döntése ennek függvényében 
automatikusan kialakul, és a folyamat megállíthatatlanná válik.12 

A régi viták azonban újra felszínre kerültek. Ekkor is fennálltak ugyanis az erős és gyen-
ge valutájú tagországok érdekellentétei, amelyek eldöntötték, hogy adott tagállam, milyen 
álláspontot képviselt a gazdaságpolitikai koordináció és a monetáris politika elsőbbségének 
a vitájában. Az erős valutájú országok, Németország és Hollandia, ragaszkodtak az árfo-
lyam-stabilitáshoz, melyhez közösségi szinten magasabb fokú gazdaságpolitikai koordi-
nációt kell megvalósítani. Ezzel szemben a gyengébb valutájú országok, így Olaszország, 
Franciaország, szerettek volna minél hamarabb létrehozni egy olyan monetáris politikát, 
melyben valamennyi tagállam egyenlő szereplőként vesz részt, és többközpontúvá válik a 
döntéshozatal. Az 1979-ben létrehozott EMS működésére ugyanis erős aszimmetria volt a 
jellemző. A rendszer középpontjában az NSZK, az erős német márka és a Bundesbank által 
irányított német monetáris politika állt. A többi tagállam monetáris politikája, valutájának 
árfolyama is ennek függvényében alakult. 

9  TSoUKALIS, Loukas: The new European Economy. The politics and economics of integration. 
Second Revisited Edition. Oxford university Press, 1993, 211.

10  Ruud Lubberst idézi PRyCE, Roy: The Treaty Negotiations. In DuFF, Andrew – PINDER, 
John – PRyCE, Roy: Maastricht and Beyond. Building the European Union. London – New york, 
1994, Routledge, 50.

11  Ilyen alternatív javaslat volt az egymással versengő európai valutákra építő szabad árfolyam-
rendszer vagy az ún. kemény ECu bevezetése. Ez azt jelentette volna, hogy a tagállamok megtartották 
volna nemzeti valutáikat, ugyanakkor az ECu-ből közös fizetőeszköz alakult volna ki, és a nemzeti 
valuták mellett párhuzamosan létezett volna.

12  TSoUKALIS, Loukas: The new European Economy. The politics and economics of integration. 
Second Revisited Edition. Oxford university Press, 1993, 208.
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A nyolcvanas évek végére azonban a gazdasági környezet jelentősen megváltozott. Az 
egységes belső piac megvalósulásával a tagállamok közötti nem vámjellegű korlátozások 
jelentős része megszűnt. E lépések ugyan közelebb hozták egymáshoz a tagállamokat, de a 
tagállamok továbbra is egyéni gazdaságpolitikát folytattak. Az EK-n belül azonban jelen-
tősen megnövekedett a tőkemobilitás, és a tagállamok közötti kereskedelem élénkítésére 
is jótékony hatással volt a technikai, fizikai és fiskális akadályok nagy részének lebontása. 
A nyolcvanas évek utolsó harmadára jellemző és egy rövid ideig kitartó gazdasági fellen-
dülés is kedvezett egy a közös piacnál is magasabb integrációs szint elérésének, és az sem 
elhanyagolható, hogy a GMu beindítása mellett állt a nyugat-európai üzleti szféra jelentős 
része is.13 

A GMu megvalósulásáról kibontakozó tagállami vitákban az optimális valutaövezet 
kérdése is előkerült.14 Az optimális valutaövezet feltételei a következők: megfelelő mun-
kaerő-mobilitás az övezeten belül, a termelés és az export diverzifikálása, kereskedelmi 
nyitottság, költségvetési transzferek nyújtása egymás megsegítésére az övezetet érő sokkok 
esetén. Ezen felül az is, hogy a tagállamok kötelezettséget vállalnak arra, hogy ilyen sokkok 
esetén a cselekedeteiket összehangolják, és ha konfliktusok jelentkeznek, akkor vállalják, 
hogy a közös érdeket és nem az egyéni érdeket részesítik előnyben, valamint elfogadják 
ennek az egyes tagállamokban felmerülő esetleges költségeit is.15 A közgazdászok egybe-
hangzó véleménye a kilencvenes évek elején is az volt, hogy az EK nem tekinthető optimá-
lis valutaövezetnek, elsősorban a nem megfelelő szintű munkaerő-mobilitás miatt. Számos 
közgazdász éppen ezért a GMu beindításának a halasztását vagy teljes elvetését javasolta.16 
Léteztek olyan nézetek is, melyek szerint éppen az egységes valuta bevezetése vezethet 
majd el később ahhoz, hogy az eurózóna optimális valutaövezetté váljon. 

A Maastrichti Szerződés GMu-ról szóló része kettős célt határozott meg: egy egységes 
és stabil valuta létrehozását. Az első a nemzeti valuta közös európai valutával történő fel-
váltását eredményezi, amely a nemzeti szuverenitás világos megnyirbálása, a második a 
monetáris politika területén eddig érvényesülő tagállami szuverenitás átruházását jelenti 
egy független központi bankra. „Az európai országoknak azonban eltérő prioritásaik vol-
tak e kettős cél megvalósításával kapcsolatban. A franciák számára az volt a fontos, hogy 
befolyást szerezzenek a közös monetáris politika kialakításában, melynek irányítása egy 
ideje a Bundesbank kezében volt. A németek számára ezzel szemben a márka helyébe lépő 

13  Itt azonban különbséget kell tenni a kisebb és nagyobb tagállamok EK-n belüli nyitottságában, 
vagyis abban, hogy a kereskedelmük hány százalékát bonyolítják EK-n belül. A négy nagy tagállam 
(Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország) kevésbé, a kicsik (Beneluxok és Íror-
szág) jobban nyitottak voltak. A spanyolok és a görögök szintén ebbe a kategóriába estek. Megjegy-
zendő, hogy a nagyok közül Németország volt a leginkább nyitott. Lásd TSOuKALIS, Loukas: The 
new European Economy. The politics and economics of integration. Second Revisited Edition. Oxford 
university Press, 1993, 214–215.

14  Az optimális valutaövezet teóriáját a Nobel-díjas kanadai közgazdász, Robert A. Mundell dol-
gozta ki a hatvanas években. Az elmélettel későbbi közgazdászok, Ronald McKinnon és Peter Kenen 
is foglalkoztak, akiknek a munkássága jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy az optimális valutaövezet 
érvényesülésének összes feltételét meghatározzák.

15  BALDWIN, Richard – WyPLOSZ, Charles: The Economics of European Integration. Second 
Edition. mcGraw-Hill, 2006, 355–359.

16  Az optimális valutaövezet dilemmáit lásd bővebben in PALáNKAI Tibor: Az európai integráció 
gazdaságtana. Budapest, 1995, Aula, 302–309.
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új közös valuta stabilitása és hitelessége volt az elsődleges.”17 éppen ezért a franciák minél 
hamarabb szerették volna a GMu-t beindítani, és ragaszkodtak az időzítésről történő mi-
hamarabbi megegyezéshez. A németek nem siettek, hiszen számukra az EMS keretén belül 
kialakított aszimmetria, amelynek centrumában a Bundesbank és a márka állt, megfelelő 
volt. Szerették volna időben mindaddig kitolni a folyamatot, amíg biztosítékokat kapnak a 
rendszer hitelességére és működőképességére. „A végső kompromisszum a francia időzí-
tés és a német feltételek szerint alakult ki.”18 A Maastrichti Szerződés a monetaristák és a 
gazdaságpolitikai koordináció elsőbbségét preferáló közgazdászok között kialakult vitát is 
eldöntötte. A kialakított intézményrendszer és a konvergenciakritériumok meghatározása 
annak a kinyilvánítása volt, hogy a gazdasági teljesítmények konvergenciája elengedhetet-
len a stabil monetáris unió létrehozásához. 

A konkrétumokat tekintve is számos ponton volt nézeteltérés a tagállamok között. A né-
metek számára az Európai Központi Bank létrehozása a második szakaszban még túl kora-
inak tűnt. A tagállamok ezért megegyeztek, hogy csak elődjét az Európai Monetáris Inté-
zetet állítják fel a második periódusban. Nagy-Britannia pedig ragaszkodott az opt-outhoz,19 
amelyhez végül a többiek is hozzájárultak. Így eldőlt, hogy a szigetország kimarad a GMu-
ból.20 

De a franciák is elégedettek lehettek, hiszen az általuk javasolt időzítés került be a 
Maastrichti Szerződésbe.21 Az első, 1990. július 1-jétől 1994. január elsejéig tartó szakasz-
ban a tagállamok egymás között szabaddá teszik a tőkeáramlást, megerősítik a központi 
bankjaik együttműködését, összehangolják a gazdaságpolitikáikat, és szabaddá teszik az 
ECu használatát. A második 1994. január elsejétől 1999. január elsejéig tartó szakaszban a 
tagállamok létrehozzák az Európai Központi Bank elődjét, az Európai Monetáris Intézetet, 
amely összehangolja a tagállami központi bankok munkáját, ellenőrzi az ECu használa-
tát. Arról is megállapodtak, hogy a második szakaszban megkezdik kialakítani a Központi 
Bankok Európai Rendszerét (KBER),22 és erősítik a gazdaságaik konvergenciáját. Ebben a 
szakaszban megszűnik a tagállamok azon lehetősége is, hogy jegybankjaik állami beruhá-
zásokat és projekteket finanszírozzanak. A harmadik szakasz 1999. január elsejétől valósul 

17  WINKLER, Bernhard: Maastricht Games and Maastricht Contracts. European university 
Institute, Robert Schuman Centre, RSC No. 97/27, 1.

18  TSoUKALIS, Loukas: The new European Economy. The politics and economics of integration. 
Second Revisited Edition. Oxford university Press, 1993, 214–217.

19  Az ún. opt-out jelentése kimaradás, amely azt jelenti, hogy egyes tagállamok számára lehetőség 
nyílik bizonyos – a többiekre nézve akár kötelező – rendelkezéseinek a hatálya alól nemzeti döntés 
alapján kimaradni. Az integrációtörténetben először a Maastrichti Szerződés engedélyezte az opt-
outot Nagy-Britanniának és Dániának.

20  A britek ragaszkodása az opt-outhoz azonban aggodalmakat szült az Eu jövőjével kapcsolato-
san. Az opt-out alkalmazása ugyanis az európai integráció továbbfejlődésében lehetőséget teremt a 
két- és többsebességes Európa kialakulására, amely az egységfolyamat második világháború után ki-
alakult ideológiáját módosítja azzal, hogy opcionálissá teszi a tagállamok részvételét egyes közösségi 
politikákban. A tagállamok belementek az opt-outba, nyitva hagyva a lehetőséget a britek számára 
egy későbbi időpontban történő csatlakozásra.

21  European Central Bank. Three stages of Economic and Monetary Union. http://www.ecb.int/
ecb/history/GMu/html/index.en.html

22  A Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) a tagállamok jegybankjaiból, valamint az Eu-
rópai Központi Bankból tevődik össze. Az Eu a GMu létrehozásának második szakaszában 1998. 
június elsején hozta létre.
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meg a tagállami valuták árfolyamainak visszavonhatatlan rögzítésével, a közös valuta az 
euró számlapénzként történő bevezetésével és az Európai Központi Bank irányítása alatt 
egy egységes monetáris politika folytatásával.23

Annak okát számos integrációs szakértő kereste, hogy miért éppen a kilencvenes évek 
elején sikerült a GMu létrehozásáról a tagállamoknak megállapodniuk. Egyesek intézmé-
nyi szereplőknek, ezen belül az Európai Bizottságnak és Jacques Delors bizottsági elnök 
személyének tulajdonítanak kiemelt jelentőséget, mások a francia kormány szisztematiku-
san végrehajtott diplomáciai meggyőző hadjáratának, melynek következtében az olaszokat, 
belgákat és valamennyire a spanyolokat is sikerült az ügy mellé állítaniuk.24 De olyan érvelé-
sek is akadnak, melyek a német újraegyesítéshez szükséges francia támogatás megszerzésével 
magyarázzák a németek beleegyezését. Mások szerint a GMu létrehozását a megváltozott 
gazdasági környezet tette lehetővé, és nem személyi vagy külső politikai okok. Ezt támasz-
totta alá a fent röviden ismertetett tárgyalási folyamat is, amely azt mutatta meg, hogy a 
GMu létrehozásáról szóló döntés már jóval a maastrichti csúcstalálkozó összehívása és 
még a német egység előtt létrejött.25 A „Miért ekkor?” kérdés megválaszolásához érdemes 
azt is figyelembe venni, hogy amíg a hetvenes években a monetáris integráció felé külső 
okok, a Bretton Woods-i rendszer összeomlása, a gazdasági válság és a világszintű pénz-
ügyi instabilitás irányították a figyelmet, addig ez a nyolcvanas évek végére és kilencvenes 
évek elejére már nem volt igaz. A Werner által kitalált know-how majdnem azonos volt a 
GMu delors-i programjával, de a GMu megvalósításának programját ekkor belső indítta-

23  A harmadik szakaszban lép életbe az ERM II. árfolyam-mechanizmusa is, és ekkor születik dön-
tés a Stabilitási és Növekedési Paktumról. A Stabilitási és Növekedési Paktumról 1997-ben döntöttek 
azért, hogy a tagállamok által folytatott költségvetési politikát szabályozzák, és ennek végrehajtását 
ellenőrizzék.

24  TSoUKALIS, Loukas: The new European Economy. The politics and economics of integration. 
Second Revisited Edition. Oxford university Press, 1993, 208.

25  Lásd moRAVCSIK, Andrew: The Choice for Europe. Social Purpose and State Power from 
Messina to Maastricht. New york, 1998, Cornell university, 381.

Maastrichti konvergenciakritériumok:

(1)  Az árstabilitás biztosításának érdekében, az adott tagállamban az infláció nem 
lehet 1,5%-kal magasabb a három legalacsonyabb inflációjú tagállam átlagánál.

(2)  Az árfolyam-stabilitás fenntartása érdekében a tagállamok vállalják, hogy valu-
táikat az EMS-en belül nem értékelik le.

(3)  A GMu-n belül a kamatok konvergenciáját biztosítandó a tagállamok vállalják, 
hogy a hosszú távú kamatláb nem lehet magasabb a három legalacsonyabb inflá-
ciójú tagállam átlagánál.

(4)  A tagállamok pénzügyi stabilitásának fenntartása érdekében a tagállamok vállal-
ják, hogy a költségvetési deficitjük nem haladja meg a GDP 3%-át, államadóssá-
guk pedig a 60%-át.



202 8. AZ EuRóPAI uNIó SZÜLETÉSE…

tásból tűzték zászlajukra az EK tizenkettek. Ezért úgy gondoljuk, az a magyarázat állja meg 
inkább a helyét, amely a megváltozott gazdasági környezet és a tagállamok hosszú távú 
gazdasági érdekei alapján kialakított politikai játszmát állítja a középpontba.26

Politikai unió27

A gazdasági és monetáris unió konkrét célkitűzéseivel ellentétben a politikai unió számos 
olyan intézményi és politikai kérdést – a tanácsi minősített többségi szavazás kiterjesztését, 
az Európai Parlament hatáskörének növelését, előrelépést a szociálpolitika területén, vala-
mint az EPC továbbfejlesztését egy közös kül- és biztonságpolitikává – ölelt fel, melyek 
megnehezítették egy világos és valamennyi tagállam számára elfogadható út kijelölését.28

A politikai unió ügye elkerülhetetlenné tette annak a kérdésnek a feltevését, hogy „Hová 
fejlődik az integráció?”. Egy föderatív jövő vagy szuverén államok kormányközi együtt-
működése felé? 

A válasz megtalálásában a kezdeményezést Belgium ragadta magához, és 1990 tavaszán az 
EK demokratizálódásának irányába ható intézményrendszeri reformokat sürgetett. Javasolta 
a minősített többségi döntéshozatal kiterjesztését a Tanácsban, az EP jogalkotói hatáskörének 
a növelését és előrelépést a közös külpolitika kialakítása területén. Ahhoz azonban, hogy a 
politikai unió megteremtésének célkitűzése valóban bekerülhessen a 1990-es évek integrációs 
prioritásai közé, Francois Mitterand és Helmut Kohl összefogására is szükség volt. A két poli-
tikus 1990 áprilisában közös nyilatkozatban kérte a Tanácsot, hogy tegyen lépéseket a politi-
kai integráció felgyorsítása érdekében. Mitterand és Kohl úgy fogalmaztak, hogy „itt az ideje 
annak, hogy a tizenkettek között fennálló kapcsolatokat Európai unióvá alakítsák, és ehhez a 
megfelelő cselekvési programot is kidolgozzák”. A politikai unió fogalma tartalmának a meg-
határozása ellentmondásos. Definíciót a Kohl–Mitterand-dokumentumban sem találhatunk, 
de az említett nyilatkozat tételesen felsorolja a célokat, úgy mint az unió demokratikus legiti-
mitásának a megteremtését, az intézményrendszer hatékonyságának a növelését, a gazdasági 
és monetáris unió szakpolitikájában az egységes és koherens cselekvést, valamint egy közös 
kül- és biztonságpolitika létrehozását és a gyakorlatba történő átültetését.29

26  I. m. 379–472.
27  A fogalom jelentése széles körben vitatott kérdés; a politikai unió általában az integráció elér-

hető legmagasabb szintjét jelenti, amelyben a tagállamok szuverenitásuk jelentős részét közös in-
tézményekre ruházzák, és a törvényhozás, végrehajtás és igazságszolgáltatás is közösségi szinten 
valósul meg. Az Eu esetében a politikai unió a közös kül- és biztonságpolitika létrehozását is ma-
gában foglalja, és egy olyan egységes politikai entitást jelent, amely Európa egészét testesíti meg és 
képviseli a világban, és amely különállóságot jelent az atlanti szövetségestől, az uSA-tól. Bővebben 
Lásd LuOMA-AHO, Mika: ‘Arm’ versus ‘pillar’: the politics of metaphors of the Western European 
union at the 1990–91 Intergovernmental Conference on Political union. Journal of European Public 
Policy, 11,1 February 2004, 106–127.

28  DINAN, Desmond: Europe recast. A history of European Union. Boulder London, Colorado, 
2004, Lynne Rienner Publishers, 249.

29  A francia elnök, Francois mitterand és a német kancellár Helmut Kohl közös üzenete az Európai 
Tanács ír elnökének, Charles Haughey-nak a politikai unió létrehozásának a szükségességéről (Bonn, 
1990, április 18.). Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. Idézi Europan Navigator. www.
ena.lu 
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A francia elnök és a német kancellár közös nyilatkozata megtette a hatását, ezután vala-
mennyi fórumon előkerült a kérdés. A cél az volt, hogy minél konkrétabb javaslatok szü-
lessenek a kormányközi konferencia előkészítéseként. Hamar nyilvánvalóvá vált azonban, 
hogy a tagállamok különböző nézeteket vallottak a politikai unióról. A németek, a belgák, 
a hollandok és az olaszok támogatták leginkább az EP hatáskörének a kibővítését. A kö-
zös külpolitika létrehozása mögött a britek kivételével az összes többi tagállam felsorako-
zott. A továbblépést azonban gátolta, hogy egyik tagállam sem szerette volna, ha a nemzeti 
szuverenitását érzékenyen érintő területen a nemzetek feletti döntéshozatal érvényesülne. 
A britek, a dánok, a portugálok és az írek sem támogatták egy európai biztonságpolitika 
létrehozását; az írek semlegességük, a többiek az atlanti szövetségi viszony előnyben ré-
szesítése miatt. Egyéb politikák is törésvonalakat eredményeztek a tagállamok között. 
A szociálpolitika a hat alapító tagállam számára volt prioritás, a regionális politika a 
déliek számára volt fontos. Spanyolország és a spanyol miniszterelnök Felipe González 
szerepét érdemes külön is kiemelni a politikai unióról szóló előkészítő tárgyalásokon. 
González européer politikusként mindvégig kiállt a politikai unió megvalósítása mellett. 
Az ő javaslata alapján vették a kormányközi konferencia napirendjére az európai állampol-
gárság megvalósítását is. 

Ennek az időszaknak azonban volt két deviáns tagállama. Dánia számos, Nagy-Britannia 
pedig az integráció továbbfejlődése irányába ható szinte valamennyi kezdeményezést ellen-
zett, amely nagyon megnehezítette az egyezségre jutást.

Helmut Kohl és Francois Mitterand, Strasbourg, 1989
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Az Európai Tanács 1990. év végén tartott római ülése is csupán felsorolta a döntési terüle-
teket, és a kormányközi konferenciának utalta a konkrét lépésekről történő döntéshozatalt.30 
A GMu-hoz hasonló megvalósítási terv, tehát a politikai unióról nem született. 

A Maastrichti Szerződés politikai unióról szóló részeit – a tagállamok álláspontjának 
ütköztetése után – a luxemburgi elnökség ideje alatt tartott kormányközi konferencián fo-
galmazták meg. Az 1991-es luxemburgi Európai Tanács csúcstalálkozóján a legnagyobb 
vitát a föderális szó használata váltotta ki. John Major és külügyminisztere Douglas Hurd 
ugyanis ragaszkodtak ahhoz, hogy ne szerepeljen a szerződés szövegében ilyen jellegű uta-
lás. A többi tagállamot nem zavarta a kifejezés, de végül teljesítették a britek kérését, és 
kivették a szövegből. Igazi pragmatikusként Jacques Delors úgy reagált erre, hogy egy 
szónak a kihagyása a szövegből nem változtat a tartalmi elemeken. A föderális berendez-
kedésre történő utalás azonban több volt puszta nyelvi fordulatnál. Ez ugyanis a közösség 
létét érintő alapkérdésekre irányította a figyelmet. A britek esetében azt mutatta meg, hogy 
a koronán és Westminsteren nyugvó brit szuverenitás nem teszi lehetővé a szuverenitás 
további, alapvető elemeinek nemzetek feletti integrációs szintre történő átruházását. 

A kormányköziség és a nemzetek felettiség ellentmondása a politikai unióról szóló vi-
tákban ismét előtérbe került. Az 1991-es luxemburgi elnökség olyan kompromisszumos 
szerződésmódosítást javasolt, amely mindkét elemet megjeleníti a szerződésben. Így szü-

30  A kormányközi konferencia 1991-ben két elnökség – a luxemburgi és a holland – ideje alatt 
tartott.

Felipe González és Hans van den Broek, 1998
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letett meg a pilléres modell. A tagállamok azonban nem fogadták kitörő örömmel. Annak 
ellenére, hogy a közös kül- és biztonságpolitika, valamint a bel- és igazságügyi együttmű-
ködés területein a legtöbbjük nem szeretett volna igazi, nemzetek feletti döntéshozatallal 
működő közösségi politikákat létrehozni, úgy érezték, hogy a pilléres modell az alapító 
atyák egységes Európa-koncepcióját változtatja meg. A belgák és a hollandok ezért egy 
egységes szerkezetű szerződésért harcoltak. A franciák, a németek és a spanyolok szerint is 
túlzottan minimalistára sikerült a luxemburgi szerződéstervezet. A britek viszont szimpati-
záltak a pilléres modellel, mert úgy értelmezték, hogy ez a kormányköziség megerősödését 
biztosítja. Jacques Delors is ellenezte a pilléres struktúrát, mert úgy vélte, hogy ez egy olyan 
kompromisszum, amely csökkentheti a közösségi vívmányok, az acquis communautaire és 
a közösségi intézmények jelentőségét.31 

Az Európai Közösség politikai unióvá válásához elengedhetetlen, hogy a létrehozott in-
tézményi struktúrák alulról, a tagállamok polgárai által közvetlenül is legitimitást nyerje-
nek. Ennek szükségességét már a hetvenes évek óta hangsúlyozták az européer politikusok. 
Ehhez azonban a döntéshozatalban központi szereplővé váló, jogalkotói hatáskörrel felru-
házott, közvetlenül választott Európai Parlament is szükséges. Ennek hiányában ugyan-
is közösségi szinten demokratikus deficitről beszélhetünk, amely az integráció jövőjére is 
negatív hatással lehet. Az Európai Parlament valódi parlamentté válása kis lépésekben, de 
fokozatosan megvalósuló folyamat. Az európai polgárok 1979-től közvetlenül választották 
az európai parlamenti képviselőket. A korábban leginkább jellemző konzultációs és költ-
ségvetési jogkört az Egységes Európai Okmány kibővítette az ún. együttműködési  eljá-
rással, amely már az egységes belső piac jogszabályai tekintetében az EP megnövekedett 
döntéshozói jogkörét jelentette. A luxemburgi szerződéstervezet egy újabb lépés az EK de-
mokratizálódásában azzal, hogy a konzultációs eljárás alá tartozó számos ügyet átsorolt 
az együttműködési eljárás alá, valamint a belső piacot érintő jogszabályok esetén az ún. 
együttdöntési eljárást írta elő.32 A Beneluxok és németek támogatták az EP hatáskörének 
a kiterjesztését, a britek viszont ellene voltak az egyértelműen föderatív irányba történő 
elmozdulásnak. 

A másik intézményi kérdés a tanácsi minősített  többségi  döntéshozatal új területekre 
történő kiterjesztése volt, amely szintén bekerült a luxemburgi szerződéstervezetbe. 

Amikor 1991 nyarán a holland elnökség átvette a stafétabotot, kísérletet tett arra, hogy az 
egység útjára visszaterelje a tagállamokat: a pilléres modell helyett inkább egységes szer-
kezetű szerződésszöveget javasolt. Úgy gondolták ugyanis, hogy a „templom oszlopokkal” 
megjelenített modell túlzottan feldarabolja az Uniót, ezért inkább egy olyan a „fa ágakkal” 
„vagy ember karokkal” megjeleníthető struktúrát javasoltak, ahol a három pillér organikus 
egységet alkot.33 A hollandok javaslatát azonban elvetették a tagállamok, és a luxemburgi 
szöveg alapján tárgyaltak tovább. 

31  PRyCE, Roy: The Treaty Negotiations. In DuFF, Andrew – PINDER, John – PRyCE, Roy: 
Maastricht and Beyond. Building the European Union. London and New york, 1994, Routledge, 47.

32  Fontos megjegyezni, hogy ez csak az első pillérre vonatkozik.
33  LuOMA-AHO, Mika: ‘Arm’ versus ‘pillar’: the politics of metaphors of the Western European 

union at the 1990–91 Intergovernmental Conference on Political union. Journal of European Public, 
Policy 11,1 February 2004, 106–127.
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A szociálpolitika is hatalmas vitát váltott ki Nagy-Britannia és a másik tizenegy tagállam 
között.34 A britek számára elfogadhatatlan volt a szociálpolitikai fejezet beillesztése a szer-
ződés főszövegébe. Kompromisszumos megoldásként a tagállamok úgy döntöttek, hogy 
külön Szociálpolitikai Jegyzőkönyvet csatolnak a szerződéshez. Nagy-Britannia már az 
előkészítő tárgyalások során jelezte, hogy úgy, mint a GMu esetében, ebből is kimarad. 
A britek kimaradási technikája azonban eltért a GMu-megoldástól; míg abban az esetben 
a britek csatoltak jegyzőkönyvet a szerződéshez az opt-outról, a szociálpolitika esetében 
hajthatatlanok maradtak abban a kérdésben, hogy ne legyen szó a szerződés főszövegében 
a szociális ügyekről. Ezért a „többi” tizenegy tagállam fűzött jegyzőkönyvet a szerződéshez 
a szociálpolitikai együttműködésről. 

Bár sokáig kétséges volt, hogy még a holland elnökség alatt sikerül-e a tagállamoknak a 
gazdasági és monetáris unió, valamint a politikai unió vitás kérdéseiben megállapodniuk, 
végül 1991. december 10-én Maastrichtban a tagállamok állam- és kormányfői elfogadták 
a szerződéstervezetet, melyet 1992. február 7-én írtak alá a tagállamok pénz- és külügy-
miniszterei. A szerződéshez 17 jegyzőkönyvet és 33 nyilatkozatot csatoltak. Az Európai 
uniót létrehozó Szerződésbe a luxemburgi elnökség pilléres modellje került be, amely a 
szakpolitikák szerint különböző hatáskörelosztást tett lehetővé a tagállami és a nemzetek 
feletti szintek között.

34  Nagy-Britannia már 1989-ben sem írta alá a Jacques Delors által javasolt Szociális Chartát, 
melyet Margaret Thatcher egyenesen marxista, ezért a britek számára teljesen elfogadhatatlan javas-
latnak nevezett.

Maastrichti Európai Tanács ülés, 1991. december 9–10.
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Első pillér: a Közösségek

A Maastrichti Szerződés, megtartva és módosítva az Európai Gazdasági Közösség, az Eu-
rópai Szén- és Acélközösség és az EuRATOM szerződéseit, az első pillér alá rendelte őket, 
amely azt jelentette, hogy ezeken a területeken a közösségi döntéshozatal vált jellemzővé.35 
Az első pillér alá tartozott a belső piac szabályozásához kapcsolódó rendelkezéseken túl a 
gazdasági és a monetáris unió, valamint egy sor olyan új terület, mint a fogyasztóvédelem, 
a környezetvédelem, egészségügy, oktatáspolitika vagy a gazdasági és társadalmi kohézió.36

Az intézményrendszeri reformokat tekintve a luxemburgi tervezet javaslatai kerültek be 
a végleges szövegbe. A közösség intézményei közül az Európai Parlament Maastricht leg-
nagyobb nyertese. A Maastrichti Szerződés ugyanis kodifikálta az Európai Parlament meg-
erősödött jogalkotói hatáskörét. Az együttdöntési eljárásokban az EP a Tanáccsal együtt 
társjogalkotóvá vált. A Bizottság döntéselőkészítő hatáskörét ugyanakkor a szerződés kor-
látozta azzal, hogy lehetővé tette a Tanács számára, hogy minősített többségi döntésho-
zatallal bizottsági javaslatokat módosítson. A tanácsi minősített többségi döntéshozatalt a 
Maastrichti Szerződés további területekre terjesztette ki.

A döntéshozatal szempontjából azonban egy sokak által ünnepelt, ugyanakkor ellent-
mondásos formula is bekerült a szerződésbe: a szubszidiaritás. „E szerződés új szakaszt je-
lent az Európa népei közötti egyre szorosabb egység létrehozásának folyamatában, amely-
ben a döntéseket a lehető legnyilvánosabban és az állampolgárokhoz a lehető legközelebb 
eső szinten hozzák meg.”37 A szubszidiaritás érvényesülése azt jelenti, hogy csak akkor kell 
közösségi szinten döntést hozni, ha nemzeti szinten nem lehetséges vagy kevésbé hatékony. 
A szubszidiaritás elvének alapszerződésben történő deklarálása az integráció kétarcúságá-
nak egyik iskolapéldája, ugyanis a szupranacionalizmus és a kormányköziség támogatói is 
megtalálhatták benne azt, amivel azonosulni tudtak. Míg az előbbiek az intézményrendszer 
hatékonyságának biztosítékaként értelmezték, az utóbbiak a nemzeti szuverenitás védőbás-
tyáját olvasták ki belőle. 

Az uniós állampolgársági koncepció kihirdetése azonban mindenképpen mérföldkőnek 
tekinthető az egyén és a szupranacionális közösség közötti közvetlen kapcsolat megterem-
tésében. A Maastrichti Szerződés 8. cikke vezette be az uniós állampolgárság fogalmát. 
Megteremtette a szabad mozgás és letelepedés jogát valamennyi tagállam területén, vala-
mint limitált politikai jogokat is deklarált. Az uniós állampolgárnak joga van szavazni és je-
löltként is részt venni a helyhatósági, illetve az európai parlamenti választásokon. Az uniós 
állampolgár harmadik ország területén valamennyi uniós tagállam diplomáciai és konzuli 
védelmét élvezi, valamint petíciót nyújthat be az Európai Parlamenthez, illetve panaszaival 
az ombudsmanhoz fordulhat.38 Az európai uniós állampolgároknak deklarált jogok, illetve 
elvárt kötelezettségek csekély mértékűek ahhoz képest, amit egy nemzeti állampolgársági 

35  A Maastrichti Szerződéssel az Európai Gazdasági Közösség elnevezést felváltja az Európai Kö-
zösség elnevezés, amely arra utal, hogy az integráció túlmutat a gazdasági vívmányokon. A fogalom 
használatánál érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy az Európai Közösség (EK) elnevezés a három 
közösségre együttesen is használható az Európai Közösségek többes számú fogalmának szinonimá-
jaként.

36  Mastrichti Szerződés, 3. cikk Official Journal of the European Community, 92/C 224/1.
37  I. m. A. cikk. 
38  I. m. 8. cikk. 
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koncepció a polgári és politikai, továbbá gazdasági, kulturális és szociális jogok területén 
nyújthat a polgároknak, illetve amit kötelezettségekként elvárhat tőlük.39 Gondoljunk itt 
példaként a fejlett demokráciák által nyújtott társadalombiztosítási és egészségügyi jogokra 
vagy az állami redisztribúció érdekében kirótt adóterhekre, illetve a kötelezővé tehető had-
kötelezettségre. Ennek ellenére az uniós állampolgárság deklarálása jelentős előrelépés volt 
az Eu mint politikai közösség legitimitásának a megteremtése felé vezető úton.

Második pillér: a közös kül- és biztonságpolitika

A Maastrichti Szerződés Preambuluma szerint a tagállamok közös kül- és biztonságpoliti-
kát valósítanak meg, „beleértve egy közös védelmi politika fokozatos kialakítását, amely 
[…] közös védelemhez vezethet, megerősítve ezáltal Európa identitását és függetlenségét 
Európa és a világ békéjének, biztonságának és fejlődésének az előmozdítása érdekében”.40 
A szerződés igen tágan értelmezte a célkitűzéseket, melyek magukban foglalták „az unió 
közös értékeinek, alapvető érdekeinek, függetlenségének és integritásának a védelmét”, „az 
unió biztonságának megerősítését minden formában”, „a béke megőrzését és a nemzetközi 
biztonság megerősítését”, „a nemzetközi együttműködés előmozdítását”, „a demokrácia és 
a jogállamiság fejlesztését és megerősítését”.41

A Maastrichti Szerződés a tagállamok kötelezettségeként határozta meg, hogy összehan-
golják a politikáikat, és ún. közös álláspontokat fogadnak el, és ezt képviselik valameny-
nyi nemzetközi szervezetben, valamint ha lehetséges, akkor ún. közös akciókat valósítanak 
meg.42 A szerződés ugyanakkor azt is kimondta, hogy a közös kül- és biztonságpolitika 
létrehozása nincs hatással a tagállamok más szervezetekben, például a NATO-ban már 
meglevő szerepvállalására. ugyanakkor a Maastrichti Szerződés azt is deklarálta, hogy a 
„Nyugat-európai unió (NyEu), amely az uniót műveleti képességekhez juttatja, az unió 
fejlődésének szerves része”, éppen ezért az Európai unió a NyEu-val43 a jövőben szoro-
sabb kapcsolat kialakítására törekszik.44 A szerződés azt is kimondta, hogy a tagállamok 
kötelessége, hogy tartózkodjanak az olyan cselekedetektől, amelyek az unió érdekeivel 
ellentétesek.45

39  Az emberi jogok különböző generációit illetően további referenciaként Lásd BOKORNÉ, Dr. 
Szegő Hanna: Az egyén a nemzetközi jogban, in dr. HERCZEGH Géza: Nemzetközi Jog. Budapest, 
1989, Nemzeti Tankönyvkiadó, 120–140. 

40  I. m., Preambulum, A. cikk.
41  I. m. J1 cikk.
42  A közös álláspont az angol terminológiában a common position, a közös akció pedig a joint 

action. Lásd Maastrichti Szerződés, J2 & J3 cikkek, Official Journal of  the European Community, 
92/C 224/1.

43  A NyEu-t még 1954-ben hozták létre a hatok és Nagy-Britannia az európai védelem megterem-
tésére, de úgy, hogy a közös haderő létrehozása nem szerepelt benne (lásd a korábbi fejezet). A NyEu 
a tagállamok egyéb biztonságpolitikai kötelezettségvállalása (NATO-tagság) miatt sohasem tudott 
hatékonyan működni. 1999-ben döntöttek arról, hogy beolvasztják az unióba. A szervezet működése 
2001-el meg is szűnt.

44  Maastrichti Szerződés, J7 cikkek, Official Journal of the European Community, 92/C 224/1.
45  I. m. J1 cikk.
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A szerződés a második pillérben tisztán kormányközi döntéshozatalt írt elő. Ez azt jelen-
ti, hogy az iránymutatás és a kezdeményezés az Eu csúcsszervének, az Európai Tanácsnak 
a hatásköre. A kezdeményezésekről a Külügyminiszterek Tanácsa egyhangú döntéssel dönt. 
Az Európai Bizottságnak tehát ebben a pillérben nincsen javaslattevő szerepe, és annak 
ellenére, hogy bizonyos kérdésekbe bevonják, a hatásköre igencsak korlátozott. Az EP-nek 
konzultációs jogkört írt elő a Szerződés a közös kül- és biztonságpolitikában, valamint azt, 
hogy az Európai Parlamentet a döntésekről tájékozatni kell.

Harmadik pillér: a bel- és igazságügyi együttműködés

Az integráció keretén belül a bel- és igazságügyi együttműködés46 létrehozása először a 
hetvenes években merült fel. 1976-ban a tizenkét EK-tagállam életre hívta az ún. Trevi-
csoportot, amely kormányközi együttműködés keretein belül a terrorizmus és határokon 
átívelő szervezett bűnözés ellen vette fel a harcot. Létrejöttek ad hoc jellegű, kormányközi 
együttműködési csoportok is. 1985-ben az EK keretein kívül öt tagállam aláírta a Schengeni 
Egyezményt. De a bel- és igazságügyi együttműködésben ezeken túl nem történt jelentős 
előrelépés.47 Mind belső, mind külső körülményekben bekövetkezett változások azonban a 
bel- és igazságügy területein is az integráció mélyítését sürgették. Az egységes belső piac 
megvalósításával és a személyek szabad mozgásával együtt újfajta kockázatok is keletkez-
tek az EK-ban, hiszen a határok nélküli belső piacon a bűnözés és az illegális migráció is 
könnyebbé és nehezebben ellenőrizhetővé vált. A vasfüggöny leomlása és ezzel együtt a 
Kelet felől várhatóan megnövekedő migráció nagyobb fokú együttműködést igényelt. Ezen 
a ponton fontos azonban megjegyezni, hogy a rendszerváltástól függetlenül, a hetvenes 
évektől kezdve az EK-t egyre nagyobb kihívás elé állították az Európán kívülről, főleg a 
volt gyarmatokról érkező bevándorlók is.

A Maastrichti Szerződés felsorolta azt a kilenc területet, melyet a harmadik pillér alá 
rendelt. Így ide tartozott a menekültügyi politika, a külső határok átlépésének ellenőrzése, 
a bevándorláspolitika, a kábítószerfüggőség elleni harc, a nemzetközi csalások elleni harc, 
az együttműködés polgári és büntető ügyekben, valamint a vámügyi együttműködés és a 
rendőrségi együttműködés is.48

Mivel mindezen területek közvetlenül érintették a tagállamok szuverenitását, így a dön-
téshozatali mechanizmus szigorúan kormányközi maradt. Az Európai Bizottság korlátozott 
jogalkotás-kezdeményezési hatáskörrel rendelkezett, és minden döntést a Tanács hozott meg 
konszenzussal. Az Európai Parlamentnek csupán korlátozott, az Európai Bíróságnak pedig 

46  Bel- és igazságügyi együttműködés, rövidítve JHA (Justice and Home Affairs).
47  Az Európai Közösség jogi és intézményrendszeri keretén kívül öt tagállam (Belgium, Luxem-

burg, Hollandia, Németország és Franciaország) 1985 júliusában aláírták az ún. Schengeni Egyez-
ményt az egymás közötti határellenőrzések teljes eltörléséről. Ennek megvalósítását az öt tagállam 
1990-ig szerette volna megvalósítani, de a határidőt nem tudták tartani, így csak 1995-ben lépett ha-
tályba az egyezmény Portugália és Spanyolország csatlakozásával. Később az Amszterdami Szerző-
dés rendelkezett arról, hogy a schengeni acquis kerüljön be a közösségi vívmányok közé. 1999-től, az 
Amszterdami Szerződés hatályba lépésétől mindegyik tagállam – kivéve Nagy-Britanniát, Írországot 
és Dániát – a schengeni övezet részévé válik.

48  Maastrichti Szerződés, K1 cikk.
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egészen minimális ellenőrzési jogköre volt. A legtöbb kritika azonban a bel- és igazságügyi 
együttműködést amiatt érte, hogy számos olyan terület – például bevándorláspolitika vagy 
vámügy – került be a harmadik pillérbe, amely az első alá tartozott volna. Ezért a Maast-
richti Szerződés úgy rendelkezett, hogy később a felsorolt területek közül számos átkerülhet 
majd az első pillérbe.49

Pandora szelencéje – a ratifikáció nehézségei

Az alapszerződések módosításakor a dokumentum hatálybalépésének feltétele a tagállami 
ratifikáció. Az integráció eddigi történetében nem sok gondot okozott a szerződések ratifi-
kációja. Ez főleg abból adódott, hogy 1958 óta az Egyesülési Szerződésen és az Egységes 
Európai Okmányon kívül nem módosították az alapszerződéseket,50 és olyan ügyek sem 
kerültek napirendre (például közös kül- és biztonságpolitika, gazdasági és monetáris unió, 
szociálpolitika, uniós állampolgárság stb.), melyek a tagok szuverenitását jelentős mérték-
ben érintették volna.51 Az integráció elmélyülésével, Maastrichttal kezdődően azonban a 
tagállamok szuverenitását „húsba vágóan” megnyirbáló javaslatok születtek. 

A módosító szerződések ratifikációs folyamata tagállamonként eltérő. Vannak olyan ál-
lamok, mint például Írország, ahol a nemzeti szuverenitást érintő kérdésekben kötelező 
népszavazást tartani, a tagállamok többsége eldöntheti, hogy a parlamenti szavazás vagy 
népszavazás útján ratifikálja a módosító szerződést. Ezt a döntést általában a belpolitikai 
erőviszonyok, az adott szerződés tartalma és az esetleges elutasítás kockázatának a mérle-
gelése után a tagállamok hozzák meg.

A Maastrichti Szerződés úgy rendelkezett, hogy miután mind a tizenkét tagállam ratifi-
kálta, legkésőbb 1993. január 1-jével hatályba lép. A tagállamok vezető politikusainak az 
elkötelezettsége a ratifikáció minél gyorsabb véghezvitelére azonban kevésnek bizonyult a 
parlamentek és állampolgárok meggyőzésére, és a szerződés csak később, 1993. november 
1-jén léphetett hatályba. 

A szerződés ratifikációja során kialakult vita Pandora szelencéjének bizonyult. Az egyes 
tagállamokban különböző ügyek szerepeltek a Maastricht melletti és elleni kampányokban, 
és a közvéleményt megosztó törésvonalak is eltérő csoportok között alakultak ki. A ratifiká-
ciós folyamatot az is meghosszabította ugyanakkor, hogy a szerződés számos olyan elemet 
– így az európai állampolgárság bevezetése, a tagállamok önkormányzati választásain be-
vezetendő választási és választhatósági jog vagy a közös biztonságpolitika – is tartalmazott, 
amelyhez a tagállamok alkotmányait módosítani kellett.

49  Az Amszterdami Szerződés a JHA területei közül a menekültügyi politikát, a bevándorláspolitikát, 
az együttműködést polgári jogi ügyekben, valamint a külső és belső határellenőrzést az első pillér alá 
rendelte.

50  Az 1965-ös Egyesülési Szerződés a három közösség (EGK, ESZAK, EuRATOM) szerveit vonta 
össze, amely nem hozott olyan változást, amely valamelyik tagállam érdekét is sértette volna. Az 
1986-os Egységes Európai Okmány amiatt volt „sima ügy”, mert fő eleme az egységes belső piac 
megvalósításának a programja volt, amely mellett valamennyi tagállam felsorakozott.

51  Most itt a tagállamok szuverenitásának a gazdaság területén történt megnyirbálását, amely már 
a vámunió létrehozásával megtörtént, nem soroljuk e területek közé.
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Már a Maastrichthoz vezető tárgyalások során kiderült, hogy Dánia, Nagy-Britan-
nia után az EK másik fekete báránya, olyan ország, ahol időről időre megerősödik az 
euroszkepticizmus. Éppen ezért sokan tartottak attól, hogy éppen Dánia kezdi a szerző-
désről tartott népszavazások sorát. Némi bizakodásra adhatott okot azonban, hogy előre 
eldöntötték, hogy a két legkényesebb kérdésről, a GMu-ról, valamint a közös biztonságpo-
litikáról külön népszavazásokat írnak ki. Vagyis a legérzékenyebb területeket szándékosan 
kivették a maastrichti csomagból. A népszavazás előtt készített közvélemény-kutatások is 
alátámasztották a bizakodó légkört. A szerződés ellen kampányolók azonban „a dánok lel-
kéhez szóló” olyan üzeneteket kapcsoltak a szerződéshez, melyek nem a konkrét rendel-
kezésekre vonatkoztak, hanem a tovább egységesülő Európa negatív hatásaira hívták fel a 
figyelmet.52 Így az újraegyesített Németország megerősödött szerepétől, a dánok nemzeti 
identitásának elvesztésétől és a dán szuverenitásnak egy brüsszeli gépezet alá rendelésétől, 
valamint a környezetvédelmi előírások eróziójától és a kis országok eljelentéktelenedésétől 
való félelem összekovácsolta az euroszkeptikusok táborát. 1992. június 2-án Dánia nemet 
mondott a Maastrichti Szerződésre. 

A dán nem az integráció egész felépítményét megrengette, és kérdésessé tette a szerző-
dés további sorsát is. A Tanács azonban az eseményekre reagálva mindjárt másnap kije-
lentette, hogy nem tárgyalják újra a dokumentumot, de lehetőséget teremtenek arra, hogy 
Dánia, amennyiben szeretné, később részt vehet az Európai unióban. Az unió döntéshozói 
nem tragédiaként értékelték az eseményt, de számos jel utalt arra, hogy a színfalak mögött 
csalódottság és kétségbeesés volt érezhető. Az EK tehetetlensége a jugoszláv háborúban, 
a gazdasági recesszió, a növekvő munkanélküliség, az árfolyam-mechanizmus gyengélke-
dése és közelgő összeomlása egyébként sem teremtett kedvező környezetet a ratifikációs 
folyamat számára. 

A következő népszavazást Írországban tartották, ahol az integráció mellett szóló érve-
ket egészen konkrétan a tagságból eredő hasznokkal írták le. Az egyik sokat hangoztatott 
kampányüzenet például a következőképpen hangzott: „A Közösségnek fizetett minden 1 
font után, Írország 7-et kap vissza.” Ennek ellenére az abortusz tilalma körül heves vallási 
vita bontakozott ki. Az írek ugyanis tartottak attól, hogy a Maastrichti Szerződés elfogadása 
lazítani fog az ír szabályozáson. Ezért külön protokollban kértek és kaptak garanciát arra, 
hogy nemzeti szuverenitásuk gyakorlásaként megvédhetik polgáraikat attól, hogy tudomást  
szerezhessenek arról, hogy Nagy-Britanniában hol végeztethetnek el abortuszt. A referen-
dumon az ír választók 69,05 százaléka mondott igent a Maastrichti Szerződésre.53

Franciaországban 1992. szeptember 20-ára írták ki a népszavazást. Annak ellenére, hogy 
a francia elnök és a francia kormány propagandájában is végig az szerepelt, hogy „Euró-
pa sikere Franciaország sikere is”, mégis újra előkerültek ugyanazok a viták, melyek már 
korábban is megosztották a franciákat.54 Egyesek a közös piacot okolták a gyengélkedő 
gazdaságért és a növekvő munkanélküliségért, mások a francia nemzeti szuverenitás el-

52  European Public Opinion and the Maastricht Treaty. A Survey by the Staff of the Frankfurter 
Allgemeine Zeitung. In World Affairs, Fall 1991, Vol. 154, No. 2, 79.

53  DuFF, Andrew: Ratification in DuFF, Andrew – PINDER, John – PRyCE, Roy: Maastricht and 
Beyond. Building the European Union. London – New york, 1994, Routledge, 58.

54  European Public Opinion and the Maastricht Treaty. A Survey by the Staff of the Frankfurter 
Allgemeine Zeitung. In World Affairs, Fall 1991, Vol. 154, No. 2, 73.
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vesztését látták a GMu megvalósításában, és sokan vonakodtak attól is, hogy választási 
jogot adjanak külföldieknek. Az utóbbi különösen érzékeny területnek bizonyult, hiszen 
Franciaországban a polgármesterek jelentős szerepet játszanak a Szenátusban. Az újraegye-
sült Németország is félelemmel töltötte el a franciákat. A szerződés ellen kampányoltak a 
gaullisták, a kommunisták, Jean-Marie Le Pen Nemzeti Frontja és néhány szocialista is. 
Az eredmény végül egy „petit oui” lett. A választóknak csupán 51,05 százaléka voksolt 
igennel.55 A Maastrichti Szerződés azonban megmenekült. A „gyenge igen” jelentős presz-
tízsveszteség volt mind Mitterandnak, mind Európának. A későbbiekben is sokszor elhang-
zott a kritika, hogy a Maastrichti Szerződés sorsát Franciaországban egy futballstadionnyi 
ember döntötte el. 

Kevesebb gond volt azokban a tagállamokban, ahol a szerződést a parlament ratifikál-
ta, mindenütt akadtak azonban ellenzők. Luxemburg, Belgium, Olaszország, Görögország 
még 1992 nyarán ratifikálta a szerződést. 

A német ratifikáció új arcát mutatta meg Németországnak, ugyanis a Maastrichtról foly-
tatott vita a németek eddigi hozzáállásában változást hozott: „Az európai pátoszt a józan 
mérlegelés” váltotta fel.56 Németország ekkortájt leginkább az újraegyesítés terheivel volt 
elfoglalva, amely minden erejét lekötötte. Ezenkívül a németek tartottak az egyik legerősebb 
nemzeti szimbólumuk, a márka elvesztésétől is. De az európai állampolgárság koncepció-
jának elfogadása is gondot jelentett, hiszen ez a német Alaptörvény módosítását igényelte. 
Az integráció eddigi történetében sohasem Németország volt, amely a nemzeti szuverenitás 
legfőbb védelmezőjeként jelent volna meg, de a Maastrichti Szerződésről folytatott vitában 
ez megváltozott. Németország első ízben nyilvánította ki, hogy számára is léteznek korlá-
tok szuverenitásának átruházásában.57 Annak ellenére, hogy a Bundestag és a Bundesrat is 
még 1992 decemberében megszavazta a szerződést, a német alkotmánybíróság álláspontját 
is meg kellett várni. A német alkotmánybíróság ugyan kihirdette, hogy a szerződés nem 
alkotmányellenes, a német szuverenitás csak feltételes átruházását engedte meg. Az elhí-
resült Brunner-esetben ugyanis kihirdette, hogy a Bundestag továbbra is eldöntheti, hogy 
mely területeket enged át az unió hatáskörébe, és a német alkotmánybíróságnak továbbra 
is megmarad a lehetősége, hogy megvizsgálja, hogy a közösségi jog rendelkezései a német 
Alaptörvény által biztosított alapvető jogoknak megfelelnek-e. Így az ítélet a közösségi jog 
szupremáciáját is feltételessé tette.58 

Annak ellenére, hogy a britek több kérdésben is opt-outtal éltek, ez egyáltalán nem köny-
nyítette meg a szerződés ratifikációját a szigetországban. A dán „nem” és a francia „gyenge 
igen” ugyanis még magabiztosabbá tette a „nem” mellett érvelők táborát, élükön Margaret 

55  LEWIS-BECK, Michael S. – MOREy, Daniel S.: The French „Petit Oui”: The Maastricht 
Treaty and the French Voting Agenda. Journal of Interdisciplinary History, xxxviii,1 (Summer, 2007), 
65–87.

56  European Public Opinion and the Maastricht Treaty. A Survey by the Staff of the Frankfurter 
Allgemeine Zeitung. In World Affairs, Fall 1991, Vol. 154, No. 2, 73.

57  SHEEHAN, James J.: The  future  of  the  European  state.  Some  historical  reflections  on  the 
German case. Twenty-First Annual Lecture of the German Historical Institute, Washington DC, No-
vember 15, 2007, GHI Bulletin, No. 42 (Spring 2008), 1.

58  Brunner-esetről lásd GEIGER, Rudolf: EU Constitutionalism and the German Basic Law. 
university of Miami. Miami European union Center. Jean Monnet and Robert Schumann Paper 
Series, Vol. 5, No. 1A, January, 2005, 4–6.
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Thatcherrel. A britek továbbra is nyilvánvalóvá tették, hogy megvárják a második dán refe-
rendum eredményét, és csak utána döntenek.

Dánia nehéz helyzetbe került. Az országnak nem állt érdekében, hogy kimaradjon az 
unióból, de ahhoz, hogy elnyerje a lakosság többségének a támogatását, a szerződésnek 
azokat az elemeit kellett hangsúlyoznia, melyekből Dánia kimarad. A dán parlament, a 
Folketing ezért „nemzeti kompromisszum” elérését állította kommunikációjának a közép-
pontjába.59 Dánia speciális státuszt kért magának az Európai Tanácstól, kimaradva az euró-
pai állampolgárságból és a GMu harmadik szakaszából, valamint a közös védelempolitiká-
ból is. A szerződést nem tárgyalták újra, de a korábban bejelentett opt-outjaikat erősítették 
meg ismét, melyet az Európai Tanács az edinburgh-i csúcson jóváhagyott. A kommunikáció 
sikeres volt, hiszen a második, 1993. május 18-án tartott népszavazáson már a dánok 56,8 
százaléka mondott igent a Maastrichti Szerződésre. A Westminster ezután 1993. július 20-
án szintén ratifikálta a szerződést.

8.2. Nagyot álmodtak – nehézségek a kilencvenes években

Lehet, hogy túl korai volt, még az Európai unió létrehozása, lehet, hogy a tagállamok dön-
téshozói álmodtak túl nagyot, és fogalmaztak meg ambiciózus, de már a születésük pillana-
tában nehezen teljesíthető célokat, utólag nehéz megmondani. A szerződés hatálybalépését 
követően azonban néhány olyan év következett, amelyben a tagállamok számos nehézség-
gel találták szemben magukat. 

A GMu második szakaszának az elindítását már a ratifikációs folyamat alatt elkezdődött 
és az 1993-as évben is tartó európai valutaválság veszélyeztette. A hetvenes évek végén 
létrehozott EMS-t gyakorlatilag a megsemmisülés fenyegette. A német újraegyesítés költ-
ségeinek a finanszírozásához Németország magas alapkamaton vont be forrásokat, amely 
a német márka felértékelődéséhez és a dollár leértékelődéséhez vezetett. 1992-ben a brit 
font és az olasz líra is kilépett az ERM-ből, és a tagállami valutákat sorra leértékelték. Egy 
ideig úgy tűnt, hogy a francia frank is kilép az árfolyam-mechanizmusból, amely az EMS 
végét jelentette volna, ezt azonban a németek segítsége miatt sikerült elkerülni. A valuta-
válság következtében a tagállamok az EMS árfolyam-lebegtetési sávját 1993-ban az eddigi 
±2,5%-ról ±15%-ra tolták ki, amely gyakorlatilag szabad lebegtetést biztosított a tagálla-
moknak, és jelentős visszalépés volt az eredetileg kialakított struktúrához képest.

A tagállamok a fenti körülmények ellenére elkötelezték magukat amellett, hogy 1994-
ben elindítják a GMu második szakaszát. A konvergenciakritériumok betartása azonban 
szinte valamennyi tagállamban nehézséget okozott. Görögország, Spanyolország, Olaszor-
szág és Portugália számára mind a négy konvergenciakritérium betartása problémás volt, 
de majdnem az összes többi tagállam küszködött a konvergenciakritériumok teljesítéséért. 
Luxemburg volt az egyetlen tagállam, amely mind a négy kritériumot teljesítette. Németor-
szág, amely annak idején síkraszállt a szigorú konvergenciakritériumokért, maga sem telje-
sítette a deficitkritériumot. Az is paradoxonként értelmezhető, hogy a GMu-ból kimaradó 

59  DuFF, Andrew: Ratification in DuFF, Andrew – PINDER, John – PRyCE, Roy: Maastricht and 
Beyond. Building the European Union. London and New york, 1994, Routledge, 63.
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Dánia teljesítette volna azokat.60 A nehézségek miatt a tagállamok szerették volna a har-
madik szakasz beindítását halasztani, erre azonban csak a szerződés módosítása adott vol-
na lehetőséget, amely a folyamatban levő ratifikációs nehézségek láttán senkinek sem lett 
volna érdeke. Így a tagállamok inkább a kritériumok áldozatok árán történő megvalósítása 
mellett döntöttek. A GMu 1994-től 1999-ig tartó második szakasza tulajdonképpen arról 
szólt, hogy a tagállamok megszorító intézkedések árán hatalmas erőfeszítéseket tettek azért, 
hogy képesek legyenek a maastrichti kritériumoknak megfelelni, melynek következtében 
a tagállamok gazdaságai is közelebb kerültek egymáshoz. Ennek ellenére nyitott kérdés 
maradt, hogy mely tagállamok tudnak majd a GMu harmadik szakaszában is részt venni. 
Az Európai Monetáris Intézet a tervek szerint felállt, elnöke a magyar származású belga 
közgazdász Alexandre Lamfalussy lett, akinek jelentős szerepe volt a tagállamok jegybanki 
tevékenységének az összehangolásában, és így a GMu harmadik szakaszának az előkészí-
tésében. Az évtized derekán született döntés arról, hogy a közös valuta neve euró lesz.61 Az 
uniós polgárok bevonásával és a legnagyobb nyilvánosság előtt folyt az euró bankjegyek és 
érmék tervezése. A közös pénz, az euró kivitelezésében is végül a nemzeti és az uniós szim-
bolika együttesen jelent meg: az érmék egyik oldalán nemzeti, másik oldalán uniós mintázat 
szerepel. A tagállami hatáskör alá tartozó nemzeti gazdaságpolitikák összehangolásának és 
koordinációjának a feladatát továbbra is az ECOFIN Tanácsa látta el.62 A második szakasz 
megmutatta, hogy a tagállamok egy részének a költségvetési fegyelem betartása gondot 
okoz, ezért 1997-ben létrehozták a Stabilitási és Növekedési Paktumot, amelynek feladata 
a tagállami költségvetési politikák szabályozása és végrehajtásának ellenőrzése. A harma-
dik szakaszt előkészítő munkálatok között az Európai Központi Bank felállítása és elnöké-
nek a személye körül bontakozott ki a legnagyobb vita a tagállamok között. A tagállamok 
mintha elfelejtették volna, hogy az EKB függetlensége a GMu alapja – így az EKB-ban 
a nemzeti érdekek egyáltalán nem jelenhetnek meg –, vérre mentő vitákat folytattak arról, 
hogy ki legyen az EKB első elnöke. A németek, hollandok és a belgák jelöltje az egykori 
holland pénzügyminiszter és jegybankelnök, Willem F. Duisenberg volt, míg a franciák a 
volt francia jegybankelnök, Jean-Claude Trichet-t szerették volna az EKB elnökének, annál 
is inkább, mert az EKB székhelye Frankfurtba került. Végül kompromisszumos megoldás-
ként abban egyeztek meg, hogy Duisenberget félidőben váltja majd Trichet. Az Európai 
Központi Bank még 1998-ban felállt, és arról is döntés született, hogy mely tagállamok 
léphetnek tovább az EMu harmadik szakaszába. Egyedül Görögország nem teljesítette a 
konvergenciakritériumokat, további három tagállam (Nagy-Britannia, Dánia, Svédország) 
pedig inkább a kívülmaradás mellett döntött.

60  A konvergenciakritériumok teljesíthetősége a makrogazdaság számos kérdését veti fel, ugyanis 
sokszor áll elő helyzet, hogy az egyik cél elérése csak a másik kárára valósítható meg. Számos kritika 
érte a GMu-t amiatt is, hogy a konvergenciakritériumok teljesítése a többi makrogazdasági telje-
sítménymutatóra (gazdasági növekedés, reáljövedelmek és munkanélküliség) lehet negatív hatással. 
Erről bővebben lásd PALáNKAI Tibor: Az európai integráció gazdaságtana. Budapest, 1995, Aula, 
309–316. 

61  1995-ben az Európai Tanács ülésén döntöttek az egységes valuta nevéről és a harmadik szakasz 
tennivalóiról.

62  A franciák ugyan szerették volna, ha a GMu mellé az unió létrehozza „gazdasági kormányza-
tát” is, ez azonban nem valósult meg. Az ECOFIN Tanácsában a tagállamok gazdasági- és pénzügy-
miniszterei vesznek részt.
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8.3. Bővítés 

A kilencvenes években az Európai unió amellett, hogy az integráció mélyítésének nehézsé-
geivel volt elfoglalva, a bővítés új típusú kihívásaival is szembesült. Ez utóbbi a kilencve-
nes években három különböző formában jelentkezett. Egyrészt a Szovjetunió összeomlása 
a semleges, EFTA-tagországok kötelezettségvállalásait felbontotta, így ezek az országok 
valamilyen szorosabb együttműködésre, némelyikük teljes jogú tagság elérésére töreked-
tek. Másrészt, a szocialista tervgazdasági rendszerek és kommunista diktatúrák alól felsza-
badult kelet-európai országokban a kilencvenes évek elejének általánossá vált szlogenje, 
a „vissza Európába” mutatta, úgy gondolták, elérkezett az idő a történelmi igazságtételre 
és visszatérésre az európai történelem fő vonulatába, ezért mihamarabbi teljes jogú tagság 
elnyerését célozták meg. A harmadik a mediterrán országok, Ciprus, málta és Törökország 
– az utóbbi esetében már régóta terítéken levő – uniós csatlakozási szándéka volt. A három 
kihívásra azonban az Európai unió eltérő válaszokkal szolgált.

Északi országok

A határok nélküli egységes belső piac megvalósítása, amelynek céldátuma 1992. december 
31-e volt, az EK gazdaságához szorosan kötődő EFTA-tagállamok körében már a nyolcva-
nas évektől felvetette egy szorosabb kapcsolat kialakítását a Közösséggel. Az EFTA-tag-
államok ugyanis nem szerettek volna versenyhátrányba kerülni az EK-tagokkal szemben, 
azáltal, hogy kimaradnak az egységes belső piacból. Annak ellenére ugyanis, hogy az EF-
TA-tagok még a hetvenes években bilaterális szabadkereskedelmi megállapodásokat kö-
töttek a Közösséggel, gazdasági érdekük úgy kívánta, hogy ennél szorosabb kapcsolatokat 
alakítsanak ki az EK-val. 
Jacques  Delors még a rendszerváltás előtt szorgalmazta, hogy ez az együttműködés 

közös döntéshozatalra és közös intézményekben történő együttműködésre is terjedjen ki. 
Akkor azonban még a semleges államok (Finnország, Ausztria, Svédország) nem fűzhették 
szorosabbra a kapcsolataikat a tizenkettekkel. A rendszerváltás után azonban megváltozott 
a helyzet. 1989-től megkezdődhettek a tárgyalások egy speciális kapcsolatrendszer létesí-
tésére az EFTA-államokkal. 1992 májusában az Európai Közösség és az EFTA megálla-
podást írtak alá az Európai Gazdasági Térség (EGT) létrehozásáról.63 Az EGT valójában 
az egységes belső piac vívmányai jelentős részének a kiterjesztését jelentette az EFTA-ra, 
megmaradva a szabad kereskedelmi övezet integrációs szintjén, és nem tartalmazta az EK 
intézményeiben és döntéshozatalában történő részvételt sem. Az agrárpolitika, a gazdasági 
és monetáris politika, a közös kül- és biztonságpolitika, valamint a bel- és igazságügyi 
együttműködés nem szerepeltek benne, de a kutatás, a környezetvédelem és a szociálpoliti-
ka terén az EGT-megállapodás laza együttműködést foglalt magában. A megállapodás nem 
írta elő az EFTA részvételét az EK közös költségvetésében, csak némi pénzügyi segítség-
nyújtást a fejletlen közösségi régiók felzárkóztatására. Az EGT tehát egy „sajátos konfigu-

63  Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 1994-ben lépett hatályba Svájc nélkül. 
Svájc ugyanis egy 1992-es népszavazáson az EGT ellen szavazott.
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ráció” volt, amely átmenetet képezett a társulás és a teljes tagság között.64 Az EGT átmeneti 
jellegét igazolta az is, hogy az EFTA-tagállamok – Ausztria, Finnország, Svédország, Nor-
végia, Svájc – még a megállapodás aláírása előtt bejelentették a csatlakozási szándékukat, 
és kérték felvételüket az Európai Közösségbe.65

A csatlakozási tárgyalások gyorsított menetben zajlottak. Ennek legfőbb oka az volt, 
hogy az EFTA tagállamai fejlett piacgazdaságok voltak demokratikus berendezkedéssel és 
Norvégia, valamint Svédország esetében jóval az uniós átlag feletti egy főre eső GDP-vel. 
A tizenkettek politikusai és lakosságára számára is könnyen eladható volt az északi államok 
csatlakozásának támogatása. A csatlakozási tárgyalások során ennek ellenére akadt egy-két 
vitás kérdés. Az agrárpolitika, a regionális politika és a halászati kvóták hatalmas vitákat 
váltottak ki a skandináv államok és az EK között. A meglevő rendszerben ugyanis az EK-
nak a túl magas helyi mezőgazdasági árakat kellett volna finanszíroznia, az egy főre jutó 
magas GDP miatt azonban a skandináv államok alig részesülhettek volna a regionális poli-
tika forrásaiból. A közös költségvetésnek viszont nettó befizetőivé váltak volna. Norvégia a 
hetvenes években kialakított azon álláspontján sem változtatott, hogy nem akarja megnyitni 
a vizeit a mediterrán tagállamok hajói előtt. Végül átmeneti időszakok meghatározásával 
és derogációkkal sikerült a vitákon felülkerekedni, és 1994-re lezárni a csatlakozási tárgya-
lásokat.

Az Eu intézményrendszere azonban nem tudta követni a politikai akarat gyors tempóját 
a csatlakozási tárgyalások mihamarabbi befejezésére. A tizenkettek közül Németország, a 
Benelux államok, Nagy-Britannia és Dánia is különös vehemenciával támogatták a csat-
lakozást.66 Csupán a délieknek, Spanyolországnak és Portugáliának voltak fenntartásaik 
a skandináv érdekeknek az unióban a jövőben várhatóan hangsúlyosabb megjelenésével 
szemben. Problémát okozott a tanácsi szavazati arányok kialakítása, ugyanis a megnöveke-
dett taglétszám a blokkoló kisebbség szavazati számát is növelte volna. Ezért a spanyolok 
és a britek is indítványozták, hogy a blokkoló kisebbség szavazati számát csökkentsék le. 
Az 1994-es tanácsi döntés értelmében megszületett ioanninai kompromisszum értelmében, 
annak ellenére, hogy egy minősített többséggel hozott döntést csak 26 szavazattal lehet 
elutasítani, ha 23-25 közötti ellenszavazat érkezik, akkor el lehet halasztani a döntést mind-
addig, amíg a tagállamok nagyobb része a döntés mellé áll. A csatlakozási szerződések 
Európai Parlament általi jóváhagyása is veszélyeztetve volt, mert a csatlakozáshoz szük-
séges intézményrendszeri reformok nem születtek meg. Ennek ellenére a közelgő európai 
parlamenti választások és a nemzeti kormányok nyomásgyakorlása hatására az EP jóvá-
hagyta a csatlakozási szerződéseket. Az EP feltételül szabta, hogy az intézményi reformok 
1996-ra kiírt kormányközi konferenciájának előkészítésébe bevonják az európai parlamenti 
képviselőket is.

A csatlakozásról szóló referendumokon Ausztria, Finnország és Svédország lakosságá-
nak többsége a csatlakozás mellett döntött. Norvégia azonban megismételte a hetvenes évek 

64  Az Európai Gazdasági térség mint sajátos konfiguráció leírását lásd bővebben in BALáZS Péter: 
Az Európai Unió Külkapcsolatai és Magyarország. Budapest, 1996, Közgazdasági és Jogi Könyvki-
adó, 272–275.

65  Svájc a csatlakozási kérelmét az EGT népszavazáson történt elutasítása után visszavonta.
66  Nagy-Britannia és Dánia esetében nem szabad elfelejteni, hogy a bővítéstől a mélyítés lassulását 

is várták. 
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eredményét, és igen magas választási aránnyal, világos „nemet” mondott a csatlakozásra. 
Ezért 1995. január elsején három tagállammal, Ausztriával, Finnországgal és Svédország-
gal bővült az Európai unió. 

Az Eu negyedik bővítése volt (és valószínűleg még egy ideig lesz is) az integráció tör-
ténetének legsimább bővítése. A tizenkettek polgárainak attitűdje is minden eddigi bővítési 
hullámot tekintve a legpozitívabb volt. Ennek legfőbb oka mindenképpen az, hogy a ti-
zenkettekhez politikailag és gazdaságilag is hasonló országok csatlakoztak, így nem kel-
lett kompromisszumot kötni a befogadás tekintetében. Ausztria, Svédország és Finnország 
esetében a régi tagállamok polgárainak jelentős többsége támogatta a csatlakozásukat. Tíz 
uniós polgárból 1994-ben hét vagy nyolc tartozott a támogatókhoz.67 Ugyanekkor a kelet-
közép-európai tagjelölteket, például Magyarország tagságát csupán 55%, Lengyelországét 
51%, a Cseh Köztársaságét pedig az uniós polgárok 49%-a támogatta.68

67  Norvégia támogatottsága is hasonlóan magas volt, de a norvégok az integráción kívül maradást 
választották.

68  A bővítés megítéléséről lásd bővebben KOLLER Boglárka: Nemzet, identitás és politika Euró-
pában. Budapest, 2006, L’Harmattan–Zsigmond Király Főiskola, 134–137.

1. térkép: Tizenötök, 1995
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A keleti bővítés a kilencvenes években

Az északi országok csatlakozásának gyors nyélbeütésével ellentétben a keleti bővítés mint-
egy 15 évet vett igénybe.69 Kelet-Európa mintha mindvégig egy másik bolygón lett volna, 
úgy került be hirtelen a bipoláris világrend összeomlásával ismét az európai politika spekt-
rumába.70 A csatlakozás tapasztalataival és tagságunk első öt évével a hátunk mögött ma 
már egyértelműen kijelenthető, hogy az Eu nem „gondolta végig” a folyamatot, nem volt 
róla széles körű vita, s igazából nem készült fel rá az intézményrendszer sem. Akkor miért 
kezdett bele egy elhúzódó és bizonytalan végkimenetelű folyamatba? Érdemes ezen elgon-
dolkodni akkor is, ha ma már természetesnek tűnik, hogy a hidegháború után a kontinens 
újraegyesüljön.71 A régi tagállamok kollektív identitásában gyökerező morális kötelezett-
ségvállalás ugyanis természetesnek vette Nyugat-Európa felelősségét a negyven évig ide-
gen fejlődési keretbe szorított kelet-európai országok jövőbeni sorsának alakulásáért. Ezt a 
morális felelősséget már a hatvanas évektől megjelenő számos nyilatkozatban fellelhetjük, 
és a csatlakozási folyamat 1989–2004-ig tartó tizenöt éve történéseinek is visszatérő eleme. 
A rendszerváltások közeledtével tovább sűrűsödtek az ilyen jellegű nyilatkozatok.72 1989-
ben Strasbourgban, az Európai Tanács ülésén rögzítették, hogy „a Közösség és a tagállamok 
teljes mértékben tudatában vannak annak a felelősségnek, amely rájuk nehezedik Európa 
történetének ezen döntő pillanatában. […] Az együttműködés akarata és lehetősége a kö-
zösségi politika alapvető eleme.”73 

A morális felelősségvállalás, a közös történelemi és kulturális gyökerek azonban nem 
feledtethették az Eu döntéshozóival, hogy az Európai uniónak nem állt érdekében a keleti 
bővítés. A kilencvenes évek elején, a gazdasági recesszióval, valutaválsággal és az Eu bel-
ső önmeghatározásának, valamint a közös külső hangjának a megtalálásával küzdő Európai 
unió egyszerűen nem tudta az energiáit egy olyan közös és komplex stratégiát, valamint 
kifinomult eszközörendszert igénylő kérdésre fordítani, mint a keleti bővítés. A morális fe-
lelősség azonban a teljes tehetetlenséget sem engedte meg. A G7-ek 1989-ben létrehozták 
a közép-, és kelet-európai országok gazdasági átalakulásának segítésére a PHARE-progra-
mot,74 amely az Európai Bizottság irányítása alá került. A francia elnök Mitterand javasla-
tára ezzel összhangban 1990-ben felállították az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankot 
(EBRD), amelynek célja, hogy segítséget nyújtson a kelet-közép európai országoknak a 
piacgazdaságra való áttérésben.

69  A keleti bővítés folyamatát a másfél évtizedes időtartam miatt két részre bontva a 8. és 9. feje-
zetben tárgyaljuk.

70  DINAN, Desmond: Europe recast. A history of European Union. Boulder London, Colorado, 
2004, Lynne Rienner Publishers, 272.

71  ARATó Krisztina: Sobering after a „grim wedding” – a realistic evaluation of Hungary’s 
Accession to the European Union. In Euroscepticism and European Integration. Ed. by ARATó 
Krisztina – KANIOK, Petr. Zagreb, 2009, CPI-Znastveni Forum, 97–118.

72  I. m. 97–118.
73  European Council. Presidency Conclusions. Strasbourg, 1989. december 8–9. Bulletin of the EC.
74  PHARE jelentése: Pologne-Hongrie, Aide à la Reconstruction Economique (Lengyelország és 

magyarország, Segítségnyújtás a Gazdasági Újjáépítéshez). Az eredetileg Lengyelország és Magyar-
ország megsegítésére létrejött alap forrásai később a többi kelet-európai ország számára is elérhetővé 
váltak.
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A következő lépés az Európai Megállapodások megkötése volt 1991-ben Magyarország-
gal, Lengyelországgal, Csehországgal és Szlovákiával. Később Bulgáriával, Romániával, 
a Balti-államokkal és Szlovéniával is kötött az Eu hasonló megállapodásokat. Az Európai 
Megállapodások olyan aszimmetrikus társulási megállapodások voltak, melyek az ipari ter-
mékek szabad kereskedelmének megteremtését úgy valósították meg, hogy az unió vállal-
ta, hogy gyorsabban bontja le a kereskedelmi korlátokat, mint a társult országok. Az Euró-
pai Megállapodásokban ezenkívül szerepelt a többi tényező (tőke, szolgáltatás, munkaerő) 
szabad áramlásának fokozatos megvalósítása is. A tizenötök morális felelősségvállalásáról, 
de a valódi érdekek hiányáról szóló eddigi érvelésünket is alátámasztja az a tény, hogy az 
Európai Megállapodások sajátossága volt, hogy az unió semmilyen kötelezettséget nem 
vállalt a későbbi tagságra.

Annak ellenére, hogy a Római Szerződés rendelkezett arról, hogy az EGK nem zárt klub, 
és lehetőséget teremtett a későbbi bővítésekre, a kelet-európai országok konkrét feltétele-
ket szerettek volna az Eu-tól e tekintetben kicsikarni. Az unió sokáig vonakodott ettől, 
de 1993-ban a koppenhágai Európai Tanács ülésén meghatározta a csatlakozás feltételeit, 
melyek azóta az ún. koppenhágai kritériumokként váltak ismertté. A stabil, demokratikus 
berendezkedés (1), működő piacgazdaság (2) és az alkalmasság arra, hogy a tagország a 
közösségi vívmányokat, az acquis  communautaire-t, beleértve az éppen megvalósítandó 
gazdasági és monetáris unió szabályait is adaptálja (3). Az Európai unió azonban ezen kí-
vül a kelet-európai államok csatlakozását intézményi reformok megvalósításához is kötötte. 
A feltételesség tehát minden dimenzióban megjelent a koppenhágai kritériumokban. Az 
„akkor, ha…” feltétel vonatkozott az (1) és (2) kritériumok teljesítésére, amely a tagjelöl-
tektől függött, de a (3) és a külön megfogalmazott intézményi reform szükségessége már 
olyan feltételek voltak, amelyek a tizenötök és az integráció további fejlődésével voltak 
szoros összefüggésben. 

A tagjelöltek kitörő örömmel fogadták a koppenhágai kritériumok megfogalmazását, hi-
szen végre konkrét feladatokat olvastak ki belőlük. Azzal csak később szembesültek, hogy 
a megfogalmazott kritériumokból a csatlakozási feltételek mozgó célpontként (moving 
target)  történő megjelenítése adódik majd. Ez a mozgás egyrészt abban nyilvánult meg, 
hogy az Eu belső politikái jelentős változáson mentek keresztül az 1990-es években, s 
felgyorsult a szabályozás folyamata a versenypolitika, a környezetvédelem, a szociális sza-
bályozás és egyéb szakpolitikai területeken. A csatlakozni kívánó országoknak a változó 
acquis communautaire-t folyamatosan nyomon kellett követniük és alkalmazniuk. A mozgó 
célpont problémájának másik értelmezése szerint a Koppenhágában megfogalmazott csat-
lakozási kritériumok konkrét tartalmi értelmezése olyannyira önkényes, hogy egyes közös-
ségi szereplők eltérő módon értelmezték azokat.75

A tizenötökön belül a bővítés megítélése eltérő volt. A tagállamok vezetői közül egyedül 
Helmut Kohl állt ki nyíltan a visegrádi államok csatlakozása mellett, főleg amiatt, mert 
Németország hálás volt Magyarország segítségnyújtásáért a német egység megteremtésé-
ben. A Benelux államok és az északiak is támogatták a bővítést, az utóbbiak különösen a 
balti államok csatlakozását. Nagy-Britannia is bővítéspárti volt, mert úgy gondolta, hogy ez 

75  GRABBE, Heather: The Eu’s Transformative Power. Europeanization Through Conditionality 
in Central and Eastern Europe. Palgrave studies in European union politics London, 2006, . Palgrave 
macmillan, 32. 
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lassíthatja, illetve megakadályozhatja az Eu föderális irányba történő „mélyítését”. Fran-
ciaország számára nyilvánvaló volt, hogy az ország geostratégiai helyzetére inkább negatív, 
mint pozitív hatással lesz a bővítés, és a franciák számára fontos KAP működtetése miatt is 
fenntartásaik voltak, de a hivatalos fórumokon a csatlakozás támogatásáról biztosították a 
többi tagállamot. A déli államok a strukturális alapok forrásait féltették az alacsony gazda-
sági fejlettségű keletiektől. 

Az Eu intézményei közül a legfőbb döntéshozó szerv, a Tanács számára nem a keleti bő-
vítés volt az elsődleges prioritás a kilencvenes években. Az EP általában bővítéspárti volt, 
de szerepe inkább csak magasztos nyilatkozatok megfogalmazására korlátozódott. Az igazi 
munkát a Bizottság végezte. E tekintetben meg kell említeni, hogy a mélyítés iránt olyany-
nyira elkötelezett és az integráció történetének talán leghíresebb bizottsági elnöke, Jacques 
Delors közömbös volt a bővítés iránt, és úgy kezelte a folyamatot, amely elkerülhetetlen, de 
nem prioritás. A kevésbé karizmatikus és később korrupciós botrány miatt távozó Jacques 
Santer a bővítés véghezvitelét jobban felkarolta. 

Az Európai unió keleti bővítésének stratégiai hiányosságaira mutat rá az Európai Bizott-
ság megnövekedett szerepe és felelőssége a folyamatban. Jogi értelemben a Bizottságnak 
nincs szerepe a bővítési folyamatban: bilaterális kormányközi konferencia formájában zaj-
lanak a tárgyalások, s egyik oldalon a tagállamok minden egyes kérdésben közös álláspon-
tot fogadnak el, melyet a tárgyalófél-tagjelölt országgal egyeztetnek. A Bizottság ebben a 
szereposztásban előkészítő-facilitátor szerepet játszik: segít elkészíteni a közös álláspontot, 
ismeri a tagjelölt ország problémáit, és közvetít a partnerek között. A keleti bővítés csatla-
kozási tárgyalásai során azonban a Bizottság szinte főszereplővé lépett elő. Ennek elsőd-
leges oka az, hogy az Európai unió döntéshozói – a Tanács, vagyis a tagállamok – nem 
alakítottak ki közös stratégiát arra vonatkozólag, hogy hogyan kezeljék a térséget 1989 
után. A tagállamok egy része nem volt hajlandó elkötelezni magát a keleti bővítés mellett, 
így a legoptimálisabb megoldás az volt, hogy a Bizottságot bízzák meg a folyamat me-
nedzselésével.76 Ennek következtében azonban a tárgyalások előkészítése és levezénylése 
óhatatlanul technikai szintre csúszott – amely egyébként természetes –, csakhogy politi-
kai iránymutatás nélkül, amelynek az lett a következménye, hogy a Bizottság számos kér-
désben inkonzisztens álláspontot képviselt. Számos szakpolitika esetén tapasztalható volt, 
hogy a tárgyalások során ugyanarról a kérdéskörről különböző főigazgatóságok különböző 
álláspontokat fogalmaztak meg, így nehéz volt hozzájuk alkalmazkodni. Olyan is előfordult 
– például a regionális politika esetében –, hogy a bizottság a tárgyalások időben elkülönülő 
szakaszaiban eltérő álláspontokat, elvárásokat fogalmazott meg.77 

A keleti bővítés menedzselésében a legjelentősebb probléma az volt, hogy az Eu a 15 
év alatt nem alakított ki egy koherens stratégiát, amely összeegyeztette volna az Eu céljait, 
jövőképét a bővítés kihívásaival. Ágh Attila egyenesen úgy érvel, hogy a keleti bővítés az 

76  I. m. 25–29. 
77  A tárgyalások első szakaszában a Bizottság szorgalmazta a szubnacionális szintű, regionális vá-

lasztott testületek kialakítását, mely téma egyébként nem uniós kompetencia. A tárgyalások végső fá-
zisában azonban – a strukturális alapok támogatásainak hatékony felhasználását elősegítendő – ezzel 
ellentétes, központi irányítású ágazati programok kialakítását szorgalmazta. Lásd HuGHES, James 
– SASSE, Gwendolyn – GoRDoN, Claire: Conditionality and Compliance in the EU’s Eastward 
Enlargement: Regional Policy and the Reform of Sub-national Government. Journal of Common 
Market Studies, Vol. 42, No. 3, 523–551. 
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Európai unió számára sohasem volt prioritás, még akkor sem, ha rövid időre és bizonyos 
döntési pontokon átmenetileg előtérbe került.78 Ilyen történelmi pillanat volt például az Eu-
rópai Tanács 1994-es esseni ülése, melyen a tagállamok előcsatlakozási stratégiáiról döntöt-
tek, de az Európai Tanács 1997. decemberi luxemburgi ülése is, ahol az Európai Bizottság 
kedvező országvéleménye79 alapján döntöttek arról, hogy öt kelet-európai (Magyarország, 
Lengyelország, Csehország, Szlovénia, Észtország) országgal valamint a mediterrán Cip-
russal megkezdődhetnek a csatlakozási tárgyalások. Hasonló történelmi pillanat volt az is, 
amikor a Santer Bizottság 1997 nyarán bemutatta az Agenda 2000 elnevezésű reformcso-
magot, amely kísérletet tett az új évezred kihívásainak megfelelő jövőkép felvázolására, és 
amelyben már szerepeltek a csatlakozásra váró tagállamok is. 

A keleti bővítés folyamatának elemzésével foglalkozó szerzők egyetértenek abban, hogy 
az uniós bővítési stratégia hiánya leginkább a differenciálás elvének használatában mutatko-
zott meg. A differenciálás elve azt jelentette, hogy a tagállamok teljesítményének fokozatos 
nyomon követése és a megfogalmazott országvélemények alapján csak a legfelkészülteb-
bek kerülhetnek be a bővítés első körébe, a többiek várólistára kerülnek. Az Agenda 2000 
pénzügyi perspektívája és az Európai Tanács luxemburgi döntése 1997-ben is megerősítette 
ennek az elvnek az alkalmazását. Később azonban az Eu változtatott a koncepción. Az 1999-
es helsinki csúcs döntése szerint öt további csatlakozásra váró állam is megkezdhette a tár-
gyalásokat, de a differenciálás elve változatlanul megmaradt. A régióban ennek megfelelően 
versenyszemlélet uralkodott el, melyet talán Vaclav Klaus cseh kormányfőként fogalmazott 
meg a legélesebben. Nem regionális szövetségesek, hanem versenytársak tárgyaltak, akik 
különböző tárgyalási stratégiákkal (alkalmazkodóbb vagy „keményebb”) igyekeztek céljai-
kat elérni.80 Ennek következménye volt, hogy a szubregionális integráció keretein belül meg-
valósított összefogás és együttes érdekérvényesítés nem lehetett sikeres.81 

A mediterrán bővítés 

A kelet-európai országokon kívül három mediterrán ország is jelezte csatlakozási szándékát 
az uniónak: Ciprus, Málta és Törökország. Ciprus és Málta 1990-ben nyújtotta be csatla-
kozási kérelmét az Európai Közösségnek. Ciprus esetében az Európai Bizottság kedvező 
véleménye miatt meg is kezdődhettek volna a csatlakozási tárgyalások még az északi hul-
lámmal egy időben. A sziget megosztottsága azonban megakadályozta ezt. Az uniós tag 

78  ÁGH Attila: Magyarország az Európai Unióban. Az aktív Európa-politika kezdetei. Budapest, 
2006, Századvég, 11. BKF Tankönyvek.

79  A Tanács felkérésére az Európai Bizottság ún. avist (országvéleményt) készít, amelyben értékeli 
a tagállamok cstalakozási felkészültségét.

80  ARATó Krisztina: Sobering after a „grim wedding” – a realistic evaluation of Hungary’s 
Accession to the European Union. In Euroscepticism and European Integration. Ed. by ARATó 
Krisztina – KANIOK, Petr. Zagreb, 2009, CPI-Znastveni Forum, 97–118.

81  Ilyen volt az ún. Közép-európai Kezdeményezés, mely Olaszországon, Ausztrián és Jugoszlávián 
kívül eleinte csak Magyarországot foglalta magában, de 1989-ben csatlakozott hozzá Lengyelország 
és Csehszlovákia is. Szubregionális együttműködés volt az 1991 óta működő Visegrádi Együttmű-
ködés is, amely Magyarország, Lengyelország és Csehszlovákia tagságával indult, majd több régiós 
ország is csatlakozott hozzá. 
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Görögország felkarolta a Délen görögök lakta sziget csatlakozását, és azzal fenyegetőzött, 
hogy az egész bővítést megvétózza abban az esetben, ha Ciprus nem kerül be a csatlako-
zás első körébe tartozó országok közé. Ezért, amint arról a keleti bővítés kapcsán fentebb 
írtunk, 1997-ben, a luxemburgi döntésnek megfelelően Ciprus is bekerült azon országok 
közé, amelyekkel megkezdődhetnek a csatlakozási tárgyalások.

Málta uniós tagságának története kissé másképp alakult. A csatlakozási kérelem benyúj-
tása után a hatalomba visszatérő munkáspárti kormány úgy gondolta, hogy a korábban a brit 
birodalomba tartozó sziget részéről nem lenne szerencsés, ha csatlakozna az Európai unió-
hoz, amely a szuverenitása egy részének a feladását jelentené ismét.82 1996-ban a munkás-
párti kormány visszavonta Málta csatlakozási kérelmét, melyet az 1998-tól hatalomba ke-
rült konzervatívok nyújtottak be 1998-ban újra. Az Európai Bizottság kedvező véleménye 
miatt, az 1999-es helsinki döntés értelmében Málta is bekerült azon országok közé, akikkel 
megkezdődhettek a tárgyalások. Ez a döntés azt is eredményezte, hogy a nyolc kelet-eu-
rópai ország, valamint Ciprus és Málta együtt csatlakoztak az új évezredben az unióhoz.

Törökország sorsa teljesen más. Törökország már az ötvenes évek végén jelezte a hatok-
nak, hogy részt szeretne venni az EGK-ban, és 1963-ban társult státust is kapott. Ennek el-
lenére az EK a nagy lélekszámú, földrajzi fekvését tekintve nagyobb részben nem európai, 
szegény és a kurd kisebbséggel nem megfelelően bánó, muszlim vallású ország tagságát jó 
ideig nem is szerepeltette a napirendjén. Annak ellenére nem, hogy Törökország Európa és 
ázsia közötti fekvése stratégiai szempontból fontos lehet, valamint hosszú távon a hatalmas 
és a nyugat-európai államokkal ellentétben fiatal lakossággal rendelkező ország tagsága 
gazdasági szempontból is kedvező lehet az Eu-nak. Törökország 1987-ben nyújtotta be 
a csatlakozási kérelmét az Európai Közösségnek. Az Európai unió azonban nem siettette 
csatlakozást, és a luxemburgi döntés értelemében Törökország nem szerepelt azon országok 
között, akikkel megkezdődhetnek a csatlakozási tárgyalások. Törökország sérelmezte, hogy 
a ciprusi tagság esetén az Eu nem vette figyelembe a sziget megosztottságát, és nem kérdő-
jelezte meg a ciprusi kormány hatáskörét abban, hogy az egész sziget nevében tárgyaljon az 
Eu tagság elnyeréséért. Ennek oka elsősorban az uniós tag Görögország nyomásgyakorlása 
volt. A luxemburgi döntés után, Törökország úgy érezte, hogy diszkriminálják, és ezért a 
külön számára 1998-ban létrehozott Európai Konferencia intézményének első ülésén sem 
vett részt. A török felháborodás és a diplomáciai nyomásgyakorlás miatt végül 1999-ben 
Törökország is hivatalos tagjelöltstátust kapott, de az Európai unió azt is nyilvánvalóvá 
tette, hogy az Eu következő, nagyszabású bővítésében Törökország még biztosan nem ve-
het részt. 

8.4. Elszalasztott lehetőség: az Amszterdami Szerződés

már a Maastrichti Szerződés rendelkezett arról, hogy az intézményi reformok kidolgozá-
sára 1996-ban újabb kormányközi konferenciát kell összehívni,83 amelynek fő missziója az 
intézményrendszer átalakítása és alkalmassá tétele a húsz vagy annál is nagyobb taglétszá-
mú Európai unió számára. Az Amszterdami Szerződés legfőbb eredményei azonban nem 

82  Málta 1974-ben döntött a köztársasági államforma mellett.
83  Mastrichti Szerződés, N Cikk. Official Journal of the European Community, 92/C 224/1.
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az intézményi reformokkal kapcsolatosan születtek. Az olasz, ír és holland elnökség alatt 
1996-ban összehívott torinói kormányközi konferencia elkészítette az alapszerződéseket 
módosító új szerződést, melyet az Európai Tanács döntése után, 1997 októberében írtak alá 
a tagállamok képviselői. 

Az intézményi reformok területén a legjelentősebb megtárgyalandó ügyek az alábbiak 
voltak: a minősített többségi szavazás kiterjesztése újabb területekre, valamint a tanácsi 
szavazatok újrasúlyozása úgy, hogy az Eu döntéshozatala működőképessé váljon egy ki-
bővített unióban is; az Európai Parlament jogalkotói hatáskörének a kiterjesztése, valamint 
az Európai Bizottság oly módon történő átalakítása, hogy minden tagállam csak egy biztost 
küldhessen az intézménybe.84 A tárgyalások során nyilvánvalóvá vált, hogy az intézményi 
reformok kérdése megosztja a tagállamokat. Az eddigi gyakorlat szerint az Európai Bizott-
ságba a nagyok két, a kisebbek egy biztost küldhettek. A kisebb tagállamok számára tehát 
az egy biztos – egy ország szabály elfogadható lett volna, de a nagyok, például Németor-
szág vagy Olaszország ezt sérelmezték. A franciák más oldalról közelítették meg a kérdést, 
és egy kicsi, 10 vagy 12 fős bizottságot javasoltak úgy, hogy abban nem lenne minden or-
szágnak biztosa. Ennek az a ki nem mondott feltételezés volt az alapja, hogy Franciaország 
mindenképpen küldhet biztost.85 A nagyok attól is tartottak, hogy az unió legfőbb döntés-

84  LODGE, Juliet: Intergovernmental Conferences and European Integration: Negotiating the 
Amsterdam Treaty. Kluwer Law International, Hollandia, 1998, 353.

85  DINAN, Desmond: Europe recast. A history of European Union. Boulder London, Colorado, 
2004, Lynne Rienner Publishers, 286.
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hozó szervében, a Tanácsban is gyengülhet a súlyuk, ha sok kis állammal (Lengyelország 
kivételével az 5+1-ek közül mind kis állam volt) bővül az unió. Ezért ragaszkodtak ahhoz, 
hogy mielőtt még a tanácsi minősített többségi döntéshozatalt újabb területekre kiterjesz-
tenék, vezessék be az ún. kettős többség elvét, amely nemcsak a szavazatszámokat, hanem 
az országok népességszámát is figyelembe veszi. Az Amszterdami Szerződés végül is né-
hány területre kiterjesztette a minősített többségű tanácsi döntéshozatalt, de nem rendelkezett 
sem a tanácsi szavazatok újrasúlyozásáról, sem a biztosok számának átalakításáról. Az Eu 
demokratizálásának irányába ható néhány szerényebb döntés született az EP-vel kapcsolato-
san. Az Amszterdami Szerződés új területeket vett be az együttdöntési eljárás alá, valamint 
egyszerűsítette az eljárás módját is. Ezenkívül az Európai Bizottság elnökének személyéről 
történő döntést immár az Amszterdami Szerződés módosításának értelmében az EP nemcsak 
véleményezi, hanem ő is hagyja jóvá, és a biztosok személyéről is konzultál a Bizottsággal. 
A döntéshozatal hatékonyságának védelmében a kibővített Európai Parlament taglétszámát 
az Amszterdami Szerződés hétszáz főben maximálta. Összességében elmondható, hogy az 
Amszterdami Szerződés nem rendezte az intézményi kérdéseket; nem sikerült olyan refor-
mokat végrehajtania, amelyek képessé tennék az Eu intézményrendszerét új tagállamok 
befogadására. Ezek a nyitva hagyott kérdések az ún. amszterdami maradékok, melyekkel 
majd az új évezred Nizzai Szerződése foglalkozott megint.

Az Amszterdami Szerződésnek a fő misszióját tehát nem sikerült teljesítenie – amely 
az ajtón kopogtató tagjelölt államoknak volt igazán fájdalmas –, ennek ellenére érde-
mes a szerződésnek az Eu továbbfejlődése szempontjából előremutató néhány elemét 
be mutatnunk.

Az Eu demokratikus legitimitásának megteremtése felé vezető úton különös jelentősé-
ge van annak, hogy megteremtődik-e egy közvetlen kapcsolat az Eu és a polgárai között. 
Az Eu ez irányú elkötelezettségét jelzi, hogy az Amszterdami Szerződés második fejezete 
az „unióról és polgárairól” szólt. Svédország, Dánia, Finnország kiálltak amellett, hogy a 
polgárokat leginkább érintő ügyeket – egészségügy, foglalkoztatáspolitika, fogyasztóvé-
delem – vonják közösségi hatáskör alá. A foglalkoztatáspolitika önálló fejezetként került 
be a szerződésbe. További előrelépésként értékelhető, hogy a Nagy-Britanniában újonnan 
megválasztott munkáspárti Tony Blair támogatását elnyerve, a szociálpolitikáról szóló jegy-
zőkönyv önálló fejezetként bekerülhetett a szerződés törzsszövegébe. 

Az Európai unió közös külső hangjának, vagyis a közös külpolitika megteremtésének az 
irányába is történt néhány előrelépés. A közös kül- és biztonságpolitikában, a már meglevő 
közös álláspontok és közös akciók mellé az Amszterdami Szerződés létrehozta az ún. közös 
stratégiákat, amely azt jelenti, hogy a tagállamok ezentúl stratégiai szintű együttműködést 
valósítanak meg. A döntéshozatalban is változást hozott az Amszterdami Szerződés azzal, 
hogy a közös stratégiák kialakításánál továbbra is érvényben maradt az egyhangú döntés-
hozatal, de a közös álláspontok és közös akciók megvalósításakor már a Tanács is dönthet 
minősített többséggel. A szerződés azonban meghagyta a tagállamok lehetőséget arra, hogy 
amennyiben a nemzeti érdekeik úgy kívánják, akkor kérhetik az ügy Európai Tanács elé 
utalását, ahol a tagállamok már konszenzussal döntenek. Ez tulajdonképpen a luxemburgi 
kompromisszum kodifikálását jelentette ezen a területen. Az ún. konstruktív tartózkodás 
pedig arra teremtett lehetőséget, hogy az Eu akkor is megvalósítson közös akciót, ha abban 
nem minden tagállam, de a tagállamok többsége részt vesz. A tartózkodó tagállamnak csak 
olyan kötelezettséget kell vállalnia, hogy nem akadályozza a közös akció megvalósítását. 
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A döntéshozatalt megkönnyíti továbbá, hogy létrehozták a Tanács Főtitkársága alá rendelve 
az ún. Policy Planning and Early Warning Unitot, amely háttérmunkásként monitoring, 
elemzési és értékelési feladatokat lát el, és részt vesznek benne a Főtitkárság, az Európai 
Bizottság és a Nyugat-Európai unió képviselői is.

Az Amszterdami Szerződés által létrehozott főképviselő pozíció, melyet a Tanács főtit-
kára tölt be, szintén előrelépés, hiszen egy konkrét személyt nevez meg felelősként a közös 
kül- és biztonságpolitika irányításáért. A köznyelvben Mr. CFSP néven elhíresült pozíciót 
elsőként a NATO volt főtitkára, Javier Solana töltötte be 1999-től.

Az Amszterdami Szerződés leginkább a harmadik pillér alá tartozó bel- és igazságügy 
területén hozott újat. A polgárközelibb Unió megteremtésével összhangban az Amszterdami 
Szerződés meghirdette a „szabadság, biztonság és jog” térségének a megteremtését. Ennek 
megfelelően a korábban a harmadik pillér alá tartozó vízumpolitika, külső határellenőrzés, 
menekültügy, bevándorláspolitika és a polgári ügyekben történő együttműködés átkerültek 
az első pillérbe, vagyis ezek a politikák is „közösségi politikákká” váltak, amely azzal járt, 
hogy a tagállamok szuverenitásuk átruházásával az Eu intézményeibe delegálták a dön-
téshozatalt. Rendőrségi és büntető ügyekben történő igazságügyi együttműködés azonban 
továbbra is megmaradtak a harmadik pillérben, és szigorúan kormányközi kompetencia 
vonatkozik rájuk. A Maastrichti Szerződés által bevezetett modell harmadik pillérjének el-
nevezése „Bel- és igazságügyi együttműködés”-ről „Rendőrségi és igazságügyi együttmű-
ködés büntetőügyekben”-re változott. A szabadság, biztonság, jog térségének megteremtése 
jegyében az eredetileg az EK keretein kívül, 1985-ben létrehozott Schengeni Egyezményt 
az 1990-es Végrehajtási Egyezménnyel, továbbá a tagok együttműködése által létrehozott 
jogszabályok összességével együtt az Amszterdami Szerződés az acquis communautaire 
részévé tette, vagyis beemelte a közösségi joganyagba. Ez megerősítette a valóban hatá-
rok nélküli uniót, amelyen belül a személyek szabad mozgását semmi sem akadályozza, 
együtt járt azonban azzal is, hogy az unió külső határainak ellenőrzése szigorúbbá vált, és 
a taglállamok szorosabb együttműködését feltételezi.

Az Amszterdami Szerződés a flexibilitás-klauzula meghirdetésével a többsebességes Eu-
rópa megteremtését jelölte meg az integráció egyik lehetséges jövőbeli útjaként. A flexibili-
tás ugyanis mind az erősebb, mind a gyengébb együttműködést lehetővé teszi. Az ún. meg-
erősített együttműködés például azt jelenti, hogy amennyiben néhány tagállam úgy dönt, 
hogy egyes területeken szorosabb integrációt valósít meg, megteheti. Ennek fordítottja is 
igaz: a tagállamoknak lehetőségük van egy integrációs politikából vagy rendelkezés alól ki-
maradni. Sokan bírálták a flexibilitást a megfoghatatlansága miatt. Mások úgy vélték, hogy 
a flexibilitás nem egyeztethető össze az alapítóatyák Monnet és Schuman „egységes Euró-
pa” koncepciójával, és az európai egységfolyamat jövőjére nézve is negatív hatással lehet.

Az Amszterdami Szerződés ratifikációja során nem merült fel a szokásos tagállami bel-
politikai vitákon túl komolyabb probléma. Legfőképpen amiatt, hogy az intézményi kér-
déseket a szerződés nem rendezte, így a tagállamok számára az Amszterdami Szerződés 
nem keltette – elődjével a Maastrichti Szerződéssel ellentétben – azt a benyomást, hogy 
„történelmi jelentőségű” dokumentum született volna. A szerződés a tagállami ratifikációt 
követően, 1999-ben lépett hatályba.
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8.5. A Santer Bizottság és az Agenda 2000

A kilencvenes évek közepéig az integráció történetének leginkább karizmatikus és aktivista 
elnökei Walter Hallstein és Jacques Delors voltak.86 ők voltak azok, akik az Európai Bizott-
ságban az integráció jövőbeli kormányát látták, és akik tevékenységük során kiépítették és 
megerősítették az Európai Bizottság presztízsét a döntéshozatalban, valamint elérték, hogy 
kezdeményezésükre számos közösségi politika indulhasson útjára. Ennek megvalósítása 
azonban azt is jelentette, hogy időnként vérre menő csatározásokat folytattak a tagállamok 
kevésbé egységpárti politikusaival: Hallstein De Gaulle-lal és Delors Thatcherrel. éppen ezért 
várható volt, hogy delors 1994-es távozása után nem lesz könnyű megfelelő utódot találni az 
Európai Bizottság elnöki posztjára. A franciák és a németek Delors-hoz hasonló bizottsági 
elnököt szerettek volna, olyat, aki elkötelezettje az unió föderális irányban történő tovább-
fejlesztésének és előremutató javaslatok megvalósításának. A belga Jean-Luc Dehaene ilyen 
jelölt volt. A britek azonban éppen a Delors-i útról letérő és a tagállamok közötti döntésekhez 
pusztán asszisztáló Bizottságot szerettek volna létrehozni, ezért egy súlytalanabb, kevésbé 
ambiciózus jelöltet kerestek a bizottsági elnöki posztra. A luxemburgi Jacques Santer a brit 
miniszterelnök John Major számára is elfogadható volt, és a franciák és a németek is elfogad-
ták a jelölését. A személye körüli tagállami civakodás és az EP szerény többségű támogatása 
azonban már előrevetítette, hogy Santer nem léphet majd Delors nyomába.

Ennek ellenére a Santer Bizottság működése számos területen eredményes volt. A Bi-
zottság érdeme volt a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszának előkészítése és 
egy egységes európai foglalkoztatáspolitikai akcióterv kidolgozása is. Ezek azonban a Bi-
zottság későbbi botrányos lemondása miatt nem kaptak megfelelő figyelmet.87 

A Santer Bizottság a leginkább nagyszabású, és leginkább az integráció jövőbeni fej-
lődését meghatározó javaslata az ún. Agenda 2000 reformcsomag volt. Az Agenda 2000 
dokumentumot a Bizottság 1997 júliusában terjesztette az Európai Parlament elé, és az Eu-
rópai Tanács az 1999-es berlini ülésén döntött róla. Ebben a dokumentumban helyet kaptak 
a KAP és strukturális politikák reformjára vonatkozó javaslatok, valamint a költségvetés 
oly módon történő átalakítása, hogy annak pénzügyi perspektívájában már az új tagállamok 
előcsatlakozási támogatása is szerepelt. 

Az agrárpolitikában, az 1992-ben beindított reformfolyamat radikálisabb változatának 
megvalósítását javasolta a Bizottság.88 A tagállamok között azonban éles törésvonalak hú-

86  Mind a kettőt újraválasztották.
87  Az Európai Parlament folyamatosan kritizálta a Bizottságot a pazarló és átláthatatlan működési 

mechanizmusaiért. A botrány akkor robbant ki, amikor a Bizottság két biztosát, Edith Cressont részre-
hajlással, Manuel Marint pedig csalással vádolták. Az Európai Parlament bizalmatlansági indítványát 
ugyan túlélte, azonban az Európai Bizottság az őt ért kritikák és a megrendült bizalom miatt úgy 
döntött, hogy hivatali idejének letöltése előtt önként lemond. 

88  A McSharry Reformmal 1992-ben kezdődött meg a Közös Agrárpolitika átalakítása, amely ké-
sőbb elvezetett a 2003-as átfogó reformhoz. Az agrártermékek árát csökkentették, és bevezették az 
ún. jövedelemkompenzációs rendszert, amely azt jelentette, hogy a túltermelésre ösztönző és garan-
tált közösségi felvásárlásokra építő rendszert fokozatosan a termelők közvetlen jövedelemtámogatása 
váltja fel. Ezenkívül ösztönözték a termelőket a földek egy részének a termelésből történő kivonására, 
a korai nyugdíjbavonulásra, valamint környezetkímélő technológiák alkalmazására. Ezzel párhuza-
mosan a közös költségvetésen belül kis mértékben csökkent a KAP-ra fordított kiadások részesedése, 
de még a McSharry-reform után is ez maradt a legnagyobb tétel a büdzsében. 



8.5. A SANTER BIZOTTSáG ÉS AZ AGENDA 2000 227

zódtak a KAP megítélésében. A rendszer 
további változtatás nélküli fenntartásában 
a franciák voltak a leginkább érdekeltek, 
így ők védelmezték leginkább a KAP-ot. 
A németek, az Eu legnagyobb nettó befi-
zetőiként szerették volna lefaragni a közös 
mezőgazdasági politika költségeit. A bri-
tek, mivel számukra nem volt fontos a me-
zőgazdaság, a KAP átfogó reformja mellé 
álltak. A külső nyomás is a KAP reform-
jának irányába hatott. A kilencvenes évek 
elejétől a GATT-tárgyalásokon egyre több 
támadás érte a Közösséget a mestersége-
sen fenntartott magas agrárárak, a magas 
importvámok és a közösségi exporttámo-
gatások világpiaci hatásai miatt.89 A Santer 
Bizottság eredeti javaslatában a közvetlen 
jövedelemtámogatások ártámogatások he-
lyébe lépése, valamint az is szerepelt, hogy 
a KAP részesedése a közösségi költségve-
tésben jelentősen csökkenjen. Ezeket a javaslatokat a francia ellenállás miatt nem sikerült 
maradéktalanul megvalósítani, de azt például igen, hogy a költségvetés kiadási oldalán be-
lül a KAP-ra fordított összeg a 2004-es évtől már fokozatosan csökkenjen.

Az Agenda 2000 a hetvenes évek óta fokozatosan kiépült regionális politika haté-
konyabbá, igazságosabbá és eredményesebbé tételére is reformjavaslatokat fogalmazott 
meg.90 A támogatási célokat egyszerűsítették azzal, hogy összesen három célt határoztak 
meg: elsőként az olyan elmaradottabb régiók megsegítését, ahol a GDP az uniós átlag GDP 
75%-át nem éri el, másodikként azon régiók megsegítését, amelyek munkanélküliséggel 
küzdenek, harmadikként segítésnyújtást a régióknak abban, hogy a gazdasági változások 
strukturális kihívásaira hatékony válaszokkal tudjanak szolgálni. A kohéziós politika azok-
nak a tagállamoknak nyújtott segítséget, ahol a GDP az uniós átlag GDP 90%-át nem éri 
el. Ezzel elsősorban a GMu konvergenciakritériumainak a megvalósítását támogatta. Az 
Agenda 2000 reformjavaslatban a Santer Bizottság a strukturális alapok tevékenységének 
az egyszerűsítését, valamint a szubszidiaritás megvalósítását javasolta, amely azt jelentette, 
hogy ha lehetséges, akkor a koordináció és menedzsment helyi, regionális szinten valósul-
jon meg. 

89  A piaci liberalizáció jegyében a GATT 1995-ös uruguayi fordulóján megállapodás született ar-
ról, hogy az államok csökkentik a mezőgazdasági termékeik agrártámogatását, csökkentik az export-
támogatások szintjét és a támogatott termékek körét, valamint felszámolják az importot akadályozó 
nem vámjellegű korlátokat.

90  A regionális politika célkitűzéseinek a megvalósításához négy strukturális alap (Európai Re-
gionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap, Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia 
Alap Orientációs Szekciója, Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz) és a Kohéziós Alap áll az unió 
rendelkezésére.

Jacques Santer, 1994
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A közös költségvetés forrásoldalán is változások történtek. A saját források aránya – az 
alacsonyabb agrárárak és csökkenő importlefölözések miatt – a bevételi oldalon tovább 
csökkent. Valamint a bevételi oldal akkor legjelentősebb forrását képező, a hozzáadottér-
ték-adókból származó források helyét fokozatosan a tagállamok GNP befizetései vették át.

A közösségi befizetések éles vitákat váltottak ki a tagállamok között. A törésvonalak a 
tagállam nettó pozíciója (befizető vagy haszonélvező) szerint alakultak ki. A büdzsé legfőbb 
befizetői, Németország, Hollandia, Svédország és Ausztria a befizetéseik mérséklését és az 
egyes politikákra (agrár- és strukturális) csökkentett keretszámokat szerettek volna elérni. 
A déliek nem akartak lemondani a strukturális támogatásokról, az írek pedig a kohéziós 
segítségről. A britek ugyanakkor ragaszkodtak a még 1984-ben kikényszerített csak rájuk 
vonatkozó korrekciós mechanizmushoz és a költségvetési visszatérítéshez. Franciaország, 
amely a közös költségvetés egyik szerényebb nettó befizetője volt, de jelentős segítséget 
kapott a KAP-ból, ragaszkodott a hatvanas években létrehozott KAP fenntartásához. A kü-
lönböző tagállami érdekek már előrevetítették, hogy a befizetések igazságosabb elosztásá-
nak megteremtése akadályokba ütközik. Így ezen a téren nem történt komoly előrelépés. 

A keleti bővítés folyamatára nézve kedvező üzenet volt, hogy a 2000–2006-os pénzügyi 
perspektívában már az új tagállamok előcsatlakozási támogatása is szerepelt. A Bizottság a 
javaslat elkészítésekor még csak az 5+1 tagállam csatlakozására számított. Az előirányzott 
összegek azonban még hat új tagállamra vetítve is szerények voltak. A 1999-es helsinki 
döntés értelmében tíz tagjelölt ország egyszerre csatlakozik az Eu-hoz, ennek ellenére a 
pénzügyi keretszámokon az unió a helsinki döntés után sem változtatott, amely a tagjelöl-
tek számára nyilvánvalóvá tette, hogy szerény anyagi segítségre számíthatnak. Az Agenda 
2000 dokumentumról ugyan az Európai Tanács pozitív döntést hozott, azonban a Santer 
Bizottság sorsa már előtte megpecsételődött, és még hivatali ideje lejárta előtt lemondott.

Összegzés

Vajon sikerült Európának újra megtalálnia önmagát a kilencvenes években? Meghatározni 
a fejlődésének azokat az útjait, melyeket a jövőben be kíván járni? A Maastrichti Szerző-
dés mindenképpen egy erre irányuló kísérlet volt. A pilléres modell azonban bonyolult, a 
nem beavatottak számára átláthatatlan, és igencsak kompromisszumos megoldásnak bizo-
nyult. Az integráció történetében mérföldkőnek tekinthető, hiszen a nemzetek felettiség és 
a kormányköziség a döntéshozatalban eddig is meglevő, de a szerződések szintjén nem 
ilyen direkt módon deklarált megosztását jelentette az egyes szakpolitikáknak megfelelően. 
A szerződés ratifikációja körüli viták és a népszavazásokon Dánia első körben adott nem-
leges, valamint Franciaország „szerény igen” voksa megmutatták, hogy az Európai unió 
súlyos legitimitási problémákkal küzd. A kilencvenes években ennek a legitimációs válság-
nak az orvoslása mindvégig előtérben maradt. Az uniós állampolgárság meghirdetése, az 
unió polgárközelibbé tétele, az egyének számára fontos ügyek – a fogyasztóvédelem, az 
egészségügy, a foglalkoztatáspolitika, a szociálpolitika és az oktatáspolitika – bekerülése az 
alapszerződésekbe a legitimációs válság felismerésének a jele volt. 

Gazdasági szempontból az Európai uniónak 1993 elejére sikerült megvalósítania a ha-
tárok nélküli belső piacot, amely közelebb hozta egymáshoz a tagállamok gazdaságait, és 
élénkítette az Eu-n belüli kereskedelmet. A kilencvenes évek legjelentősebb gazdasági 
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célkitűzése a gazdasági és monetáris unió megvalósítása volt. A GMu első két szakaszát 
abszolválták a tagállamok, igaz az évtized végére az is nyilvánvalóvá vált, hogy a harma-
dik szakasz beindításához a tagállamok erőn felüli teljesítésére volt szükség, és ahogy az a 
következő részből kiderül, nem is sikerült mindenkinek. A gazdasági recesszió, az Európán 
végigsöprő valutaválság, valamint a növekvő munkanélküliség sem teremtett megfelelő 
környezetet a GMu megvalósításához, de a részt vevő tagállamok mégis rendületlenül ha-
ladtak a kijelölt úton az egységes valuta megteremtése felé. A GMu megvalósítása során 
kiderült ugyanakkor, hogy a konvergenciakritériumok igen leszűkítették a tagállamok gaz-
daságpolitikai játékterét, amely azzal a mellékhatással is járt, hogy ebben az időben az Eu 
a világ más térségeihez képest szerényebb ütemű gazdasági növekedést produkált.

Egyéb ambiciózus célok, így a politikai unió megvalósításához is hozzálátott az Eu, 
azonban mivel ezen a területen a GMu-hoz képest kevésbé egyértelmű volt az irány, sok-
kal bizonytalanabb volt annak a meghatározása, hogy hová is tart az unió. A közös kül- és 
biztonságpolitika megteremtéséért a Maastrichti és Amszterdami Szerződésekben tett erő-
feszítések, az intézményrendszer demokratizálása irányába ható lépések (pl. az Európai 
Parlament jogalkotói hatáskörének az erősítése) és a menekültügy, a bevándorláspolitika, 
valamint a polgárjogi ügyekben történő igazságügyi együttműködés közösségi kompeten-
cia alá vonása mind egy közös, a világban is egységes hangú politikai entitás kialakulása 
felé mutató kezdeti lépések voltak.

A kilencvenes években az Európai unió olyan nagyra törő célokat határozott meg sa-
ját maga számára, melyek azt eredményezték, hogy az unió az egész évtized alatt befelé 
tekintett, törekvései arra irányultak, hogy a tagállami belső viszályokon és érdekellentéte-
ken felülemelkedve előrehaladjon a GMu és a politikai unió megteremtése felé. A belső 
erőviszonyokban is számos átrendeződés történt. A német egység új geopolitikai értelme-
zést adott az Eu-nak azzal, hogy „keletebbre tolta”, kontinentálisabbá tette az integráció 
centrumát. Ezzel együtt a francia–német együttműködésre építő tengely a németek javára 
jelentősen kibillent egyensúlyi helyzetéből.

Az alapító atyák egységes Európa-koncepciója is differenciálódott a kilencvenes évek-
ben. A sorozatosan alkalmazott opt-outok és a flexibilitás klauzula meghirdetése azzal a kö-
vetkezménnyel járt, hogy az egységfolyamat többsebességessé vált, vagyis megteremtődött 
a lehetőség arra, hogy a tagállamok egyes ügyekben szorosabb vagy lazább együttműködést 
valósítsanak meg. 

A kilencvenes évek azt is megmutatták, hogy a kívülállók számára az Eu még mindig 
nagyon vonzó. Az EGT létrehozása ellenére az EFTA kiürülése tovább folytatódott, és há-
rom új taggal gyarapodott az unió 1995-ben. Az Eu negyedik bővítési hulláma az unió 
északi arculatának adott megerősítést. 

A rendszerváltással az újonnan létrejött szabad államok is azonnal jelezték, hogy csatla-
kozni kívánnak az unióhoz, és legfőbb céljuknak az „Európába történő visszatérést” jelöl-
ték meg. A morális felelősségvállaláson és némi anyagi segítségen kívül a tizenötök azon-
ban csak lassan és ad hoc jelleggel válaszoltak a keleti bővítés kihívásaira. A keleti bővítés 
olyan ügy volt, amely a kezdetektől precízen kidolgozott és véghezvitt stratégiát igényelt 
volna. Az unió erre ebben az évtizedben azonban nem volt képes, így a keleti bővítés fo-
lyamatát az esetleges döntések sorozata, időnként a Bizottság aktivizmusa és a tizenötök 
egyes tagállamainak a favorizált tagjelölt államok érdekében kifejtett lobbitevékenysége 
együttesen alakították ki. A bővítés időben távolibb köreibe tartozó országok jelentkezése 
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ugyanakkor annak az alapkérdésnek a feltevését is eredményezte, hogy „Vajon vannak-e, 
és ha igen, akkor hol húzódnak az Európai unió bővítésének határai?”. Az 1963 óta társult 
és tagságért folyamodó Törökország esetében e kérdésnek különös jelentősége volt, és ez a 
kérdés az új évezred bővítési vitáiban sem veszti el aktualitását.

 � Kulcsfogalmak

gazdasági és monetáris unió
optimális valutaövezet
pilléres modell
szubszidiaritás
flexibilitás
közös kül- és biztonságpo-

litika
bel-, és igazságügyi együtt-

működés
opt-out

PHARE-program
többsebességes Európa
uniós állampolgárság
Agenda 2000
konvergenciakritériumok
közös állásfoglalás
közös akció
mr. CFSP
közös stratégia
Európai Gazdasági Térség

Európai megállapodás
pénzügyi perspektíva
strukturális alapok
Kohéziós Alap
jövedelemkompenzációs 

rendszer
ioanninai kompromisszum
kettős többség elve
avis

 � Kérdések

1. Ismertesse a Maastrichti Szerződés pilléres modelljét!
2. Ismertesse a Maastrichti Szerződés ratifikációjának folyamatát!
3. Ismertesse a gazdasági és monetáris unió megvalósításának szakaszait!
4. Mely tagállamok kívántak részt venni a GMu harmadik szakaszában?
5. Ismertesse a maastrichti konvergenicakritériumokat!
6. Ismertesse a Maastrichti és az Amszterdami Szerződés rendelkezéseit a közös kül- és 

biztonságpolitikáról!
7. Milyen törekvésekkel igyekezett az Eu a kilencvenes években közelebb vinni az uniót 

a polgáraihoz?
8. Hogyan alakította át az Amszterdami Szerződés a harmadik pillért?
9. Mikor jött létre az egységes belső piac, és milyen hatással volt ez az Eu tagállamaira?

10. Ismertesse az északi bővítés folyamatát!
11. Ismertesse a keleti bővítés folyamatát a kilencvenes években!
12. Milyen hatással lehet a többsebességes Európa az Európai unió jövőjére?
13. Melyek voltak a koppenhágai kritériumok?
14. Milyen koncepcióváltás következett be a kilencvenes években az Eu oldalán a keleti 

bővítés folyamatában?
15. Milyen változásokat hozott az Agenda 2000 a közös költségvetés bevételi és kiadási 

oldalán?
16. Milyen reformjavaslatokat tartalmazott az Agenda 2000 az agrár- és a regionális poli-

tikákban?



9. Integráció az új évezredben 

„Quo vadis Európa? A kérdés nem először merül fel kontinensünk 
történetében. S az európaiak válasza – amennyiben jót akarnak 
maguknak és gyermekeiknek – csak a következő lehet: előre az 
európai integráció beteljesedéséig…”

(JOSCHKA FISCHER, 2000)1

Az ezredfordulóra készülődve emlékezhetünk még arra, hogy a 21. század beköszöntét 
misztikus várakozás előzte meg. Európa nagyvárosainak a főtereire, főutcáira kitett vissza-
számláló készülékek mind azt sugallták, hogy Európa történetében is új korszak kezdő-
dik. A művészek, publicisták, társadalomtudósok és filozófusok is megjelenítették ennek 
szimbolikáját. A digitális világ 1999 szilveszterére és az átállás technikai lebonyolítására 
készült. Olyanok is voltak – de kevesebben –, akik a millenniumtól a világvége eljövetelét 
várták, ők inkább a közelgő katasztrófa jeleit vélték felfedezni a mindennapok történései-
ben is. Ez utóbbi szerencsére nem következett be, és az európai polgárok többsége pezsgőt 
bontott az új évezred beköszöntének a tiszteletére. Érdemes azonban feltennünk a kérdést: 
Vajon új korszakot hozott a 21. század az integráció történetében? 

Amíg a kilencvenes években Európa a hidegháborútól megszabadult, és az uSA hege-
món hatalmára építő világban kereste önmagát, addig az új évezredben Európa egy multi-
polárissá vált politikai és gazdasági struktúrában kell, hogy meghatározza saját identitását. 
Az új évezred nemzetközi politikájában azonban mások a játékosok, és összetettebbek a 
játszmák is. A 21. századra Oroszország, Kína, India és Brazília politikai és gazdasági sze-
repe jelentősen megerősödött. A posztszocialista érában újra porondra lépő Oroszországnak 
az integráció szempontjából különös jelentősége van. Habár Oroszország nem tud és nem 
kíván a Szovjetunióhoz hasonló szerepkört betölteni, ha úgy hozza az érdeke, képes az Eu-
rópai uniót sarokba szorítani. Ennek egyik példája volt a kétezres évek utolsó harmadában 
az energiaválságban tanúsított orosz magatartás. A 2000-es évek az Eu–uSA viszonyában 
is változást hoztak. Az Egyesült államoknak az európai integráció alakításában mindig is 
jelentős szerepe volt, amely az egységfolyamat felkarolásában, pénzügyi segítség nyújtá-
sában, de diplomáciai úton történő befolyásolásban is megnyilvánulhatott. Az Eu–uSA vi-
szony az új évezredben új kontextusba helyeződött. A World Trade Center ikertornyai elleni 
terrortámadás 2001. szeptember 11-én az egész világot sokkolta, és megmutatta, hogy az 
addig a világ első számú hatalmának gondolt uSA is áldozattá válhat. Szeptember 11. kap-

1  FISCHER, Joschka: Vom Staatenverbund zur Föderation – Gedanken über die Finalität der 
europäischen Integration Rede am 12. Mai 2000 in der Humboldt-universität in Berlin. Auswärtiges 
Amt. http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Infoservice/Presse/Reden/Archiv/2000/000512-Euro 
paeischeIntegrationPDF.pdf
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csán Európa országai minden eddiginél erősebb szolidaritásukat fejezték ki az uSA irányá-
ban. ugyanakkor a terrortámadás az európaiak összetartását és az amerikaiaktól különálló 
identitását is megerősítette. Irak 2003-as amerikai megszállása azonban hamarosan mély 
törésvonalakat eredményezett az uSA és Európa közötti atlanti szövetségi viszonyban. Tö-
résvonalak alakultak ki az európai államok között is. A franciák, britek, németek és az újon-
nan érkezett kelet-európaiak is eltérő álláspontokat képviseltek az iraki kérdésben. Ameny-
nyiben az iraki kérdés a közös kül- és biztonságpolitika tesztje volt, úgy megállapítható, 
hogy a CFSP megbukott: kiderült, hogy nem létezik közös európai érdek, és közös hang 
a külpolitikában, helyette az európai államok egyéni stratégiájáról és nemzeti érdekeinek 
képviseletéről beszélhetünk.

A 21. század első évtizedében már korábban beindított „belső” ügyekben is próbált 
az Eu továbblépni, vagyis folytatta a mélyítést. A kilencvenes évek európai integrációja 
ugyanis számos kérdést nyitva hagyott, melyek továbbra is az Eu napirendjén maradtak. 
Ilyen az euró bevezetése, az intézményi reformok véghezvitele, az Unió demokratizálása 
és „valóban” polgárközelibbé tétele, a közös külpolitika kialakítása, az Eu gazdasági ver-
senyképességének növelése, a környezeti és demográfiai kihívásoknak történő megfelelés. 
A politikai unió létrehozása és az integrációs struktúrák legitimitásnak a megteremtése is 
az új évezred egyik legfontosabb kihívása, amely azonban számos pofont kapott ebben az 
évtizedben az uniós polgároktól. A Nizzai Szerződésre az írek első körben nemet mond-
tak. Az Alkotmányszerződés a holland és francia népszavazások vétója miatt bukott meg. 
A Lisszaboni Szerződésre az írek mondtak nemet ismét. Ebben az évtizedben tehát minden 
újabb szerződés-, illetve alapszerződés-módosítás esetén kiderült, hogy az uniós polgárok 
nem álltak teljes mellszélességgel az európai egységprojekt mellé. 

A kilencvenes években szándékosan lelassított és nem megfelelő módon menedzselt ke-
leti bővítését is véghezvitte ebben az évtizedben az Eu, amely különösen nagy kihívást 
jelentett, hiszen az integráció történetében ez volt az eddigi legnagyobb volumenű kibővü-
lés, amely politikai, gazdasági, földrajzi, társadalmi szempontból is átértelmezte az integ-
rációt, és újra reflektorfénybe állította az egységgondolat alapkérdéseit. Melyek az európai 
integrációt összetartó erők? Egy föderális jövő vagy pedig szuverén nemzetek kormányközi 
együttműködése felé tart-e az Európai Unió? Vagy még távlatibb célkitűzést megfogalmaz-
va: Kialakulhat-e az Unió félmilliárdhoz közelítő lélekszáma esetén egy európai démosz, 
amely legitimitást adhat az Unió se nem állam, se nem nemzetközi szervezet hibrid felépít-
ményének?

A lecke tehát az új évezredben igencsak fel lett adva az Uniónak, amelyre, ahogy az eb-
ből a fejezetből kiderül, nem mindig sikerült a megfelelő megoldásokat megtalálnia. 

9.1. Nizzai Szerződés – intézményi reformok  
és az Alapjogi Charta

Az új évezred legsürgetőbb feladata az Eu intézményi reformjának a végrehajtása volt. 
A keleti bővítés ugyanis a végső fázisába került; az 1999-es helsinki csúcs értelmében 
az Európai unió nyolc kelet-európai és két mediterrán országgal bővül az új évezredben, 
valamint később egy második körben Bulgáriával és Romániával is. Ehhez azonban az 
intézményi feltételt, vagyis az Eu alkalmassá tételét egy 25, illetve 27 fős közösség 
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működtetésére, még meg kellett valósítani. 1999 júniusában az Európai Tanács Kölnben 
döntött arról, hogy 2000-ben kormányközi konferenciát hívnak össze az Amszterdami 
Szerződés „intézményi maradékainak” a rendezésére. A legfontosabb ügyek a következők 
voltak: az Európai Bizottság méretében és a biztosok kérdésében történő megállapodás, a 
szavazati arányok újrasúlyozása a Tanácsban, az Európai Parlament jogkörének további 
kibővítése, valamint az egyes országok képviselői létszámának meghatározása. 

A 2000. december 7–9. között tartott, maratoni hosszúságúra nyúlt Európai Tanács-ülé-
sen döntöttek a tagállamok állam- és kormányfői az új szerződésről. A Nizzai Szerződést 
a tizenöt tagállam képviselői 2001. február 26-án írták alá. Az intézményi reformok ki-
alakításánál az Unió már egy 27 fős közösséggel kalkulált. A szintén csatlakozásra váró 
Törökországgal azonban nem számoltak, amely előrevetítette, hogy a teljes jogú tagságra 
még valószínűleg jó ideig nem nyílhat lehetőségük.

A Nizza Szerződés fő missziója igen konkrét és gyakorlati jellegű volt. A tagállamok 
azonban ennek ellenére nem jutottak könnyen egyezségre, hiszen mindegyik szerette volna 
korábbi súlyát az uniós intézményekben és a döntéshozatalban megtartani. Az Amszterdami 
Szerződés kapcsán az előző fejezetben ismertetett kis és nagy tagállamok közötti ellentét is-
mét reflektorfénybe került. Az Unió nagy tagállamai szerették volna, ha a döntéshozatalban 
változatlanul domináns pozícióban maradnak, ezért harcoltak a szavazati súlyuk megtartá-
sáért a Tanácsban. A németek szerették volna, ha ebben a népességi kritérium is szerephez 
jut, a franciák viszont ragaszkodtak ahhoz, hogy annak ellenére, hogy az újraegyesített 
Németországban több mint 20 milliónyival többen élnek, mint Franciaországban megtart-
hassák a németekkel azonos szavazatszámukat. De nemcsak a nagyok, a kicsik is elszánt 

A Nizzai Szerződés aláírása, 2001. február 26.
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harcosokká váltak hazájuk szavazati súlyának megtartása érdekében. Belgium például Hol-
landiával azonos számú szavazatot szeretett volna, amelyből végül engedett.2

A Nizzai Szerződés a tanácsi szavazatok újrasúlyozása tekintetében kompromisszum 
volt. Az Unió négy nagy tagállama azonos szavazatot kapott, ugyanakkor a német kancellár 
Gerhard Schröder nyomására a népességi kritérium is bekerült a döntéshozatal feltételei 
közé. A minősített többségi döntéshozatalnak a Nizzai Szerződés hármas feltételrendszerét 
írta elő. A minősített többséghez szükséges a szavazatok 72%-a továbbá az, hogy ezt a tag-
államok többsége adja, és ha egy tagállam külön kéri, akkor az össznépesség 62%-ának a 
támogatása is. A nagyok szavazati súlyától csak kis mértékben maradt el Lengyelország és 
Spanyolország, akik Nizza nyertesének tekinthetők. 

A bővítés nemcsak a szavazati súlyok tekintetében jelentett kihívást. Megnövekedett tag-
létszám esetén ugyanis az egyhangúság megkövetelése ellehetetlenítheti a döntéshozatalt. 
Ebben is előrelépés történt. A Nizzai Szerződés a tanácsi minősített többségi döntéshozatalt 
további területekre terjesztette ki.

Az Európai Bizottság átalakítása volt a másik neuralgikus pont a kormányközi konfe-
rencián. Annak ellenére, hogy a bizottságban mint intézményben nem a tagállami, hanem a 
közösségi érdek jelenik meg, a tárgyalások során kiderült, hogy tagállamok számára mégis 
nemzeti érdek biztosi helyük megtartása. Eddig a nagyok két, a kicsik egy biztost delegál-
tak a bizottságba. Ez a rendszer egy kibővített Unióban már nem lett volna működőképes, 
hiszen túlzottan megnövelte volna a biztosok számát. A nagyobb tagállamoknak ezért le 
kellett mondaniuk egyik biztosi helyükről, amelyre a hatékonyság érdekében hajlandóak 
voltak, de ezzel párhuzamosan a Bizottság létszámát úgy akarták tovább csökkenteni, hogy 
a kisebb tagállamok nem minden esetben kapnának biztosi pozíciót. A kisebb tagállamok 
ebbe nem mentek bele, így megtarthatták a biztosi helyüket. A kisebb tagállamok győze-
lemnek értékelték az egy ország – egy biztos elv érvényesülését, mert úgy gondolták, hogy 
a nagyobb tagállamok dominanciájára épülő integráció ezzel egy többszereplős játszmává 
válik. A Nizzai Szerződés azonban kihirdette, hogy ez csak addig lehetséges, amíg az Eu el 
nem éri a 27-es taglétszámot. A szerződés 27 főben maximálta a biztosok számát, valamint 
további bővítések esetén a tagállamok rotációját írta elő. 

Nizza érdeme volt az is, hogy az Európai Bizottság elnökének a pozícióját megerő-
sítette. Az elnök döntési hatáskörébe került a különböző területek elosztása a biztosok 
között, továbbá az, hogy kezdeményezheti a biztosok lemondatását. Ez utóbbira külö-
nösen nagy szükség lett volna a Santer Bizottság válsága idején. A Bizottság elnökének 
megerősödött pozíciója hatékonyabbá tette a bizottsági munkát, és ellenőrizhetőbbé a 
biztosokat, amely előrelépésként értelmezhető az Európai Bizottság az Unió kormányává 
válása felé vezető úton. 

A Nizzai Szerződés az Európai Parlament jogalkotói hatáskörét is megerősítette, és lét-
számát a bővítések után 732 főben maximálta. A 27 tagállamra kalkulált létszám esetében 
is újra meghatározták az egy tagállamra eső parlamenti helyek számát. A régi tagállamok 
parlamenti helyeinek száma csökkent. A nagyok közül egyedül Németország tarthatta meg 
99 helyét, melyet az újraegyesülés után kapott, s amely annak volt köszönhető, hogy Né-

2  DINAN, Desmond: Europe recast. A history of European Union. Boulder London, Colorado, 
2004, Lynne Rienner Publishers,288.
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metország a tanácsi szavazati súlyok meghatározásánál belement abba, hogy ugyanannyi 
szavazata legyen, mint a három másik nagy uniós államnak. 

A Nizzai Szerződés arról is rendelkezett, hogy amíg Románia és Bulgária nem csatlakoz-
nak, az ő képviselőhelyeiket felosztják a 25 tagállam között.3

A Nizzai Szerződés az Amszterdami Szerződés által bevezetett megerősített együttmű-
ködést rugalmasabbá tette, és kiterjesztette a második pillérre is, azzal a korlátozással, hogy 
csak a közös álláspontok és közös akciók végrehajtására terjedhet ki, és nem vonatkozhat 
a közös védelempolitikára, valamint nem jelenthet katonai akciókat. Ezzel Nizza a több-
sebességes Európa mellett tette le a voksát.4

Míg az intézményi reformok kérdését a Nizzai Szerződésnek sikerült rendeznie, az Unió 
jövőjének nagy kérdéseivel nem foglalkozott. Az ezekről folytatott diskurzusok a szerző-
déses kereteken kívül zajlottak. Az Európai unió Alapjogi Chartájának kidolgozása is az 
erre létrehozott intézmény, a Konvent megelőző munkájának eredménye volt. Még mielőtt 
a tagállamok hozzáláttak volna az intézményi reformok ügyében az „érdemi munkához”, 
az Európai Tanács nizzai ülésének első napján 2000. december 7-én a Tanács, az Európai 
Parlament és Európai Bizottság együttesen kihirdették az Európai Unió Alapjogainak a 
Chartáját. A dokumentum azonban nem került be a szerződésbe, és a proklamálása is in-
kább szimbolikus aktusként értelmezhető, hiszen nem lépett hatályba. Az Unió továbbfejlő-
dése szempontjából azonban figyelmet érdemel. Az Európai unió Alapjogainak Chartája az 
uniós állampolgárság-koncepció tartalommal való megtöltésében mérföldkövet jelentetett 
azzal, hogy egy közös dokumentumban foglalta össze az uniós állampolgárok már máshol 
is deklarált jogait.5 A dokumentum értelmezhető úgy, mint egy európai „Bill of Rights” 
megteremtése felé vezető fontos lépcsőfok, és a későbbiekben is számos kísérlet történt 
arra, hogy a Charta az aquiscommunautaire részévé váljon, vagy úgy, hogy bekerül az alap-
szerződésekbe, vagy különálló dokumentumként.6

Mivel a Nizzai Szerződés rendelkezései főleg az intézményi reformok kérdéseire kon-
centrálódtak, azért a tagállamok többségében a ratifikációhoz elégnek bizonyult a parla-
ment jóváhagyása. Írország kivétel volt. Az írek a Nizzai Szerződést is úgy értelmezték, 
hogy megváltoztatja az Eu addigi hatáskörét és célkitűzéseit, amely az ír alkotmány módo-
sítását is megkívánja, ezért egy korábbi legfelsőbb bírósági döntés értelmében népszavazást 
kell róla tartani.7 Írországban sem a kormányzat, sem a civil szféra nem kampányolt különö-
sebben a Nizzai Szerződés elfogadásáért, mert a többség meg volt győződve arról, hogy si-

3  Ezért volt az, hogy például Magyarországnak a 2004-es EP-választásokon 24 képviselői hely 
jutott egészen 2009-ig. 2007 és 2009 között az Európai Parlament létszáma átmenetileg 785 főre nőtt 
Románia és Bulgária csatlakozása miatt. A 2009-es európai parlamenti választásoktól azonban az 
összlétszám 736-ra, a magyar képviselők száma pedig 22-re csökkent.

4  Érdemes itt megjegyezni, hogy bár a lehetőség adott, hogy a megerősített együttműködés 
keretében a tagállamok egy csoportja a szerződések által nem szabályozott területen szorosabb 
integrációt valósítson meg, a ma napig kevés erre a példa.

5  A Charta a közösségi szerződések által deklarált jogok, nemzetközi egyezmények, mint az 
Európai Emberi Jogok Egyezménye, az Európai Szociális Charta és a tagállamok közös alkotmányos 
tradíciói, illetve az európai esetjogra építve jött létre.

6  Az elbukott Alkotmányszerződésben benne volt, de a Lisszaboni Szerződésből kikerült az 
Alapjogi Charta.

7  PECH, Laurent: LisbonTreaty: Irish Referendum wasnotobligatory. European Report, 2008. 
november. Lásd http://www.robert-schuman.org/question_europe.php?num=qe-115
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mán „átmegy”. Nem így történt. Igen alacsony választói részvétellel, de 2001 júniusában az 
írek nemet mondtak az új szerződésre, amely nagy pofon volt, mint az ír kormánynak, mind 
Európának, ugyanis senki sem számított rá. Elemzők szerint az írek azért mondtak nemet, 
mert úgy vélték, hogy az új szerződés a kisállamok érdekérvényesítését csorbítja, de legin-
kább féltették semlegességüket, és tartottak a szerződéssel flexibilisebbé váló megerősített 
együttműködéstől is. De a szerződésre nemmel voksolók között sokan voltak, akik a bővítés 
hatásaitól tartottak. Hasonlóan a Maastrichti Szerződés dán elutasítására adott reakcióhoz, 
az ír vétó után az Európai unió azonnal nyilvánvalóvá tette, hogy nem teremt lehetőséget 
sem a szerződés újratárgyalására, sem a keleti bővítés időzítésén történő változtatásra, az 
ajtót viszont nyitva hagyja az írek előtt, amennyiben másképp döntenének.

Ezek után Írországban széles körű kampány bontakozott ki, amely a politika, a civil 
szféra és a média erőit is egyesítette. Külső segítségként, az Európai Tanács sevillai döntése 
értelmében Írország biztosítékokat kapott a semlegességére. A szeptemberi amerikai terror-
támadás „Európát egységbe kovácsoló” hatása is valószínűleg hozzájárul ahhoz, hogy az 
írek a 2002 októberében tartott második népszavazáson már megszavazták a Nizzai Szerző-
dést. Az Unió megmenekült egy újabb legitimációs válságtól.

A Nizzai Szerződés 2003. február 1-jén lépett hatályba.

Az Európai Unió Alapjogi Chartája – Preambulum1

„Európa népei, az egymás közötti egyre szorosabb egység létrehozása során úgy 
döntöttek, hogy osztoznak a közös értékeken alapuló békés jövőben.

Szellemi és erkölcsi öröksége tudatában az unió az emberi méltóság, a szabadság, 
az egyenlőség és a szolidaritás oszthatatlan és egyetemes értékein alapul, a demok-
rácia és a jogállamiság elveire támaszkodik. Tevékenységei középpontjába az egyént 
állítja, létrehozva az uniós polgárság intézményét és megteremtve a szabadságon, a 
biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséget.

Az unió hozzájárul e közös értékek megőrzéséhez és továbbfejlesztéséhez, mi-
közben tiszteletben tartja az európai népek kultúrájának és hagyományainak sokfé-
leségét, a tagállamok nemzeti identitását és központi, regionális és helyi közhatalmi 
szervezetét; a kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődés előmozdítására törekszik és 
biztosítja a személyek, a szolgáltatások, az áruk és a tőke szabad mozgását, valamint 
a letelepedés szabadságát.

Ennek érdekében a társadalmi változások, a társadalmi haladás, valamint a tudo-
mányos és technológiai fejlődés fényében szükséges az alapvető jogok megerősítése 
e jogoknak egy chartában való kinyilvánítása útján.”

1  Európai unió Alapjogi Chartája (2007/C 303/01)
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9.2. Hova tovább Unió? – reformelképzelések  
az évtized elején

Miközben a tagállamok között az intézményi kérdésekről zajlott a vita, az Unió jövőjének 
a kérdéséről az intézményeken kívül folyt a diskurzus. Az integráció történetét végig 
meghatározó német–francia tengely ugyanis ebben az időben nem lehetett az integráció 
motorja. A francia elnök, a gaullista Jacques Chirac és a német szociáldemokrata kancellár 
Gerhard Schröder között már nem volt olyan összhang, mint például korábban Giscard 
d’Estaing és Helmut Schmidt között. Chirac abból a szempontból is nehéz helyzetben volt, 
hogy a kohabitáció8 speciálisan francia jelensége miatt, a francia álláspontot a szocialista 
Lionel Jospin miniszterelnökkel is egyeztetni kényszerült. Német oldalon Gerhard Schröder 
sokkal kevésbé volt elkötelezett az európai egységfolyamat iránt, mint elődje, Helmut 
Kohl, és sokkal inkább megjelenítette és érvényesítette a német érdeket az integrációs 
alkufolyamatban, mint korábban bármely másik kancellár. Ennek következtében az évezred 
elején az integráció alapkérdéseiben történő állásfoglalás és javaslattéttel az oldalvonalról 
érkezett. 

A német külügyminiszter, Joschka Fischer a berlini Humboldt Egyetemen 2000 májusában 
tartott előadásában Európa jövőjének vízióját vázolta fel. Fischer leszögezte, hogy nem a 
német kormány nevében beszél, csak magánemberként. Nagy hatású beszédében Fischer 
az alapítóatyák gondolatából merített, és kifejtette, hogy az Unió előtt álló kihívásokat 
csak úgy lehetséges megválaszolni, ha az Unió föderációvá alakul át valódi törvényhozói 
jogkörrel rendelkező kétkamarás parlamenttel, és végrehajtó hatalommal rendelkező 
kormánnyal. Ehhez a tagállamok szuverenitásának feladására van szükség, amelyre ahogy 
az integráció történetéből kiderült nem mindegyik tagállam képes. Ezért Fischer úgy látta, 
hogy a politikai uniót több lépésben kell megvalósítani, először azon országok körében, 
akik leginkább elkötelezettek. Vagyis Fischer is egy olyan többsebességes Európa mellett 
érvelt, ahol lesznek éllovas és lassabban haladó tagállamok.

A beszéd nagy port kavart az Eu-ban. Hubert Védrine francia külügyminiszter a Le 
Monde hasábján felhívta német kollégája figyelmét arra: „Nem szabad elfelednünk, hogy az 
Egyesült államokkal ellentétben, Európában nemzetek vannak.”9 A francia elnök, Jacques 
Chirac nem tudott azonosulni Fischer javaslatával. Chirac úgy gondolta, hogy az euró-
pai integráció csak olyan egységgé válhat, ahol a tagok megőrzik szuverenitásukat. Egy 
európai szuperállam kialakulása ugyanis nem lehet realitás. A francia államfő azt is hang-
súlyozta, hogy az Unió alkotmánya a létező alapszerződések egyszerűsített változata lehet 
csupán, és nem lehet célkitűzés egy olyan teljesen új alapdokumentum létrehozása, amely 
politikai föderációt hoz létre Európában. Az Unió „élcsapatának” gondolatával azonban 
Chirac is azonosult, és úgy gondolta, hogy az Eu továbbfejlődésnek ez lehet az egyik útja, 
amelyben természetesen Franciaországnak tevékeny szerepet képzelt el. A szuverenitás – a 
német Bund és Laenderrendszerhez hasonló – vertikális megosztásának a megvalósítását az 

8  Franciaországban a kohabitáció azt jelentette, hogy két különböző politikai párt adta az elnököt 
és a miniszterelnököt. 

9  VÉDRINE, Hubert, Réponse à Joschka Fischer.. Le Monde, 2000. június 11.http://www.ena.lu/
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Konföderációból föderációba. 
Gondolatok az európai integráció végső céljáról. Részlet Joschka Fischer 
beszédéből. Humboldt Egyetemen, Berlin (2000. május 12.)2

„Majdnem napra pontosan ötven évvel ezelőtt mutatta be Robert Schumann az 
európai föderációról szóló tervét, amelynek legfőbb célja az európai béke biztosítása 
volt. Ez egy teljesen új korszak nyitányát jelentette. Az európai integráció a hatalmi 
erőegyensúly politikára adott válasz volt, amely újra és újra szörnyű háborúkat 
eredményezett, melyek végül két világháborúhoz is vezettek 1914 és 1945 között. 
1945 után az egységgondolat lényege a hatalmi erőegyensúly-politika és az egyes 
államok hegemón törekvéseinek az elutasítása volt (…) egy elutasítás, amely azt is 
jelentette, hogy az államok elemi érdekeinek megfelelően a nemzeti szuverenitásuk 
egy részét nemzetek feletti intézményeknek delegálta.

Ötven év elteltével, az európai integráció folyamata valószínűleg a legnagyobb 
politikai kihívás mind a benne részt vevő államok, mind az egyének számára, hiszen 
a sikere, bukása vagy csupán a folyamat stagnálása is óriási jelentőséggel bír mind-
annyiunk jövője, de legesleginkább a fiatalabb generációk jövője szempontjából. Ez 
az integrációs folyamat, melyet mostanában sokan megkérdőjeleznek, és egy olyan 
arcnélküli és lelketlen, brüsszeli bürokraták által irányított folyamatnak mutatnak be, 
amely legjobb esetben is csak unalmasnak nevezhető, rosszabb esetben veszélyesnek 
tartják. (…)

Tíz évvel a hidegháború után, és a globalizáció érájának indulásakor, a bőrünkön 
érezhetjük, hogy a problémák és a kihívások, melyekkel Európa szembesül, olyan 
csomóvá álltak össze, melyet a jelen keretek között nehéz lehet kibogozni. 

Az előttünk álló legnagyobb kihívások a következők: az egységes valuta beveze-
tése, a hamarosan beköszöntő keleti bővítés, a legutóbbi Európai Bizottság válsága, 
alacsony bizalom az Európai Parlamentben, amely az EP-választásokon a csökkenő 
részvételben mutatkozik meg, a balkáni háborúk, és egy olyan közös kül- és bizton-
ságpolitika létrehozása, amely nemcsak arra képes, hogy meghatározza, hogy mit ér-
tünk el, hanem azokat a kihívásokat is azonosítani tudja, melyekre még választ kell 
adnunk. (…)

Az előttünk álló feladat minden lehet csak nem könnyű, és valószínűleg minden 
erőnkre szükségünk lesz; az elkövetkező évtizedben ki kell bővítenünk az Eu-t Kelet 
és Dél felé, és ez a folyamat a tagállamok létszámának a megkétszereződéséhez vezet 
majd. Ezzel együtt, ha meg akarunk felelni ennek a történelmi kihívásnak, és integrál-
ni akarjuk az új tagokat, anélkül hogy az Unió cselekvőképességét ezt csorbítaná, be 
kell építenünk az utolsó téglát az európai integráció építményébe, nevezetesen létre 
kell hoznunk a politikai integrációt.

2  FISCHER, Joschka: Vom Staatenverbund zur Föderation – Gedanken über die Finalität 
der europäischen Integration Rede am 12. Mai 2000 in der Humboldt-universität in Berlin. 
Auswärtiges Amt. http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Infoservice/Presse/Reden/Archiv/ 
2000/000512-EuropaeischeIntegrationPDF.pdf
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Unió szintjén Chirac teljes mértékben elvetette, utalva hazájára az unitárius berendezkedé-
sű Franciaországra, ahol ez megvalósíthatatlan.10

Elkötelezett européer, de már nem hatalomban lévő politikusok Helmut Schmidt, Gis-
card D’Estaing és az ex-bizottsági elnök Jacques Delors is föderatív jövőt képzeltek el 
Európának. Delors elképzelése szerint Európában a „nemzetállamok föderációját” kell lét-
rehozni. „Csak ez a fajta politikai entitás teszi lehetővé számunkra, hogy megtaláljuk az 
egyensúlyt a nemzeteink fennmaradásának biztosítása és olyan nemzetek feletti intézmé-
nyek létrehozása között, melyek valódi politikai kapacitással rendelkeznek. Ez az amiért 
én azt javasoltam, hogy az Európai unió nemzetállamok föderációjává alakuljon át. Csak 
ez a típusú föderalizmus teszi lehetővé, hogy a döntéshozók és a polgárok is tudják, hogy 

10  SCHMIDT, Vivien A.: Democracyin Europe. The EU and nationalpolities. Oxford university 
Press, 2006, 77.

A bővítés sürgetővé teszi az európai intézmények alapvető reformját. (…) Az álla-
mok unióját át kell alakítani Európai Föderációvá, valami olyanná, amit Robert Schu-
man 50 évvel ezelőtt kitalált. (…) Véleményem szerint ez úgy valósítható, hogy az 
Európai Parlamentnek két kamarája lenne. Az egyik kamara a választott képviselők-
ből állna, akik a nemzeti parlamentek képviselői. (…) A második kamara pedig vagy 
a közvetlenül választott szenátorokból állna, vagy az államok képviselőiből, mint a 
német Bundesrat esetében. (…) Az európai végrehajtó hatalom vagy más néven, kor-
mányzat esetén is két lehetőség van. Vagy az Európai Tanács alakult át az Unió kor-
mányává, vagyis az európai kormányzat a nemzeti kormányok tagjaiból áll össze, 
vagy pedig a jelenlegi Európai Bizottságból jön létre az Unió kormánya úgy, hogy 
annak elnökét közvetlenül választják az uniós állampolgárok, és széles körű végre-
hajtó hatalmat kap. (…)

Ezek a reformok – a demokratikus deficit problémájának megoldása, a kompeten-
ciák horizontális (vagyis az uniós intézmények közötti) és vertikális (vagyis az Eu, a 
nemzetállamok és a régiók) közötti újraelosztása csak akkor hajthatók végre sikerrel, 
ha Európát újra felépítjük egy új alkotmánnyal. Másképpen szólva, ha megvalósítjuk 
az európai alkotmányozási folyamatot, amely az uniós polgárok alapjogaira, a hatal-
mi ágak uniós intézmények közötti szétválasztására épül, és precíz elválasztóvonalat 
jelöl ki az uniós és nemzeti szintek között. (…)

A politikai integráció megvalósítása felé vezető úton egy közbenső lépést jelenthet 
az integráció súlypontjának a kialakítása. Ez azt jelentené, hogy a tagállamok egy cso-
portja létrehozna egy európai keretszerződést, amelyre később a föderáció alkotmánya 
felépülhetne. (…) Az, hogy az Eu alapító hat tagállama vagy tizenegy állam jelentené 
az élenjáró tagállamok csoportját még kérdéses. Egy dolog azonban nyilvánvaló, az 
Unió súlypontjának meghatározásánál: az élcsapat sohasem lehet kirekesztő; nyitva 
kell állnia valamennyi tagállam előtt, akik részt kívánnak venni benne. (…)”
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ki mit csinál az unióban, a szubszidiaritás 
elvének érvényesülése szerint, amelynek 
csak egy föderális keretben lehet igazi ér-
telme.”11

9.3. Az euró bevezetése

1999. január elsejével tizenegy tagállam 
részvételével elindult a gazdasági és mo-
netáris unió harmadik szakasza, amely a 
tagállamok valutaárfolyamainak a végleges 
és visszavonhatatlan rögzítését, és az új kö-
zös valuta, az euró számlapénzként történő 
bevezetését jelentette. Mivel hároméves át-
meneti időszak állt a tagállamok rendelke-
zésére az euró készpénzként történő beveze-
tésére, ezért a GmU harmadik szakaszának 
a beindulását a mindennapi polgárok legin-
kább azáltal érzékelték, hogy a különböző 
árucikkek árainak megjelölésénél már meg-
jelentek az eurós árak is. Ez a kettős jelölés 
lehetőséget teremtett arra, hogy a polgárok 
hozzászokjanak az új valutában történő 
számoláshoz. 2000-ben döntés született ar-

ról, hogy Görögország – mivel teljesítette a maastrichti konvergenciakritériumokat – csatla-
kozhatott azon tizenegy országhoz, akik 2002. január elsejétől áttérnek az euró bankjegyek 
és érmék használatára. Létrejött a Központi Bankok Európai Rendszere (KBER), amelynek 
valamennyi uniós tagállam, így a Bank of England és a Magyar Nemzeti Bank is része, 
azonban ezen belül külön csoportot képeznek azok a tagállamok, amelyek az eurózónához 
tartoznak, vagyis akik bevezették az eurót.12 minden KBER-hez tartozó uniós tagállam 
előtt nyitva áll a kapu: amennyiben teljesíti a konvergenciakritériumokat, csatlakozhat az 
eurózónához.

A gondos előkészítés miatt fennakadás nélkül tért át a tizenkét tagállam az euró haszná-
latára, sehol sem mutatkozott hiány bankjegyekben, pénzérmékben. Két hónapig a nemzeti 
valuták és az euró egyszerre volt használatos a 12 tagállamban, de ezután a nemzeti valu-
tákat kivonták a készpénzforgalomból. Az euró bevezetésével az 1970-ben Werner által 
kitalált monetáris unió utolsó eleme is létrejött. 

11  DELORS, Jacques: Hová tart az Európai Unió?című beszéde, melyet több konferencián is 
elmondott, 2001. márciusában. In Jacques Delors: Az új európai összhang (fordította Szénási Éva). 
Budapest, 2014, L’Harmattan, 

12  Lásd Az egységes Európa közös valutája. Az euróhoz vezető út. Európai Bizottság Kiadványa.
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication6744_hu.pdf

A közös valuta: az euró
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2002 után azonban már mindenkit az a kérdés foglalkoztatott, hogy vajon megérte-e a hatal-
mas erőfeszítés, melyet a tagállamok ezen a hosszú úton megtettek. Érezhetőek-e az euró-
zónához tartozó államokban az egységes valuta előnyei? Az árstabilitási kritérium, vagyis 
az infláció alacsony szinten tartása az első évektől megvalósult13, amely azt eredményezte, 
hogy a hitelfelvétel az alacsonyabb kamatok miatt könnyebbé vált, melyet a lakosság és 
az üzleti szféra is pozitívumként tapasztalt. A valuták átváltásából adódó ún. tranzakciós 
költségek megszűntek, melyet szintén pozitív hatásként és az egységes belső piac kitel-
jesedéseként éltek meg az Unióban tevékenykedő vállalkozások, de a turizmus révén a 
lakosság is. Az euró sikerét az is mutatta, hogy a nemzetközi pénzügyi világban is stabil 
tartalékvalutává vált.14 Népszerűségének az indikátora továbbá, hogy az uniós tag, de nem 
az eurózónához tartozó tagállamok közül a legtöbb arra törekedett, hogy teljesítse a konver-
genciakritériumokat, és bevezethesse az eurót. Szlovénia 2007-ben, Málta és Ciprus 2008-

13  Itt meg kell említeni, hogy euróra való áttérés az euró bevezetésekor, az árucikkek árának 
átváltása és kerekítése miatt okozott némi áremelkedést a kezdeti időszakban, melyet a polgárok 
sérelmeztek, de 2002 második félévétől már stabilizálódott a rendszer, és az infláció alacsonyan 
maradt.

14  A világgazdaságban a tartalékvaluták közül a dollár helyét már sokszor az euró veszi át – Kína 
is tartalékol euróban –, amely az Eu szerepét erősíti a világ pénzügyi piacain.

1. térkép: Az eurózóna tagállamai, 2009
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ban, Szlovákia 2009-ben lett az eurózóna tagja. Nagy-Britannia és Dánia továbbra is élnek 
a maastrichti opt-outjukkal, míg Svédország 2003-ban népszavazással döntött az euróból 
történő kimaradásról, ezért önszántából nem teljesíti az egyik maastrichti kritériumot.15

A sikertörténet-megközelítés csak az egyik értelmezése a GMu és az eurózóna hatá-
sainak. Létezik egy másik, sokkal pesszimistább interpretáció is. A GMu maastrichti mo-
dellje, az árstabilitás megvalósítását határozta meg mint legfőbb célkitűzést. Amint arról a 
korábbi fejezetekben is írtunk, a makroökönómiában az egyik cél megvalósítása sokszor 
egy (vagy több) másik feláldozásával valósítható csak meg. 

Az Európai unióban az elmúlt tíz évben a gazdasági növekedés visszafogott volt. Ezért 
az euró tízéves történetét sokan úgy értelmezik, hogy az Európai unió a gazdasági növeke-
dést „áldozta be” a stabilitás oltárán. Az elmúlt tíz évben az eurózóna országaiban lassúbb 
volt a növekedés, mint a világ más térségeiben, de a tagállamok között ebben a tekintet-
ben nagyok voltak a különbségek.16 A kilencvenes években Ausztriában, Németországban, 
Portugáliában, Olaszországban és kisebb mértékben Franciaországban is a korábbi évtize-
dekhez képest csökkent a gazdasági növekedés mértéke. 1999 és 2008 között az OECD ál-
lamok átlagos éves GDP növekedése 4,5% volt, addig ez a németeknél 1,6%, osztrákoknál 
2,3%, franciáknál 2,1%, olaszoknál 1,4%.17

9.4. Lisszaboni Stratégia két felvonásban

Az egységes valuta bevezetését megvalósító Unió az évezred elején egy másik még 
szerteágazóbb projekt megvalósításába is belekezdett: az Unió „fejlesztési tervének” 
a kidolgozásához. A döntést leginkább az motiválta, hogy a gazdasági mutatókat és a 
fejlődési potenciál mutatóit – ilyen a K&F, az oktatás, az információs és mobil technológia 
elérhetősége – tekintve az Európai unió a világ más fejlett térségeihez, az Amerikai Egyesült 
államokhoz, Japánhoz képest lemaradásban volt. Az Eu–uSA adatokat összehasonlítva 
elmondható, hogy míg 1990 és 2000 között az Európai unió csak egyetlen évben ért el 
3% feletti gazdasági növekedést, ugyanebben az időszakban az Egyesült államok csupán 
egy esztendőben fejlődött lassabban, mint 3%.18 Ugyanakkor az 1992 és 1999 között az IT 
beruházások egy főre eső mennyiségét tekintve az Egyesült államok kétszer annyit költött, 
mint a vizsgált időszakban az Európai unió.19

15  A svédek bár teljesíthetnék a kritériumokat, önszántukból nem teljesítik azért, hogy kimarad-
hassanak a GMu-ból.

16  MONGELLI, Francesco Paolo és WyPLOSZ, Charles: The euro atten: unfulfilledthreats and 
unexpectedchallenges.Fifth ECB Central Banking Conference The euro atten: lessons and challenges 
13 and 14 November 2008, 9.

http://www.ecb.europa.eu/events/pdf/conferences/cbc5/Mongelli_Wyplosz.pdf?80cec7d5ac4c6b
42850023d24167a03e

17  Az Amerikai Egyesült államokban a GDP éve átlagos növekedése 1999–2008 2,7% volt, amely 
megelőzi a nagy uniós tagállamok éves növekedését, de elmarad Kína, India növekedési ütemétől.

18  Lásd BANNERmANN, Edward: The Barcelona Scorecard. The status of economic reform 
intheenlarging EU. WorkingPaper. Centre for European Reform. London, may 2002, 1.

19  ARATÓ Krisztina: Az Európai unió lisszaboni stratégiája és a keleti kibővülés.In Jöjj el 
szabadság. Ünnepi kötet Bihari Mihály 60. születésnapja alkalmából. 2003, Rejtjel – ELTE áJK 
Poli tika tudományi Intézet, 643–662.
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Az évezred elején az Eu kinyilvánította, hogy nem kíván korábbi vezető státuszától 
elbúcsúzva „gazdasági kishatalommá” válni, ezért az új évezredben felveszi a versenyt a 
többiekkel, elsősorban az Amerikai Egyesült államokkal.20

A döntés mögött belső kihívások is álltak. Az évezred elejére nyilvánvalóvá vált, hogy a 
második világháború után létrehozott ún. európai szociális modell fenntartása nehézségek-
be ütközik.21 Az európai szociális modell egy olyan gazdasági társadalmi berendezkedést 
jelent, amely a piacgazdaságra épít, de prioritása a társadalmi kohézió megteremtése. Ennek 
megfelelően az európai szociális modellben az angolszász modellhez képest magasabbak az 
adók, magasabb az állami redisztribúció szintje, a gazdasági folyamatok az állam által na-
gyobb mértékben szabályozottak, nagyobb szerepe van a szolidaritásnak és a társadalmi ér-
dekegyezetésnek. Ebben a modellben általában a munkaerőpiac is rugalmatlanabb.22 Az eu-
rópai szociális modell fenntarthatatlanságát a szinte valamennyi uniós tagállamra jellemző 
elöregedő népesség, az alacsony termékenységi ráták és a túl alacsony foglalkoztatottsági 
szint idézték elő. Az új évezred elejére nyilvánvalóvá vált, hogy a szociális ellátórendszerek 
fenntarthatatlanok. 

Az Uniónak tehát e kettős motivációból kiindulva olyan „fejlesztési tervet” kellett ki-
dolgoznia, amely választ adhat a „versenyre” és a „demográfiai” kihívásokra is. Az új év-
ezred fejlesztési tervének a neve: Lisszaboni Stratégia volt. A portugál elnökség alatt, az 
Európai Tanács lisszaboni ülése 2000 márciusában megfogalmazta az integráció legfon-
tosabb középtávú célkitűzését, azt, hogy Európa 2010-re „a világ legversenyképesebb és 
legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává válik, mely képes a fenntartható gazdasági fej-
lődésre azzal együtt, hogy több és jobb munkahelyet teremt, és figyelmet fordít a szociális 
kohézió továbbfejlesztésére”.23 Ennek megvalósításához három fő területen kell az Eu-nak 
előrelépnie. Egyrészt a tudásalapú társadalom megteremtésében, amelyhez az információs 
technológia elterjedését és a kutatás-fejlesztést kell megerősíteni, valamint az innovációt 
támogatni. Másrészt az európai szociális modellt kell az új kihívásoknak megfelelően át-
alakítani, és a tehetséget és az innovációt az oktatásban is támogatni. Harmadrészt olyan 
makrogazdasági lépéseket kell tenni, melyek megteremtik a lehetőséget a növekedésre.24 
Azt ma már nehéz eldönteni, hogy az új évezred beköszöntével járó eufória, vagy a globali-
záció folyamatainak a mindennapokban is érezhető hatásai okozták azt, hogy a tagállamok 
döntéshozói az évezred elején ilyen grandiózus célkitűzéseket fogalmaztak meg, az azon-

20  Ebben az időszakban az Eu számára még az uSA gazdasági teljesítménye volt a mérce, később 
ez változott, hiszen a megerősödött Kína, India miatt multipolárisabbá vált a világgazdaság.

21  Nem mindegyik uniós tagállamra jellemző az európai szociális modell. Nagy-Britanniában az 
angolszász, liberális, deregulációra, öngondoskodásra építő gazdasági-társadalmi berendezkedés jött 
létre, amelyben az adók alacsonyabbak, a munkaerőpiac rugalmasabb, viszont a társadalmi egyen-
lőtlenségek is nagyobbak. Megjegyzendő, hogy az európai szociális modellnek többféle változata is 
létezik: skandináv, kontinentális, mediterrán. Lásd MARJáN Attila (szerk.): Az Európai Unió gaz-
dasága. Minden, amit az EU gazdasági és pénzügyi politikáiról tudni kell. Budapest, 2005, HVG 
Könyvek, 70–75.

22  Az európai szociális modell fogalmának a meghatározását Lásd MARJáN Attila (szerk.): Az 
Európai Unió gazdasága. Minden, amit az EU gazdasági és pénzügyi politikáiról tudni kell. Budapest, 
2005, HVG Könyvek, 70–75.

23  European Council. PresidencyConclusions. Lisszabon, 2000. március 23–24.
24  I. m.
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ban már a kezdetektől látszott, hogy a megvalósítás a célok sokasága és a legtöbb területen 
a tagállamok kompetenciája miatt bizonytalan.

A portugál elnökség alatt megfogalmazott célkitűzések a göteborgi 2001-es Európai Ta-
nács ülésen kiegészültek a fenntarthatóság követelményével és környezetvédelmi célokkal 
is. Ezzel a Lisszaboni Stratégia igazi „mindent akarok” típusú dokumentummá vált, amely-
nek talán a legfontosabb érdeme az Unió előtt álló kihívások és az erre javasolt intézkedések 
egy csokorba gyűjtése volt. Melyek voltak ezek az intézkedések? Az innováció támogatásá-
nak és a tudás alapú gazdaság kiépítése szempontjából a digitalizációnak és az információs 
technológia minél szélesebb körű térnyerésének kiemelt jelentőséget tulajdonított a Lissza-
boni Stratégia, ezért a dokumentum a legfőbb prioritások között említette, hogy a távközlési 
piac liberalizációját, az internethasználat árainak a drasztikus csökkentését, az iskolák inter-
net-hozzáférésének megteremtését meg kell valósítani.25 Az információs társadalom meg-
valósításán kívül a kutatás és fejlesztés témájában is újításokat javasolt a dokumentum. Az 
Európai Kutatási Térség megteremtése a magas kvalitású kutatók számára vonzó európai 
környezet megteremtését célozta meg. A belső piac kiteljesítéséhez szükséges liberalizáci-
ós lépések megtétele is szerepelt a dokumentumban, az alábbi felsorolásban: a szolgálta-
tások szabad áramlása előtti akadályok megszüntetése, a közüzemek, posta, légiforgalom, 
közlekedés liberalizációja, és a hatékony integrált pénzpiacok megteremtése. A Lisszaboni 
Stratégia a vállalkozási környezet javítását, és a befektetők számára egy vonzóbb európai 
térség kialakítását is elengedhetetlennek tekintette az Unió versenyképességének szem-
pontjából, de a munkahelyteremtés szempontjából is, ezért a javaslatok között szerepelt a 
vállalatalapítás adminisztratív, jogi és financiális megkönnyítése, és a működésüket érintő 
szabályozási környezet vállalkozásbaráttá tétele. Az emberi erősforrásba történő befektetés 
a Lisszaboni Stratégia egyik fő prioritása volt. „Az ember Európa legfőbb értéke. Éppen 
ezért az Unió politikáinak fókuszát kell, hogy képezze.”26 A Lisszaboni Stratégia konkrét 
célokat tűzött ki ezen a területen: az évezred elején jellemző 61%-os foglalkoztatottsági rá-
tát 2010-re 70%-ra kívánta emelni, illetve a nők részvételét a munkaerőpiacon a jelenlegi 
51%-ról 2010-re 60%-ra javítani.27 A javasolt intézkedések között szerepelt a felsőoktatás-
ban részt vevők számának növelése, az oktatási képzési központok fejlesztése, a hallgatói, 
tanári és kutatói mobilitások elősegítése, a munkaerő-mobilitás Unión belüli elősegítése, 
valamint a szegénységi küszöb alatt lévő uniós polgárok számának csökkentése. A fenntart-
ható fejlődés érdekében a Lisszaboni Stratégia az alábbi intézkedések megtételét javasolta: 
a klímaváltozás elleni küzdelem jegyében a Kiotói Egyezmény végrehajtását, és az emisszó 
csökkentését, valamint azt, hogy 2010-re az Unió összes energiafelhasználásnak 22%-át 
megújuló energiaforrásokból fedezze. Az intézkedések között ezenkívül szerepelt még a 
közlekedés környezettudatos fejlesztése, és a mezőgazdaságból a környezetszennyező tech-
nológiák végleges kivonása is.

Mivel a fenti intézkedések zöme olyan területet érintett, amely nem uniós, hanem tag-
állami hatáskör, ezért a megvalósítás is a tagállamok feladata maradt úgy, hogy a fenti 
irányvonalak mentén nemzeti stratégiákat és akcióprogramokat dolgoznak ki, melyeket 
nemzeti szinten megvalósítanak, és az eredményekről évente a Bizottságnak beszámolnak. 

25  I. m.
26  I. m. 8.
27  I. m. 10.
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A Lisszaboni Stratégia megvalósításának módja az ún. nyílt koordinációs módszer (open-
methodcoordination: OMC) volt, amely a kormányközi együttműködés egy olyan formá-
ja, amelyben a tagállamok egy-egy területen alkalmazott legeredményesebb gyakorlatukat 
megosztják a többiekkel, az eredmények összevetésére közös mércéket állítanak fel, és ez 
alapján hasonlítják össze saját teljesítményüket más uniós tagállamokéival. A nyílt koor-
dinációs módszer alkalmazása esetén a Bizottság ellenőrző funkciója is gyenge, hiszen a 
tagállamok egymást értékelik. A Lisszaboni Stratégia első időszakában a Bizottság csupán 
adminisztratív feladatokat látott el, amely gyakorlat gyökeresen megváltozott 2005-től.

A 2004 novemberében, az új bizottsági elnök, José Manuel Barrosso mindjárt hivatal-
balépése után kezdeményezte, hogy a Lisszaboni Stratégia megvalósításának félidei értéke-
lését készítsék el. Az értékelést a volt holland miniszterelnök, Wim Kok munkacsoportjának 
jelentése alapján a Bizottság 2005-
ben publikálta. A Kok-jelentés ér-
tékelte az addigi eredményeket. Az 
Európai unió valamivel növelte 
ugyan a foglalkoztatás szintjét, de 
ekkor már látszott, hogy a 2010-
re kitűzött 70%-os foglalkoztatási 
szintet valószínűleg nem sikerül 
elérni. Az információs technológia 
elterjedésének célkitűzését valósí-
tották meg leginkább, de még ezen 
a területen is további lépések szük-
ségesek. A kutatás-fejlesztésre for-
dított összegek jelentős növelését 
sem sikerült megvalósítani. A Lisz-
szaboni Stratégia első öt évében az Unió világgazdasági versenypozíciója lényegében nem 
változott. 1996 óta az Eu egy főre eső, vásárlóerő-paritáson számolt GDP-növekedése átla-
gosan 0,4 százalékkal maradt el az uSA mutatójától.28 A Kok-jelentés ennek ellenére java-
solta, hogy az Unió továbbra is a lisszaboni utat folytassa, amelyben valamennyi korábban 
felsorolt célkitűzésnek helye van, azonban a megközelítésen és a módszereken változtatá-
sokat javasolt. A Kok-jelentés javasolta, hogy az Unió elsősorban a gazdasági növekedés 
felgyorsítására és foglalkoztatás növelésére koncentráljon.29A megvalósítás módszereit te-
kintve, a Kok-jelentés javaslatot tett arra, hogy a Bizottság vállaljon aktívabb szerepet az 
ellenőrzésben, és időnként nevezze meg a jól és rosszul teljesítő tagállamokat. A javaslat 
továbbá azt is tartalmazta, hogy az Eu a Lisszaboni Stratégia megvalósításához forrásokat 
is allokáljon, valamint azt is, hogy az uniós költségvetést alakítsa át a lisszaboni célkitűzé-
seknek megfelelően.30 A konkrét intézkedések között szerepelt a jelentésben a kiemelkedő 
teljesítményű tudósok Európába csábítása, vagyis az Eu-felé irányuló agyelszívás bein-
dítása, és a kutatások uniós szintű koordinációja, az e-Europe megvalósítása, a szolgál-

28  Kok-jelentés. Facing the challenge. The Lisbon strategy for growth and employment, 2004. 
november, 15.

29  I. m. 16.
30  I. m. 17.

José Manuel Barrosso, 2004
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tatások szabad áramlásának megteremtése, a környezetvédelmi innovációk támogatása, a 
vállalkozások alapításának és működésének a megkönnyítése is. Az Európai Bizottság a 
Kok-jelentés alapján készítette el a félidei értékelését, és indította útjára a Lisszaboni Stra-
tégia második felvonását 2005-ben. 

A megújult Lisszaboni Stratégia már prioritás-sorrendet hozott létre a célkitűzések kö-
zött és a Kok-jelentés által javasolt növekedést és foglalkoztatást állította a program közép-
pontjába. A célok egyszerűsítése csak az egyik eleme volt az újításoknak. A legfontosabb 
változás a megvalósítás hatékonyabbá tétele terén történt. A tagállamok ún. integrált irány-
elvek alapján nemzeti reformprogramokat dolgoztak ki, és a továbbiakban ezek végrehaj-
tásán dolgoztak. A Bizottság segítséget nyújt, ellenőrzi és értékeli a nemzeti reformlépése-
ket.31 A Bizottság a Lisszaboni Stratégia második szakaszában kilépett az addigi asszisztáló 
szerepkörből, és a megvalósítás aktív résztvevőjévé vált.32

A 2008 őszén kirobbant globális világgazdasági válság a Lisszaboni Stratégia egyébként 
is elégtelen megvalósítását még inkább ellehetetlenítette. A tagállamok gazdaságai mély-
repülésbe kezdtek, melynek következtében a Lisszaboni Stratégia számszerűsített célki-
tűzései nem teljesültek 2010-ig. A gazdasági válság tehát felülírta az elképzeléseket és a 
terveket. 

9.5. A keleti bővítés és a közeljövő újabb bővítési körei

Ahogy az előző fejezetből kiderült, az Európai unió keleti bővítésének már több mint egy 
évtizede zajló folyamatát a 20. században nem sikerült lezárni az Unió inkoherens stratégiája, 
a régi tagállamok ellentétes érdekei és a mélyítés prioritásai miatt. Az új évezred egyik 
legfontosabb kihívása maradt tehát a keleti bővítés megvalósítása. Az is nyilvánvalóvá 
vált, hogy a korábban sokat hangozatott differenciálás elvével ellentétben ún. Big Bang33 
bővítés valósul meg, vagyis a tíz tagjelölt egyszerre csatlakozik az Európai unióhoz. 
A Big Bang melletti legfőbb két érv a következő volt: Ha egyszerre történik a tíz jelölt 
felvétele, akkor egyszer kell azt elfogadtatni az Unió tagállamaival és a lakosságukkal. 
Másrészt a tíz tagállam egyidejű csatlakozása esetén nem alakulnak ki feszültségek a 
régi tagállamok között amiatt, hogy adott ország favorizált állama bekerül-e vagy sem a 
bővítés első körébe. A Big Bang bővítés mellett szólt az is, hogy az ezredfordulóra már 
olyan hosszú ideje húzódott a keleti bővítés kérdése, amely elegendő időt hagyott a kevésbé 
felkészült tagállamoknak arra, hogy beérjék a felkészültebbeket. A differenciálás elve 
helyett tehát a méltányosság elve érvényesült.34 Mindez jelentős problémát okozott 
az új tagállamoknak juttatott közösségi források elosztásakor (a transzferek ugyanis 
nem növekedtek a csatlakozó országok számának növekedésével), de jelzi az Európai 

31  A megújult Lisszaboni Stratégiáról lásd European Commission: Growth and Jobs. http://ec. 
europa.eu/growthandjobs/index_en.htm.

32  Erről bővebben lásd BORRáS, Susana: The Politics of the Lisbon Strategy: The Changing Role 
of the Commission. West European Politics, Vol. 32, No. 1, 97–118, January 2009.

33  Big Bang bővítés azt jelentette, hogy a tíz tagjelölt ország egy grandiózus bővítési hullám 
keretében egyszerre csatlakozik az Európai unióhoz.

34  A differenciálás elve szűk értelemben nyilvánult meg csupán, Bulgária és Románia csatlakozá-
sának 2007. január elsejére halasztásával. 
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unió stratégiai hiányosságait is – a csatlakozási tárgyalások befejezését közvetlenül 
megelőzően meghozott nagy horderejű döntés nem stratégiai, hanem a tagállamok közötti 
rövid távú politikai alkuk eredménye volt.35

A luxemburgi hatokkal 1998 óta, a helsinki tagjelöltekkel pedig 2000 óta tartó csatla-
kozási tárgyalások során a jelöltek sorra zárták le az egyes fejezeteket, a végére hagyva a 
legproblémásabb kérdéseket, mint a mezőgazdaság vagy a strukturális alapok fejezeteit. 
Tanácsi döntés alapján azonban néhány esetben a tagjelöltek haladékot kaptak az acquis-
communautaire teljes átvételére. Ilyen volt például a schengeni acquis, amelynek átvételére 
haladékot kaptak az új tagok. A személyek szabad áramlása tekintetében Németország és 
Ausztria kérésére, a régi tagállamok kétéves – három plusz két évre meghosszabbítható 
– moratóriumot kaptak, arra, hogy korlátozhassák a munkaerőpiacukat az újonnan érke-
zőkkel szemben. Az új tagállamok is lehetőséget kaptak arra, hogy a négy szabadság kö-
zül a tőke szabad áramlását egy ideig a külföldiek termőföldvásárlásaira fenntarthassák. 
A környezetvédelmi szabályozás átvételére az újonnan érkezők tízéves átmeneti időszakot 
kaptak. A gazdasági és monetáris unióhoz történő csatlakozás tekintetében a maastrichti 
konvergenciakritériumok teljesítése esetén, az új tagállamoknak lehetőségük van egy ké-
sőbbi időpontban az eurózónához történő csatlakozásra. A Közös Agrárpolitika bizonyult a 
csatlakozási tárgyalások során a legkényesebb területnek, ugyanis a tagjelölt országok egy 
részében különösen Lengyelországban, a balti államokban, Szlovákiában, Szlovéniában a 
mezőgazdaság jelentős ágazat volt. A KAP érvényben lévő finanszírozási rendjének a kiter-
jesztése a 25 tagállamra jelentősen megemelte volna a közösségi költségvetést, amely több-
letbefizetéseket igényelt volna, és amelyre az Unió nettó befizetői nem voltak hajlandóak. 
Ezért az Unió egy 11 éves átmeneti periódust javasolt, amelynek első évében a jelenlegi 
tagállamoknak fizetett agrártámogatások 25, a második évben 30, majd 2013-ban 100%-
át kaphatják az újdonsült tagok. Az Európai Tanács kezdeményezése egyértelmű üzenetet 
hordozott: az új tagállamok még jó ideig mint „másodrangú tagok” vehetnek csak részt az 
Unió életében. Ezeket a százalékos arányokat sikerült megemelni, de a megkülönböztetés a 
régiek és újak között megmaradt. A másik neuralgikus pontot a strukturális alapok nyújtotta 
források jelentették, ugyanis az újonnan csatlakozó tíz tagállam majdnem teljes területére 
igaz volt, hogy az egy főre eső GDP az uniós átlag 75%-a alatt van. Mivel az Unió a struk-
turális alapok büdzséjét sem akarta jelentősen megemelni, ezért a tagállamok számára a 
források lehívását tekintve egy plafonértéket határozott meg (a GDP 4%).36

A 2000–2006-os pénzügyi perspektíva összeállításakor az Unió 4-6 új tagállam felvéte-
lével számolt, s amikor a Big Bang döntés 2001 második felében megszületett, kísérletet 
sem tettek arra, hogy az új tagállamok számára allokált forrásokat a tagállamok megnöve-
kedett számával arányosan megemeljék. A koppenhágai megállapodás eredményeképpen 
az új tagállamok számára 2004 és 2006 között 40,8 milliárd euró állt rendelkezésre. Mind-
emellett azonban az új tagállamok ebben az időszakban közel 15 milliárd euró befizetést is 
eszközöltek, s a számukra elérhető források lehívását pedig nem tudták 100 százalékosan 
teljesíteni. Mindezek alapján a Bizottság számításai szerint összesen körülbelül 10 milli-

35  ARATó Krisztina: Sobering after a „grim wedding” – a realistic evaluation of Hungary’s 
Accession to the European Union. In ARATÓ Krisztina – KANIoK, Petr (szerk.): Euroscepticism 
and European Integration. Zagreb, 2009, CPI-Znastveni Forum, 97–118.

36  Lásd European Navigator http://www.ena.lu.
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árd euró pozitívumra számított a tíz, 2004-ben csatlakozott ország.37 michaela Schreyer 
költségvetési főbiztos adatai szerint a koppenhágai megállapodásnak megfelelően az új 
tagállamok közül Lengyelország fejenként 67 eurót, Magyarország 49-et, Szlovénia 41-et, 
Csehország pedig 29-et kapott, a 2005-ös első, teljes tagállamként eltöltött évre számítva. 
Összehasonlításképpen: 2000-ben Görögország fejenként 437 eurót, Írország 418-at, Spa-
nyolország 216-ot, Portugália pedig 211-et kapott támogatásként.38 A számok önmagukért 
beszélnek – mindez az Európai uniónak „olcsó” bővítést jelentett, az új tagállamok számá-
ra pedig kevesebb külső támogatást felzárkózásuk finanszírozásához.39

A tagjelöltek tehát a teljes jogú tagság elnyeréséért jelentős kompromisszumokra kény-
szerültek. A kelet-európai államok eltérő tárgyalási stratégiákat alkalmaztak. Talán a legna-
gyobb különbség – azon csatlakozni kívánó országok között, akik felkészültségét a Bizott-
ság sosem kérdőjelezte meg – a magyar és a lengyel stratégia között mutatható ki. A többi 
tagjelölt ország hozzáállása ezen két „modell” között helyezhető el. A magyar stratégia 
kiindulópontja az volt, hogy Magyarország az első lehetséges időpontban és az elérhető 
legkedvezőbb feltételekkel az Unió teljes jogú tagjává váljon.40 Ennek a tézismondatnak 
három eleme alkotta a csatlakozási stratégia gerincét. Először is, a „lehető legkorábbi idő-
pont” ahhoz vezetett, hogy Magyarország igyekezett élen járni a régióban – az elsők között 
kötött társulási megállapodást, elsőként nyújtotta be csatlakozási kérelmét, elsőként zárta 
le a tárgyalások során az egyes tárgyalási fejezeteket, stb. A magyar delegáció elfogadta, 
elhitte azt az uniós hozzáállást, hogy valóban figyelembe veszik a teljesítményt, s az első 
körben csak a legjobbak, leggyorsabbak kerülhetnek be, mely tézis azt is magában foglalta, 
hogy nem kell bevárni minden tagjelöltet. A tézis második eleme az „elérhető legkedvezőbb 
feltételek mentén” voltaképpen az acquis átvételének módszerére utal. Magyarország ebben 
a vonatkozásban erőteljesen alkalmazkodó stratégiát választott: minél kevesebb derogáció-
val, minél gyorsabban a csatlakozási folyamat végére kell jutni, hiszen egyrészt az acquis 
alkalmazása Magyarországnak egyébként is érdeke, másrészt pedig a minél erőteljesebb al-
kalmazkodás elősegítheti a mihamarabbi csatlakozást. A csatlakozási tézis harmadig eleme 
pedig az a célkitűzés, hogy Magyarország nem fogad el más együttműködési formát, mint 
a teljes jogú tagságot.41

Mint látható, Magyarország stratégiájának kialakítására egyértelműen rányomta bélye-
gét a Bizottság és a Tanács által meghirdetett és 2001 elejéig fenntartott differenciálás elve 

37  GRABBE, Heather: The Copenhagen Deal for Enlargement. Centre for European Reform. New 
Ideasfor a New Europe, 2002. http://www.cer.org.uk/pdf/briefing_copenhagen.pdf

38  FuLLER, Thomas: Read fine print and it’s only  €10 billion: Eu gets a ’bargain’ in expanding 
east. International Herald Tribune, 2002. december 17. http://www.iht.com/articles/2002/12/17/eu_
ed3__1.php

39  ARATó, Krisztina: Soberingafter a „grim wedding” – a realisticevaluation of Hungary’s 
Accession to the European Union. In ARATÓ Krisztina – KANIoK, Petr (szerk.): Euroscepticism 
and European Integration. Zagreb, 2009, CPI-Znastveni Forum, 97–118.

40  A csatlakozási stratégia részletesebb elemzését Lásd GyÖRKÖS, Péter: Magyarország az 
uniós döntéshozatalban – nemzeti érdekvédelem és koalícióalkotás a huszonötök közösségében.
In HEGEDŰS István (szerk.): A magyarok bemenetele. Tagállamként  a bővülő Európai Unióban.
Budapest, 2006, DKmKA-BCE Politikatudományi Intézet, 416–420.

41  ARATó Krisztina: Soberingafter a „grim wedding” – a realistic evaluation of Hungary’s 
Accession to the European Union. In ARATÓ Krisztina – KANIoK, Petr (szerk.): Euroscepticism 
and European Integration. Zagreb, 2009, CPI-Znastveni Forum, 97–118.
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– sokan ezt a tökélyre fejlesztett alkalmazkodást úgy jellemezték, hogy Magyarország él-
tanuló kívánt lenni a csatlakozók osztályában. Lengyelország ezzel szemben „önjáróbb” 
stratégiát választott. Lengyelország keményebb tárgyalófélnek bizonyult, különösen a ko-
moly belpolitikai hatással járó közösségi politikák átvétele esetében. Mindez a hozzáállás 
persze tükrözte Lengyelország geostratégiai és politikai helyzetét: a lengyel fél biztos volt 
abban, hogy nélküle nem valósulhat meg a keleti bővítés első köre, akármekkora is lesz 
az, illetve hogy az Eu legbefolyásosabb tagállama, a szomszédos Németország számára 
nem megengedhető egy Lengyelország nélküli keleti bővítés. Ennek megfelelően a lengyel 
tárgyalódelegáció jóval keményebb tárgyalási stratégiát alkalmazott és vitt sikerre. Számos 
konfliktusos témában, mint például a termőföldek külföldiek által történő megvásárlása 
esetében jobb feltételeket sikerült elérniük, mint Magyarországnak. Mindennek megfele-
lően Heather Grabbe úgy jellemzi a lengyel csatlakozási stratégiát, hogy az ország „túl nagy 
ahhoz, hogy elbukjon”.42

Az Európai Tanács a 2002. december 12–13-án tartott koppenhágai csúcson döntött ar-
ról, hogy a tíz tagjelölt országgal lezárják a csatlakozási tárgyalásokat, és ezek az országok 
2004. május elsejével az Eu teljes jogú tagjaivá válnak. Az út tehát „Koppenhágától (1993) 
Koppenhágáig (2002)” vezetett. A számos kompromisszum ellenére a tagjelöltek valódi 
győzelemként értékelték a 2002. év végi koppenhágai döntést. Miután az Európai Parla-
ment megszavazta a tíz új tagállam felvételét, valamennyi tagjelölt országban referendumot 
írtak ki az uniós csatlakozásról. Magyarországon 2003. április 12-én tartottak népszavazást 
az uniós tagságról. A népszavazásra a választópolgárok 45,6 százaléka ment el. Közülük 
elsöprő többség, a szavazók mintegy 83,8 százaléka hazánk uniós tagsága mellett voksolt. 
A többi kilenc tagállamban is hasonló eredmény született, kivételt képzett Málta, ahol a tí-
zek közül a legnagyobb arányban voltak a nemmel szavazók. 

A csatlakozási szerződés aláírására ünnepélyes keretek között az európai demokrácia 
bölcsőjének tekintett, soros elnök Görögország fővárosában, Athénben került sor, az Akro-
polisz lábánál lévő Attalosz oszlopcsarnokban. A mintegy negyvenfős magyar delegációt, 
Medgyessy Péter miniszterelnök vezette, de tagjai voltak korábbi miniszterelnökök (Orbán 
Viktor, Boross Péter, Horn Gyula), az akkori és korábbi köztársasági elnökök (Mádl Ferenc, 
Göncz árpád), a kormány (Kovács László, Lendvai Ildikó, Kuncze Gábor, Szent-Iványi Ist-
ván) és az ellenzék képviselői (Herényi Károly, Dávid Ibolya) is. A csatlakozási szerződés 
aláírásán jelen voltak a későbbi körben csatlakozó Bulgária és Románia, valamint a még 
mindig csak tagjelölt státuszban lévő Törökország küldöttei is. Miután a tizenötök parla-
mentjei is ratifikálták a majdnem ötezer oldalas csatlakozási szerződést, a dokumentum 
2004. május elsejével lépett hatályba.

A 2004-es bővítés az integráció történetének legnagyobb kibővülése volt. Az Európai 
unió területe 2004-ben 22,74%-kal, az össznépessége 46%-kal nőtt.43 Az egy főre jutó vá-
sárlóerő-paritáson számított GDP azonban mind a tíz állam esetében elmaradt az uniós 

42  GRABBE, Heather: The EU’s Transformative Power. Europeanization Through Conditionality 
in Central and Eastern Europe. Palgravestudiesin European Union politics. London, 2006, Palgrave 
macmillan, 25–29. 

43  Eurostat adatok alapján számolva.
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átlagtól. A két végpontot Lettország és Ciprus jelentette, az előbbi esetében ez a mutató az 
uniós átlag 45,7%-a, az utóbbinál 90,3% (Magyarország esetében 2004-ben 63,1% volt).44

A Big Banggel tehát olyan országok váltak az Eu teljes jogú tagjaivá, melyek gazdasá-
gi fejlettségben mind elmaradtak az Unió átlagos fejlettségi szintjétől, és közülük a nyolc 
posztszocialista állam a rendszerváltás után felépített demokráciák működésébe is éppen 
hogy csak beletanult. A gazdasági, politikai és társadalmi adottságok előrevetítették, hogy 
a tízek befogadása, integrálása egyik oldalon sem lesz könnyű. A bővítés és a tagság meg-
ítélésében bekövetkezett változások is ezt mutatták. 2002-ben még a régi tagállamok lakos-
ságának több mint a fele támogatta a bővítést, de a támogatók száma a bővítés konkrét idő-
pontjához közeledve csökkenő tendenciát mutatott. Közvetlenül a bővítés előtt a tizenötök 
lakosságának 42%-a volt a bővítés mellett és 39%-a ellene. Jelentős arányban voltak a bi-
zonytalanok is.45A bővítés támogatottsága tagállamonként azonban különböző volt. A leg-
inkább a görögök támogatták, utána sorrendben következtek az írek, a spanyolok, a dánok, 

44  GDP per capita in PPS – GDP per capita in Purchasing Power Standards (PPS) (Eu-27 = 100). 
Lásd http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pco
de=tsieb010

45  Eurobarometer 61.

2. térkép. A huszonötök, 2004
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az olaszok, a svédek, a portugálok, a finnek és a hollandok. Ezekben a tagállamokban az 
uniós átlagnál, vagyis 42%-nál többen támogatták a bővítést. Az uniós átlag alatt voltak a 
belgák, a franciák, a luxemburgiak, az osztrákok, a britek és a németek.46 Az újdonsült tag-
államok lakossága körében rendszeresen elvégzett közvélemény-kutatások azt mutatták, 
hogy az uniós tagság támogatottsága a tagság óta fokozatosan csökken, és ezzel párhuza-
mosan a tagságról negatív véleménnyel rendelkezők, valamint az elbizonytalanodók száma 
is növekszik. Amíg Magyarországon közvetlenül a csatlakozás előtt a lakosság 56%-a úgy 
gondolta, hogy az uniós tagság jó dolog, addig ez a százalékos arányszám 2005 őszére 
42%-ra, 2008-ra pedig 31%-ra esett vissza.47

A keleti bővítés azonban 2004-ben nem ért még véget. Az acquis átvételével lassabban 
haladó, és gazdasági szempontból a tízeknél is jóval elmaradottabb Bulgária és Románia 
2007-ben csatlakozott Európai unióhoz, melynek taglétszáma ezzel 27-re növekedett, össz-
lakossága megközelítette a félmilliárdot, összterülete, pedig a 4,3 millió négyzetkilométert. 

Az Európai unió a keleti bővítéssel kontinentálisabbá vált. A centrumot, földrajzi érte-
lemben immár nem a nyugat- és északnyugat-európai térség, hanem Közép-Európa, leg-

46  I. m.
47  Lásd Eurobarometer 70.

3. térkép. A huszonhetek, 2007
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inkább Németország jelenti. A huszonhét fős taglétszám azonban nem jelentette az Unió 
bővítésének a végpontját. Annak ellenére, hogy az évtized derekán Olli Rehn bővítési biztos 
kijelentette, hogy 2010 előtt nem kerül sor újabb tagok felvételére, a bővítés, ha lassú tem-
póban is, de tovább folytatódott.48 Horvátországgal és Törökországgal 2005-ben kezdődtek 
meg a csatlakozási tárgyalások. Közülük Horvátország 2013-ban csatlakozott (lásd a kö-
vetkező fejezetben). A 2005 óta tartó török csatlakozási tárgyalások lezárására valószínűleg 
még jó ideig nem kerülhet sor, az európai politikai elit és társadalom széles körű ellenállása 
miatt. Angela Merkel és Nikolas Sarkozy is kifejezetten ellenezték a törökök uniós tagsá-
gát. Sarkozy szerint „Európát nem szabad állandóan felhígítani vég nélküli bővítésekkel”.49 
Merkel sem tartja reális célkitűzésnek a török tagságot; úgy fogalmazott: „Nem vehetünk 
fel mindenkit a tagok közé.”50

9.6. Alkotmányozás és bukás

A keleti bővítés végrehajtásával párhuzamos folyamatként zajlott az új évezredben az alkot-
mányozás. A keleti bővítés ugyanis olyan működési és intézményes kihívásokat teremtett, 
amely életre hívta az „alkotmányozási pillanatot” az Eu-ban. Új alkotmány a nemzetek 
történetében általában akkor született, amikor valamilyen nagy változás – reform, forrada-
lom, polgárháború – szükségessé tette a politikai közösség működésének szabályait rögzítő 
alapdokumentum kidolgozását. Az alkotmányoknak éppen ezért van egy szervezeti, stabi-
lizációs és legitimációs funkciójuk is.51 A nagy változást az Unió esetében a története során 
legnagyobb bővítés, és a taglétszám drámai megemelkedése jelentette, az alkotmány azon-
ban mégsem csupán a szervezeti szükségszerűség, a stabilizációs igény és a legitimációs 
kihívás miatt jött létre. Az „alkotmányozási pillanat” a nagyobb tagállamok – elsősorban 
Németország és Franciaország – érdekérvényesítése következtében köszöntött be. „Nizzá-
ban – éppen a leendő új szavazatrendszer kapcsán – csupán fogcsikorgatva, a bővítésre való 
tekintettel törődtek bele az adott opciókba az egyes kormányok. Jól tudva, hogy az első 
adandó alkalommal lépeseket tesznek majd a módosításukra.”52 Az alkotmányozás bizo-
nyult az első adandó alkalomnak. 

A keleti bővítés ugyanis Lengyelország (és később Románia) kivételével kisebb méretű 
tagállamok csatlakozását jelentette, amely a kibővített Unióban a hatalmi pozíciókat jelen-
tősen átformálta a nagyok kárára. Ezért az Unió nagyobb tagállamai olyan új struktúrát sze-

48  REHN, olli: Croatia will notjoin EU before 2010. 2006. június 9.
http://www.euractiv.com/en/enlargement/rehn-croatia-join-eu-2010/article-156042
49  Nikolas Sarkozy beszéde az EP választásokra készülődve. 2009. május 8.
http://www.euractiv.com/en/eu-elections/sarkozy-kicks-french-eu-elections-campaign/article- 

182104
50  European Duo Says No To Turkey!
http://theimpudentobserver.com/world-news/european-duo-says-no-to-turkey/
51  KARoLEWSKI, Ireneusz Pawel: Constitutionalization of the European Union as a Response 

to the Eastern Enlargement: Functions versus Power. Journal of Communist Studies and Transition 
Politics, Vol. 23, No. 4, December 2007, 501–524.

52  BRuXINFO, Európai Elemző Iroda: Miből lett? Mire jó? Merre visz? Lisszaboni szerződés a 
gyakorlatban, 8.
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rettek volna létrehozni, amelyben továbbra is megmarad a vezető szerepük. Ezt a törekvést 
az alkotmányozási folyamatban lehetett a legjobban érvényesíteni. 

Jogi oldalról is minden adott volt az alkotmány létrehozásához. Az európai alkotmányo-
zás az 1960-as évekig visszavezethető fejlődés eredménye, amelynek középpontjában az 
Európai Bíróság állt. A Konvent mint alkotmányozó nemzetgyűlés létrehozása az Európai 
Bíróság által megindított jogi folyamatra épített,53 és az alkotmányozás kérdését az európai 
politikai és társadalmi szereplők aktív bevonásával és részvételével egy közös párbeszéddé 
fejlesztette. Az Európai Bíróság bíráinak jelentős szerepe volt már a hatvanas évektől az al-
kotmányozási folyamatban. Aktivizmusukat sokan bírálták amiatt, hogy az alkotmányozási 
folyamatot önkényesen ragadták magukhoz, és saját érdekeik és az Európai Bíróság szere-
pének növelése érdekében a folyamatot mesterségesen, jogi eszközökkel tolták mindig egy-
re előbbre.54 De az alkotmányozásnak a közösségi jogban történő előrehaladása csak ezért 
lehetett ilyen sikeres, mert más intézményes szereplőknek, így a nemzeti bíróságoknak, 
illetve az Unió más intézményeinek, például az Európai Bizottságnak is ez volt az érdeke. 
A nemzeti bíróságnak a hatalma és a hitelessége is növekedett azáltal, hogy a közösségi 
jogrendre hivatkozhattak, míg a Bizottságnak elemi érdeke volt az integrációnak az alkot-
mányozási folyamat általi elmélyítése. A jogi folyamatok és a nemzeti és közösségi jogi 
szintek különböző kompetenciáinak a bonyolult összefüggő rendszere láttán a jogtudósok a 
közösségi jogrend újraértelmezését sürgették, hiszen a szuverenitásnak és az államiságnak 
a nemzetközi jogban definiált tartalmai az európai államok jogi viszonyaira egyre kevésbé 
voltak alkalmazhatóak.55

Az Eu jövőjéről született elképzelések továbbgondolásának a feladatát a 2001-ben Lae-
kenben életre hívott Konvent kapta. Az előző két módosító szerződés (Amszterdami és 
Nizzai Szerződések) tapasztalata ugyanis az volt, hogy a kormányközi konferenciák nem 
alkalmasak a jövő nagy kérdéseinek a megválaszolására, ehhez egy sokkal kötetlenebb és 
nyitottabb intézményes keret szükséges. A tagállamok úgy gondolták, hogy egy hasonló 
Konvent létrehozása, mint amely az Európai unió Alapjogainak Chartáját kidolgozta, meg-
felelő lehet erre. Éppen ezért Gerhard Schröder német kancellár javaslatára a Nizzai Szer-
ződéshez nyilatkozatot csatoltak, amelyben rögzítették, hogy a belga elnökség ideje alatt 
széles körű vitát kezdeményeznek az Unió jövőjéről.

A Konventet az Európai Tanács hozta létre a 2001. decemberi laekeni deklarációval, és 
feladataként az Európai unió jövőjét érintő legfőbb kérdések kidolgozását és megválaszo-
lását határozta meg. Első alakuló ülését 2002. február 28-án tartotta. Az Európai Tanács az 

53  Van Gend en Loos (26/62, 1963) jogesete szerint a közösség egy új jogrendszert hozott létre, 
melyben az államok a szuverenitásuk egy részéről lemondtak, és amelynek alanyai nemcsak államok, 
hanem egyének. Ebben a jogesetben a közösségi jog közvetlen hatályát is deklarálták. Két évvel 
később a Costa v. Enel (6/64) esetben a közösségi jog elsődlegességét (szupremáciáját) deklarálták, 
amely szerint az autonóm közösségi jogrend azáltal, hogy a tagállamok a szuverenitásuk egy részéről 
lemondtak, és ezt a közösségre ruházták át, a tagállamok jogrendjeinek is része lett, és kötelezően 
alkalmazandó.  

54  MANCINI, G. Federico (1989): The Making of a Constitution for Europe. Common Market Law 
Review 26., 593–606.

55  Az alkotmányozás folyamatának értékelését illetően a jogászok, jogtudósok különböző 
véleményeket képviseltek. Lásd MacCORMICK, Neil (1993): Beyond the Sovereign State. The 
Modern Law, Vol. 56, January, 8. és WEILER, J. H. H. (1997): The Reformation of European 
Constitutionalism. Journal of Common Market Studies,Vol. 35, No.1.
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egykori francia elnököt, Valéry Giscard d’Estaing-t nevezte ki a Konvent elnökének, de a 
Konventnek tagja volt további 15 tagállam és 13 csatlakozni kívánó állam kormányzati kép-
viselője, a tagállamok összesen 30 parlamenti képviselője, a csatlakozni kívánó államok 26 
parlamenti képviselője, az EP 16 és az Európai Bizottság két képviselője is. A különböző 
témákat a Konvent plenáris ülések keretében tárgyalta, de létrehozott munkacsoportokat is 
a különböző kérdéskörök megvitatására, ahova az érintett témák szakembereit hívták meg. 
Különböző munkacsoportok szerveződtek a szubszidiaritás, az Európai unió Alapjogainak 
Chartája, az Eu jogi személyisége, a nemzeti parlamentek, a komplementer kompetenciák 
és a gazdasági kormányzás kérdéseinek tárgyalására. 

Az Európai Konvent az Eu jövőjét érintő legfontosabb kérdések megtárgyalását és az 
Alkotmányszerződés kidolgozását három szakaszban valósította meg: a tájékozódási, az 
értékelő-elemző és a záró fázisban. Giscard d’Estaing 2003 júliusában mutatta be az Alkot-
mányszerződés tervezetét az olasz elnökségnek. Az Alkotmányszerződésről szóló tagállami 
vita a 2003–2004-es kormányközi konferencián bontakozott ki, amely 2004 őszén a doku-
mentum aláírásával zárult. A szerződés elnevezése is utal arra, hogy nem alkotmányról, 
hanem uniós szerződésről van szó. A névnek mégis szimbolikus jelentősége volt, hiszen 
alkotmány jellegű dokumentum létrejöttét, és ezzel együtt az Unió egy föderatív végcélját 
sejtette. Az Alkotmányszerződés későbbi sorsa szempontjából is különös jelentősége volt 
ennek, hiszen mindenki csak „Alkotmány”-ként emlegette.56

Az intézményi kérdések okozták a legnagyobb vitákat a tagállamok között. A britek, a 
franciák és a spanyolok az Európai Tanács állandó elnöki posztjának a létrehozását sze-
rették volna, amely az intézményi struktúra kormányközi elemét erősíti, és hozzájárulhat 
ahhoz, hogy az Unió csúcsszerve hatékonyabban működhessen. A németek számára a Bi-
zottság elnöki pozíciójának a megerősítése, és a tanácsi döntésekben a kettős többség minél 
szélesebb körű érvényesítése voltak a prioritások. Az Eu legnépesebb országaként az utób-
bi ugyanis egyértelműen Németország megerősített szerepét biztosítja a döntéshozatalban. 
A kis és nagy államok a tanácsi kettős többségű döntéshozatal arányain szerettek volna vál-
toztatni. A nagyok abban voltak érdekeltek, hogy a minősített többségű döntések százalékos 
határa minél jobban lecsökkenjen, a népességi arány viszont ne csökkenjen. A kicsiknek 
éppen ellenkezők voltak az érdekeik. Spanyolország és Lengyelország, melyek a közepe-
sen nagy tagállamok közé sorolhatók a Nizzában elért döntési súlyuk megtartásáért harcol-
tak. Az Unió nagyobb tagállamai között egyetértés volt abban, hogy a Bizottság létszámát 
csökkenteni kell. A kisebb tagállamok azonban ellenezték ezt, és harcoltak a biztosi helyük 
megtartásáért, és a nagyok dominanciájától való félelmük miatt a Bizottság megerősítését 
szorgalmazták. 

Az intézményes kérdéseken túl, az Alkotmányszerződés szövegét illetően számos 
egyéb vitapont is adódott a tagállamok között. Példaként megemlíthető Európa keresztény 
gyökereinek a szerepeltetése a szerződés preambulumában. Olaszország, Lengyelország és 
Írország mindenképpen szerette volna, ha a keresztény gyökerekre történő utalás bekerül a 
szerződésbe, de Franciaország és Belgium ellenállása miatt ez nem valósult meg. Így csak 
a „vallási örökségre” történő utalás maradt a szövegben.

56  A magyar nyelvű szakirodalomban elterjedt az Alkotmányos Szerződés és az Alkotmányszerződés 
kifejezések használata is. Mi a kifejezés rövidsége miatt ebben a kötetben az utóbbit használjuk.
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Az Alkotmányszerződés négy fő részre tagolódott: az első az Unió meghatározásáról és cél-
kitűzéseiről és az intézmények meghatározásáról szólt, a második az Alapjogi Chartát tar-
talmazta, a harmadik az uniós politikákat, a negyedik az általános és záró rendelkezéseket 
és az alkotmánymódosítás lehetőségeit. A Konvent célkitűzése az volt, hogy egy mindenki 
számára érthető, világos szerkezetű és átlátható dokumentumot készítsen. Az Alkotmány-
szerződés hatályon kívül helyezte volna a korábbi alapító és módosító szerződéseket, és 
azok helyébe lépett volna. 

Az Alkotmányszerződés világosan definiálta az Európai uniót, amely egyrészről tag-
államok uniója, másrészről az uniós polgárok uniója, vagyis legitimitását a tagállamok és 
egyének részvétele együttesen teremti meg. A föderatív berendezkedésre történő utalás nem 
került be a végleges szerződésszövegbe, azonban a dokumentum olyan elemeket – külügy-
miniszteri poszt, európai törvények, európai szimbólumok stb. – tartalmazott, melyek egy-
értelműen egy európai föderáció megteremtése felé mutattak.

Az Alkotmányszerződés létrehozta az Unió jogi személyiségét, amely azt jelentette, 
hogy a szerződés hatálybalépése esetén, az Európai unió nemzetközi szerződéseket írhat 
alá, nemzetközi kötelezettségeket vállalhat.57 A szerződés azt is kimondta, hogy „Az Alkot-
mány, valamint az unió intézményei által a rájuk ruházott hatáskörök gyakorlása körében 
alkotott jog elsőbbséget élvez”.58 A közösségi jogrend szupremáciája és autonomitása is 

57  Szerződés az Európai Alkotmány Létrehozásáról I-7. cikk.
58  I. m. I-6.cikk.

Az Alkotmányszerződés aláírása, 2004. október 29.
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megerősítést nyert a szerződés szövegében. Az Alkotmányszerződés értelmében a közössé-
gi jogrend egyszerűsödött volna, az eddigi mintegy tizenötféle jogi aktust a szerződés hatra 
redukálta.59 A direktívából európai kerettörvény, a rendeletből európai törvény lett volna.60

Az Alkotmányszerződés első része deklarálta az Unió értékeit, közös célkitűzéseit, és 
azt, hogy ezen célkitűzések megvalósítását a tagállamokkal megosztott hatáskörrel valósítja 
meg. Ebbe a részébe kerültek be az Unió jelképei: a zászló, himnusz, a jelmondat, a pénz és 
a közös ünnepnap: május 9., Európa napja is.61 Az uniós állampolgárság már a maastrichti 
Szerződésben meghirdetett koncepciója is az első részben kapott helyet.62 Az Alkotmány-
szerződés az Unió és a tagállamok hatáskörének a megosztását fektette le, melyet az EU és 
a tagállamok együttesen a szubszidiaritás és az arányosság elvek szerint valósítanak meg.63 
Az Alkotmányszerződés tehát a Maastrichti Szerződés által létrehozott modell pillérjeit 
egyesítette, azzal a kivétellel, hogy közös kül- és biztonságpolitikában továbbra is meg-
tartotta a speciális döntéshozatalt. Az Alkotmány tehát arra tett kísérletet, hogy a pillérekre 
„feldarabolt” uniós kompetenciákat ismét egy egységes útra terelje vissza, utalva korábbi 
fejezetünkre azt mondhatjuk, hogy a „templom oszlopokkal” modellből ismét egy organi-
kusabb szerkezetet alakított ki.

Az első részben kaptak helyet az intézmények. Az Alkotmányszerződés bevonta az Eu-
rópai Tanácsot az Unió intézményei közé, amelynek feladatául az irányvonalalak és prio-
ritások meghatározását jelölte meg. Elnökét két és fél éves időtartamra választják meg.64 
A Tanács féléves elnökségét rögzítette a szerződés, azonban úgy, hogy a soros elnöki tiszt-
ségét három tagállam együttesen látja el. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a soros elnök 
munkáját két másik tagállam segíti. A minősített többséggel hozott döntések esetén az Al-
kotmányszerződés a kettős többség elvének alkalmazását írta elő.65 A szerződés rögzítette, 
hogy az Európai Parlament létszáma nem haladhatja meg a 750-et, és azt is, hogy egy tag-
állam minimum hat, maximum kilencvenhat képviselői helyet szerezhet.66 Az Alkotmány-
szerződés az együttdöntési eljárást jelölte meg a jövőben leginkább alkalmazandó döntés-
hozatali eljárásként. Az Európai Bizottság tekintetében a dokumentum 2014-től a Bizottság 
létszámának 2/

3
-ra csökkenését, és a tagállamok rotációját írta elő. Az Alkotmányszerződés 

létrehozta az Unió külügyminiszterének a pozícióját, akit az Európai Tanács minősített 

59  Az Alkotmányszerződés hat féle jogi aktust határozott meg: európai törvény, európai keret-
törvény, európai rendelet, európai határozat, ajánlás és vélemény. Lásd Szerződés az Európai Alkot-
mány Létrehozásáról I-33.cikk.

60  Szerződés az Európai Alkotmány Létrehozásáról I-33. cikk.
61  I.m. I-8.cikk.
62  I.m. I-10.cikk.
63  I.m. I-11.cikk.
64  I.m. I-21-22.cikk.
65  Minősített többséghez a Tanácsban a szavazatok 55 százaléka, valamint az Unió népességnek 

65 százaléka szükséges. Négy tagállam már blokkoló kisebbséget alkothat. Az Alkotmányszerződés 
értelmében a bel- és igazságügy terén, a közös kül- és biztonságpolitika egyes ügyeiben, valamint 
a gazdasági ás monetáris Unió kérdéseiben a szavazatok 72 százaléka szükséges a minősített 
többséghez, és az egyhangú szavazás is megmarad adóügyekben és a közös kül- és biztonságpolitika 
egyes területein, valamint az alkotmánymódosítás esetén.

66  Ez a rendelkezés a tagállamok közül Máltát és Németországot érintette volna, hiszen a Nizzai 
Szerződés értelmében Máltának 5, Németországnak 99 képviselője volt az EP-ben.
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többséggel és a Bizottság elnökének beleegyezésével választ meg; feladata a közös kül- és 
biztonságpolitika irányítása.67

Az új Alkotmányszerződés első részében külön fejezet szólt „Az unió demokratikus 
működéséről”, amely olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyeknek célja a demokratikus 
deficit lefaragása. A szerződés kimondja, hogy „Az unió szintjén a polgárok közvetlen kép-
viselete az Európai Parlamentben valósul meg”.68 Igen szimbolikus az a rendelkezés, amely 
lehetővé teszi, hogy egymillió uniós polgár törvényjavaslatot kezdeményezzen.

Az Alkotmányszerződés második részébe a Nizzában elfogadott Alapjogi Charta került 
be, míg a harmadik része az Unió politikáinak működéséről rendelkezett. Az Unió polgárok 
általi legitimitásának a megteremtése szempontjából is rendkívül fontos volt ez a tagolás, 
hiszen az egyén számára legfontosabb Alapjogi Charta világosan elkülönült a konkrét po-
litikák tárgyalásától. Az Alapjogi Charta az Alkotmányszerződés ratifikálása után jogerőre 
emelkedett volna.

A hosszas viták és alkudozások után a tagállamoknak sikerült egyezségre jutniuk a szer-
ződés szövegét illetően. A megegyezést segítette, hogy a 2004-es nagyon alacsony rész-
vétellel lebonyolított EP-választás után69, a megerősödött euroszkepticizmus miatt a tag-
államok vezetői is tudták, hogy az alkotmányozási folyamatot nem lehet tovább húzni. 
Ünnepélyes keretek között, az Alkotmányszerződést 2004. október 29-én Rómában, a Capi-
tolium dombon, ugyanabban a palotában írták alá a 25 tagállam képviselői, ahol 1957-ben a 
Római Szerződéseket a hat alapító tagállam. A tagállamok állam- és kormányfői történelmi 
pillanatként interpretálták az eseményt. A vendéglátó olasz miniszterelnök Silvio Berlusco-
ni szerint: „Soha a történelemben nem volt még arra példa, hogy a nemzetek önszántukból 
úgy döntenek, hogy a szuverén hatalmukat együttesen a népeik kizárólagos szolgálatába 
állítsák, túllépve ezzel az évszázados rivalizáláson és bizalmatlanságon.”70 Jan Peter Balke-
nende holland miniszterelnök, az Európai Tanács elnöke is hasonló véleményen volt: „Ha 
ez a ceremónia valamire is bizonyíték, akkor arra, hogy Európa képes megújulni, és időről 
időre újra kitalálni önmagát.”71BertieAhern ír miniszterelnök a bővítésnek az alkotmányo-
zásra gyakorolt pozitív hatását állította a középpontba: „A bővítés inspiráció az Európai 
uniónak. Lendületet adott és a jövőben is lendületet ad majd a szorosabb, mélyebb és haté-
konyabb együttműködés megteremtéséhez.”72

A kormányfők méltató szavai ellenére a viharfelhők hamar megjelentek az újonnan el-
fogadott Alkotmányszerződés felett.

67  Az Alkotmányszerződésben is helyet kapott az ún. megerősített együttműködés. Ezzel párhuza-
mosan ugyanakkor a szerződés bevezette az ún. vészfék mechanizmust is, amely azt jelenti, hogy a 
tagállamok, ha úgy érzik, hogy alapvető nemzeti érdekük sérül, az Európai Tanácshoz fordulhatnak, 
és lehetőségük van egy minősített többséggel hozott döntés megvétózására. Lásd Szerződés az Euró-
pai Alkotmány Létrehozásáról I-44. cikk.

68  Szerződés az Európai Alkotmány Létrehozásáról I-46. cikk.
69  Az európai parlamenti választáson a választási részvétel 2004-ben 45,47% volt (1979-ben 

61,99%). Lásd http://www.elections2009-results.eu/hu/turnout_hu.html
70  Silvio Berlusconi beszéde az Alkotmányszerződés aláírásakor. 2004. október 29. 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsupload/EN%20Berlusconi%20REV.pdf.
71  Jan Peter Balkenende beszéde az Alkotmányszerződés aláírásakor. 2004. október 29.
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsupload/EN%20Balkenende%20REV.pdf
72  Bertie Ahern beszéde az Alkotmányszerződés aláírásakor. 2004. október 29.
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsupload/EN%20Ahern%20REV.pdf
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Az Alkotmányszerződés aláírása után szinte valamennyi tagállamban vita bontakozott ki 
a ratifikáció körül, és a ratifikációs folyamat megmutatta, hogy a tagállamok politikai elitje 
és a lakossága is megosztott az Alkotmányszerződés megítélésében. A föderális berendez-
kedésű Németországban például a tartományok voltak a legerősebb ellenzői, mert féltették 
az önállóságukat az új struktúrában. Németországban, Franciaországban, Hollandiában és 
Nagy-Britanniában is tüntettek az Alkotmányszerződés ellen. Az új tagállamokban is kéte-
lyek fogalmazódtak meg az Alkotmányszerződéssel kapcsolatban. Vacláv Klaus cseh köz-
társasági elnök könyvet jelentetett meg, amelyben a cseh állampolgárokat arra buzdította, 
hogy előbb ismerjék meg a szerződés szövegét, mielőtt döntenek róla.

A ratifikációs folyamat 2004 telén kezdődött meg. A régi tagállamok közül Olaszország, 
Görögország, Ausztria, Németország a parlamentjeik, Spanyolország népszavazás útján ra-
tifikálta az Alkotmányszerződést; az újak közül Litvániában, Magyarországon, Szlovákiá-
ban, Szlovéniában a parlamentek mondtak igent a szerződésre. Franciaország a tizedik tag-
állam volt, aki ratifikálni készült az Alkotmányszerződést. A ratifikációhoz most is, mint 
korábbi szerződések esetében elég lett volna a parlamenti döntés, Chirac azonban népszava-
zás meghirdetése mellett döntött, ugyanúgy, mint elődje Mitterand a Maastrichti Szerződés 
esetében. Azonban amit Mitterand-nak egy futballstadionnyi emberrel éppen hogy sikerült 
elkerülni a kilencvenes évek elején, 2005-ben Chiracnak nem sikerült. Az intenzív kam-
pány ellenére 2005. május 29-én, mintegy 69 százalékos választói részvétellel a választáson 
megjelentek 55 százaléka nemmel voksolt az alkotmányra. A francia népszavazás eredmé-
nye nemcsak az alkotmány jövőbeni sorsát tette bizonytalanná, de a francia belpolitikára 
is negatív hatással volt. A francia miniszterelnök 2005. május 31-én lemondott, és az egyre 
népszerűtlenebb Jacques Chirac is tovább vesztett a népszerűségéből.73A francia elutasítás 
a pár nap múlva tartott holland népszavazásra is kihatással volt: a választók 63 százaléka 
utasította el a szerződést. Mivel Hollandiában nem a kormány, hanem a parlament ragasz-
kodott a népszavazáshoz, így a népszavazás a miniszterelnök és a kormány státuszát nem 
ingatta meg.74 Az Alkotmányszerződés holland és francia elutasítása a belpolitikai elégedet-
lenség, a 2004-ben bekövetkezett bővítés kapcsán jelentkező identitás-válság és a munka-
erő-piaci – mint később kiderült nem valós75 – exisztenciális félelmek miatt következett be. 

A kettős „nem” az Alkotmányszerződésre, amely éppen két alapító tagállamból érkezett, 
megpecsételte a dokumentum sorsát. Csehországban, Svédországban, Nagy-Britanniában, 
Lengyelországban, Portugáliában, Írországban, Dániában bizonytalan ideig megtorpant a 
folyamat. Málta, Ciprus, Lettország, Luxemburg, Belgium, Finnország, Észtország a tör-
téntek ellenére ratifikálta az Alkotmányszerződést. A tagállami reakciók is különbözőek 
voltak. Nagy-Britanniában az euroszkeptikusok egyenesen „megköszönték” a holland és 
francia barátaiknak az elutasítást. Egy belga kommentátor a következőképpen foglalta ösz-
sze a történteket: „Az Alkotmány halott. Sokáig élj Európa! Vissza kell térnünk az integrá-
ció gyökereihez: a prosperitáson keresztül megvalósított békéhez. Ez volt az alapító atyák 

73  Jacques Chirac 1995-től 2007-ig volt Franciaország elnöke.
74  A holland miniszterelnök, Jan Peter Balkenende nem akart népszavazást tartani az Alkot mány-

szerződésről.
75  Nem igazolódott be az a várakozás, hogy a keleti bővítéssel hatalmas tömegek indulnak meg 

Keletről Nyugat felé munkát keresni.
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gondolata.”76 Timothy Garton Ash az ismert brit történész és publicista a Guardian brit 
napilapban az Alkotmányszerződés elutasítását Európa civilizációs válságaként értelmezte, 
és a dekadens Európáról írt cikkében úgy fogalmazott: „Európai unió válsága egy hanyatló 
civilizációra bizonyíték. Vessünk véget a neokonzervatívok kárörvendésének!”77

A francia és holland elutasítás után az Európai unió állam- és kormányfői, nem találva 
kiutat a legitimációs válságból időt kértek a „gondolkodásra”. Úgy döntöttek, hogy a ratifi-
kációs folyamatot egy ún. reflexiós időszakkal meghosszabbítják, amely lehetőséget teremt 
arra, hogy a tagállamok rendezzék soraikat, és egy későbbi időpontban újraindíthassák a 
ratifikációt.

9.7. Lisszaboni kiút és kompromisszum

„Nagyon nagy a tét Európa számára. Ha sikerül megmenteni az alkotmány lényegét, 
akkor az Eu egyre meghatározóbb globális szereplővé válhat. A folyamat persze időt 
vesz igénybe, és fel fognak merülni további akadályok. Ha viszont a mostani kísérlet is 
kudarcot vall, vagy gyenge és haszontalan kompromisszummal végződik, akkor felgyorsul 
Európa hanyatlása” – fogalmazott Joschka Fischer.78 Időközben az Eu három vezető 
tagállamának élén személycserék történtek, új „triász” került az Unió élére: Angela merkel 
Németországban, Gordon Brown Nagy-Britanniában, Nikolas Sarkozy Franciaországban. 

A 2005 novemberétől hatalmon lévő AngelaMerkel hamar elismerést szerzett magának 
hazájában és Európában is, és elődjéhez, Schröderhez képest ismét européer szemléletet 
hozott vissza a német Európa-politikába. Merkel a közvélemény-kutatások szerint Európa 
egyik legnépszerűbb politikusa. A 2007-ben a politikába „tornádóként”79 érkezett Nikolas-
Sarkozy, már az elnöki kampányában nyilvánvalóvá tette, hogy számos ponton szakítani kí-
ván a hagyományos francia kül- és a gaullista alapokra felépített Európa-politikával is, ezért 
az alkotmányozás véghezvitelét is a kezdetektől támogatta. Hármuk közül Gordon Brown 
hozott legkevésbé új lendületet az európai politikába, megmaradva elődje, Tony Blair által 
meghatározott álláspontoknál Nagy-Britannia integrációs szerepvállalását illetően, azonban 
sokkal kevésbé átütő és karizmatikus módon képviselve azt.

A körülmények is változtak azóta, hogyaz évezred elején az alkotmányozási folyamat az 
Unió napirendjére került. A küszöbönálló újabb – ugyan nem a keleti bővítéshez hasonló 
volumenű – bővítések miatt ismét sürgetővé vált az intézményrendszeri reformok kérdése. 
2005 októberében megkezdődtek a csatlakozási tárgyalások Törökországgal és Horvátor-
szággal is.

A mintegy másfél évig tartó gondolkodási időszak után (2005 júniusától 2006 végéig), az 
„Európa – együtt sikerül” jelmondattal, a német elnökség eltökélte, hogy az integráció jövőjét 

76  GoDEFRIDI, Drieu: L’Europe ou la décadence címmel megjelent cikke La Libre Belgique 
napilapban, 2005. június 1. http://www.lalibre.be/index.php?view=article&art_id=223226

77  ASH, Timothy Garton: Decadent Europe. Guardian, 2005. június 9. 
http://www.guardian.co.uk/politics/2005/jun/09/eu.world
78  FISCHER, Joschka: Merkel, Sarkozy és Brown. Európai világpolitikai hanyatlásáról. Project 

Syndicate, Institute of Human Sciences, 2007. Figyelő fordításában: http://www.fn.hu/hetilap/
nezopont/20070619/joschka_fischer_merkel_sarkozy/

79  Nikolas Sarkozy beceneve: tornádó.
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érintő nagy kérdésekben segíti majd az előrelépést. Ezek közül az egyik az alkotmányozás 
volt.80 Bár a ratifikáció megrekedt, a németek mégis azt a pragmatikus hozzáállást képvisel-
ték, hogy a tagállamok többsége (18 tagállam) ratifikálta a szerződést, ezért az elbukott Al-
kotmányszerződésből kiindulva kell közös munkával létrehozni egy olyan szerződést, amely 
a lehető leginkább megőrzi az eredeti szerződés vívmányait, mégis gyógyírt kínál valameny-
nyi tagállam érzékeny pontjára. A németek célkitűzése az volt, hogy a 2009 nyarán tartandó 
európai parlamenti választásokra hatályba lépjen az új szerződés. A folyamat felkarolásában 
kiváló és hatékony munkát végzett a német elnökség, azonban a 2007. júniusi Európai Tanács 
ülésen csupán az új szerződés legfőbb elemeiről, de nem a végleges szövegről sikerült meg-
egyezni. 2009. október 19-én, a portugál elnökség alatt döntöttek a Lisszaboni Szerződésről, 
melyet az uniós tagállamok képviselői 2009. december 13-án írták alá.

A Lisszaboni Szerződésről elmondható, hogy az Alkotmányszerződéshez képest több 
szempontból visszalépett Európa föderatív jövője felé vezető úton, ugyanakkor megtartotta 
annak fő vívmányait. A Lisszaboni Szerződés nem váltotta fel a korábbi szerződéseket, 
ahogy azt az Alkotmányszerződés tette volna, hanem az integrációtörténetben korábban al-
kalmazott módszerhez tért vissza, az alapszerződések módosításához. A „régi módszerhez” 
való visszatérés azonban a szerződés átláthatóságán és világos szerkezetén sokat rontott. 
A Lisszaboni Szerződés két részből áll: az EGK-t létrehozó Római Szerződés módosításá-
ból az Európai unió Működéséről Szóló Szerződés lett, míg a Maastrichti Szerződés módo-
sításából az Európai unióról Szóló Szerződés. A három maastrichti pillér egyesítése és az 
Eu jogi személyiségének a deklarálása megmaradt az új szövegben is.

A cím immár nem tartalmazta az „alkotmányos” kifejezést. A britek nyomására továb-
bá mind a közös szimbólumok, mind az Alapjogi Charta kikerült a Lisszaboni Szerződés 
főszövegéből. E rendelkezések ellenére a szimbólumok továbbra is használatban maradtak 
az Eu-ban, és az egyének jogait deklaráló Alapjogi Charta is jogerőre emelkedett, de nem 
a szerződés integráns részeként. A szerződéshez csatolt nyilatkozat szerint „Az Európai 
unió Alapjogi Chartája, amely jogilag kötelező erővel bír, megerősíti az alapvető jogokat 
úgy, ahogyan azokat az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai 
egyezmény biztosítja, és ahogyan azok a tagállamok közös alkotmányos hagyományaiból 
erednek”.81

Ez utóbbi a polgárok és az Eu közötti közvetlen kapcsolat megerősítése szempontjából 
nem szerencsés. A mindennapi emberek által jobban érthető európai kerettörvény és európai 
törvény elnevezések helyett megmaradtak az irányelvek és a rendeletek. Az uniós jogrend 
elsőbbségéről az új dokumentum is rendelkezett, azonban jóval óvatosabb megfogalmazás-
sal, mint a korábban az Alkotmányszerződésben, és nem a főszövegben, hanem egy nyilat-
kozatban. „Az Európai unió Bírósága állandó ítélkezési gyakorlatának megfelelően a Szer-
ződések és a Szerződések alapján az unió által elfogadott jogi aktusok az említett ítélkezési 
gyakorlat által megállapított feltételek szerint a tagállamok jogával szemben elsőbbséget 

80  A másik három nagy prioritás a Lisszaboni Stratégia célkitűzéseinek megfelelően a növekedésnek 
az előmozdítása és a munkanélküliség csökkentése, a határok nélküli, biztonságos Európának a 
megteremtése, valamint a klímaváltozás kihívásainak a megválaszolása voltak.

81  Az Európai unióról szóló szerződés és az Európai unió működéséről szóló szerződés egységes 
szerkezetbe foglalt változata. 1. Nyilatkozat. 6655/08, Brüsszel 2008. április 15.
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élveznek.”82 A korábbi külügyminiszteri elnevezést a külügyi és biztonságpolitikai főkép-
viselő elnevezés váltotta fel, de feladatai változatlanok maradtak.83 Az intézményi reformok 
tekintetében, Lengyelország tűzön-vízen keresztül érvényesíteni akarta az érdekét, és nem 
engedett a Nizzában kialkudott tanácsi szavazataiból, amely a döntéshozatalban a nagyok 
között biztosított helyet számára. A Lisszaboni Szerződés ebben a tekintetben kompromisz-
szum, mert 2014-ig lehetővé tette a Nizzai Szerződés szerinti szavazást a Tanácsban, és to-
vábbi három évre átmeneti időszakot határozott meg, amelyben a tagállamok szintén kérhe-
tik a nizzai arányok szerinti szavazást. A nemzeti és uniós hatáskörök világos megosztása, 
valamint a nemzeti parlamentek megerősödött hatásköre helyet kapott az új szerződésben 
is. A csoportos elnökség, az Európai Tanács állandó elnöki pozíciója, az Európai Parlament 
tagjainak maximálása is bekerültek a Lisszaboni Szerződésbe.

Az Alkotmányszerződéshez képest a Lisszaboni Szerződés leginkább a „csomagolásá-
ban” és a jövőt illető üzenetei tekintetében változott. A szimbolikus elemektől gondosan 
megtisztított szöveg már nem hordozza azt az üzenetet, mintha az Eu az Európai Egyesült 
államok megvalósítása felé haladna. Ehhez azonban az Unió átláthatóbbá és polgárköze-
libbé tételének megvalósítását fel kellett áldozni. 

A huszonhét uniós tagállam közül huszonhat valószínűleg a simább utat választotta, és 
parlamenti szavazással döntött a Lisszaboni Szerződésről, amely azt mutatja, hogy a tagál-
lamok, ahol lehetett, igyekeztek elkerülni az esetleges elutasítás kockázatát. Az Alkotmány-

82  I. m.
83  I. m.

Lisszaboni Szerződés
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szerződésre nemmel voksolt Franciaország elnöke, Nikolas Sarkozy sem követte elődei 
példáját, és szintén a parlamenti ratifikáció mellett döntött. Írországban azonban kötelező 
volt népszavazást tartani a szerződésről. Az igen intenzív kampány ellenére – melyet a kor-
mányzati erők és az üzleti szféra teljes mellszélességgel támogattak – 2008. június 13-án az 
ír választók 53,5 százalékos aránnyal elutasították a szerződést. Egy olyan ország utasította 
el, amely talán legtöbbet profitált az uniós tagságból, és amely annak segítségével emel-
kedett ki a gazdaságilag elmaradott periférikus státuszból és sorakozott fel a legfejlettebb 
országok közé. 

Úgy, mint a korábbi alapszerződés-módosítások kapcsán tartott referendumok esetén, 
az Unió reakciója most is hasonló volt az írek elutasítására. A ratifikáció folytatódik, a 
kapu pedig nyitva áll Írország előtt, amennyiben meggondolná magát. Az ír nem azon-
ban a korábbi elutasításokhoz képest fájdalmasabb volt. Egyrészt azért, mert az új szer-
ződés kialakítása már mintegy nyolc éve húzódott, másrészt a Lisszaboni Szerződés már 
egy második, minden elemében kompromisszumos verzió volt, harmadrészt azért, mert az 
Alkotmányszerződés bukása után ez már össz-európai szinten a második próbálkozás volt 
arra, hogy az alkotmányozási folyamatban még ha kompromisszumos is, de valamilyen 
eredmény szülessen. Az is nyilvánvaló volt ugyanakkor, hogy más tagállamokban sem ment 
volna egyszerűen a ratifikáció, ha népszavazásra bocsátották volna a kérdést. Az alábbi kér-
dés minden fórumon felmerült: „Fenntartható-e az európai integráció a polgárok világos 
elutasítása ellenére is?” A Lisszaboni Szerződés tehát nem a kiutat jelentette az Unió legiti-
mációs válságából, hanem annak elmélyülését eredményezte. Ehhez az is hozzájárult, hogy 
három másik tagállamban, melyek parlamentjei ratifikálták a szerződést, szintén problémák 
adódtak a dokumentum államfői aláírása körül. Csehországban a nyíltan euroszkeptikus 
köztársasági elnök Václáv Klaus vonakodva írta alá a Lisszaboni Szerződést annak ellené-
re, hogy a parlament megszavazta, az alkotmánybíróság pedig jóváhagyta a dokumentumot. 

Az Egyesült Királyságban Gordon Brown kormányzásának utolsó hónapjaiban mozga-
lom alakult a brit ratifikáció felfüggesztése és a népszavazás kiírása érdekében.84 Ezt a kez-
deményezést a Brownt váltó David Cameron később felkarolta. 

Németországban, bár a parlament mindkét háza 2008 tavaszán ratifikálta a szerződést, a 
köztársasági elnök aláírása azonban késlekedett. Horst Köhler ugyanis meg kívánta várni 
a német alkotmánybíróság döntését arról a kérdésről, hogy a Lisszaboni Szerződés össze-
egyeztethető-e a német alaptörvénnyel. 2009 júniusában megszületett a támogató határozat, 
és ezzel elhárult az akadály a német ratifikáció elől.85

Írországban a második népszavazást 2009 októberében tartották. Az ír szavazók meg-
nyerése érdekében a tagállami vezetők megegyeztek abban, hogy az Európai Bizottság – a 
korábbi megállapodások ellenére – nem tér át rotációs rendszerre, vagyis megmaradt az egy 
tagállam – egy főbiztos elve. A megállapodás szerint továbbá az Eu nem foglalkozik az írek 
számára érzékeny szabályozási területekkel (adózás, abortusz, eutanázia, katonai semleges-
ség stb.).86A népszavazás végül 59 százalékos részvétel mellett, az igenek 67,1 százalékos 
győzelmét hozta. Az Európai unió felszabadult a jogi-intézményi válság nyomása alól.

84  uK Parliament pressure on Eu Treaty referendum. 21 January 2008 www.euractiv.com
85  Judgement of 30 June 2009 – 2BvE 2/08. www.bundesverfassungsgericht.de
86  VuTCHEVA, Elitsa: Second Irish Referendum linked to Croatian Accession. 12. December, 

2008. www.euobserver.com
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Összegzés

A kétezres évek első évtizede az integráció történetének nem a legfelemelőbb időszaka volt. 
Az Európai unió mindvégig az új évezred két legjelentősebb kihívására – a keleti bővítésre 
és a saját önértelmezésére – kereste a válaszokat. A huszonhét tagúvá vált Unió gazdasági, 
politikai és társadalmi szempontból is teljesen átalakította az Eu arculatát, a régiek részéről 
a „befogadás” az újak részéről a „megérkezés” sem bizonyult könnyű feladatnak. 

Az Unió öndefiníciója szempontjából számos kísérlet történt mind gazdasági és társa-
dalmi, mind intézményes és jogi szinten az Eu jövőképének a megalkotására. A Lisszaboni 
Stratégia két felvonása az előbbire, az alkotmányozási folyamat az utóbbira példa. A Lisz-
szaboni Stratégia eredményeit elsöpörte a 2008-ban kitört globális pénzügyi és gazdasági 
válság, és a tervezett felzárkózás elmaradt. Az alkotmányozás és a Lisszaboni Szerződés el-
fogadásának elhúzódó folyamata jelezte, hogy az Eu intézményi és politikai konstrukciója 
körül nincs konszenzus: a közös nevezőt kínkeservesen sikerült megtalálni.

 � Kulcsfogalmak

 � Kérdések

1. Ismertesse a Nizzai Szerződés legfőbb intézményi reformlépéseit!
2. Foglalja össze a Lisszaboni Stratégia célkitűzéseit!
3. Mit tartalmazott az Alapjogi Charta, és mi a jelentősége?
4. Mutassa be az alkotmányozási folyamatot az Eu-ban!
5. Mutassa be az Alkotmányszerződés bukását!
6. Hasonlítsa össze az Alkotmányszerződést a Lisszaboni Szerződéssel!
7. Mutassa be a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszát!
8. Milyen kapcsolat van a keleti bővítés és az alkotmányozás között?
9. Mutassa be a keleti bővítés folyamatát 2000-től 2004-ig!

10. Milyen gazdasági, politikai, társadalmi hatásokkal járt a keleti bővítés?

Big Bang
számlapénz
Központi Bankok Európai 

Rendszere (KBER)

vészfék mechanizmus
európai szociális modell
Lisszaboni Stratégia
Nizzai Szerződés

Alkotmányszerződés
Konvent
Lisszaboni Szerződés
Alapjogi Charta





10. Válság és „újratervezés” a poszt-lisszaboni 
időszakban (2008–2015)

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése mintegy egy évtizedes megtorpanás, tanácstalanság 
és tétlenség időszakának jelentette a végét. A viharfelhők azonban már Európa felett voltak: 
az Amerika Egyesült államokból 2006-ban indult jelzálog-hitelpiaci válságból globális 
pénzügyi és gazdasági válsággá fejlődött krízis elérte az öreg kontinenst. A válság európai 
begyűrűzése korszakhatár az európai integráció történetében: hatásai és kezelésének 
módszerei átalakították Európát. Nemcsak az Unió tagállamainak gazdaságait és a pénzügyi 
szektort formálta át, de intézményi és politikai, valamint bizalmi válságot is eredményezett. 
Az Európai unió intézményrendszerét és működését az ötvenes évek óta évtizedekig 
meghatározó technokrata logika megváltozott: az egységes Európa átpolitizálódott. 

Az Európai unió külső környezete gyökeresen megváltozott: nyugaton, keleten és dé-
len is új jelenségek késztetik (sokak szerint lassú és félszeg) reagálásra az Európai uniót. 
Nyugaton az Amerikai Egyesült államokkal való kapcsolatrendszer tekintetében a teríté-
ken lévő Transzatlanti Kereskedelmi és Beruházási Partnerség (Transatlantic Trade and 
Investment Partnership, TTIP) a világ eddigi legnagyobb kiterjedésű szabadkereskedelmi 
térségének létrejöttét eredményezheti. A megállapodás lehetősége először az 1990-es évek 
elején, a bipoláris világrend összeomlása után merült fel, de a tárgyalások a Világkereske-
delmi Szervezet (WTO) dohai fordulójának összeomlását követően 2013-ban indultak el. 
A tervezett megállapodásban a szabadkereskedelemhez tartozó szabályozási területekkel 
(versenyjog, közbeszerzés, szerzői jog, kereskedelmi vitarendezés, stb.), valamint az érzé-
keny ágazatokkal (autóipar, vegyipar, gyógyszeripar, textilipar stb.) külön fejezet foglal-
kozik.1 A tárgyalásokat komoly gazdasági és politikai viták övezik: a TTIP mellett érvelők 
általában a gazdasági nyereségeket hangsúlyozzák (többek között általában a transzatlanti 
szabadkereskedelem által generált gazdasági előnyöket – GDP-növekedést, foglalkozta-
tás-bővülést, stb.), míg az ellenzők túlzónak tartják a várt gazdasági előnyöket; az átlátha-
tóság és a demokrácia sérülésének gondolják a zárt ajtók mögötti tárgyalásokat, valamint 
úgy tartják, hogy a nagy gazdasági társaságok az államokkal szemben előnyökhöz jutná-

1  Lásd az Európai Bizottság információit a megállapodás előkészítéséről:  http://ec.europa.eu/
trade/policy/in-focus/ttip/about-ttip/
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nak a megállapodással.2 A tagállamok egy része a viták következtében elbizonytalanodott a 
megállapodás szükségességében.

Az Egyesült államokkal való kapcsolatrendszer azonban nem merül ki a kereskede-
lempolitikai megállapodás tárgyalásában: az uSA és az Európai unió közös problémával, 
Vlagyimir Putyin új Oroszországával küszködik a 2010-es évek eleje óta. Oroszország a 
bipoláris világrend összeomlását követően igyekezett elfogadtatni magát, mint a nemzetek 
közösségének demokratikus elkötelezettségű tagja.3 Gazdasági, valamint és kereskedelmi 
kapcsolatrendszerét egyre szorosabbra fűzte a Nyugattal. Putyin elnök 2012-es, harmadik 
újraválasztását követően azonban fordulatot hajtott végre.4 A belpolitikában a sajtósza-
badság sérülése, az ellenzék visszaszorítása (mely a nemkívánatos személyek eltávolítá-
sában, sőt esetenként gyilkosságokban is megnyilvánult5) és egyéb autoriter tendenciák a 
külpolitikában is fordulatot hoztak. Míg korábban a fegyveres konfliktusok Oroszország 
közép-ázsiai szomszédságában voltak jellemzőek (Csecsenföld, Grúzia), az új korszakban 
a magas olajárak miatt gazdaságilag megerősödött Oroszország határozott, a fegyveres be-
avatkozástól sem visszarettenő fellépése az Európai unió közvetlen szomszédjára, ukraj-
nára is kiterjed. 2014 folyamán a nemzetközi felháborodást kiváltó népszavazást követően 
Oroszország annektálta a Krímet. A kelet-ukrajnai területen lezuhant maláj utasszállító gé-
pet minden valószínűség szerint Oroszországból származó fegyverekkel lőtték le, s 2014 
augusztusát követően Donyeck térségében a hivatalosan el nem ismert orosz katonai je-
lenlét polgárháborút eredményezett. A NATO kelet-közép-európai tagjainak (elsősorban a 
Baltikum) védelmében fokozza a katonai jelenlétet a térségben. Az elemzésekben egyre 
többször fordul elő az „új hidegháború”, „második hidegháború” kifejezés, mely az uSA/
Eu és Oroszország közötti növekvő feszültségre utal.6

2  SCHIESSL, Michaela: Corporation Carte Blanche: Will uS-Eu Trade BecomeToo Free? Spiegel 
Online International. 23 January 2014. http://www.spiegel.de/international/business/criticism-grows-
over-investor-protections-in-transatlantic-trade-deal-a-945107.html

3  Sz. BÍRó Zoltán: Oroszország és a posztszovjet térség biztonságpolitikája, 1991–2014 (II.) Nem-
zet és Biztonság, 2014.4. szám, 37–55.

4  A konfliktus nyugati értelmezésével élesen szemben áll a geopolitikai alapú orosz szempontrend-
szer. Eszerint Oroszország nem a liberális demokrácia és a piacgazdaság térnyeréseként értelmezi 
a NATO és az Eu keleti bővítését vagy az Eu Keleti Partnerség politikáját, hanem az orosz érdek-
szférába való beavatkozásként. Janukovics elmozdítását a Nyugat a diktátor bukásaként, Putyin a 
legitim módon megválaszott elnök elleni puccsként értelmezte, amelyet az uSA politikai és egyéb 
eszközökkel is támogatott. Mindebből következik, hogy a kialakult helyzet értékelésében eltérően 
értelmezik az egyes elemzők a szereplők felelősségét is: míg a nyugati értelmezések szerint Putyin 
az agresszor, az orosz szempontok szerint a Nyugat változtatta meg a viszonylagos status quót. Az 
érvrendszer részletes kifejtését Lásd MEARSHEIMER, John J.: Why the ukraine Crisis Is the West’s 
Fault. The Liberal Delusions That Provoked Putin. September/October 2014 Foreign Affairs www.
foreignaffairs.com

5  Borisz Nyemcov orosz ellenzéki politikust 2015. február 27-én a Kreml közelében nyolc lövés-
sel ölték meg, néhány órával azt követően, hogy ellenzéki felvonulást hirdetett az ukrajnában zajló 
háború miatt. A tettest és a felbujtót az orosz rendőrség keresi. 

6  Lásd pl. TRENIN, Dmitiri: Welcome to Cold War II. This is what it will look like. Foreign Poli-
cy. 4 March 2014. http://foreignpolicy.com/2014/03/04/welcome-to-cold-war-ii/
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Az Európai unió a 2004-es keleti bővítését követően az új, posztszovjet szomszédságot 
először az Európai Szomszédságpolitika (European Neighbourhood Policy), majd a Kele-
ti Partnerség (Eastern Partnership) programjával,7 oroszországgal folytatott kapcsolatait 
pedig a PHARE-hoz hasonló TACIS8 programmal, illetve az Eu–Oroszország partnerségi 
megállapodásokkal gondolta keretezni.9 Ezek a kezdeményezések azon a meggyőződésen 
alapultak, hogy Oroszország és a posztszovjet utódállamok a demokrácia, a jogállamiság, a 
gazdasági modernizáció útján kívánnak továbbhaladni. ugyanakkor méretüket, hatókörüket 
tekintve az Eu eszközei ezt a folyamatot egyáltalán nem voltak képesek hatékonyan elő-
segíteni.10 ukrajna esetében azonban szorosabb kapcsolatok kialakítását is szorgalmazták: 
az ukrán konfliktus kirobbantója az önmagán túlmutató Eu–ukrán társulási megállapodás 
lett.11 A kijevi főtéren, a Majdanon az Eu-zászlók lengetése arra enged következtetni, hogy 
a tüntetők nem(csak) kereskedelmi, hanem identitáskérdésnek tekintették a megállapodást. 
Az ukrán társulási megállapodást a Nyugat és a Kelet eltérően értelmezte. Míg az Európai 
unió nem gondolta ezt az ukrán Eu-tagság előszobájának (egy brit felsőházi jelentés szerint 
az Eu mintegy alvajáróként mozogva nem is mérte fel a megállapodás nemzetközi hatása-
it12), addig Oroszország a posztszovjet térség államainak NATO-csatlakozásában, a 2003-as 
ENSZ BT felhatalmazása nélküli iraki támadásban, a demokratizálódás mellett hitet tevő, 
a volt Szovjetunió államaiban lezajlott „színes” forradalmakban s mindennek tetejében az 
Eu–ukrán társulási szerződésben a Nyugat térnyerését látta a saját érdekszférájában.13Az 
Európai unió számára Oroszország nemcsak külpolitikai és biztonságpolitikai kihívást je-
lent: mivel az Európai unió gázfelhasználásának mintegy 40%-a származik Oroszország-
ból, és a kelet-közép-európai térség számos állama (Bulgária, Észtország, Finnország, Lett-

7   Mivel az Európai unió a 2004-ben bekövetkezett keleti bővítés után új geopolitikai helyzetbe 
került, keretbe kívánta foglalni a közvetlen szomszédságában, illetve közelében lévő térségekkel a 
gazdasági és politikai kapcsolatait. A 2004-ben útjára indított Európai Szomszédságpolitika (Euro-
pean Neighbourhood Policy, ENP) déli (mediterrán) dimenziójához tartozó országok lényegében a 
Földközi-tenger észak-afrikai és közel-keleti partvidékének országai (Marokkó, Algéria, Tunézia, 
Líbia, Egyiptom, Palesztin Hatóság, Izrael, Jordánia, Libanon, Szíria). A 2008-ban lengyel és svéd 
javaslatra létrehozott, és 2009-ben útjára indított Keleti Partnerség (Eastern Partnership) a posztszov-
jet régió kelet-európai (Fehéroroszország, ukrajna, Moldova), illetve kaukázusi területeit (Grúzia, 
Örményország, Azerbajdzsán) foglalja magában. A Keleti Partnerség államai számára a program fo-
lyamatos együttműködés mellett pénzügyi támogatást is biztosít (gazdaságfejlesztés, demokrácia-tá-
mogatás stb.). Lásd TáLAS Péter: Az európai szomszédságpolitika stratégiai dilemmáiról. Nemzet és 
Biztonság, 2011. június. 44–50.

8  TACIS: Technical Assistance for Commonwealth of Independent State – Technikai Támogatás a 
Független Államok Közössége számára

9  Eu relations with Russia. The European External Action Service. http://eeas.europa.eu/russia/
about/index_en.htm

10  KOROSTELEVA, Elena: Change or Continuity: Is the Eastern Partnership  an  Adequate Tool 
for the European Neighbourhood? In: International Relations 2011. Vol. 25 No. 2. 243–262.

11  Association Agreement between the European Union and its Member States, of theone part, and 
Ukraine, of the other part. [Hivatalos Lap L 161/3., 29.5.2014].

12  The Eu and Russia: before and beyond the crisisin ukraine. House of Lords European union 
Committee 6th Report of Session 2014–15. 20 February 2015. http://www.publications.parliament.
uk/pa/ld201415/ldselect/ldeucom/115/115.pdf

13  Sz. BÍRó Zoltán: Oroszország és a posztszovjet térség biztonságpolitikája, 1991–2014 (III.)  
Nemzet és Biztonság, 2014. 5. szám, 30–50.
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ország, Litvánia és Szlovákia) 100%-ban az orosz gázimportra támaszkodik,14 az egyébként 
is bonyolult kül- és biztonságpolitikai helyzetet az energiapolitikai problémák is súlyosbít-
ják. Keleten tehát olyan feszültséggóc keletkezett, amit az Európai uniónak (az uSA-val 
és a NATO-val együttműködésben) kezelnie kell. Nem látszik azonban, hogy miként. Az 
ún.„normative power Europe” megközelítés15, vagyis hogy az Eu képes határain kívül is 
terjeszteni értékrendjét (demokrácia, jogállamiság, piacgazdaság) nem működik. Katonai 
erővel a NATO, elsősorban az Egyesült államok rendelkezik, s annak bevetése alapvetően 
kérdőjelezné meg az Eu egyik alapító mítoszát, a béke megteremtésének és megőrzésének 
képességét. A tagállamok még az ún. soft power eszközök alkalmazásában is megosztottak 
– óriási vita zajlott a gazdasági szankciók alkalmazásáról.16  A közös külpolitika hiánya 
ilyen éles konfliktushelyzetekben válik nyilvánvalóvá. 

Az Európai unió dél-délkeleti irányból érkező kihívásainak elsődleges forrása a Kö-
zel-Kelet. A térség az elmúlt évtizedekben jelentős átrendeződésen ment keresztül. A bi-
poláris világrend összeomlását követően itt is megszűnt a két nagyhatalom (az uSA és 
a Szovjetunió) helyi viszonyokat is befolyásoló versengése. Az uSA maradt a térségben 
jelen lévő egyedüli szuperhatalom: az Európai unió nem vált releváns külső szereplővé a 
térségben. átrendeződtek a térség országai közötti belső hatalmi viszonyok: megváltoztak 
a Közel-Kelet arab és nemarab országainak egymás közötti kapcsolatai. Változás továbbá 
a népességrobbanás is: a Közel-Kelet országainak többségében a 25 év alatti, fiatal népes-
ség a lakosság mintegy 50%-át teszik ki. Az új generációk már jobb oktatást kaptak, mint 
szüleik, ugyanakkor leginkább őket sújtották a 2008-ban kitört gazdasági válság következ-
ményei, leginkább a munkanélküliség. A jelentős társadalmi, gazdasági és politikai válto-
zások vezettek a 2011-ben elkezdődött, a térség több országát érintő fordulathoz, az ún. 
arab tavaszhoz.17 Békésnek indult, alulról szerveződő demonstrációk következtében elűzték 
számos ország vezetőjét (Egyiptom, Tunézia, Líbia stb.), civil felkelések (Szíria, Bahrein), 
illetve jelentős tiltakozások törtek ki (pl. Algéria, Irak, Marokkó stb.) Az új mozgalmak 
azonban jellemzően nem szerveződtek politikai erővé: nem alakult ki új politikai elit, sőt 
az arab tavasz eseményei destabilizálták a térség számos országát (Szíriában az átalakulás 
polgárháborút eredményezett). A térség külső szereplője, az Egyesült államok mindeköz-
ben csökkentette katonai jelenlétét a térségben, ami hozzájárult az egyébként is bizonytalan 
politikai helyzet súlyosbodásához.18 Az Európai unió, mely egyébként sem volt számottevő 
szereplő a Közel-Keleten, a déli szomszédságában bekövetkezett változásokra a „New res-

14  Communication from the Commission to the European Parliament and the Council – European 
Energy Security Strategy. Com(2014) 330. 

15  MANNERS, Ian: Normative Power Europe: a Contradictionin Terms? Journal of Common 
Market Studies.Vol. 40. No.2. 2002. 235–258

16  A gazdasági szankciók, melyeket az Európai unió fokozatosan, 2014 márciusát, vagyis a Krím 
annexióját követően vezetett be, magukban foglalják a fegyverkereskedelem tilalmát, személyek 
kitiltását, olajkitermeléssel kapcsolatos technikai eszközök szállításának felfüggesztését, piacvezető 
orosz pénzügyi szolgáltatók európai piacra jutásának korlátozását, stb. Lásd „Eu restrictive measures 
in response to the crisis in ukraine”. www. consilium.europa.eu

17  N. RóZSA Erzsébet: Arab Awakening, or a New Regional Order Emerging in the Middle East? 
HIIA Papers T-2011/31Hungarian Institute of International Affairs, 2011.

18  N. RóZSA Erzsébet: Geo-Strategic Consequences of the Arab Spring. Papers IEMed 19. June 
2013.
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ponse to a Changing Neighbourhood”19 című dokumentumban fogalmazta meg válaszát, 
mely nem volt alkamas a helyzet kezelésére. 

Az elsősorban a Közel-Keletről származó menekültek tömeges érkezése nagy nyomás 
alá helyezi az Európai Uniót. A Financial Times szerint a második világháború óta a jelen 
időszakban tapasztalt migrációs folyamat a legnagyobb mértékű: az 1990-es években a dél-
szláv válság következtében mintegy kétmillió ember hagyta el szülőhelyét – ugyanakkor ők 
ideiglenes menekültstátuszt kaptak, és visszatértek hazájukba, amikor erre lehetőség adó-
dott. A mai menekültprobléma esetében ilyen kifutás egyelőre nem látható.20

A menekültek többsége két térségből érkezik: a fent említett okokból a Közel-Keletről, 
elsősorban Szíriából és Afganisztánból, a polgárháború elől, valamint Afrikából (Gambia, 
Eritrea, Szenegál, mali, Szudán, Nigéria, Kongó).21 Európába elsősorban a déli és a keleti 
tagállamokon keresztül érkeznek (olaszország, Spanyolország, Görögország, magyaror-
szág), célterületük azonban Németország, Hollandia, az Egyesült Királyság és a skandináv 
országok. A menekültkérdés a Tanács üléseinek egyik vezető témája: kezelni kell a migrán-
sok Eu területére lépésének életveszélyes formáit (sok ezren vesztették életüket a Földkö-
zi-tengeren – 2013 októberében csaknem négyszázan egy, Lampedusa szigeténél elsüllyedt 
hajón –, a lélekvesztőkről készített képek, amelyeken tömegek szoronganak, bejárták a vi-
lágot), a szervezett embercsempészet problémáját, a belépők elhelyezésének kérdését, a 
leginkább érintett országok támogatását, és még sok egyéb jogi és finanszírozási kérdést.22 
A tagállamok megosztottak a menekültkérdésben: mind a kialakítandó stratégia, mind pe-
dig a terhek elosztása ügyében szinte lehetetlen konszenzust kialakítani.

A külső körülmények tehát sok kihívást intéznek az Európai unióhoz. Kérdés, hogy 
képes-e, illetve hogyan képes ezekre reagálni? Nehéz vizsga előtt áll az Európai unió: 
tud-e nemzetközi aktorként hatékonyan és erőteljesen fellépni ezekben a helyzetekben? 
Az Európai unió külső kihívásainál talán csak a belső problémák nagyobbak: pénzügyi-
intézményi válságban van az eurózóna, politikai válságban van az intézményrendszer 
(euroszkepticizmus) és a polgárok megítélése az Európai unióról egyre ellentmondásosabb. 
Ezekről a válságterületekről lesz szó a következőkben. 

10.1. A globális pénzügyi és gazdasági válság európai hatásai  
és az eurózóna válsága

A 2008-ban kirobbant – az 1929/30-as nagy gazdasági világválság óta legjelentősebbnek 
tartott – globális pénzügyi válság közvetlen előzménye az amerikai ingatlanpiaci buborék 
kidurranása volt. Az Amerikai Egyesült államokban 2006-ig folyamatosan emelkedtek 

19  A New Response to a Changing Neighbourhood. A review of European Neighbourhood Policy. 
Joint Communication by the High Representative of The union For Foreign Affairs And Security 
Policy and the European Commission. Brussels, 25 may 2011.

20  CASELLA, Alexander: Europe faces two refugee crises. Financial Times 16 June 2015. www.
ft.com

21  Asylum statistics. Eurostat statistics explained. Data extracted on 21 May 2015. http://ec.europa.
eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics 

22  Lásd pl. Joint Foreign and Home Affairs Council: Ten point action plan on migration. Lu-
xembourg, 20 April 2015. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4813_en.htm
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az ingatlanpiaci árak, az ingatlanpiaci hitelezés szereplői – a bankok, befektetési alapok 
és biztosítótársaságok hatalmas profitokat realizáltak, miközben az Amerikai Egyesült 
államok jegybanki rendszere, a Federal Reserve System (FED) által teremtett és biztosított 
deregulációs környezetben és a sokáig alacsonyan tartott kamatszinteknek köszönhetően 
a pénzpiaci szereplők kétes értékű ingatlan-kintlévőségei exponenciálisan növekedtek.  
Amikor az ingatlanpiaci áremelkedés megtorpant, és az árak esni kezdtek, a pénzpiaci 
szereplők elbizonytalanodtak, majd ezt követte a pánik és a pénzügyi piac teljes összeomlása. 
2008-ban a dominókhoz hasonlóan „dőltek el”, mentek csődbe a befektetési alapok, bankok 
és biztosítótársaságok.23 Bár a FED több lépcsőben feltőkésítette, illetve államosította a 
bajba jutott szereplőket, a válság megállíthatatlannak tűnt. A pénzpiaci szereplők csődjei 
után a válság hatásai elérték a reálgazdaságot, különös negatívan érintve az építőipart, 
valamint az autóipari szektort. Egymást követték a gyárbezárások, létszámleépítések, 
elbocsátások. Az uSA gazdasága a tartós recesszió állapotába került.

Mivel a pénzügyi szektor működésének az államhatárok már évtizedek óta nem szabtak 
határokat, a válság Európába történő begyűrűzésére számítani lehetett. Az Európai unióban 
is számtalan bank, biztosítótársaság, vállalat ment csődbe. A válságkezelés, néhány 
összehangolt uniós kezdeményezéstől eltekintve hasonló recept szerint, de főleg tagállami 
hatáskörben zajlott. Az Európai unió összehangolt lépésként elfogadta, hogy a tagállamok a 
kisbetétesek számára ötvenezer euróig (amely százezer euróig volt emelhető) betétgaranciát 
nyújtson. Majdnem minden uniós tagállamban a nemzeti kormányok döntései alapján 
feltőkésítették a bankokat, biztosítókat, pénzintézeteket, de egyes bankok államosítása is 
bekerült a válságkezelés eszköztárába.24 A gyárbezárások és a tömeges elbocsátások az 
európaiak széles rétegét érintették.

1. táblázat.Munkanélküliség az Európai unióban

Munkanélküliségi ráta az Európai Unió huszonnyolc tagállamában, 2008–2015 (%)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

7 9 9,6 9,7 10,5 10,9 10,2 9,6

Forrás: Eurostat 
* 2015. májusi adat

2009-ben a gazdasági növekedés a negatív tartományba került. Az európai gazdaság a 
tartós, mély recesszió állapotába sodródott.

23  2008 márciusában a Bear Stearns, majd az Indy Mac bank, Fannie Mae, Freddie Mac majd 
szeptemberben a Lehman Brothers és a Merrill Lynch, az AIG és a JP Morgan.

24  Nagy-Britanniában a Royal Bank of Scotland, az Abbey, a Barclays, a HBOS, a HSBC Bank, 
a Lloyds TSB, a Nationwide Building Society és a Standard Chartered, Franciaországban a BNP 
Paribas, a Crédit Agricole, Société Générale, Credit Mutuel, Caisse d’Epargne, Banque Populaire, 
Németországban a Hypo Real Estate jelzálogbank és a Bayerische Landesbank, Hollandiában az ING 
kapott állami segítséget, amelynek nagy részét azóta a kisegített pénzintézetek vissza is fizették.
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2. táblázat.GDP-növekedés az Európai Unióban

GDP-növekedés az Európai Unió huszonnyolc tagállamában, 2008–2015 (%)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
0,5 –4,4 2,1 1,7 –0,5 0,1 1,3 1,4

Forrás: Eurostat 
* 2014 első negyedévéhez viszonyítva (Eurostat, 2015. májusi adat)

Ezzel egy időben a Máltával, Ciprussal, Szlovéniával és Szlovákiával kibővült eurózóna is 
súlyos válságtüneteket produkált. Számos eurózónatag olyan mértékű adósságot halmozott 
fel, amely már veszélyeztetni kezdte az eurózóna stabilitását. A görög helyzet bizonyult a 
legsúlyosabbnak. A görög államadósság a kilencvenes évektől folyamatosan növekedett, 
2004-től gyorsuló ütemben, és a görög kormányok – különösen Kosztasz Karamanlisz mi-
niszterelnök – által sorozatosan alkalmazott korrekciós technikák ellenére a válság európai 
begyűrűzése után átlépte görög bruttó nemzeti össztermék 100 százalékát.25 Görögország 
2009-ben már mintegy 300 milliárd euró adósságot jelentett be, bruttó nemzeti összter-
méke mintegy 113 százalékát, amely majdnem kétszerese volt annak, melyet a maastrich-
ti konvergenciakritériumok engedélyeztek volna számára. Bár a 2009-ben megválasztott 
George A. Papandreou miniszterelnök kezdetben még ragaszkodott az álláspontjához, hogy 
Görögországnak nincsen szüksége mentőcsomagra, amikor 2010-re nyilvánvalóvá váltak a 
szabálytalanságok és csalások a görög könyvelési technikák körül, egyértelművé vált, hogy 
külső segítség nélkül Görögország csődbe megy, és felmerült, hogy nem maradhat tovább 
az eurózónában sem. Az Európai Központi Bank az eurózónás válságkezelés kapcsán olyan 
kérdéseket kezdett feszegetni, melyek korábban tabutémáknak számítottak. A Maastrichti 
Szerződéssel létrehozott gazdasági és monetáris unió ún. hármas tagadásra épült. Egyrészt 
arra, hogy az euróövezetből nem lehetséges kilépés (1); másrészt, hogy nem engedélyezett 
egyik tagállam kimentése sem (2); és végül, hogy az eurózóna tagállamaiban nem kerül-
het sor államcsődre (3).26 Ahogy a görög válság elmélyült, nyilvánvalóvá kezdett válni, 
hogy a hármas tagadás rendszere nem maradhat fenn. A közgazdászok, elemzők amellett 
érveltek, hogy Görögországnak el kell hagynia az eurózónát. A görög kormány közben 
az ország történetében páratlan megszorításokat kezdeményezett, amely a görög lakosság 
felháborodását, ellenállását váltotta ki. Sorozatossá váltak Athénban a kormány- és Unió-
ellenes tüntetések, megmozdulások. 2010 májusában végül ledőlt a maastrichti rendszer 
egyik fontos tabuja (a 2. sz. tagadás): az Eu és az IMF közösen 110 milliárd eurós mentő-
csomagot nyújtott Görögországnak, amelynek feltételéül további megszorító intézkedések 
bevezetését határozták meg. Ez utóbbi végrehajtása a görög politikai rendszert alapjaiban 
tépázta meg, összeomlott a pártrendszer és a görög polgárok széles tömegei ábrándultak 
ki mind a hazai, mind az uniós politikából. De nemcsak az európai civilizáció bölcsőjének 
tartott Hellászban volt ilyen súlyos a helyzet. Írország, Portugália, Spanyolország is uniós 
segítséget kapott, és a másik nagy mediterrán tagállam, Olaszország adóssága is jelentősen 
növekedett. Az eurózóna válsága olyan mély szakadékot vésett Európa térképére az észa-

25  ARTNER Annamária: Út a keresztre – Görögország kálváriája. Külügyi Szemle, 2012/2, 168.
26  BENCZES István: Az európai gazdasági kormányzás előtt álló kihívások. A hármas tagadás 

lehetetlensége. Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 2011. szeptember, 759–774.



272 10. VáLSáG ÉS „ÚJRATERVEZÉS” A POSZT-LISSZABONI IDőSZAKBAN (2008–2015)

ki és a déli államok közé, amely példátlan volt az integráció 1945 utáni történetében. Az 
európai sajtó a „szorgalmas” német adófizetőket a „csaló, déli államok” állampolgáraival 
állította szembe, elfedve azt a nyilvánvaló tényt, hogy a déliek és kiemelten Görögország 
megmentése a legfőbb hitelező tagállamok – így a két legnagyobb tagállam Németország 
és Franciaország – elemi gazdasági érdeke is volt. 

A válságkezelés hatásának következtében Görögországban a lakosság széles rétegeiben 
vált jellemzővé az elutasítás és gyűlölet más uniós tagállamok irányába. Így például a görög 
lakosok, hátat fordítva az európai integráció egyik legfontosabb vívmányának, az egységes 
belső piacnak, a vásárlási döntéseikben is kifejezésre jutatták Eu-ellenességüket, és gyak-
ran bojkottálták más uniós tagállamok élelmiszer-ipari termékeinek a vásárlását. Annak 
ellenére, hogy a görög adósság egy részének önkéntes leírására (ún. haircutra) is sort került 
2011-ben, a görög gazdaságban továbbra sem indultak be a várt pozitív folyamatok. Ezért a 
trojka (Európai Bizottság, Európai Központi Bank, Nemzetközi Valutaalap) döntésének ér-
telmében 2012-ben Görögország 130 milliárd euró értékben újabb mentőcsomagot kapott, 
melynek folyósítása szintén szigorú megszorító intézkedésekhez volt kötött.

Miután nyilvánvalóvá vált a GMu diszfunkcionalitása, az Európai unió – intézményei 
kezdeményezésére – elindult a gazdasági kormányzás megteremtése felé vezető úton. Az 
euróövezet stabilitásáért 2013-ban létrejött az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) egy 
új válságkezelő mechanizmus, melyet az euróövezet tagállamok kormányközi szerződés-
sel hoztak létre. Az ESM-nek igazgatótanácsa és öt évre választott elnöke (jelenleg Klaus 
Regling) van, és szigorú feltételek mellett nyújthat hiteleket az adósságválságba jutott tag-
államoknak.27 ESM létrehozása önmaga a korábban ismertetett „nincs kimentés” klauzula 
intézményes cáfolata.  

A válság elmélyülésével párhuzamosan Németország egyre élesebben kezdte képviselni 
azt az álláspontot, hogy az európai válságkezelés és bármiféle segítség elsődleges feltétele 
a nagyobb fokú költségvetési fegyelem és az ezzel járó megszorítások. A kilencvenes évek-
ben létrehozott ún. Stabilitási és Növekedési Paktum (SNP) rendelkezéseire alapozva, olyan 
intézményes és jogi eszközök születtek, melyek a nagyobb fokú költségvetési fegyelem 
betartását és a magasabb szintű gazdaságpolitikai koordinációt is segítették.  

2011 márciusában az eurózóna tagállamok valamint Bulgária, Dánia, Lengyelország, 
Lettország, Litvánia és Románia aláírták az ún. Euro Plusz Paktumot, melyben vállalják 
reformok végrehajtását, valamint összehangolt lépések megtételét a versenyképesség, fog-
lalkoztatás ösztönzése, a költségvetési fegyelem, a pénzügyi stabilitás megerősítése terüle-
teken.28 2011-ben sor kerül a SNP átfogó reformjára is az ún. Hatos Jogszabálycsomag29 

27  Az ESM 2013-től az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz és az Európai Pénzügyi Stabilizációs 
Mechanizmus helyét vette át.

28  Európai Tanács, Következtetések, 2011. március 24–25.
29  A Hatos Jogszabálycsomag tartalma: Az Európai Parlament és a Tanács 1175/2011/Eu rendelete 

a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és 
összehangolásáról szóló 1466/97/EK tanácsi rendelet módosításáról (2011. november 16.) [Hivatalos 
Lap L 306/12, 2011.11.23.]; A Tanács 1177/2011/Eu  rendelete  a túlzott hiány esetén követendő eljárás 
végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról szóló 1467/97/EK rendelet módosításáról (2011. 
november 8.) [Hivatalos Lap [Hivatalos Lap L 306/33., 2011.11.23.]; A Tanács 2011/85/Eu irányelve 
(2011. november 8.) a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről 
[Hivatalos Lap L 306/41, 2011.11.23.]; Az Európai Parlament és a Tanács 1173/2011/Eu rendelete 
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keretében, amely fontos lépés a magasabb szintű gazdaságpolitikai koordináció és a haté-
konyabb költségvetési felügyeleti rendszer kialakítása felé vezető úton, és amely jogsza-
bálycsomag véglegesítésében a magyar elnökség kulcsszerepet játszott. 2011-ben a gazda-
ságpolitikai koordináció másik fontos pilléreként létrehozták az ún. Európai Szemesztert, 
amely a tagállami költségvetések és gazdaságpolitikák szupranacionális koordinációjára 
létrehozott minden évben egy hat hónapos ciklust magában foglaló rendszer, melyben az 
Európai Tanács és a Tanács még a tagállami költségvetések kialakítása előtt szakpolitikai, 
országspecifikus iránymutatást tesz.30

A nagyobb fokú költségvetési fegyelem szerződéses alapú megfogalmazása a 2012 már-
ciusában huszonöt uniós tagállam által aláírt ún. Fiskális Paktum, amelynek kis szépség-
hibája, hogy csak az uniós jogrendszeren kívül, kormányközi alapon lehetett nyélbe ütni, 
valamint az is, hogy két uniós tagállam, Nagy-Britannia és a Cseh Köztársaság úgy döntött, 
hogy számukra a kívülmaradás előnyösebb. Angela Merkel német kancellár, egyes tagálla-
mok vonakodó hozzáállását tapasztalva, számos fórumon felháborodásának adott hangot, 
és a német külpolitikában példátlan erős szavakat használt. 2011 őszén Merkel kijelentette, 
hogy „Az euró kudarca Európa kudarca is”.31

Közben a globális gazdasági és pénzügyi válságban kissé „hitelüket vesztett” hitelmi-
nősítők32 értékelték az eurózóna tagállamokat, akik Franciaországgal az élen megkapták 
a bizonyítványukat a válsághelyzetben tanúsított teljesítményükre. 2012-ben a Standard 
&Poor’s leértékelte Franciaországot és nyolc másik eurózónatagot. Innentől fogva az is 
nyilvánvalóvá vált, hogy bár a válságmenedzsment irányítása továbbra is a francia–német 
tengely és a Merkel–Sarkozy-tandem kezében maradt, Franciaország ebből csakis, mint 
Németország, Europa gazdaságilag legerősebb hatalmának „kistestvére” veheti majd ki a 
részét. A pénzügyi válságmenedzsmentben innentől fogva egyre inkább érezhetővé kezdett 
válni a német hegemónia. A 2012-es francia választások eredményei is ezt a folyamatot 
erősítették. Nikolas Sarkozy vereséget szenvedett, és a szocialista Francois Hollande sze-
mélyében olyan politikus került az elnöki székbe, aki már a választási programja egyik 
kulcsgondolatává tette a megszorítások felülvizsgálatát, vagy enyhébb formában a „növe-
kedésbarátabb” gazdaságpolitikákkal történő ötvözését. Egy rövid ideig úgy tűnt, hogy az 

a költségvetési felügyelete euroövezetbeli eredményes érvényesítéséről (2011. november 16.) 
[Hivatalos Lap L 306/1, 2011.11.23.]; Az Európai Parlament és a Tanács 1174/2011/Eu rendelete 
a túlzott makrogazdasági egyensúlytalanságoknak az euroövezeten belüli kiigazítására vonatkozó 
végrehajtási intézkedésekről, (2011. november 16.) [Hivatalos Lap L 306/8, 2011.11.23.], Az Európai 
Parlament és a Tanács 1176/2011/Eu rendelete a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzéséréről 
és kiigazításáról, (2011. november 16.) [Hivatalos Lap L 306/25, 2011.11.23.]

30  Az Európai Szemeszter működéséről részletesen lásd http://www.consilium.europa.eu/hu/
policies/european-semester

31  MERKEL, Angela: „Scheitert der Euro, scheitert Europa”http://www.welt.de/politik/deutsch 
land/article13590387/Scheitert-der-Euro-scheitert-Europa.html

32  A válság megmutatta, hogy a hitelminősítők sokszor túlzottan szubjektív értékelést adnak a 
gazdasági szereplőkről, és gazdasági válságok előrejelzéséhez sem nyújtanak megfelelő támpontot. 
Egyes szerzők szerint az objektivitás azért is sérül, mert a nagy hitelminősítők mind amerikai 
székhelyű cégek. Ezt ellensúlyozandó 2011-ben az Európai Parlament javaslatot tett egy európai 
hitelminősítő felállítására, amely azonban nem jött létre. Lásd BORDáS Eszter: Miért voltak 
képtelenek a hitelminősítő intézetek a 2008-as pénzügyi válság előrejelzésére? E-CONOM Online 
tudományos folyóirat, 2012 1./2. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron, 28–48.
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olajozottan működő Merkel–Sarkozy tandem után feszültségek keletkeztek az Unió fő mo-
torját jelentő francia–német páros között. Rossz ómennek bizonyult az is, hogy, amikor a 
2012 májusában az újonnan megválasztott francia elnök, Francois Hollande első külföldi 
útjaként Berlinbe indult, a repülőgépét villámcsapás érte, így visszafordulni kényszerült.  
Hollande végül is egy másik géppel eljutott Berlinbe, ahol Angela Merkellel tanácskozott, 
és már egy határozottan moderáltabb, együttműködőbb és a pénzügyi válságkezelésben a 
németek vezető szerepét jobban elfogadó szemlélettel tért vissza Párizsba. Mindeközben a 
kimentések és a megszorítások Európa-szerte folytatódtak, valamint az európai uniós dön-
téshozók minden lehetséges fórumon hangsúlyozni igyekezték, hogy az euró megmentése  
az egyetlen lehetséges út az európai gazdasági és pénzügyi rendszer stabilizációjához, és 
persze az európai integráció eddig elért vívmányainak a megőrzéséhez. 

A szorosabb gazdaságpolitikai koordináció megvalósítása érdekében 2013-ban az ún. 
„Kettes Jogszabálycsomag” újabb két rendelettel erősíti az eurózóna tagállamok költségve-
tési és gazdasági felügyeletét.33 Az Európai unió tehát lépésről lépésre haladt és halad előre 
most is a szupranacionális gazdasági koordináció és a magas szintű uniós költségvetési fe-
gyelem megteremtésének útján. 

Miközben az uniós döntéshozók és az eurózóna tagállamok vezetői igyekeztek szoro-
sabb együttműködésessel „előrefelé kijutni” az eurózóna válságából, addig a kívülállók 
számára az eurózóna-tagság még mindig értékes vívmánynak bizonyult. A válság és az erő-
södő szkepszis ellenére az eurózóna továbbra is vonzó klubot jelent számos tagállamnak. 
Észtország 2011-ben, Lettország 2014-ben, Litvánia 2015-ben vezette be az eurót, ezzel 
már tizenkilenc főre növelve tagjainak számát.

Az eurózónát azonban egyéb súlyos megrázkódtatások is érték. A 2013 márciusában, 
amikor a ciprusi bankok 4 milliárd eurót vesztettek a görög államkötvényeken, a ciprusi 
bankrendszert végzetes csapás érte. Ciprus második legnagyobb bankja, a Laiki lehúzhatta 
a rolót, miután a kisbetétesek számláit átvitték a szigetország legnagyobb pénzintézetéhez, 
a Bank of Cyprushoz. Ciprus ezzel párhuzamosan 10 milliárd eurós mentőcsomagot kapott 
az Eu-tól és az IMF-től, melyet nem a bankrendszer feltőkésítésére, hanem az állami kiadá-
sokra fordítottak. Így bár a 100 ezer euró alatti betétek tulajdonosai, az ún. kisbetétesek vé-
delmet élveztek, a bankok részvényeseinek, hitelezőinek és nagybetéteseinek kellett állniuk 
a bankcsőd elkerülésének a költségét. Ez utóbbi példátlan az eurózóna válságkezelésének 
eszköztárában, eddig ugyanis az adófizetőkre, valamint a tagállamokra hárították e költsé-
geket. Jeroen Dijsselbloem, az Eurócsoport vezetője szerint egy új, igazságosabb válság-
kezelési modell született, amely a bankok saját felelősségvállalását helyezi a középpontba. 
Mindezidáig a nagy bankok működésére az volt jellemző, hogy a nyereséget szétosztották 
a tulajdonosaik között, veszteség esetén azonban biztosak lehettek abban, hogy az állam 
megsegíti őket. A ciprusi válságkezelési módszer megrázta az európai piacokat, és erős kül-
ső kritikát is kapott. Az orosz nagybefektetők érintettsége miatt Dimitrij Medvegyev orosz 

33  Az Európai Parlament és a Tanács 472/2013/Eu rendelete a pénzügyi stabilitásuk tekintetében 
súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségek által fenyegetett euroövezeti tagállamok 
gazdasági és költségvetési felügyeletének megerősítéséről (2013. május 21.) [Hivatalos Lap L 
140/1., 2015.5.27.]. és Az Európai Parlament és a Tanács 473/2013/Eu rendelete a költségvetésiterv-
javaslatok monitoringjára és értékelésére, valamint az euroövezeti tagállamok túlzott hiánya 
kiigazításának biztosítására vonatkozó közös rendelkezésekről (2013. május 21.) [Hivatalos Lap L 
140/11., 2015.5.27.].
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kormányfő egyenesen rablásnak nevezte a ciprusi módszert. Ciprus kapcsán egy másik fon-
tos tabu is ledőlt: válsághelyzetben, ha arra kerül a sor, egy uniós tagállam korlátozhatja az 
integráció fontos vívmányának tekintett négy szabadság közül a tőke szabad áramlását is.

Amint az a fentiekből is kiderül a válságkezelés lépten-nyomon tabukat döntögetett, va-
lamint óriási bizonytalansági tényezőket teremtett az európai pénzügyi rendszerben. 

De a legnagyobb vihar még hátravolt. A görög gazdaság talpra állítása sem az első, sem 
a második mentőcsomaggal nem sikerült. Az ország eladósodottsága tovább növekedett, a 
munkanélküliségi ráta rekordszintet ért el.34 2015 januárjában a szélsőbaloldali Sziriza párt 
képviselője, Alekszisz Ciprasz megszorítás ellenes kampányígérettel nyerte meg a válasz-
tásokat, és azzal az eltökélt szándékkal alakított kormányt, hogy kivezeti Görögországot 
a – nézete szerint a kimentés megszorító intézkedései következtében kialakult – „huma-
nitárius krízisből”, amely a megszorítások újratárgyalását jelentette. Mindezt persze úgy, 
hogy Görögország továbbra is az eurózóna tagja maradjon. Görögország hitelezői azonban 

34  2015 májusában a görög munkanélküliségi ráta több mint kétszerese az uniós átlagnak: 25,6% 
(Eurostat).

A 28 tagú Európai Unió és a 19 tagú eurózóna
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továbbra is ragaszkodtak a szigorú intézkedésekhez (így az áfaemeléshez és a nyugdíjki-
adások csökkentéséhez), és a további összegek folyósítását is ezek végrehajtásához kötöt-
ték. Miután a tagállami pénzügyminisztereket tömörítő Eurócsoport 2015. júniusi ülésén 
a görögök elutasították a trojka javaslatait a görög gazdaság strukturális átalakítására, a 
tárgyalások Görögország és az eurózóna másik tizennyolc tagállama között megrekedtek. 
Ennek következményeként az Európai Központi Bank korlátozta a görög bankok likvidi-
tását. A bankok bezártak, a betétesek nem – vagy csak a napi 60 eurós limit értékéig – jut-
hattak pénzükhöz. Görögország az államcsőd közelébe került, az eurózónából történő ki-
lépés, az ún. grexit lehetséges alternatívává vált. Közben a miniszterelnök, Ciprasz váratlan 
eszközhöz folyamodva július 5-ére népszavazást írt ki a nemzetközi hitelek feltételeinek 
elfogadásáról, áttolva a döntési felelősséget a görög lakosságra. A népszavazáson a nemek 
kerültek többségbe: a görögök 61,38 százaléka nemmel voksolt, míg az igennel szavazók 
csak 38,69 százalékot tettek ki. Ennek ellenére július 13-án a görög miniszterelnök és a 
trojka képviselői megállapodtak egy 86 milliárd eurós harmadik mentőcsomagról, miután 
a görög parlament – a népszavazás eredményének ellentmondva – megszavazta a csomag 
feltételéül szabott megszorításokat. Görögország a mentőcsomag folyósításának elkövet-
kező három évére lélegzethez jutott, de a görög gazdaság szerkezeti átalakítása továbbra is 
sürgető feladatként napirenden maradt. Görögország egyelőre tehát eurózónatag, de a har-
madik mentőcsomagról született döntés körülményei nem sok bizakodásra adhatnak okot. 
A népszavazás eredménye világosan megmutatta, a görög parlament döntésének nincs meg 
a lakossági támogatottsága, melyet a sorozatos tüntetések és összecsapások is mutatnak. 
Ezenkívül a népszavazás eredményét figyelmen kívül hagyó parlamenti döntés súlyos bel-
politikai és kormányválságot eredményezett; miniszterek menesztéséhez és a görög kor-
mány belső megosztottságához is vezetett. De az egész európai egységfolyamatot érintő 
egyéb tanulságokkal is szolgált. Egy eurózóna tagállam hajszálnyira került az államcsődtől, 
amely sokáig a maastrichiti GMu egyik tabuja volt, másrészt a grexit, vagyis a kilépés – 
szintén korábban tabuként kezelt alternatíva – megfontolandó opcióként került be az uniós 
és tagállami döntéshozók politikai retorikájába.

A fentiek alapján, az utóbbi évek történéseit egy csokorba gyűjtve az alábbi következte-
téseket fogalmazhatjuk meg:

A 2008 őszén jelentkező világgazdasági válság az 1970-es, 80-as évektől uralkodó mo-
netarista, neoliberális gazdaságpolitikai szemléletet, amely teljes mértékű pénzpiaci libe-
ralizációval járt, és az angolszász országokban évtizedekig a megkérdőjelezhetetlen irány-
vonalat képviselte, végleg letaszította a trónjáról. Európa a globális trendbe illeszkedve a 
pénzügyi szektor magasabb fokú felügyelete és ezáltal egy jobban szabályozott kapitaliz-
mus mellett tette le a voksát. Ennek jegyében jött létre a Pénzügyi Felügyeletek Európai 
Rendszere (PFER), amely a tagállami felügyeletek segítségével az Unió pénzügyi rendsze-
rének felügyeletét látja el.35

35  A PFER az Európai Bankhatóság (EBH), az Európai  Biztosítás-  és  Foglalkoztatóinyugdíj-
hatóság (EIOPA) valamint az Európai  Értékpapír-piaci  Hatóság (ESMA) felügyeletek, valamint 
az ún. Európai Rendszerkockázati Testület (ERKT), és a tagállami felügyeletek munkájára építő 
felügyeleti hálózat. Működéséről részletesen lásd az Európai Központi Bank honlapját: https://www.
bankingsupervision.europa.eu/
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Másrészt, egyes eurózóna-tagok szuverén adósságválsága világosan megmutatta, hogy 
a majdnem két évtizede Maastrichtban létrehozott Gazdasági és Monetáris unió, amelynek 
valójában csupán a „monetáris része” valósult meg, az övezetet érő sokkok és válságha-
tások esetén nem tud védőhálóként funkcionálni. A maastrichti konvergenciakritériumok 
igen szűkre szabták a tagállami gazdaságpolitikák mozgásterét, és sokszor előfordult, hogy 
a stabilitás fenntartása csak a gazdasági növekedés lassulása vagy stagnálása árán volt meg-
valósítható. Az is kiderült, hogy az eurózóna megfelelő működéséhez a tagállamok gazda-
ságpolitikáinak összehangolására, egy közös gazdasági kormányzás létrehozására, valamint 
szigorú költségvetési fegyelem, egy ún. fiskális unió megvalósítására, valamint a bank-
szektorban egységes jogi és intézményi szabályozásra, beleértve a közös bankfelügyeletet 
és egy ún. bankunió létrehozására van szükség. 

A közgazdászok ezt már korábban is tudták, azonban mind ez idáig egy ilyen típusú 
összefogáshoz a tagállamok részéről nem volt meg a politikai akarat. Az eurózónás válság-
kezelés anomáliai egy további, másik következtetéshez is elvezetnek bennünket. Úgy tűnik, 
hogy szolidaritás, és ezen belül a pénzügyi szolidaritás az utóbbi években végzetesen ero-
dálódott, korábbi tabuk döntögetése is mind ennek a következménye. Egyre nyilvánvalóbbá 
kezd ugyanis válni, hogy az Eu gazdaságilag erős tagállamai, élükön Németországgal, de 
a gazdaságilag gyengébb tagok, mint például a balti államok vagy Szlovénia is egyre ke-
vésbé hajlandóak mélyen a zsebükbe nyúlni azért, hogy egy másik, gyengélkedő tagállamot 
megsegítsenek. 

Az eurózóna válsága szakpolitikai válság – még akkor is, ha a pénzügyek problémái 
hatással vannak a többi gazdasági ágazat állapotára is, és akkor is, ha jól tudjuk, hogy ki-
hatással van a nem eurózónatag Eu-tagállamok helyzetére, sőt, az Eu határain kívülre is 
gyűrűzik. Az eurózóna szerkezete, valljuk be őszintén, konstrukciós hibás: a tagállamok jó 
szívvel elfogadták a közös valuta előnyeit (tranzakciós költségek csökkenése, világgazda-
sági pozíció erősödése, az egységes piac tökéletesebb működése, stb.), és úgy gondolták, 
elég áldozat, ha az önálló tagállami monetáris politika lehetőségét feláldozzák a hatékony-
ság oltárán. Az állam gazdálkodása, azaz a fiskális (költségvetési) politika azonban egye-
nes összefüggésben van az adott ország valutájának árfolyamával, stabilitásával. A közös 
fiskális politika megteremtése azonban túl nagy áldozatnak tűnt az eurót bevezető országok 
számára – hiszen melyik kormány szeretné megkötni a saját kezét a hitelfelvétel, a költség-
vetési források felhasználásának területei és mértéke vonatkozásában? Nyilván egyik sem, 
és ha elkerülhető a szuverenitás e rendkívül komoly elemének feladása, akkor el is kerülték. 
A fiskális unió kialakítását tehát a GMu eredeti rendszerében helyettesítették a Stabilitási és 
Növekedési Paktummal – egy olyan rendszerrel, amelynek keretében a tagállamok vállalták 
a költségvetési fegyelemre vonatkozó előírások betartását. Vállalták, de nem tartották be: a 
Bizottság kezdeményezte ugyan Németország és Franciaország ellen a túlzott deficit eljárás 
elindítását még 2003-ban, de a Tanács – nyilván a két legtekintélyesebb tagállam vezetői-
nek közbenjárására – leszavazta a bizottsági előterjesztést. Így relativizálódott a költség-
vetési fegyelem követelménye az eurózóna tagállamaiban, s ezért súlyos árat kellett fizetni: 
ennek egyenes következményekét következett be a következő kedvezőtlen világgazdasági 
szituációban Görögország és Ciprus összeomlása. Békeidőben tehát működött a „félolda-
las” rendszer, a válság következtében azonban napvilágra kerültek a konstrukciós hibák.

De vajon tökéletesíthető-e egyáltalán a féloldalas rendszer? Vajon kialakítható egy nevé-
vel önazonos valódi gazdasági és monetáris unió? Egyvalami bizonyos, hogy a GMu kitel-
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jesítése és az Európai unió jövőjének alakítása szorosan egybefonódik. Következésképpen 
az is valószínűsíthető, hogy az Eu jövőjét leginkább azok a szakpolitikusok, csúcsvezetők 
alakíthatják, akik a valódi gazdasági és monetáris unió megvalósítását célozzák meg. 

Bár a fiskális fegyelem megteremtésre már számos lépés történt, hosszú még az út egy 
fiskális unió megteremtéséhez. A bankunió azonban 2016-tól részben működni fog, leg-
alábbis az eurózóna tagállamaiban.36 Még 2012-ben döntöttek ugyanis a két legfontosabb 
eleme az Egységes Felügyeleti Mechanizmus és az Egységes Szanálásai Mechanizmus, va-
lamint egy ez utóbbit segítő Egységes Szanálási Alap létrehozásáról.37 Míg az SSM már 
jövő év elejétől az EKB irányításával működőképes, addig az SRM az 55 milliárd eurós 
finanszírozási szint elérése esetén kezdi meg működését.38 Bár nem minden tagállam el-
kötelezett a szuverenitás a fenti lépések megtételéhez szükséges további átruházására, az 
uniós döntéshozók számára úgy tűnik világos az út, melyet az Uniónak követnie kell. Az 
Európai Tanács már 2012-ben egy valódi gazdasági és monetáris unió megteremtésének 
szükségességére hívta fel a figyelmet,39 és a korábbi bizottsági elnök Barroso ugyanebben 
az évben az európai parlamenti beszédében is egy mélyebb gazdasági és monetáris unió 

36  A bankunió tagjai az eurózóna-tagok, de az együttműködés a többi tagállam számára is nyitott, 
amennyiben részt kívánnak benne venni.

37  A bankunióról lásdhttp://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/displayFtu.html?ftuId= 
FTu_4.2.4.html

38  Ez az EP információja szerint 2023-ban várható. http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/
hu/displayFtu.html?ftuId=FTu_4.2.4.html

39  Towards a Genuine Economic and monetary Union. European Council, 5 Dec 2012.

Az ötös fogat
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megvalósításának szükségességét hangsúlyozta,40 amely gondolat a Bizottság által publi-
kált tervezet központi gondolata is.41

A jelenlegi bizottsági elnök, Jean-Claude Juncker, a korábbi elképzelésekre alapozva, 
a másik négy elnök – Donal Tusk, az Európai Tanács elnöke, Jeroen, Dijsselbloem, az 
Eurócsoport elnöke, mario Draghi, az Európai Központi Bank elnöke és martin Schulz, 
az Európai Parlament elnöke együttműködésével egy, a gazdasági és monetáris unió tény-
leges megvalósításáról szóló tervezetet és ütemtervet publikált. ők öten, az öt elnök azok, 
akik Európa hajójának irányításánál – a tagállami állam és kormányfők mellett – most a 
kormányrúdnál állnak.  

A 2015 júniusában publikált jelentés szerint ahhoz, hogy valódi gazdasági és monetáris 
unióról lehessen beszélni, négy területen kell előrelépni: meg kell teremteni a gazdasági 

40  José Manuel Barroso: State of the union 2012 Address, Plenary session of the European Par-
liament/Strasbourg, 12 September 2012.

41  A blueprint for a deep and genuine economic and monetary union Launching a European Debate. 
European Commission. Brussels, 30.11.2012.  COM(2012) 777 final/2

Az európai gazdasági és monetáris unió megvalósítása –  
részlet az „Öt elnök jelentéséből1

„1. szakasz: a 2015. július 1-től 2017. június 30-ig tartó időszakban az uniós intézmé-
nyek és az eurózóna tagállamai a már meglévő szerződések és kialakított eszközök 
adta lehetőségeket aknázzák ki a lehető legjobban azért, hogy az eurózóna verseny-
képességét és konvergenciáját növeljék. Befejezik a pénzügyi unió megvalósítását, 
és lépéseket tesznek a demokratikus elszámoltathatóság megteremtésére. Az első 
szakasz legvégén az Európai Bizottság Fehér Könyvet publikál az elért eredmé-
nyekről.

2. szakasz: 2017-től, ebben a szakaszban valósulhat meg a valódi gazdasági és mone-
táris unió. Ehhez a tagállamok olyan új, nagy horderejű lépéseket tesznek, melyek 
a GMu gazdasági és intézményi rendszerét átalakítja. Ebben a szakaszban a tag-
államok számára a gazdasági konvergencia megteremtése egyre inkább kötelezővé 
válik, melyet konkrét jogilag is kötelező gazdasági mutatók határoznak meg. Ezen 
közösen meghatározott sarokszámok elérése, vagy legalább a tagállamok kötele-
zettségvállalása az elérésükre, alapfeltétele annak, hogy adott tagállam részt vehes-
sen gazdasági sokkok és egyensúlytalanságok kivédésére létrehozott közös európai 
mechanizmusokban.

3. szakasz: legkésőbb 2025-ig valósulna meg. Amennyiben a második szakaszban 
meghatározott lépések megtörténnek, akkor a valódi gazdasági és monetáris unió 
stabil és prosperáló térséget jelent majd az eurózóna tagállamok állampolgárainak, 
és vonzó klubot azon tagállamoknak, akik készek csatlakozni hozzá.”

1  Completing Europe’s Economic and Monetary union. Report by Jean-Claude Juncker in close 
cooperation with Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi, Martin Schulz, European 
Commission, June 2015.
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uniót; utána a bankunióra és a tőkepiaci unióra építő pénzügyi uniót, majd a fiskális uniót, és 
végezetül mindezekhez a politikai uniót – legkésőbb 2025-ig, áll a jelentésben.42 Úgy tűnik, 
hogy a gazdasági és monetáris unió megvalósításának maastrichti lépcsőzetes modellje tet-
szett az uniós döntéshozóknak, hiszen ebben a jelentésben is háromfokozatú megvalósításra 
tesznek javaslatot.

10.2. Egyéb szakpolitikák a gazdasági/pénzügyi válság idején 

Az eurózóna válsága kétségkívül a legjelentősebb és legtöbbet taglalt szakpolitikai problé-
ma az Európai unióban. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta eltelt években azonban 
számos egyéb szakpolitika esetében is jelentős változások – sok esetben szintén válságos 
események – következtek be. Az alábbiakban a számos uniós politika közül röviden az Eu 
2020 stratégia által fémjelzett általános fejlesztési elképzelésekre, az energiapolitika, a bő-
vítés, valamint a menekültügy problémáira térünk ki. 

A 2000-es évek elején – párhuzamosan az euró bevezetésének végső fázisával – az Euró-
pai Bizottság általános gazdaságfejlesztési stratégiával rukkolt elő. Tekintettel arra, hogy az 
Európai unió tartós lemaradásban volt versenytársaival, leginkább az Egyesült államokkal 
szemben, a lisszaboni stratégia 2010-re olyan célrendszert és intézkedési tervet fogalma-
zott meg, mely az évtized végére faragott volna a lemaradásból, elsősorban a gazdasági 
növekedés és a foglalkoztatás területén. (Lásd 9. fejezet.) Az évtized végére azonban a stra-
tégia célrendszerének teljesítését jórészt ellehetetlenítette a gazdasági és pénzügyi válság: 
megugrott a munkanélküliség, megtorpant a gazdasági növekedés. A Bizottság azonban a 
stratégia módszertanát önmagában sikeresnek minősítette, és a válságkezelés utáni hosszú 
távú célok megfogalmazása érdekében elindította az Eu 2020 programot, amely célrend-
szerében és módszereiben hasonló az előző tíz év lisszaboni erőfeszítéseihez. 

Az Eu 2020 program 5 célt fogalmaz meg. Először, biztosítani kell, hogy a 20–64 évesek 
körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot. Másodszor, az Eu (köz- és magánfor-
rásból származó, tagállamonként számított) GDP-jének 3%-át a kutatás/fejlesztés és az in-
nováció ösztönzésére irányuló beruházásokra kell fordítani. Harmadszor, az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátását 20%-kal csökkenteni kell az 1990-es szinthez képest, valamint a 
megújuló energiaforrások arányát 20%-ra kell növelni. Negyedszer, az oktatásban a lemor-
zsolódási arányt 10% alá kell csökkenteni. El kell érni továbbá, hogy a 30 és 34 év közötti 
uniós polgárok legalább 40%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezzen. Ötödször, legalább 
20 millióval kell, hogy csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztett-
ségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent.43

A stratégia megvalósítása számos egyéb, közösségi szakpolitikával, valamint tagállami 
erőfeszítésekkel együtt megvalósítható. A közösségi politikák között kiemelt szerepe van 
a belső piac tökéletesítésének, a kohéziós politika tagállami célkitűzéseinek és az Eu 2020 

42  Completing Europe’s Economic and Monetary union. Report by Jean-Claude Juncker in 
close cooperation with Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi, Martin Schulz, European 
Commission, June 2015.

43  Az Európa 2020 stratégia célkitűzései. http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_
hu.htm
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célrendszere egységesítésének, valamint a mezőgazdasági politika, a közlekedéspolitika és 
egyéb ágazati politikák összhangba hozásának. Az Eu 2020 célkitűzéseit tagállami szinten 
is meg kell határozni:44 mivel az Eu 2020 célkitűzéseinek teljesítése többek között tagálla-
mi költségvetési eszközöket is igényel, ezeket összhangba kell hozni az Európai Szemesz-
ter rendszerében történő tagállami költségvetési tervezés koordinációjával is. (Lásd előző 
alfejezet.) 

A lisszaboni stratégiához hasonlóan a Bizottság az évtized közepén az Eu 2020 stratégia 
megvalósításának állását egy félidős értékelés keretében tekinti át, mely folyamat kötetünk 
lezárásakor még zajlik. A Bizottság elindította a felülvizsgálatot, és előzetes közleményében 
összefoglalta a legfrissebb adatokat. A foglalkoztatás tekintetében természetesen a válság 
hatása ebben a vonatkozásban jelentkezett a legvilágosabban: az Eu-átlag nem közeledett a 
kitűzött 75%-os célhoz, hanem távolodott attól, amellett hogy tagállamonként nagyon elté-
rő a foglalkoztatási helyzet. Jelenleg valószínűsíthető, hogy legfeljebb 72% lesz az időszak 
végéig a mutató. A GDP 3%-át kitevő K+F és innovációs beruházások mértéke sem tűnik 
jelenleg reálisnak: 2020-ig 2,2%-ra becsülik a lehetséges értéket. Az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkenése már a program félidejében közelít a célkitűzéshez (18% 2012-
ben): a válság következtében visszaesett ipari termelés is hozzájárult ehhez a folyamathoz. 
A megújuló energiaforrások aránya 2012-ben már elérte a 14,4%-ot. A negyedik célkitűzés 
megvalósulására is van esély: a korai iskolaelhagyók aránya 2005 és 2012 között 15,7%-ról 
12,7%-ra csökkent, s a felsőfokú végzettségűek aránya már 2012-ben 35,7% volt. Ehhez a 
javuláshoz is hozzájárult a válság: a munkanélküliség következtében az iskolarendszerben 
való maradás választása jelentős mértékben hozzájárult a mutatók javulásához. A szegény-
ség azonban jelentős mértékben növekedett, s ezzel az Eu távolodott a cél elérésétől: míg 
2009-ben 114 millió európai polgár élt szegénységben, 2012-ben már 124 millió.45

Bár az Eu 2020 stratégia egyik célkitűzése érinti az energiapolitika egy részét (meg-
újuló energiaforrások arányának növelése), az energiaunió kialakítása még várat magára. 
Ez azért is különös, mert az európai integrációs folyamat első intézményei nevükben és 
tevékenységükben is jelezték egyes energiaforrások közösségi kezelésének szükségességét. 
(Európai Szén- és Acélközösség, Euratom). Az Európai unió energiapolitikája napjainkban 
részterületeket érint: a belső piac, a versenypolitika és a klímapolitika egyes területei érintik 
a szektort, de a terület gazdái alapvetően a tagállamok. Az energiaellátás kérdése szorosan 
összefonódik más szakpolitikai területekkel, különösen a kül- és biztonságpolitikával. Az 
Eu 28 tagállama kőolaj tekintetében átlagosan 33,5%-ban, a földgáz tekintetében 39,3%-
ben függ az orosz importtól.46 Amíg Oroszország biztonságos beszállítónak bizonyult, nem 
volt égetően sürgős a továbblépés ezen a területen; ugyanakkor, már 2006-tól évről évre 

44  Az Eu 2020 program teljesítése az Európai Bizottság és a tagállam szoros együttműködésén 
alapul. Az országspecifikus ajánlásokat lásd http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/
country-specific-recommendations/index_hu.htm 

45  Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and Social 
Committe and the Committee of the Regions. Taking stock of the Europe 2020 strategy for smart, 
sustainable and inclusive growth. Brussels, 19.3.2014 COM(2014) 130 final/2. 

46  Energy production and imports. Eurostat. Statistics explained. http://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php/Energy_production_and_imports



282 10. VáLSáG ÉS „ÚJRATERVEZÉS” A POSZT-LISSZABONI IDőSZAKBAN (2008–2015)

felmerült az Európai unió területére történő gázszállítás biztonságának kérdése,47 mert a 
Fehéroroszországon, illetve ukrajnán áthaladó vezetékeket a tranzitországokkal felmerülő 
konfliktusok idején Oroszország, illetve a vezető orosz energiacég, a Gazprom esetenként 
felfüggesztette a gáz betöltését, illetve lebegtette annak lehetőségét. 

Erős szóródást mutat a tagállamok kitettsége az orosz gázszállítások szempontjából. 
Semleges országoknak minősülnek azok az országok, amelyek energiaellátása nem függ 
Oroszországtól, ezek az Egyesült Királyság, Írország, Spanyolország, Portugália, Belgium, 
Svédország, Dánia és Horvátország. Biztonságos országnak mondható ebből a szempont-
ból Németország, Olaszország, Franciaország, Hollandia, Ausztria, Románia, Luxemburg, 
Szlovénia és Görögország, amelyek jelentős tárolókapacitással bírnak, s erős és nagy múlt-
ra visszatekintő gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokkal rendelkeznek Oroszországgal, 
van elegendő cseppfolyós gázellátást (LNG) biztosító kapacitásuk, vagy éppen az orosz 
gáztól való függésük minimális. A nem biztonságos kategóriába eső tagállamok rendkívül 
(legalább 80%-ban) kitettek az Oroszországból származó gázellátásnak. Idetartozik Ma-
gyarország, Szlovákia, Lengyelország, Bulgária, Lettország, Litvánia, Észtország, Cseh-
ország és Finnország.48

Az orosz–ukrán konfliktus, a Krím orosz annexiója felerősítette az energiabiztonság 
megteremtésének igényét: az Európai Bizottság 10 prioritása közé sorolta az energiaunió 
megteremtését, s az egyik alelnök, a szlovák Maroš Šefčovič kizárólag ezzel a területtel 
foglalkozik.49 A Bizottság 2015. február 25-én tette közzé javaslatát,50 s az Európai Tanács 
2015. március 19-én közzétett elnökségi következtetéseiben kifejezte elkötelezettségét a 
terv mellett.51 A tervezet célja, hogy az Európai unió vállalkozásainak és a háztartásoknak 
biztonságos, fenntartható, versenyképes és megfizethető energiaellátást biztosítson. A terv 
része a közösségi szabályozás megerősítése és kiterjesztése, az energiaellátásra vonatko-
zó beszállítói szerződések átláthatóvá tétele, a regionális (szomszédos országokkal való) 
együttműködés megerősítése, sőt, nagyszabású infrastrukturális beruházások elindítása is. 
Šefčovič nyilatkozata szerint napirenden van olyan gázvezeték megépítése („Southern cor-
ridor”), amely a Kaszpi-térségből Törökországon keresztül juttatná el a gázt (Oroszország-
ból, Azerbajdzsánból, Türkmenisztánból, Irakból és Iránból) Európába.52 Az energiaunió 
kérdésében sok vita várható: a tagállamok jelentős mértékben eltérő helyzete és érdekeltsé-
gei nem ígérnek könnyű kompromisszumot. 

47  Lásd pl. Lezárult a gázkonfliktus. 2006. december 31. http://fn.hir24.hu/gazdasag/2006/12/31/
lezarult_gazkonfliktus/

48  Az elemzés nem tartalmaz adatot Máltáról és Ciprusról. CHIyONG, Chi-Kong – TCHERNEVA, 
Vessela: Europe’s vulnerability on Russiangas. European Councilon Foreign Relations. 7 March 
2015. http://www.ecfr.eu/article/commentary_europes_vulnerability_on_russian_gas

49  http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm
50  Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Investment Bank. 
A Framework Strategy for a Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy. 
COM/2015/080 final 

51  European Council Conclusions on the Energy Union (19 march 2015). Energy Union.http://
www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/03/conclusions-energy-european-council-
march-2015/

52  TRAyNOR, Ian – NESLEN Arthur: Ambitious Eu blueprint for energy union to loosen Russian 
grip on gas. The Guardian, 24 February 2015.www.theguardian.com
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A Lisszaboni Szerződés ratifikációja óta eltelt időszakban a bővítés folyamata lelassult; 
azóta egyetlen ország – Horvátország – csatlakozott, 2013. július 1-jén, és ezzel az Európai 
unió immár 28 tagot számlál. A horvát csatlakozási folyamat a 2000-ben Zágrábban tar-
tott csúcstalálkozón kezdődött, ahol a Nyugat-Balkán országai kifejezték szándékukat az 
Eu-hoz való közeledésről, s az Európai unió is kinyilvánította felvételi szándékát. Ezzel 
megszűnt Horvátország nyugat felé érzékelhető elszigeteltsége: 2004-ben tagjelölt státuszt 
kapott, és a csatlakozási tárgyalások 2005 októberében elindultak. Bár mindkét fél elkötele-
zett volt a csatlakozás mellett, hátráltatta a tárgyalások kezdetét a volt Jugoszlávia területén 
1991 óta elkövetett, a nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértő cselekményekért fele-
lős személyek megbüntetésére létrejött Nemzetközi Törvényszékkel való együttműködési 
problémák. A tárgyalások azután kezdődhettek el, miután a főügyész, Carla del Ponte meg-
erősítette, hogy Horvátország teljeskörűen együttműködik, a háborús bűncselekményekkel 
vádolt Ante Gotovina tábornok ügyében is. A tárgyalások nem mentek könnyen: Horvát-
ország számos politikai kritérium teljesítése érdekében reformokra kényszerült, 2009-ben 
őket is erősen sújtotta a gazdasági válság, s ráadásul egyedül tárgyaltak, nem volt lehető-
ség hasonló helyzetben lévő országokkal való együttműködésre. Az Európai unió is bel-
ső átalakítással küszködött: erre az időszakra esett az Alkotmányos Szerződés bukása, a 
cselekvésképtelenség időszaka, majd a Lisszaboni Szerződés előkészítése.53 A csatlakozá-
si tárgyalások lezárása a magyar elnökség időszakára esett: Magyarország folyamatosan, 
hangsúlyosan támogatta a horvát csatlakozást, és azt a magyar elnökség egyik legnagyobb 
sikereként értékelte. 

Jean-Claude Juncker hivatalba lépését követően egyértelművé tette: a bővítési folya-
mat megáll. Külpolitikai céljai között a következők szerepelnek Juncker honlapján: „Ami-
kor bővítésről beszélünk, akkor egyúttal történelmi sikerről is. Nem szabad elfelejtenünk, 
hogy Európának 13 tagállam integrációját kellett megvalósítania az elmúlt 10 évben. A 28 
tagállam polgárainak azonban szünetre van szüksége a folytatáshoz. Ennek érdekében bi-
zottsági elnökségem alatt, a megkezdett tárgyalásokat természetesen folytatni fogom, ki-
váltképp a Nyugat-Balkánnak kell nyitottnak maradnia Európa irányába. A következő öt 
év során nem várható további bővítés. Törökország esetében tisztán látható, hogy távol áll 
az Eu-tagságtól. Úgy gondolom, egy kormány, amelyik blokkolja a Twittert, egyértelműen 
nem áll készen a belépésre.”54 Ami a Nyugat-Balkánt illeti, hivatalos tagjelölt státusszal 
rendelkezik Albánia, Macedónia, Montenegro és Szerbia. Törökországgal hiába zajlanak 
csatlakozási tárgyalások 2005 óta: Juncker fenti szavai egyértelművé tették fenntartásait, 
melyek nem csupán személyes véleményét fejezik ki. Izland tagfelvételi folyamata sajátos: 
a válság közepette, 2010-ben kezdte meg a csatlakozási tárgyalásokat, de egy 2013-ban 
bekövetkezett kormányváltás következményeként 2015 márciusában kérték tagjelölt státu-
szuk felfüggesztését. Tehát vannak országok, akik egyelőre nem tudnak, vannak, akik nem 
akarnak csatlakozni. 

53  A horvát csatlakozási tárgyalásokról lásd NEuMAN STANIVuKOVIC, Senka: Croatia as 
the 28th EU Member State: How Did We Get Here and Where Should WE Go From Now? Current 
Affairs in  Perspective. Fondation Pierre du Bois. January 2012, No 1/ 2012. http://www.fondation-
pierredubois.ch/Papiers-d-actualite/croatia.html

54  Jean-Claude Juncker: Prioritásaim. http://juncker.epp.eu/node/157
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A szakpolitikák között kétségkívül a menekültügyi rendszer áll jelenleg a legnagyobb 
nyomás alatt.55 A jelen fejezet előszavában kifejtettük, hogy mely térségekből és milyen 
halálos veszélyek árán indulnak el családok Európa felé, hátrahagyva hazájuk háborús, él-
hetetlen körülményeit. Az Európai unió közös menekültügyi rendszerét 1999-ben kezdte 
kiépíteni, szoros összefüggésben a közös külső határokat és a belső határok felszámolását 
megteremtő Schengen-rendszerrel. A menekültekkel való humánus bánásmód biztosítása 
nem(csak) közösségi jogi követelmény: az 1951-es Genfi Egyezmény is tartalmazza, melyet 
a világ 145 országa ratifikált.56 A közösség menekültügyi eljárása immár az egész Európai 
Unió területén hasonló.57 Menedékjogot az üldöztetéstől vagy súlyos sérelemtől menekülő 
emberek számára lehet megadni. Az eljárás során minden menedékkérőtől ujjlenyomatot 
vesznek, amit megküldenek az EuRODAC nevű nyilvántartásba.58 Ezek az adatok a mene-
dékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős ország meghatározását segítik elő, melyet az ún. 
dublini rendelet szabályoz.59 Az újabb dublini rendelet további szabályokat határoz meg a 
menedékkérők védelme érdekében.60 A menedékkérők befogadási támogatásban – például 
lakhatás és élelmezés – részesülnek.61 A menedékkérőt egy, az Eu-jogban járatos ügyintéző 
hallgatja meg, tolmács segítségével, hogy meghatározza, megfelel-e a menekültstátuszhoz 
megkövetelt feltételeknek.62 Ha a menedékkérő nem kapja meg „első fokon” a menedék-

55  Ebben a fejezetben menekültön az Eu területére érkező üldöztetés vagy veszélyeztetés miatt 
érkezőket értjük, akik jogosultak és kezdeményezték a menekültstátusz megszerzését. Rajtuk kívül 
azonban tömegesen érkeznek az illegális bevándorlók is, sokszor egzisztenciális okokból ők azonban 
nem jogosultak menekültstátuszra. Annak eldöntése, hogy adott egyén melyik kategóriába tartozik, a 
menekültügyi rendszer intézményeinek nehéz feladata.

56  ZIEGLER Dezső Tamás: Menekültkérdés: verseny a szavazók megnyeréséért vagy valóban 
tömegek akarnak Magyarországra jönni? 2015. július 16. A Jogtudományi Intézet blogoldala. http://
jog.tk.mta.hu/blog/2015/07/menekultugyverseny

57  A Tanács 2005. december 1-jei 2005/85/EK irányelve a menekültstátusz megadására és 
visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól [Hivatalos Lap, L 326., 
2005.12.13], 13.

58  A Tanács 2000. december 11-i 2725/2000/EK rendelete a dublini egyezmény hatékony 
alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló EuRODAC létrehozásáról 
[Hivatalos Lap 316., 2000.12.15], 1.

59  A Tanács 2003. február 18-i 343/2003/EK rendelete egy harmadik ország állampolgára által 
a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam 
meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról [Hivatalos Lap, L50, 
2003.2.25.], 1.  

60  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 604/2013/Eu rendelete egy harmadik 
országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi 
védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és 
eljárási szabályok megállapításáról [Hivatalos Lap, L 180, 2013.6.29,], 31. 

61  A Tanács 2003. január 27-i 2003/9/EK irányelve a menedékkérők befogadása minimum 
szabályainak megállapításáról [Hivatalos Lap, HL L 31., 2003.2.6.], 18. 

62  A Tanács 2004. április 29-i 2004/83/EK irányelve a harmadik országok állampolgárainak, illetve 
a hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való 
elismerésének feltételeiről és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról [Hivatalos 
Lap, L 304., 2004.9.30.], 2. 
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jogot, az elutasítás bíróság előtt megfellebbezhető. Egy negatív „elsőfokú” döntés bírósági 
jóváhagyása után a menedékkérő visszaküldhető a származási vagy tranzitországába.63

Nyilvánvaló, hogy a mintegy 15 év alatt kialakított rendszer korábban soha nem látott 
nyomás alatt működik – az 1. ábra mutatja, hogy 2013 óta meredeken emelkedik a mene-
dékkérők száma az Európai unióban. 

                Forrás: Eurostat, saját szerkesztés64

1. ábra. Menekültkérelmek az Eu-ban (2008–2014) 

Az Európai Bizottság 2015 májusában több intézkedésből álló csomagot állított össze:65 
mentesíteni kívánja a migrációs nyomás által leginkább érintett államokat (Olaszország, 
Görögország, Magyarország) azzal, hogy 40 000 főt igyekszik más tagállamokba áthelyez-
ni; további 20 000 főt a tagállamokban megegyezés szerint javasol elhelyezni; intézkedé-
seket kíván foganatosítani az embercsempészet ellen, javítani kívánja az ujjlenyomatvétel 
rendszerének hatékonyságát, stb. A 2015 júniusában tartott Európai Tanács ülés szinte csak 
a menekültügyi válsággal foglalkozott: az azonnali intézkedések között a tagállamok elha-
tározták a származási országokkal történő azonnali kapcsolatfelvételt, és tárgyaltak a válság 
biztonsági következményeiről is. 

Mindezek ellenére a válság nem látszik enyhülni, és kérdéses az intézkedések hatékony-
sága is. A tagállamok 2015 júniusában megegyeztek ugyan a Bizottság által javasolt 20 000 
fő elhelyezésében (ún. resettlement), de további 40 000 fő áthelyezésében (ún. relocation) 

63  Közös európai menekültügyi rendszer. Az Európai Bizottság kiadványa, 2014. http://ec.europa.
eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/ceas-fact-sheets/ceas_factsheet_hu.pdf

64  Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctza&lang=en
65  European Commission makes progresson Agenda on Migration. 27/05/2015 http://ec.europa.eu/

dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2015/20150527_02_en.htm
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nem. A számokról óriási vita folyt: a legtöbb menekültet Németország fogadja be, 10 500 
főt, a legkevesebbet Magyarország, 0 főt. A Bizottság által javasolt kvótákhoz képest né-
hány tagállam több menekült, mások kevesebb befogadását vállalták. Spanyolország a ja-
vaslat egyharmadának elhelyezését vállalta, a balti államok a javasolt kvóta felét. Szlovákia 
kevesebb fő befogadását vállalja, mint az ötödakkora népességgel bíró Ciprus. A júniusi 
csúcstalálkozón a litván elnök, Dalia Grybauskaitė azt mondta Matteo Renzi olasz minisz-
terelnöknek, hogy nem kíván hozzájárulni semmiféle megoldáshoz. Erre Renzi azt vála-
szolta, hogy „ha önnek ez az elképzelése Európáról, megtarthatja magának”.66

Úgy tűnik, Európa kettős szorításba került a menekültügy kérdésének megoldásában: 
egyrészt szeretne az emberi jogi elvek maradéktalan betartásával segítséget nyújtani a baj-
ba jutott menekülteknek. A menekültek számának tömeges volta következtében azonban 
azzal szembesül, hogy lassan eléri a befogadási kapacitásának határait. Nyilvánvaló, hogy 
ebben a kérdésben sincs szolidaritás a tagállamok között: a tagállamok többsége sürgető 
közös európai problémának tekinti a menekültkérdést, de amikor áldozatot kellene vállalni 
a megoldás érdekében, akkor ettől elzárkóznak. Ennek következtében – kéziratunk lezártáig 
– nincs közös európai megoldás, Európa ebben a válsághelyzetben is cselekvőképtelennek 
látszik. A menekültválság mindenestre jó muníció az európai egység ellentáborának, az 
eurokritikus, valamint euroszkeptikus pártoknak.

A tagállamok közötti szolidaritás a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta eltelt évek-
ben a különböző szakpolitikai területeken jelentkező válsághelyzetekben úgy tűnik, hiány-
zik. Az Európai unió intézményrendszere nehéz körülmények között tartja össze a tagokat: 
a következő alfejezetben áttekintjük, hogyan próbálja ezt mégis megtenni. 

10.3. Intézményrendszer és európai belpolitika –  
válság és változás

A súlyos gazdasági és pénzügyi válság kezelése a második Barroso-Bizottságra és a Lisz-
szaboni Szerződéssel átalakított intézményrendszerre várt. A megsokasodott feladatok 
közepette tehát nemcsak a gazdasági és politikai döntéshozatal tartalmi elemeire kellett 
koncentrálni, hanem arra is, hogy megváltozott az Európai unió intézményei közötti mun-
kamegosztás jellege, új szereplők léptek be az intézményi játéktérbe, és ezzel újraíródott 
az integrációs intézményrendszer történetét végigkísérő kormányköziség-szupranacionaliz-
mus kettőssége. A Lisszaboni Szerződés új szabályai papíron az Európai Parlamentet, ezzel 
a nemzetek feletti jelleget erősítették; a válság gyors döntéshozatalt követelő eseményei 
azonban a tagállami befolyást, a tanács szerepét húzták alá. 

Az Európai Bizottság státusa az intézményrendszeren belül alig változott. A 2009 és 
2014 között második ciklusát töltő elnök, José Manuel Barroso, bár a legendás Jacques De-
lors-hoz próbálta mérni magát, „csak” az intézményrendszer fennmaradását sikerült elérnie, 
átütő változást, a finalité politique definiálását és az ahhoz való közeledést nem. Ez sem 
kevés, és tegyük még hozzá: a második elnökségi ciklusában az Európai Parlament meg-
növekedett hatásköre és a válság miatt a tagállamok növekvő befolyása és felelőssége az 

66  NARDELLI, Alberto: Eu member states miss target to relocate 40,000 migrants. The Guardian, 
21. July 2015. www.theguardian.com
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uniós döntéshozatalban visszaszorította a Bizottság befolyását.67 A régi-új bizottsági elnök 
együtt kellett, hogy működjön a szintén a Tanács által hosszú politikai alkuk során kivá-
lasztott új tisztségviselőkkel: a megerősödött külügyi és biztonságpolitikai főképviselővel, 
valamint az Európai Tanács állandó elnökével. Az új külügyi és biztonságpolitikai főkép-
viselő a brit Catherine Ashton lett, akit ciklusa elején sokat kritizáltak hiányzó diplomáciai 
és külügyi tapasztalatai miatt, s az a vélekedés is elterjedt, hogy a kormányfők súlytalan 
figurát akartak a posztra, hogy jelezzék: a külpolitika a tagállamoké.68 A pozíció több ko-
rábbi feladatkört egyesített: az Eu közös kül- és biztonságpolitikájának koordinálása mel-
lett a Bizottság alelnöki és a Külügyek Tanácsa vezetői szerepét is betöltötte. Munkájának 
megítélése ellentmondásos: sikeresen közvetített Szerbia és Koszovó között,69 tárgyalt az 
iráni atomprogram ügyében,70 valamint elindította az Európai Külügyi Szolgálat kiépítését. 
A 2013 óta kialakult ukrán válságot azonban az Európai unió annyira félreértelmezte (nem 
számítottak a konfliktus eszkalálódására), hogy nem Ashtonra, hanem a bővítésért és szom-
szédságpolitikáért felelős főbiztosra, Stefan Fülére bízták, később pedig nem a főképviselő, 
hanem tagállami politikusok, elsősorban a német kancellár, Angela Merkel vette át a vezető 
szerepet a konfliktus kezelésében.71 A közös kül- és biztonságpolitika Maastrichtban létre-
hozott rendszere továbbra is ellentmondásos tehát: jelentős nemzetközi események eseté-
ben a tagállamok adott esetben egymással ellentétes álláspontokat foglalnak el, azokat egy-
ségesen megjeleníteni lehetetlen. Különösen feltűnő volt ez az arab tavasz idején, amikor 
nemcsak a tagállamok és azok csoportjai, hanem az Eu más vezető tisztségviselői is eltérő 
álláspontokat jelentettek meg a nemzetközi sajtóban.72 Húsz évvel ezelőtt a brit politológus, 
Christopher Hill azt írta, hogy az Eu diplomáciai szereplővé válása esetében az elvárások 
és a képességek között szakadék tátong:73 ez nemcsak Ashton korszaka, hanem utódja, Fe-
derica Mogherini esetében is elmondható. 

A Lisszaboni Szerződés értelmében a Bizottság mellett a Tanács intézményrendszere is 
jelentős mértékben átalakult. Az 1974 óta folyamatosan működő, az Eu politikai irányítá-
sért felelős, tagállami állam- és kormányfőkből álló Európai Tanács (EiT) vezetője immár 
nem az elnökséget adó tagállam vezetője,74 hanem az állandó elnök. A pozíciót elsőként be-
töltő volt belga miniszterelnököt, Herman van Rompuy-t két és fél évre választották, de még 
egy ciklust kitöltött, így 2009 és 2014 között volt az EiT elnöke. Az állam- és kormányfők 
által jelölt, a világpolitika színpadán ismeretlen politikust számos kollégája konszenzusépí-
tő habitusa miatt dicsérte. Rompuy hitvallása szerint egy tárgyalás akkor sikeres, ha minden 

67  FóRIS György: Barroso igazi tíz éve. 2014. október 31. www.brux.blog.hu
68  Ashton részletes portréját Lásd HOWORTH, Jolyon: Catherine Ashton’s five-year term: a 

difficult assessment. Les Cahiers européens de Sciences Po. N° 03/2014. December 2014
69  MORRIS, Chris: Eu’s Ashton sees ’brave’ Kosovo dealas break through. 24 April 2013 www.

bbc.com
70  SPIEGELEISEN, Peter. „Ashton no longer the diplomatic dilettante”. Financial Times, 27 

November 2013.
71  mAC FARLANE, Neil and mENoN, Anand: The EU & Ukraine. Survival, 56/3, June-July 

2014.
72  HoWoRTH, i. m. 15. 
73  HILL, Christopher: The Capability-Expectations Gap, or Conceptualising Europe’s International 

Role. Journal of Common Market Studies, Vol. 31. No. 3, 1993. 305–328.
74  Az elnökséget ellátó tagállamok miniszterelnökei fontos szerepet vesztettek el: mivel nem 

elnöklik az EiT üléseit, voltaképpen nincs különösebb szerepük országuk elnökségi időszakában.
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fél győztesként kerül ki belőle, az a tárgyalás nem jó, ahol valamelyik fél vesztesként távo-
zik. Elnöksége kezdetén ígéretet tett arra, hogy minden szereplő érdekeit és érzékenységét 
figyelembe fogja venni.75 Mások ismeretlenségéért kárhoztatták: a brit uKIP elnöke, az 
EP-képviselő Nigel Farage az Európai Parlamentben olyan méltatlan szavakkal illette (ka-
rizmáját egy vizes rongyéhoz, kinézetét egy alacsony beosztású banktisztviselőhöz hason-
lította), hogy az EP elnöke 3000 euró pénzbírságot szabott ki rá.76 Rompuy elnökségével az 
Európai Tanács átalakult: a hivatalos EiT ülések mellett megszokottá váltak az informális 
találkozók, és – persze a pénzügyi és intézményi válság következtében is – számuk jelen-
tős mértékben megemelkedett. Az intézmény jelentősége is megnőtt: az elmúlt években 
a legfőbb politikai döntéshozó testületté vált, és az sem ritka, hogy – korábban ez nem 
volt jellemző – a Tanács egyes szintjein elakadt jogalkotási problémákat itt oldanak meg.77 
Rompuy 2014-ben megkapta az európai egységért Aachen városa által 1958 óta évente ki-
adott Károly-díjat. 

A Tanács soros elnökségének átalakult rendszerét, az ún. trió elnökséget a gyakorlatban 
először a spanyol–belga magyar trió tesztelte. Az elnökség működésének folyamatossá-
gát a három tagállam szoros együttműködése biztosította. A 2011 első félévében a magyar 
elnökség a válságkezelés közepén találta magát. Az „Erős Európa” jelmondatot választó 
magyar elnökség legfontosabb feladatai közé tartozott a válságkezelést célzó, gazdasági 
kormányzásról szóló javaslatcsomag előkészítése, a növekedés és foglalkoztatásbővítés 
elősegítése, a horvát csatlakozási tárgyalások lezárása, az Európai Külügyi Szolgálat tény-

75  MEVEL, Jean-Jacques: Van Rompuy, l’horloger des compromis impossibles. Le Figaro, 19 
November 2009.

76  uKIP leader loses appeal against £2,400 fine for saying Eu chief had‚ charisma of a damp rag 
and appearance of a bank clerk’. Daily Mail, 18. September 2012. www.dailymail.co.uk

77  GyőRI Enikő: áttekintés az elmúlt tíz év legfontosabb intézményi fejleményeiről. In MARJáN 
Attila (szerk.): Magyarország első évtizede az Európai Unióban 2004–2014. Budapest, 2014, Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem, Nemzetközi Intézet, 31–54. 

Catherine Ashton Herman van Rompuy
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leges működőképességének megteremtése, a következő többéves pénzügyi keretről szóló 
tárgyalássorozat elindítása, hogy csak a legfontosabbakat soroljuk. Nem lehetett felkészülni 
az olyan helyzetekre, mint az arab tavasz vagy a japán atomerőmű-baleset – de kezelni 
kellett őket. A magyar elnökség sikere volt többek között a horvát csatlakozási tárgyalások 
lezárása, valamint az éppen akkor tetőző euróválság kezelését szolgáló, a magasabb szintű 
gazdaságpolitikai és a hatékonyabb költésvetési felügyelet kialakítását elősegítő ún. Ha-
tos jogszabálycsomagról szóló kompromisszum megkötése is.78 A magyar elnökség zökke-
nőmentes szakpolitikai irányítása mellett azonban politikai konfliktusok is fémjelezték az 
elnökségi időszakot. 2011 januárjában például, a magyar miniszterelnök meghallgatásán, 
ahol az Európai Parlamentben az elnökségi programot kellett volna bemutatni, a frissen 
elfogadott magyar médiatörvényről alakult ki parázs szóváltás,79 amellyel elkezdődött az 
Európai unió és Magyarország közötti jogállamiság-vita.80

A Tanács működésében új elem az általános Ügyek Tanácsának (General Affairs Co-
uncil, GAC) önállósodása. Míg korábban az általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa 
együtt kezelte a stratégiai és politikai, valamint a külpolitikai kérdéseket, a Lisszaboni Szer-
ződés hatálybalépésétől – ahogy Catherine Ashton szerepének elemzésekor említettük – a 
Külügyek Tanácsa „elvitte”. Így a külügyminiszterekből, illetve Európa-ügyi miniszterek-
ből (a tagállami kormányok belső munkamegosztásának függvénye, hogy ki vesz részt) 
álló általános Ügyek Tanácsa azokra az ügyekre koncentrál, amelyek egyszerre több uniós 
politikát érintenek (pl. többéves pénzügyi keret, bővítés stb.). A Tanács működésében még 
egy nagy változás állt be: 2014. november 1-jén áttért a kettős többség alkalmazására a sza-
vazási rendszerben, ahogy ezt a Lisszaboni Szerződés (lásd az előző fejezetet) előirányozta.

A többsebességesség, ami szintén Maastricht óta jellemzi az intézményrendszer műkö-
dését, a Tanács tevékenységét is fémjelzi. A válság időszakában az eurózóna működéséért 
felelős Eurócsoport – ami az euróövezet gazdasági és pénzügyminisztereinek találkozója, 
tehát nem az összes tagállam, csak azok egy csoportja vesz benne részt – kiemelt szerepet 
játszott. Az Eurócsoport szerepét a Lisszaboni Szerződés megerősítette (voltaképpen elő-
ször szerepel a szerződésben a fogalom, EuMSZ 137. cikk), és a 14. sz. jegyzőkönyv sze-
rint a testület elnökét ugyanúgy két és fél évre választják, mint az Európai Tanács állandó 
elnökét. A tényleges politikai irányítás azonban – erre a jelen fejezetben később még visz-
szatérünk – úgy tűnik, még szűkebb kört érint. Különösen a válság sürgős döntést igénylő 
pillanataiban az akkor még működő Merkel–Sarkozy („Merkozy”) duó által előterjesztett 
megoldásokat fogadta el az Eurócsoport.81

Az Európai Parlament hatásköre kibővült, ahogy azt az előző fejezetben részleteztük: 
az alapértelmezett, ún. „rendes” jogalkotási eljárássá tett együttdöntési eljárás miatt az EP 

78  Lásd ARATÓ Krisztina – KoLLER Boglárka: magyarország és az Európai Unió. In Körösényi 
András (szerk.): A magyar politikai rendszer – negyedszázad után. Budapest, 2015, osiris –
mTA Társadalomtudományi Kutatóközpont. Kézirat.

79  Lásd pl. DEZSÉRI Kálmán: A magyar médiatörvény a médiáról szóló európai vitákban. 
Médiakutató, 2011.  ősz. www.mediakutato.hu A vita politikatudományi elemzését lásd SZABó 
Gabriella: Kommunikáció és integráció. A magyar médiatörvények európai vitája. Budapest, 2014, 
L’Harmattan.

80  Lásd MÜLLER, Jan-Werner: Safeguarding Democracy inside the Eu: Brussels and the Future of 
Liberal Order. Transatlantic Academy 2012–2013 Paper Series No. 3. www.transatlanticacademy.org

81  Charlemagne: Behind the smiles. The Economist, 5 December 2011. www.economist.com
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döntési kompetenciája a korábbi 44 terület helyett 90 szabályozási területre terjed ki. Ezek 
között vannak olyanok, amelyek korábban is szerepeltek a szerződésekben, de csak mos-
tantól terjed ki rájuk a Tanács és a Parlament együttdöntési jogköre (pl. mezőgazdaság, ha-
lászat), de olyanok is, amelyek az Eu-szerződésekben először szerepelnek (energiapolitika, 
személyes adatok védelme, turizmus stb.).82 Az EP ellenőrzési jogköreinek, azok között is 
a főbiztosok kinevezési folyamatában való részvétel bővülése nem alakította át a korábbi 
mechanizmust, de határozottabban megjelenítette a Bizottság parlamenti felelősségét, hoz-
zájárult az intézményrendszer átpolitizálódásának folyamatához. A Lisszaboni Szerződés 
szabályai szerint a Bizottság elnökének személyére az Európai Tanács az EP-választások 
eredményének figyelembevételével tesz javaslatot, aki a Parlament plenáris ülésén történő 
meghallgatását követően az összes EP-képviselő többségének szavazatával kerül megvá-
lasztásra. Korábban csak a jelen lévő képviselők többségére volt szükség. Bár a második 
Barroso-bizottság esetében még nem volt hatályos a Lisszaboni Szerződés, a régi-új bizott-
sági elnök az új szabályok szerint is megválasztásra került volna.83

A Lisszaboni Szerződés egyik fontos törekvése a döntéshozatal demokratikus jellegének 
erősítése volt. Mivel a közösségi szintű demokrácia kiterjesztése a tagállamok tiltakozása 
miatt nem megvalósítható (hiszen az Eu demokratikus jellegének előretörése egyet jelen-
tene a tagállamok közvetlen befolyásának elenyészésével, a kormányközi logika jelentős 
visszaszorulásával), a szerződés kis lépéseket tesz a demokratikus jelleg erősítésére. Ilyen 
például a nemzeti parlamentek részvételének erősítése, valamint a részvételi demokrácia 
egyes elemeinek közösségi szintű alkalmazása (Európai Polgári Kezdeményezés, European 
Citizens’ Initative, ECI). A Lisszaboni Szerződéshez csatolt 2. számú jegyzőkönyv értel-
mében a nemzeti parlamentek állást foglalhatnak a szubszidiaritás és arányosság elvének 
érvényesüléséről. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a nemzeti parlamentek meghatározott 
arányban (a nemzeti parlamenteknek járó „szavazatok” egyharmada esetén – egykamarás 
parlamenteknek két szavazat jár, kétkamarás rendszerekben kamaránként egy-egy) eluta-
sítják az Európai Bizottság által előterjesztett javaslatot, azt felül kell vizsgálni. Ilyen, ún. 
„sárgalapos eljárás” 2009 óta kétszer fordult elő: 2012-ben az ún. „Monti II.”, valamint 
2013-ban az Európai Ügyészségről szóló javaslat esetében.84 A magyar Országgyűlés az 
Európai Ügyészségről szóló tervezet sárgalapos eljárásában volt aktív.85

Az Európai Polgári Kezdeményezés lényege, hogy az állampolgárok (egymillió európai 
polgár aláírásának támogatása szükséges a tagállamok legalább egynegyedéből) az Európai 
Bizottságot egy általuk fontosnak ítélt ügyben jogalkotásra kérhetik fel.86 A lehetőség ön-

82  NáSZ Adrienn: Az Európai Parlament Lisszabon után. Európai Tükör, 2010. június, 15–27. 
83  TRAyNOR, Ian: Jose Manuel Barroso wins second term as president of European Commission. 

16 September 2009. www.theguardian.com
84  Factsheets on the European Union. European Parliament, 2014. http://www.europarl.europa.eu/

ftu/pdf/en/FTu_1.2.2.pdf
85  JuHáSZ-TóTH Angéla: Meghallgatásra  talál-e  az EU  tagállamok nemzeti  parlamentjeinek 

véleménye az uniós döntéshozatali eljárásokban? mTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 
Lendület-HPOPs Kutatócsoport. 2014. november 11. http://hpops.tk.mta.hu/blog/2014/11/az-eu-
tagallamok-nemzeti-parlamentjeinek-velemenye-az-euban

86  A polgári kezdeményezésre irányuló jogot az Európai unióról szóló szerződés 11. cikkének (4) 
bekezdése rögzíti. Az eljárási szabályok az Európai Parlament és a Tanács 211/2011/Eu rendelete 
(2011. február 16.) a polgári kezdeményezésről (egységes szerkezetbe foglalt változat: 2013. október) 
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magában valóban esélyt ad a polgároknak az Európai unió napirendjének befolyásolására, 
ugyanakkor sok probléma is felmerül vele kapcsolatban. A Lisszaboni Szerződés hatályba-
lépése óta lezárult kezdeményezések száma tíz alatt van, ami azt mutatja, hogy a tömeges 
érdeklődés hiányzik. Ennek oka többek között, hogy a kezdeményezést követően a Bizott-
ság dönti el, elindítja-e a jogalkotást az adott kérdésben, továbbá az, hogy az aláírásgyűj-
tés a Bizottság technikai segítségnyújtása ellenére nehézkes, valamint az, hogy az európai 
polgárok többsége számára még mindig ismeretlen a rendszer.87 Felmerül az a probléma 
is, hogy mennyire az uniós demokrácia és állampolgári részvétel záloga az eljárás – mivel 
a tömeges aláírásgyűjtés komoly anyagi és humán erőforrást igényel; professzionális civil 
szervezetek alkalmasak a szervezésre, s jellemző az európai politikai pártok megjelenése is 
a folyamatban.88

A közösségi döntéshozatal demokratikus jellegének erősítése a Maastrichti Szerződés 
óta az intézményrendszer törekvése azon keretek között, ami a tagállamok számára vállal-
ható. A gazdasági válság kezelése során azonban a közösségi intézményrendszer döntés-
hozatala olyan, a meglévő demokratikus, sőt, jogállami működéssel kapcsolatos anomá-
liákat mutattak, amelyek korábban nem voltak jellemzők. Erre több példát is említhetünk. 
2011 augusztusában az Európai Központi Bank vezetői (nem nyilvánosnak szánt) levelet 
intéztek Olaszország kormányához, amelyben hatáskörébe nem tartozó, gazdaságpolitikai 
és költségvetési politikai (nyugdíjrendszer átalakítása) utasításokat adtak a tagállamnak. Az 
EKB, amely az alapszerződések szerint nem rendelkezett végső hitelezői felhatalmazással, 
felvásárlásba kezdett a nyílt állampapírpiacon, valamint több tagállam kereskedelmi bankja 
számára hiteleket nyújtott. A 2012-ban aláírt, az eurózóna válságának kezelését szolgáló 
Fiskális Paktum, amelynek tartalmáról az előző alfejezetben már szóltunk, nem az alap-
szerződések rendszerében jött létre, demokratikus ellenőrzése (Európai Parlament) hiány-
zik. A ciprusi válság kezelésekor alkalmazott módszer a bankbetétek kvázi megadóztatását 
jelentette, amelyre az Európai uniónak nincs felhatalmazása. Ezek a jelenségek úgy értel-
mezhetők, hogy de facto egy ún. „különleges gazdasági jogrend” jött létre az Európai unió-
ban, amit a gazdasági-pénzügyi vészhelyzet okozott.89 Az intézményrendszer tehát nem tar-
totta be azokat a szabályokat, amelyek alapján működnie kellett volna – annak érdekében, 
hogy a különleges gazdasági helyzetben megőrizze működőképességét. 

2014-ben, az EP-választások évében a teljes intézményrendszer megújult. Mivel Bar-
roso kitöltötte két lehetséges ciklusát, új bizottsági elnök jelölése vált szükségessé, s ez, 
mint mindig, nagypolitikai vitákhoz vezetett. Ebben az évben azonban a szokásos politikai 
vitákat intézményi viták is tarkították. Az Európai Parlament ugyanis a Lisszaboni Szer-
ződés azon rendelkezését [17(7) cikk], miszerint az Európai Tanácsnak figyelembe kell 
vennie a Bizottság elnöki tisztére vonatkozó jelöléskor az európai parlamenti választások 
eredményét, úgy értelmezte, hogy az EP pártjai elnökjelölteket neveznek meg, a tagállami 

foglalja megában. általános információk találhatók a http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/
basic-factswebhelyen. 

87  MENDES, Joana: Participation and the Role of Law after Lisbon: a Legal View on Article 11 
TEU. Common Market Law Review,vol. 48. no. 6 (2011) 1849–1877.

88  DOuGAN, Michael: What are we to Make of the Citizens’ Initiative? Common Market Law 
Review, 48 (2011), 1807–1848.

89  VARGA András: Az uniós válságkezelés a demokrácia aspektusából. Társadalomtudományi 
OTDK 1. helyezett dolgozat, 2014. Kézirat. 
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választások miniszterelnök-jelöltjeihez hasonlóan, s a választásokon győztes párt jelöltjét 
nevezi majd meg az állam- és kormányfőkből álló Európai Tanács. A megoldást egyébként 
az Európai Bizottság vetette fel, melyet az Európai Parlament határozatban rögzített.90 Az 
Európai Tanács elnöke, Herman van Rompuy nemtetszését fejezte ki a megoldással kap-
csolatban: ezzel ugyanis a tagállamok jelölési szabadsága csorbul. Több európai kormányfő 
is kritizálta ezt az intézményi megoldást, többek között a német kancellár, Angela Merkel 
is.91 Az európai pártok azonban azonnal léptek, és megnevezték jelöltjeiket: a zöldek 
Ska Kellert, a liberális ALDE Guy Verhofstadtot, a szocialisták Martin Schultzot, a Nép-
párt Jean-Claude Junckert, a balodal pedig a görög válság legújabb fejezetének későbbi 
főszereplőjét, Alekszisz Cipraszt. Többségük esetében ismert európai politikusokról volt 
szó: Verhofstadt Belgium ex-kormányfőjeként, és 2009-ben Barroso lehetséges ellenje-
löltjeként, Juncker Luxemburg ex-kormányfőjeként és az Eurócsoport elnökeként, Schultz 
pedig az EP többszörös elnökeként régóta jelentős szerepet vállaltak az uniós politikák 
alakításában. Az ún. csúcsjelölt-rendszer (Spitzenkandidat-rendszer) további újítása a te-
levíziós megjelenés volt: 2014. április 9. és május 20. között kilenc tévévitára került sor, 
angol, német és francia nyelveken. A vitákat közvetítette az Euronews és különböző nem-
zeti televíziós csatornák. Felmérések szerint az európai polgárok mintegy 15%-a látta va-

90  European Parliament Resolution of 22 November 2012 on the elections to the European 
Parliament in 2014 [2012/2829(RSP)].

91  MAHONy, Honor: Eu leaders to review‚ Spitzenkandidat’ process. 27 June 2014. https://
euobserver.com

Jean-Claude Juncker (1954–) 

Az Európai Bizottság 12. elnöke, jogász, lu-
xemburgi politikus. Országa miniszterelnöke 
1995 és 2013 között, ezzel részben párhuza-
mosan (1989 és 2009 között) pénzügyminisz-
ter is – ezzel az Eu és a világ egyik leghosz-
szabb ideig hivatalban lévő, demokratikusan 
megválasztott politikusa. 2005 és 2013 között 
az Eurócsoport első állandó elnöke. 

2014-ben a bizottsági elnöki széket elsőként 
a frissen bevezetett csúcsjelölt rendszerben az 
Európai Néppárt jelöltjeként nyerte el. Jelölé-
sét nem támogatta néppárti konszenzus – Da-
vid Cameron és Orbán Viktor szavazott ellene. 
Hivatalba lépésnek pillanatában tört ki az ún. 
Luxleaks botrány, melynek során arra derült 
fény, hogy miniszterelnöksége alatt Luxem-
burg nagyvállalatok adóparadicsomává vált.
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lamelyiket.92 Az új megoldás minden bizonnyal hozzájárult az európai intézményrendszer 
átpolitizálódásához, és talán az európai nyilvánosság kialakulásához is, de kérdéses, hogy 
a választók mobilizációját mennyire segítette: a választói részvétel ugyanis csekély mér-
tékben, de csökkent 2014-ben (lásd következő alfejezet). Junckert végül jelölte az Európai 
Tanács, és az Európai Parlament 422 szavazattal választotta meg. 

A főbiztosok a szokásos módon, a tagállami kormányok jelölése alapján, az EP bizottsági 
meghallgatása után kerültek a testületbe. Juncker ezen szokásos, Barroso kifejezése alapján 
„vakrandinak” nevezett folyamatban „kapott” politikusok között osztotta ki a portfóliókat.93 
Navracsics Tibor, a magyar főbiztos, aki hazai jelöltként Andor Lászlót, a foglalkoztatásért, 
szociális ügyekért és társadalmi összetartozásért felelős biztost követte, az oktatás, kultúra, 
ifjúságpolitika és sport területeit kapta. Szervezeti újítás a Juncker-bizottság szerkezete: 
Frans Timmermans általános helyettesként került megnevezésre és rajta kívül még öt „te-
matikus” elnökhelyettest neveztek ki. Mindegyikük bizonyos portfóliókért felelős biztos-
csoportokért és tevékenységük koordinálásáért felelősek: Kristalina Georgieva (Bulgária) 
felelős a költségvetési és humánerőforrás-témákért, Andrus Ansip (Észtország) a digitális 
egységes piacért, Maroš Šefčovič (Szlovákia) az energiaunióért, Valdis Dombrovskis (Lett-
ország) az euróért és a szociális párbeszédért, Jyrki Katainen (Finnország) pedig a foglal-
koztatásért, növekedésért, befektetésekért és versenyképességért.94 Így a Bizottság – törté-
netében először – kétszintű: ezzel talán sikerül azt az évtizedes problémát orvosolni, hogy a 
Bizottság „túl nagy” ahhoz, hogy az egyes szakpolitikai területeken eredményesen működ-
jön. Mivel a Lisszaboni Szerződés eredeti rendelkezései alól volt kiút – vagyis a tagállamok 
közös megegyezéssel elkerülhették a rotációs rendszer kialakítását a Bizottságban, és ezt 
meg is tették –, a tagállamok számával azonos számú főbiztossal működő testület talán eb-
ben a rendszerben hatékonyabban tud működni. Újdonság továbbá, hogy a főbiztosok által 
megfogalmazott, a poszt betöltésekor közölt ún. „mission letter” szövegekben feltűnően 
sokszor szerepel a „politika” kifejezés.95 Ez arra utal, hogy megválasztásuk módját híven 
követve az Európai Bizottság – a korábban technokrata testület – átpolitizálódik. 

Federica Mogherini, korábbi olasz külügyminiszter lett a külügyi és biztonságpoliti-
kai főképviselő, a Juncker-bizottság hetedik alelnöke. Az ifjúkommunista mozgalomtól az 
olasz baloldali Partito Democratico külügyminiszteri pozíciójáig negyvenes évei elejére 
eljutó politikus főképviselői megítélése egyelőre ellentmondásos. Ennek oka, hogy számos 
kelet-közép-európai állam – főleg a balti államok és Lengyelország – hangosan ellenezték 
a kinevezését, mert túlságosan oroszbarátnak tartották.96 Feltűnő továbbá, hogy az orosz 

92  SCHMITT, Hermann, HOBOLT, Sara, POPA, Sebastian Adrian: “Spitzenkandidaten” in the 
2014 European Parliament Election: Does Campaign Personalization Increase the Propensity to 
Turn Out? Paper Presented at the 2014 ECPR General Conference, 2014. http://ecpr.eu/Filestore/
PaperProposal/3e1376e3-f124-4ec9-b604-076fef900f9f.pdf

93  PARKER, George – MINDER, Raphael: Parliament gives thumbs up for Barroso’s new team. 
19 November 2004. www.ft.com

94  The Commission’s Structure. http://ec.europa.eu/about/structure/index_en.htm
95  mission letters. http://ec.europa.eu/archives/juncker-commission/mission/index_en.htm
96  SPIEGEL, Peter – SANDERSoN, Rachel: EU looks to Italy’s foreign minister as foreign policy 

chief. Financial Times, 26 August 2014. www.ft.com
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konfliktus diplomáciai eseményeiben – többek között a minszki megállapodások97 aláírá-
sában – az Európai unió intézményei (és főképviselőként Mogherini) nem vettek részt, 
helyettük a nagy tagállamok vezetői (Merkel és Hollande) tárgyaltak. 

A kelet-közép-európai tagállamokból először érkezett politikus az Európai unió vezetői 
közé: Donald Tusk volt lengyel kormányfőt, jobbközép politikust az Európai Tanács elnö-
kévé választották 2014-ben. Tusk aktív szerepet vállal az Eu különböző válságterületeinek 
kezelésében: aktívan érvel az Oroszország elleni szankciók fenntartása mellett,98 valamint 
arról is érkeztek híradások, hogy a görög válság megoldásának válságos hajnalán, mikor 
Merkel és Ciprasz megegyezés nélkül álltak (volna) fel az asztaltól, állítólag fizikailag meg-
akadályozta őket abban, hogy elhagyják a tárgyalótermet.99

A válság kitörése óta az Európai unió vezetői között kiéleződött a vita az Európai unió 
természetéről, jövőjéről. Ez nem elméleti vita, és nem is távoli víziókról szóló diskurzus: az 
Európai unió és az eurózóna működőképességéről van szó. Úgy tűnik, két markáns állás-
pont van kirajzolódóban. Az egyik azt szorgalmazza, hogy szorosabb együttműködésre lép-
jenek a tagállamok, a másik pedig éppen ellenkezőleg, visszabontaná az eddigi építményt 
az egységes piac szintjéig. 

A „több Európát” álláspont rajzolódik ki a válságkezelést átfogóan tárgyaló legtöbb hi-
vatalos Eu dokumentumból. Számos ilyen született a válság éveiben, példaként említhetjük 
a 2012. decemberi Herman van Rompuy, az EiT elnöke, José Manuel Barroso, a Bizott-
ság elnöke, Jean-Claude Juncker, akkor az Eurócsoport elnöke, valamint Mario Draghi, 
az Európai Központi Bank elnöke által jegyzett, „A cél a valódi gazdasági és monetáris 
unió” című dokumentumot, mely a válságkezeléshez szükséges gazdaságirányítási lépése-
ket listázza, szakaszokra bontva.100 A dokumentum elképzelése az, hogy a gazdasági unió 
korábban hiányzó elemét meg kell valósítani az eurózóna működőképességének megőrzése 
érdekében. Ebbe az irányba mutat a hasonló filozófiájú, az eurózóna válságát elemző al-
fejezetben említett „ötös fogat” jelentése 2015-ben. Számos tagállami politikus is a szo-
rosabb együttműködés mellett foglalt állást: 2012 szeptemberében hozták nyilvánosságra 
az egyes tagállamok külügyminisztereiből álló, informális, ún. „Future of Europe group” 
jelentését,101 amely az Eu politikai rendszerének működőképességét, a demokratikus legiti-
máció és átláthatóság megteremtésének elemeit vizsgálja. A politikai együttműködés szoro-
sabbra fűzése legnyilvánvalóbban Barroso 2012 szeptemberében az Európai Parlamentben 
elmondott évértékelő beszédében jelent meg (lásd szövegdoboz). Ebben kimondta, hogy 

97   A harmadik minszki megállapodás: törékeny esély a politikai rendezésre. E-2015/2. Külügyi 
és Külgazdasági intézet, 2015. Szerző nélkül. http://kki.gov.hu/download/d/df/d0000/No%202%20
minszki.pdf

98  Tusk presses EU leaders to pledge to keep sanctions on Russia. Reuters, 16 march 2015. www.
reuters.com

99  CHASSANy, Anne-Sylvaine, BARKER, Alex, ROBINSON, Duncan: Greecetalks: ‘Sorry, but 
there is no way you are leaving this room’. Financial Times, 13 July 2013, www.ft.com

100  A cél a valódi gazdasági és monetáris unió. Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke, 
szoros együttműködésben: José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével, Jean-Claude 
Junckerrel, az eurócsoport elnökével és Mario Draghival, az Európai Központi Bank elnökével. 2012. 
december 5. A magyar szöveget lásd Európai Tükör, 2012. 2. szám, 117–132.

101  Final report of the Future of Europe Group of the Foreign ministers of Austria, Belgium, 
Denmark, France, Italy, Germany, Luxembourg, the Netherlands, Poland, Portugal and Spain. 17 
September 2012. 
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Részlet José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke:  
Az Unió helyzete, 2012. évi beszédéből (Európai Parlament)

„Az Európai unió nem szűnő válságban van. Pénzügyi és gazdasági válságban. Szoci-
ális válságban. De ez egyúttal politikai válság is, mégpedig bizalmi válság. (…)

Az elmúlt négy év során számos eltökélt döntést hoztunk a rendszerszintű válság 
kezelése érdekében. ám mindezen erőfeszítések ellenére válaszaink még nem győz-
ték meg a polgárokat, a piacokat és a nemzetközi partnereinket.

Mi ennek az oka? Az, hogy a kételyek időről időre eluralkodtak felettünk. Kételyek 
merültek fel azzal kapcsolatban, hogy egyes országok valóban készen állnak-e a re-
formokra és a versenyképesség visszaszerzésére. Más országok pedig valóban hajlan-
dóak-e kiállni egymásért, visszafordíthatatlanná téve a monetáris unió és az egyesült 
Európa vállalkozását.

Túl sokszor lehettünk tanúi annak, hogy az események ördögi körforgása alakul 
ki. Először nagyon fontos döntések születnek közös jövőnkről az európai csúcsta-
lálkozókon. Ám másnapra már ugyanezen döntéshozók közül néhányan hiteltele-
nítik a szóban forgó döntéseket. Azt állítják, hogy a döntések túl radikálisak, vagy 
éppenséggel nem eléggé azok. Ez az, ami megrendíti a hitelességüket. És aláássa a 
bizalmat.

Elfogadhatatlan, hogy ezeket az európai találkozókat egyesek mintegy bokszmér-
kőzésként tálalják, saját kiütéses győzelmüket hangoztatva ellenfeleikkel szemben. 
Nem lehetünk egyszerre ugyanazon Unió tagjai, miközben úgy viselkedünk, mintha 
nem is lennénk azok. Nem kockáztathatjuk kilenc jó döntés hitelét azzal, hogy egy 
rossz lépéssel vagy nyilatkozattal kétségessé tesszük valamennyi addigi eredmé-
nyünket.

Ez, tisztelt képviselők, rávilágít Európa politikai természetű bizalmi válságának 
lényegére. Ha az európai politikai szereplők nem a szabályok és az általuk hozott dön-
tések szerint járnak el, hogyan is győzhetnének meg másokat arról, hogy eltökélten 
törekszenek a válság közös megoldására? (…)

A mai napon azzal az üzenettel fordulok Önökhöz, hogy Európának új irányra van 
szüksége. És ez az új irány nem épülhet régi elképzelésekre. Európának új gondolko-
dásmódra van szüksége. (…)

A mai napon kiállok a nemzetállamok szövetsége mellett. Nem szuperállamra gon-
dolok. A nemzetállamok olyan demokratikus szövetségére gondolok, amely képes 
arra, hogy a szuverenitás megosztása révén felvegye a harcot a közös problémáinkkal, 
és így minden egyes ország és azok minden egyes polgára hatékonyabb eszközökkel 
legyen felvértezve a saját sorsa irányításához. A tagállamokkal közös Unióról van szó, 
nem pedig a tagállamokkal szembeni Unióról. A globalizáció korában a megosztott 
szuverenitás több hatalmat jelent, nem kevesebbet. (…)”

Forrás: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-596_hu.htm
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Részlet David Cameron: Nagy-Britannia és Európa c. beszédéből,  
2013. január 23. Bloomberg, London

„Engedjék meg, hogy megosszam gondolataimat Önökkel az új Európai unióról a 21. 
század elején. Öt alapelvről van szó. Az első: a versenyképesség. Az Európai unió 
lényege ma is az egységes piac. Nagy-Britannia az egységes piac szívében van és ott 
is kell, hogy maradjon. (…)

A második alapelv a rugalmasság. Olyan struktúrákra van szükségünk, amelyek 
képesek kezelni a tagállamok különbségeit – Észak és Dél, Kelet és Nyugat, nagy és 
kicsi, régi és új. Néhányan közülük a jelenleginél jóval szorosabb gazdasági és po-
litikai integrációt terveznek. Mások – beleértve Nagy-Britanniát – soha nem tudnák 
magukénak érezni ezeket a célokat. (…)

Harmadik alapelvem, hogy a hatalom vissza is kellene, hogy kerüljön a tagálla-
mokhoz, nem csak onnan az Európai unió felé lehetséges az irány. Ebben megegyez-
tek Európa vezetői Laekenben egy évtizeddel ezelőtt, bele is került a szerződésbe. De 
ez az ígéret sohasem teljesült igazán. Ezt az elvet át kell ültetni a gyakorlatba. (…)

Negyedik alapelvem a demokratikus elszámoltathatóság: nagyobb és jelentősebb 
szerepet kell adnunk a nemzeti parlamenteknek. Véleményem szerint nincs európai 
démosz; a tagállami parlamentek azok a testületek, amelyek az Eu igazi demokrati-
kus legitimációját és elszámoltathatóságát biztosítani tudják. (…)

Ötödik alapelvem a fair eljárás: akármilyen új eljárásokat vezetnek be az 
eurózónában, igazságos módon azokra is kell, hogy vonatkozzanak, akik azon kívül 
vannak. Ez nagyon fontos Nagy-Britanniának. Ahogy mondtam, nem csatlakozunk a 
közös valutához. De semmiféle gazdasági indoka nincs annak, hogy az egységes piac 
határai egybe kellene, hogy essenek az egységes valutarendszer határaival. (…)

Engedjék meg, hogy rátérjek arra, mit jelent mindez Nagy-Britannia szempont-
jából. 

Ma az Eu-ból való kiábrándultság rekordméretű. Ennek sok oka van. Az embe-
rek úgy érzik, az Eu olyan célok felé halad, amelyekre sosem adták áldásukat. Nem 
tetszik nekik, hogy szükségtelen szabályokkal avatkozik bele országaink életébe. És 
nem látható, vajon mi az értelme mindennek. Egyszerűen szólva, sokan teszik fel a 
kérdést: »Nem lehet, hogy csak azt kapjuk, amit megszavaztunk – az egységes pia-
cot?« (…)

Ha most feltennénk a kérdést a brit polgároknak, hogy elfogadják-e az Eu-t jelen-
legi formájában, amelynek kialakításában kevéssé vehettek részt (…), szinte biztos, 
hogy nemmel szavaznának. Ezért támogatom a népszavazást. Úgy gondolom, hogy 
erről a kérdésről beszélni kell – alakítani, vezetni a vitát. Nem csak remélni, hogy a 
nehéz kérdések maguktól megoldódnak. (…)

De nem gondolom, hogy ezt a döntést most, ebben a pillanatban kell meghoznunk, 
ez nem lenne jó sem Nagy-Britanniának, sem pedig Európának. Ha ma kellene dönte-
nünk a maradás és a kilépés között, hamis eredményt kapnánk. (…)

Az Európai unió a válságból való kilábalást követően egész más képet fog mu-
tatni. Lehet, hogy a felismerhetetlenségig átalakul azon intézkedések következtében, 
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célkitűzése a nemzetállamok szövetsége; s angolul az egyértelmű „federation of nation sta-
tes” fordulatot használta. Ez szokatlannak mondható: hivatalban lévő bizottsági elnök még 
akkor sem szokott erről a kérdésről ilyen egyértelműen nyilatkozni, ha egyébként tudható, 
hogy föderalista.

Az Eu politikai integrációjának erősítését szorgalmazó erők mellett határozottan jelent 
meg a válság éveiben az Európai unió jelenlegi együttműködését már így is túlságosan 
erőteljesnek vélő, azt visszabontani kívánó álláspont. Ennek az álláspontnak a vezéralakja 
Nagy-Britannia. David Cameron brit miniszterelnök 2012-ben projektet indított „Az Egye-
sült Királyság és az Európai Unió közötti kompetecia-egyensúly felülvizsgálata” címmel, 
melynek keretében a brit kormányzati szervek 32 szakpolitikai területen vizsgálták meg az 
EU és Nagy-Britannia közötti munkamegosztás természetét.102 Ezen szakpolitikai kezde-
ményezés a brit belpolitikában és Eu-politikában is megjelent. David Cameron 2013. janu-
ári beszédében kezdeményezte – az egyébként az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártja 
(uKIP) által hangoztatott követeléssel összhangban – a népszavazást az ország Eu-tagsá-
gának fenntartásáról. A beszéd 2017-re jelzi előre a referendum megtartását – azóta azon-
ban változott a belpolitikai helyzet. A uKIP, bár megnyerte a brit EP-választásokat, a 2015-
ös brit parlamenti választáson mindössze egyetlen mandátumot szerzett. Cameron, ahogy 
beszédében kifejtette, nem feltétlenül szorgalmazza országa kilépését: célja ugyanakkor az, 
hogy az egységes piac szintjénél az integrációs konstrukció ne menjen tovább, és hogy a 
gyakorlatban is lehetséges legyen az Eu-nak „feladott” bizonyos nemzeti hatáskörök visz-
szajuttatása a tagállamoknak. A brit politikai törekvéseknek követői is akadnak: a holland 
miniszterelnök, Mark Rutte hasonló követeléseket fogalmazott meg a közelmúltban.103

Látható tehát, hogy a válság szélsőséges politikai álláspontokat, egymásnak ellentmondó 
terveket eredményezett. Ezeket követi a közvélemény is – erről lesz szó a következő al-
fejezetben. 

102  Review of the balance of competences. Foreign and Common wealth Office. https://www.gov.
uk/review-of-the-balance-of-competences

103  A kompetencia-felülvizsgálatról lásd SMITS, Jan M.: Who does what? On Cameron, Rutte 
and the optimal distribution of competences among the European union and the Member States. 
Maastricht European Private Law Institute. Working Paper No. 2013/16. 5.

melyeket az eurózóna megmentése követel. Időt kell adnunk az átalakuláshoz – és 
segítséget kell nyújtanunk az Európai uniónak, hogy amikor eljön a döntés ideje, az 
megalapozott legyen.” (…)

Forrás: EU speech at Bloomberg. https://www.gov.uk/government/speeches/eu-speech-at-
bloomberg(saját fordítás)
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10.4. Bizalmi válság – euroszkepticizmus

A gazdasági/pénzügyi és az intézményi/politikai válság mellett az Európai unió harma-
dik válságterülete a bizalmi válság. Miközben az Eu jelentős lépéseket tett a gazdasági 
és pénzügyi válság negatív hatásainak kiküszöbölésére, a szuverén adósságválságba került 
tagállamok kisegítésére, és az intézményrendszer hatékonyabb működtetésére, a polgárait 
nem sikerült maga mellé állítani. A polgárok elfordulása Európától talán a legsúlyosabb 
válságtünet, hiszen az egyének támogatása nélkül az Európai unió legitimációja kérdő-
jeleződik meg, és a jövője válik bizonytalanná. „óriási probléma van az Eu felé irányuló 
bizalommal”, figyelmeztetett José Manuel Barroso bizottsági elnök 2013-ben a brüsszeli 
Think Thank Dialoge rendezvényen.104 utóda, Jean-Claude Juncker ugyanígy vélekedik: 
„A polgárok bizalomvesztettek, a szélsőbaloldal és a szélsőjobboldal a sarkunkban van, 
versenytársaink egyre többet engednek meg maguknak. Ideje új lelket lehelni az európai 
projektbe. óriási kihívások várnak ránk. Hogy hogyan alakítjuk ezeket, rajtunk áll. Ha a jö-
vőben is szerephez akarunk jutni, akkor most is szerepet kell vállalnunk. (…) Mert Európa 
valamennyiünk védőpajzsa, akik ezt a csodálatos földrészt a magunkénak mondhatjuk!”,105 
hangsúlyozta 2014-es hivatalba lépésekor.

A bizalmi válság több szinten is megnyilvánul. Egyrészt az intézmények és a polgá-
rok közötti viszonyban; például abban, hogy az európai uniós polgárok mennyire bíznak 
az uniós és nemzeti intézményekben.106 Bár az európai parlamenti választások 1979 óta 
fokozatosan csökkenő – 2014-ben az eddigi legalacsonyabb – részvétellel zajlottak,107 a 
közvélemény-kutatási adatok alapján kimutatható, hogy az európai polgárok bizalma az 
EK, majd Eu intézményeiben egészen 2009-ig töretlen volt, és minden évben magasabb 
értékeket mutatott, mint a bizalom a nemzeti intézményekben. Egészen a 2009-es évig, 
minden egyes évben, többségben voltak azok az uniós polgárok, akik bíztak az Európai 
Parlamentben és az Európai Bizottságban, azokhoz képest, akik nem.108 A nemzeti intéz-
mények, így a nemzeti parlament és kormány esetében ennek éppen az ellenkezője volt 
igaz: többségben, legtöbbször abszolút többségben voltak azok, akik nem bíztak a nemzeti 
intézményeikben.109 Bár ez utóbbi negatív trend, vagyis a nemzeti intézmények iránti bi-
zalmatlanság megmaradt, fordulat történt az európai polgárok Unióhoz való viszonyában. 

104  BARROSO, José Manuel: Barroso: More Eu integration ‘indispensable for our economy’. 
2013 Think Tank Dialogue, 2013. április 22. http://www.euractiv.com/priorities/barroso-federalism-
concept-faces-news-519271

105  JuNCKER, Jean-Claude (2014): „Mozgásba hozzuk Európát” Felszólalás az Európai Parlament 
plenáris ülésén a biztosi testületről szóló szavazás előtt. Strasbourg, 2014. október 22. http://europa.
eu/rapid/press-release_SPEECH-14-705_hu.htm

106  KOLLER Boglárka: Eu: „Szeretlek is, meg nem is…” Tíz év az uniós polgárok szemszögéből 
magyarországon. Polgári Szemle, 2014. október – 10. évfolyam, 3–6. szám, 179.

107  2009-ben az uniós lakosok 42,97%, 2014-ben 42,62% voksolt az EP-választásokon, utóbbi 
az integrációtörténet eddigi legalacsonyabb választói részvétele. A tagállami adatok persze ezen 
belül nagyarányú szórást mutattak. Így például magyarok 28,97 százaléka voksolt a 2014-es EP-
választáson, amely jelentősen elmaradt az uniós átlagtól.

108  KOLLER Boglárka: The fading civic identity of Eu nationals: with a special focus on East-
Central Europeans. In ÁGH Attila – VASS László (eds): European Futures. The perspectives of the 
new member states in the new Europe. Budapest College of Communications and Business, 2013, 164.

109  Eurobarometer 57-82.
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A korábbiakkal ellentétben, 2010 tavaszától folyamatosan többségbe kerültek azok, akik 
nem bíznak az Európai unióban, azokhoz képest, akik továbbra is bizalmat szavaznak a 
közös Európának.110 A bizalom tekintetében a válság tehát trendfordulót hozott. 2014-ben 
az uniós polgárok 43 százaléka nem bízott az Európai Parlamentben, 42 százaléka nem bí-
zott az Európai Bizottságban, és 46 százaléka nem bízott az Európai Központi Bankban.111 
Drámai mértékű tehát a kiábrándulás és bizalomvesztés, amely az európai integráció eddigi 
történetében is példa nélküli.

Az Európai uniótól történő elfordulás a politikai pártok szintjén is megnyilvánul, amely 
a bizalmi válság egy másik lenyomata. A pártalapú euroszkepticizmusnak nincsen egységes 
definíciója szakirodalomban: az ún. kemény változata magában foglalhatja az integrációs 
folyamat elvi és az Európai unió teljes elutasítását, míg az ún. puha változata jelentheti csu-
pán az egyes szakpolitikák, együttműködési módok ellenzését is.112 Következésképpen az 
elutasítás mértéke és mikéntje szerint az euroszkepticizmus különböző formái lehetségesek. 

A legutóbbi, 2014-es európai parlamenti választás az euroszkepticizmus megerősödé-
sét hozta. Míg 2009-ben a 736 fős Európai Parlamentben 56 ún. kemény euroszkeptikus 
párthoz tartozó képviselő volt, addig most ennek majdnem kétszerese, 108 dolgozik a 751 
tagú EP-ben.113 Természetesen ez a szám még sokkal nagyobb, amennyiben a mérsékelten 
euroszkeptikus vagy eurokritikus, vagy az előbbi tipológiát használva ún. puha euroszkepti-
kus pártok képviselőit is ideszámítjuk.114 Az euroszkepticizmus megerősödése össz-európai 
trend, amely mindegyik uniós tagállamot érinti; jobb- és baloldali, mérsékelt és szélsőséges 

110  Bár 2012-től van némi pozitív változás: növekedett azon lakosok százalékos aránya, akik bíznak 
az Eu-ban, de százalékos arányuk még mindig jelentősen elmarad a válság előtti időszakokhoz képest.

111  Eurobarometer 82.
112  TAGGART, P. – SZCZERBIAK, A.: Coming in from the Cold? Euroscepticism, Government 

Participation and Party Positionson Europe. Journal of Common Market Studies, 2013, Vol. 51. 
Number 1, 17–37.

113  Az EP választások után megjelent Economist cikk csak az ún. kemény euroszkeptikus európai 
pártokat sorolta e mandátumok közé: 2014-ben a német Alternatíva Németországnak (Alternative 
für Deutschland, AfD) párt hét, az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártja (UK Independence 
Party, UKIP) huszonnégy, a francia Nemzeti Front (Front National, FN) szintén huszonnégy, az olasz 
Északi Liga (Lega Nord) öt, míg a szintén olasz Öt Csillag Mozgalom (M5S) tizenhét, a lengyel Új 
Jobboldali Kongresszus (Kongres Nowej Prawicy, KNP) négy, a szélsőjobb holland Szabadságpárt 
(Partij voor de Vrijheid PVV) négy, a belgiumi Flamand Érdek párt (Vlaams Belang, VB) egy,  a gö-
rög neonáci Arany Hajnal (Chrysí Avgí) kettő, a Független Görögök (Anexartitoi Ellines, ANEL) egy, 
Görögország Kommunista Pártja (Kommunisztiko Komma Elladasz, KKE) egy, a magyar Jobbik 
három, a Svéd Demokraták (Sverigedemokraterna, SD) kettő, az osztrák Szabadságpárt (Freiheitliche 
Partei Österreichs, FPÖ) négy,  a populista Dán Néppárt (Dansk Folkeparti, DF) négy, a szintén dán 
Népi Mozgalom az EU ellen (Folkebevægelsen mod Eu) egy, az Igaz Finnek (Perus Suomalaiset, PS) 
pártja kettő, és a litván Rend és Igazságosság (Tvarka ir teisingumas, TT) kettő mandátumot szerzett. 
Lásd  erről „A certain idea of disunion. Seats won by anti-Eu parties in the new European Parliament” 
Economist, 2015. május 26. http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2014/05/daily-chart-16

114  A Policy Solutions és a Friedrich Ebert Alapítvány ennél nagyobb számmal kalkulál. Lásd 
erről a „Kik az Európai unió Új kritikusai? Euroszkepticizmus Európában és Magyarországon.” 
A 2014-es európai parlamenti választások elemzése. Policy Solutions és Friedrich Ebert Alapítvány, 
2014. június. http://www.policysolutions.hu/userfiles/elemzesek/Euroszkepticizmus%20az%20Eu-
ban%20%C3%A9s%20Magyarorsz%C3%A1gon.pdf
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ideológiájú pártoknál egyaránt kimutatható.115 Ugyanakkor az euroszkeptikus pártok annyi-
ra különbözőek és sokszínűek, és számos esetben nem is nyitottak más, hasonló gondolko-
dású pártokkal történő együttműködésre, hogy nem alakult ki egy erős Eu-ellenes tömb az 
Európai Parlamentben.116 2014-ben a hét európai parlamenti frakció közül két euroszkep-
tikus jött létre: a brit Konzervatív Párt által vezetett antiföderalista Európai Konzervatívok 
és Reformerek frakciója, valamint az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártja (UKIP) által 
vezetett Szabadság és Demokrácia Európája frakció. Ez utóbbi azonban négy hónappal a 
megalakulása után megszűnt, miután Iveta Grigule lett európai parlamenti képviselő ki-
lépett a képviselőcsoportból, és ezzel a frakcióalakítási feltételek már nem teljesültek.117 
Fontos hangsúlyozni azonban, hogy az Eu-ellenesség nemcsak a politika fősodrán kívüli 
pártoknál keresendő – amint azt a két fenti frakció tagjai is mutatják. Az uniós politika 
fősodrának is része az euroszkeptikus retorika, és a nagy (olykor kormányon lévő) közép-
pártok közül is sok eurokritikusnak vagy euroszkeptikusnak tekinthető.118 A brit kormányzó 
Konzervatív Párt, a görög Syriza, a lengyel Jog és  Igazságosság  (PiS) konzervatív párt, 
valamint Fidesz – Magyar Polgári Szövetség (Fidesz) is euroszkeptikus pártoknak tekint-
hetők. Felmerül a kérdés azonban, ha e nagy támogatottságú politikai pártok kérdőjelezik 
meg a közös Európa alapértékeit, intézményeit, szakpolitikáit és végcélját, akkor hogyan 
lesz képes az Európai unió a válságból megerősödve és az integrációt tovább mélyítve ki-
jutni? Mi történik akkor, ha az Eu-ellenesség nem a „szélről”, a kisebb pártoktól, hanem a 
centrumból érkezik?

Ha az Unió és az egyén között közvetlen kapcsolatot, a polgárok európai identitását 
nem sikerül megerősíteni, veszélybe kerülhetnek az uniós vívmányok. Az európai uniós 
polgárok és az Eu mint politikai közösség közötti kapcsolat tekintetében azonban fontos 
tovább árnyalni a képet. Az elmúlt évek mind a nemzeti, mind az uniós politikából és intéz-
ményekből történő kiábrándulást eredményezte, a közvélemény-kutatások eredményei azt 
is megmutatták, hogy az európai uniós polgárokat mostanában leginkább érdeklő kérdések 
– mint környezetvédelem, munkanélküliség, bevándorlás, egészségügy, gazdaságpolitika – 
megoldását sokan európai uniós szinten látják megoldhatónak.

 A bizalom tehát visszanyerhető, ha az Európai unió képes az egyének mindennapjait 
érintő legfontosabb problémákra hatékony válaszokkal szolgálni. Úgy tűnik ugyanis, hogy 
jelenleg a több mint félmilliárd európai uniós polgár már csupán ezekre az üzenetekre ma-
radt nyitott.

115  Bár a jobboldalon és a szélsőjobboldalon több euroszkeptikus pártot találunk, mint a baloldalon 
és a szélsőbaloldalon. 

116  Például a francia Nemzeti Front nem akart egy frakcióba kerülni a magyar Jobbikkal.
117  Legalább 25 képviselő és 7 tagállam képviselete szükséges a frakcióalakításhoz.
118  A pártok kategorizálása nem könnyű, és nem is egyértelmű, általában a többfokozatú skálák 

jobb megközelítést adnak. Lásd erről DÚRó József: Euroszkepticizmus ma. Politikatudományi 
Szemle,2010, XIX/4. 53–85.
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Összegzés

A poszt-lisszaboni időszak az integráció eddigi történetének legsúlyosabb válságát hozta 
el. Bár az európai egység korábbi évtizedeit is tagolták gazdasági, politikai és társadalmi 
szempontból is kevésbé kedvező, válságos időszakok, az Európai unió napjainkban tapasz-
talja meg igazán, hogy milyen egyszerre küzdeni a globális válság negatív hatásai ellen, 
miközben a közösségi politika, az intézményrendszer, a szakpolitikák és az uniós polgárok 
felől érkező belső kihívásokra is választ kell találnia. A válság azonban minden negatívu-
ma ellenére, egy új Európa kezdetét is jelentheti, esélyt jelenthet az Unió számára. Ebben 
a helyzetben Európa „újratervezésére” van szükség; az Európai unió és az integrációs fo-
lyamat szereplői számos területen már a megszokott módon nem tudnak s nem is akarnak 
együttműködni.

 � Kulcsfogalmak

1. táblázat. Több vagy kevesebb döntés uniós szinten?

Hol szülessenek a döntések az alábbi területeken?, 2014 (%)

 
Több döntés 
uniós szinten

Kevesebb 
döntés uniós 

szinten

Nem kell 
változtatni

Nem tudja

Környezetvédelem 72 22 3 3

munkanélküliség megoldása 62 34 2 2

Bevándorlási kérdések 59 34 3 4

Egészségügy és 
társadalombiztosítás 50 43 4 3

Gazdaságolitika, adózás 48 44 3 5

Forrás: Special Eurobarometer 413, Future of Europe

Transzatlanti Kereskedelmi 
és Beruházási Partnerség 

Keleti partnerség
ukrán válság
menekültkérdés
energiaunió
dublini rendelet
Euro Plusz Paktum
globális pénzügyi és 

gazdasági válság  
szuverén adósságválság
trojka
Eurócsoport
fiskális unió

bankunió
gazdasági kormányzás
valódi gazdasági és 

monetáris unió
Fiskális Paktum
Európai Szemeszter
Hatos Jogszabálycsomag
Kettes Jogszabálycsomag
Európai Stabilitási 

mechanizmus
 Európai Külügyi Szolgálat
Általános Ügyek Tanácsa
Európai Polgári 

Kezdeményezés

Állandó elnök (Európai 
Tanács)

Külügyi és 
biztonságpolitikai 
főképviselő

Csúcsjelölt-  
(ún. Spitzenkandidat) 
rendszer

kompetencia- 
felülvizsgálat

bizalmi válság
euroszkepticizmus
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 � Ellenőrző kérdések

1. Melyek az érvek és az ellenérvek az Eu és az uSA között tervezett Transzatlanti Keres-
kedelmi és Beruházási Partnerség esetében?

2. Milyen kihívások elé állítja az Európai uniót az ukrán válság?
3. Mi okozza a migrációs nyomást, amely napjainkban az Európai unióra nehezedik?
4. Milyen célokat tűz ki és milyen kihívásokkal küzd az Eu 2020 stratégia?
5. Milyen javaslatok vannak napirenden az Eu energiapolitikájában? 
6. Mely tényezők tették lehetővé és melyek hátráltatták a horvát Eu csatlakozást? 
7. Ismertesse a menekültügyi válság jogi és politikai körülményeit! 
8. Melyek voltak a globális pénzügyi és gazdasági válság kirobbanásának előzményei?
9. Mikor gyűrűzött be a válság Európába és milyen hatással volt az európai uniós gazda-

ságra?
10. Az eurózóna válságkezelése milyen korábbi tabukat döntött le?
11. Mutassa be a szuverén adósságválságot Görögország példáján!
12. Milyen lépéseket tett az Európai unió a valódi gazdasági és monetáris unió megterem-

tésére? 
13. Miért gyenge az Eu külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének pozíciója?
14. Jellemezze a Juncker-bizottság kialakításának sajátosságait!
15. Mi indokolja a brit Eu-népszavazás kiírását? 
16. A válság következtében hogyan változott az Európai unió és intézményei megítélése?
17. Milyen kihívások elé állítja az euroszkepticizmus az Európai uniót? 



Merre tovább, királylány? – avagy hogyan 
lehetséges Európa megmentése?

Ha ma körbenézünk az Unióban, mit tapasztalunk? Az új évezred második évtizedének 
derekán milyen állapotban van most az egységfolyamat? Milyen kihívásokkal szembesül, 
és tud-e ezekre hatékony válaszokat adni? 

Az 1950-es években létrejött integrációs konstrukció több évszázados álom beteljesülése 
volt. Európa nyugati felén a gazdasági, politikai és társadalmi összeomlás után kiutat kínált 
Európának a béke és a prosperitás irányába. Az alapító atyák, Jean Monnet és Robert Schu-
man által megálmodott nemzetek feletti konstrukció (Montánunió) olyan régi ellenségekből 
csinált együttműködő partnereket, mint Franciaország és Németország. Az alapító atyák 
eredeti elképzelése, az európai föderáció létrehozása akkor még korai volt, de a hat alapító 
tag, és az azóta huszonnyolc főre bővült Európai Közösség, majd Európai unió újabb és 
újabb szakpolitikák működtetését emelte közösségi szintre, és mélyítette el az együttmű-
ködést. A második világháború után az európai integráció mentette meg Európát saját ma-
gától, a pusztító nacionalizmustól, az európai államok ellenségeskedésétől, az agressziótól, 
amely a gazdasági növekedés és a jólét gátja is volt egyben.

Amint ez a kötetből kiderült: az út, melyet az integráció bejárt, korántsem volt viszon-
tagságok nélküli; az integráció története a válságok története is egyben, melyekből mind ez 
idáig, ha megtépázva és az euroszkepticizmus időszakos erősödésének árán, de megtalálta a 
kiutat, és sikerült egy magasabb szintű integráció megvalósítása felé kimozdulnia.

Jelenleg azonban mintha egy új típusú válsággal és annak komplex tünetegyüttesével 
küzdene az Unió. Az europesszimizmus, az eurodepresszió, az integrációs folyamatok kri-
tikája és az Európai unió intézményeinek, döntéshozóinak elutasítása kortünet. 2015-ben 
olyan időszakot élünk, amikor szakértők és politikusok adatokra, számításokra alapozva 
kalkulálják az Eu-ban való kinn- és bennmaradás lehetőségét. Vagyis az Eu-ból történő 
kilépés már sokak számára reális alternatívája a tagságnak. Olyan időszakot élünk, amikor 
a korábban az európai civilizáció alapjegyeinek tartott szabadság, egyenlőség, szolidaritás, 
tolerancia, demokrácia, jogállamiság, valamint a kulturális sokszínűség is megkérdőjelez-
hetők.Olyan időszakot, amikor a szélsőséges ideológiák, és a populizmus oltárán feláldoz-
hatók a korábban tabunak tekintett európai normák. 

De vajon hogyan került Európa ebbe a helyzetbe? álláspontunk szerint a globális gaz-
dasági és pénzügyi válság Európába történő begyűrűzése előtt is válságban volt az Eu-
rópa-konstrukció. A globális válság azonban még inkább felszínre hozta, súlyosbította az 
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amúgy sem megoldott kérdéseket. A 2007-ben a Római Szerződések 50. évfordulója alkal-
mából kiadott ünnepi nyilatkozatban szereplő kihívások ma is az Unió kihívásai.1 Akkor 
a nyilatkozat az Unió legnagyobb belső kihívásaként az európai gazdasági és társadalmi 
modell megmentését jelölte meg, amely azóta is célkitűzés. Külső kihívásként a világgaz-
dasági versenyben történő megfelelés, a terrorizmus, a szervezett bűnözés és az illegális 
bevándorlás elleni harc, az éghajlatváltozás és az energiaügy kihívásai szintén szerepeltek 
a jubileumi nyilatkozatban. Mindegyikről elmondható, hogy megvalósításuk továbbra is 
terítéken van. 

Közben azonban az Európai uniónak és tagállamainak meg kellett küzdeni története leg-
súlyosabb gazdasági és pénzügyi válságával, és az eurózóna konstrukciós hibái miatt kiala-
kult több tagállamot is érintő adósságválsággal. A kihívásokat tehát nem a 2008-as globá-
lis válság eredményezte, már korábban is megvoltak. A globális válság negatív gazdasági, 
politikai és társadalmi hatásai azonban egyre kevesebb muníciót, és szűkebb mozgásteret 
teremtettek a fenti – régóta meglévő – kihívások megválaszolására. Sőt, egyes, már a fen-
tiekben felsorolt területeken, olyan új típusú biztonságpolitikai kockázatok is jelentkeztek, 
melyekre az Uniónak szintén válaszolnia kell: ilyen a migránsok számának exponenciális 
növekedése, a szélsőséges – elsősorban iszlamista – terrorakciók az Unió tagállamaiban, 
vagy a 2014-ben ukrajnában, Európa földrajzi határain belül kitört háború, és Oroszország 
nagyhatalmi politizálásában bekövetkezett fordulat.

Ilyen körülmények között nem kell csodálkozni azon, hogy az Európai unió egy vergő-
dő, önmagát kereső közösségként üzemel. Sokan ezt érzékelve – elsősorban az euroszkep-
tikusok – visszatérnének a tagállami megoldásokhoz. Nem nehéz azonban belátni, hogy a 
fenti kihívások mind olyan területek, melyek nehezen vagy egyáltalán nem oldhatók meg 
nemzeti keretek között. Sőt, egyes esetekben még a huszonnyolc tagállamot számláló Unió 
sem teremthet megfelelő keretet, és ennél nagyobb, világméretű összefogásra van szükség, 
mint például a globális klímaváltozás, a migráció, a környezetvédelem vagy a terrorizmus 
sürgős cselekvést igénylő kérdéseiben.

Érdekes módon a keleti bővítés, mely az európai integráció történetének legnagyobb 
– és a régi tagállamok részéről talán a legtöbb félelemmel övezett – bővítése volt, nem 
okozott különösebb fennakadást. A régi tagállamok tartottak a bővítés intézményi követ-
kezményeitől (hogy csaknem harminc tagállammal nem lesz működőképes az Unió intéz-
ményrendszere), valamint a gazdasági következményektől is (hogy a korábban nem tapasz-
talt gazdasági fejlettségbeli különbségek meg fogják bénítani az Uniót). Félelmeik nem 
bizonyosodtak be: az új tagállamok (akikre sajátos módon, több mint tíz év tagság után is 
az „új” jelzővel szokás hivatkozni) beilleszkedtek az intézményrendszerbe, és (bár az Eu 
kohéziós politikájából származó jelentős mennyiségű pénzügyi támogatás felhasználásával 
sem sikerült felzárkózniuk a fejlett tagállamokhoz) zavart nem okoztak az egységes piac 
működésében. A tagállamok közötti új törésvonal nem itt keletkezett, hanem a válság kö-
vetkeztében az északi és a déli tagállamok között. 

Megosztottá vált az uniós népesség is az Európai unió jövőbeni sorsát illető nagy kér-
désekben. 2010 tavaszától folyamatosan kerültek többségbe azok, akik nem bíznak az Eu-
rópai unióban, azokhoz képest, akik továbbra is bizalmat szavaznak a közös Európának. 
Drámai mértékű tehát a kiábrándulás és bizalomvesztés. Jelenleg törésvonal húzódik az Eu 

1  Nyilatkozat a Római Szerződések aláírásának 50.évfordulója alkalmából. Német elnökség, 2007.
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és a polgárai között, gazdasági törésvonal van a fejlettek és fejletlenebb tagállamok között, 
törésvonal keletkezett a tagállamok között, akik már sem egymásban, sem pedig az uniós 
intézményekben nem bíznak, és egyre többször kizárólag a nemzeti érdeknek megfelelően 
cselekszenek. A Kelet–Nyugat el nem feledett törésvonala mellé immár az újra megtalált 
Észak–Dél különbségtétel is bekerült. A mindennapok politikai retorikájának részévé vált 
a kiválás, kilépés lehetősége is, mind az Egyesült Királyság, mind Görögország lehetséges 
exitje vagy a felfüggesztett izlandi csatlakozás kapcsán. Így az Unióban ma a több szinten 
is megjelent törésvonalak enyhítése, megszüntetése is fontos kihívásként jelentkezik.2

De vajon merre vezet Európa útja? Az európai integráció történetében volt már hasonló 
időszak. A kilencvenes évek elején a maastrichti kormányközi konferencia előtt hasonló 
volt a légkör. A tét akkor az volt, hogy egy új nagyprojekt létrehozásával és az integráció 
alapjainak átértékelésével képes-e Európa felülkerekedni a passzív és sokszor szkeptikus 
légkörön. Ez akkor sem volt könnyű, és visszatekintve erre az időszakra, ma már tudjuk: 
a megoldás sem sikerült tökéletesen. A Gazdasági és Monetáris unió maastrichti receptje 
csak nevében tartalmazta a gazdasági uniót, és a ratifikáció nehézségei is megmutatták, 
hogy sokan elpártoltak a közös Európa projektje mellől.

Vajon most is az ambiciózus, nagy tervek, és egy magasabb fokú integráció megvalósí-
tása felé vezet a kiút, mint a kilencvenes években? A valódi GMu megvalósítása érdekében 
tett, föderatív lépések ebbe az irányba vezetik az Eu-t. Felmerül a kérdés azonban, hogy az 
uniós intézményeknek megvolt-e ehhez a polgároktól a demokratikus felhatalmazása? És 
vajon a tagállamok hajlandóak-e további szuverenitásátruházásra az integráció magasabb 
fokának elérése érdekében? Nem megy tovább, hogy a közös valuta előnyeiért cserébe a 
tagállamok nem akarják feladni fiskális szabadságukat – s mindeközben folyamatosan az 
általunk létrehozott és működtetett intézményrendszert ostorozzák. A magasabb fokú in-
tegráció, a valódi gazdasági és monetáris unió megvalósítása a többsebességes integráció 
megerősítését is eredményezi, hiszen a tizenkilenc tagú eurózóna tagállamaira más szabá-
lyok és valószínűsíthetően egyre inkább különálló intézményrendszer vonatkozik, mint az 
övezeten kívüli kilenc tagállamra.3

Létezik azonban olyan szerényebb jövőkép is, melyek szerint meg kell elégedni az eddig 
elért vívmányokkal, és azok lehetőségeit kell jobban kiaknázni. Olyan minimalista szce-
náriók is felmerültek, hogy az eurózóna diszfunkcionalitása miatt fel kell adni az eurót, és 
meg kell elégedni a belső piaci együttműködés minimumával, mellyel mindegyik tagállam 
azonosulni tud. E minimalista szcenáriók szerint egyes szakpolitikák ki is kerülhetnének az 
uniós együttműködésből, és visszakerülhetnének tagállami hatáskörbe. És végül, de nem 
utolsósorban az is egy lehetséges alternatíva, hogy a polgárok felől, alulról kell megpró-
bálni újra kitalálni az Európa-konstrukciót, úgy, hogy az ő aktív részvételük erősítse meg 
az Unió legitimitását.4 Az Unió számára tehát több jövőbeli irány is elképzelhető. Jelenleg 

2  KOLLER Boglárka (2015): Válaszúton az integráció. Az Európai unió jövőképeinek politikai és 
tudományos diskurzusa. Polgári Szemle, 2015. június – 11. évfolyam 1–3. szám.

3  A differenciált integrációról bővebben lásd KoLLER, Boglárka: The Takeoff after Lisbon. The 
Practical and Theoretical Implications of Differentiated Integration. World Political Science Review, 
Vol. 8, Issue 1, Published Online, 2012; uő: Klubtagságokaz Eu-ban. A differenciált integráció gya-
korlati és elméleti vonatkozásai. Politikatudományi Szemle, 2012/1., 32–58.

4  Vezető nyugat-európai think-thankek és kutatóintézetek konzorciális együttműködése és együtt 
gondolkodása révén létrejött a New Pact  for Europe. Strategic Options  for Europe’s Future doku-
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a problémát az okozza, hogy miközben az uniós döntéshozók (Öt elnök jelentése5) és a 
tagállamok egy csoportja (Benelux államok, Németország, Franciaország, Ausztria, Balti 
államok) már meg is kezdték a föderális irányba történő építkezést, addig mások megelé-
gednének a minimalista kimenettel (Nagy-Britannia). 

Egyvalami bizonyos: a polgárok és az Eu közötti távolság csökkentése, megszüntetése 
nem halogatható tovább. Az euroszkepticizmus és a szélsőséges ideológiák térnyerése a kö-
zös Európa legitimációját veszélyezteti.  

Az Európai uniót „önmagától” is meg kell menteni…

mentum, amelyaz Eu jövőbeni szcenárióit gyűjtötte egy csokorba. http://www.newpactforeurope.eu/
documents/1st_report_new_pact_for_europe.pdf

5  Completing Europe’s Economic and Monetary union. Report by Jean-Claude Juncker in close 
cooperation with Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi, Martin Schulz, European Com-
mission, June 2015.
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Kislexikon

Acquis communautaire (röv. acquis): közösségi vívmányok, az Európai unió teljes joganyaga.
Agenda 2000: a Santer Bizottság 1999. március 25-én elfogadott reformcsomagja, amely kísérletet 

tett az új évezred kihívásainak megfelelő jövőkép felvázolására, és amelynek pénzügyi perspektí-
vájában (2000–2006) már szerepeltek a csatlakozásra váró tagállamok is. 

agrárlefölözés: a KAP egyik eszköze, speciális vám, melyet az importált agrártermékre vetnek ki. 
Mértékét úgy határozták meg, hogy a behozott termék ára elérje a közös árszintet. 1995-ben agrár-
vámokká alakították.

Alapjogi Charta: az Európai Tanács nizzai ülésén, 2000. december 7-én a Tanács, az Európai Par-
lament és az Európai Bizottság együttesen kihirdették az Európai unió Alapjogaink a Chartáját, 
amely az uniós állampolgárok már máshol is deklarált jogait tartalmazta. A dokumentum nem lé-
pett hatályba, proklamálása szimbolikus aktusként értelmezhető. Az elbukott Alkotmányszerződés 
részét képezte. 2007. december 12-én, az EP jóváhagyása után az uniós intézmények vezetői alá-
írták a Chartát, és a Lisszaboni Szerződéshez külön dokumentumként csatolták.

Alkotmányszerződés: A Konvent munkájának eredményeképpen létrejött szerződés, amely a ko-
rábbi szerződések helyébe lépett volna. Az Alkotmányszerződést 2004. október 29-én, Rómában 
írták alá, de a 2005-ös francia és a holland népszavazások elutasítása miatt megbukott; nem lépett 
hatályba.

állandó elnök (Európai Tanács): A Lisszaboni Szerződés, az Európai unió csúcsszervének az Eu-
rópai Tanácsnak (EiT) állandó elnöki tisztséget hozott létre (korábban a Tanács elnökségét ellátó 
tagállam állam vagy kormányfői töltötték be e tisztséget).  Az állandó elnököt két és fél évre vá-
lasztják.

Általános Ügyek Tanácsa (General Affairs Council): A Lisszaboni Szerződés által létrehozott Ta-
nács (ezt megelőzően az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa létezett!). Ezen a fórumon, 
ahol általában a tagállami külügyminiszterek és az európai ügyekért felelős miniszterek vesznek 
részt, általános, több szakpolitikát érintő, nagyobb stratégiai témákról tanácskoznak. 

amphiktüonész: Athén és Spárta ókori szövetsége, mely vallási és politikai törekvéseket egyaránt 
szolgált. Védelem- és külpolitika céljából szolgálta a tag(város)államok együttműködését, lénye-
ge, hogy a poliszok ideiglenesen lemondtak szuverenitásuk egy részéről.

amszterdami maradékok: az Amszterdami Szerződés által nem rendezett intézményi kérdések.
Amszterdami Szerződés: alapszerződéseket módosító szerződés, melyet 1997. október 2-án írtak 

alá, és 1999. május 1-jén lépett hatályba. Fő missziója az intézményrendszer reformja volt, de ezt 
nem sikerült rendeznie, legfőbb eredményei a közös kül- és biztonságpolitika, a bel- és igazság-
ügyi együttműködés, foglalkoztatáspolitika területein születtek.
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árfolyam-mechanizmus (Exchange Rate Mechanism, ERM): egy közös paritásrács meghatározását 
jelentette, amelyben valamennyi résztvevő vállalta, hogy valutájának árfolyamát a többiek árfo-
lyamához rögzíti és a közösen meghatározott paritáshoz képest egy ±2,25 százalékos sávban tartja.

asszimmetrikus kereskedelmi megállapodás: olyan kereskedelmi megállapodás, amely szerint az 
EK egyoldalúan nyitja meg a piacait külső országok előtt. (Lásd Loméi konvenciók.)

avis: A Tanács felkérésére az Európai Bizottság által készített országvélemény, amelyben értékeli a 
tagállamok csatlakozási felkészültségét.

bankunió: az eurózóna tagállamokban jelenleg kialakítás alatt lévő, nemzetek feletti szinten koor-
dinált, a bankok és pénzintézetek tevékenységét felügyelő, a bajba jutott bankoknak segítséget 
nyújtó rendszer, amely 2016-tól részben működni fog. Három fő pillére: Egységes Felügyeleti Me-
chanizmus (Single Supervisory Mechanism, SSM), az Egységes Szanálásai mechanizmus (Single 
Resolution Mechanism, SRM), és egy Egységes Szanálási Alap (Single Resolution Fund, SRF). 
A bankunió tagjai az eurózóna-tagok, de az együttműködés a többi tagállam számára is nyitott, 
amennyiben részt kívánnak benne venni.

bel- és igazságügyi együttműködés (Justice and Home Affairs, JHA): a Maastrichti Szerződés által 
létrehozott harmadik pillér. Az Amszterdami Szerződés a JHA területei közül a menekültügyi po-
litikát, a bevándorláspolitikát, az együttműködést polgári jogi ügyekben, valamint a külső és belső 
határellenőrzést az első pillér alá rendelte. A harmadik pillér elnevezése innentől fogva: rendőrségi 
és igazságügyi együttműködés büntetőügyekben.

berlini blokád: Nyugat-Berlin Szovjetunió általi elzárása a külvilágtól 1948. június 23. és 1949. má-
jus 4. között. Az Egyesült államok és szövetségesei légihídon látták el a lakosságot élelmiszerrel és 
fűtőanyaggal. A blokád hozzájárult a NATO megalakítását előkészítő tárgyalások felgyorsulásához. 

Big Bang bővítés: azt jelentette, hogy a tíz tagjelölt ország (nyolc kelet-európai és a két mediterrán) 
egy grandiózus bővítési hullám keretében egyszerre csatlakozik az Európai unióhoz.

Bizalmi válság: az Európai unió lakossága széles körében jelentkező bizalomvesztés az uniós intéz-
ményrendszer, politikák és döntéshozók irányába.

Bizónia: A második világháború után az egyesített angol-amerikai zóna neve a volt Németország te-
rületén (1946–1948).

blokkoló kisebbség: az a szavazatszám, amely már megakadályozhat egy tanácsi, minősített többségi 
döntést.

bővítés: az EGK/EK/Eu taglétszámának időszakonkénti új tagokkal történő növelését jelenti. Kez-
detben hatok közösségeként működő EGK, ma már a huszonnyolcak Európai uniója.

Briand-memorandum: Aristide Briand francia külügyminiszter által a Népszövetségben 1930-ban 
benyújtott tervezet az európai egység megvalósításáról, melyet a legtöbb állam akkor eluta sított.

Cecchini-jelentés: Paolo Cecchini, az Európai Bizottság munkatársa által vezetett munkacsoport je-
lentése az egységes piac programjáról 1988-ban, melyben kiszámolták, milyen többletköltséget 
jelentene a tagállamokban, amennyiben nem vezetnék be az egységes piacot (cost of non-Europe). 

csúcsjelölt (Spitzenkandidat) rendszer: olyan, a 2014-es európai parlamenti választásokon kialakí-
tott újdonsült gyakorlat, amikor az EP pártjai Bizottsági elnökjelölteket neveznek meg – a tagállami 
választások miniszterelnök-jelöltjeihez hasonlóan – abban a reményben, hogy a választásokon győz-
tes párt jelöltjét nevezi majd meg az EiT a Bizottság elnöki posztjára. [Ez a gyakorlat a Lissza-
boni Szerződés 17(7) cikkének EP értelmezésére hivatkozik, amely szerint az Európai Tanácsnak 
figyelembe kell vennie a Bizottság elnöki tisztére vonatkozó jelöléskor a választási eredményt.] 

demokratikus deficit: az Eu legitimációs hiányosságára utaló fogalom, amely főleg abból adódik, 
hogy az Európai Parlament nem tudja megfelelő mértékben kontrollálni a Tanács és a Bizottság 
munkáját, valamint hogy nem rendelkezik teljes körű törvényhozó jogkörrel. A demokratikus defi-
cit további elemei a Bizottság korlátozott végrehajtó jogköre, valamint az európai szintű pártok és 
érdekképviseletek elégtelen volta. 

derogáció: egy tagállam átmeneti mentessége az acquis communautaire egy részének átvétele alól.
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differenciálás elve: a keleti bővítésben a differenciálás elve azt jelentette, hogy a tagállamok teljesít-
ményének fokozatos nyomon követése, és a bizottsági avis alapján a legfelkészültebbek kerülnek 
be a bővítés első körébe. 

Dublini rendelet(ek): Hivatalosan az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében 
benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonat-
kozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet, melyet; 
Dublin II. rendeletnek is nevezünk. A dublini rendeletet 2003-ban fogadták el a dublini egyezmény 
(Dublin I.) felváltásaként. 2013 júniusában fogadták el a Dublin III. rendeletet, melynek hatályba-
lépésével a régi dublini rendelet (II.) hatályát vesztette.

Duna konföderáció: Kossuth Lajos elképzelése a kelet-közép-európai térség megszervezésének egy 
lehetséges módjáról a forradalom és szabadságharc (1848/49) leverése után. Úgy gondolta, hogy a 
térség kisállamai egyedül életképtelenek – ezért javasolta a Dunai államok Szövetségének (Duna 
konföderáció) tervezetét, melynek lehetséges tagjai közé Magyarországot, Horvátországot, Szer-
biát és Romániát sorolta.

Egyesülési Szerződés: 1965-ban aláírt, és 1967-ben hatályba lépett szerződés (Merger Treaty), amely 
a három közösség (EGK, ESZAK, EuRATOM) addig egymás mellett működő intézményeit egye-
sítette. Innentől fogva egészen a Maastrichti Szerződés hatálybalépéséig használatos az Európai 
Közösségek (EK) elnevezés.

egyhangú (konszenzusos) döntéshozatal: a Tanácsban alkalmazott döntéshozatali mód, amely azt 
jelenti, hogy valamennyi tagállam beleegyezése szükséges a döntéshez. Az integrációban foko-
zatosan szorult háttérbe, és adta át a helyet a minősített többségi döntéseknek. Ennek ellenére 
bizonyos ügyekben (adó, kül- és szociálpolitika stb.) ma is konszenzussal születnek a döntések.

Egységes Európai Okmány (Single European Act, SEA): A Római Szerződés első átfogó módosítá-
sa, mely az egységes piac programjának megvalósításához kapcsolódott. 1986. február 28-án írták 
alá, hatálybalépésének időpontja 1987. július 1. 

együttdöntési eljárás: döntéshozatali eljárás, amely ma már leginkább jellemző a jogszabályok el-
fogadására, és amelyben a Tanács és az EP együttes jogalkotó.

együttműködési eljárás: az Egységes Európai Okmány által bevezetett döntéshozatali eljárás, 
amelyben a bizottsági javaslatban az EP által javasolt módosításokat a Tanács csak konszenzusos 
döntéssel utasíthatja el. 

Elsőfokú Bíróság (Court of First Instance): Az Európai Bírósághoz hasonlóan az Elsőfokú Bíróság 
legfontosabb feladata a közösségi jog értelmezésének és alkalmazásának az alapító szerződésekkel 
való összhangjának biztosítása. 1989-ben hozták létre, a kétszintű bírósági rendszer kialakításának 
legfőbb indoka az Európai Bíróság munkaterhének csökkentése volt. 

energiaunió: Az Európai unió 2015-ben útjára bocsátott programja, melynek célja, hogy megfizet-
hető, biztonságos és fenntartható energiát biztosítson Európa és polgárai számára. A konkrét in-
tézkedések öt kiemelt területet érintenek, amelyek magukban foglalják az energiabiztonságot, az 
energiahatékonyságot és a szénfelhasználás visszaszorítását.

Észak-atlanti Szerződés Szervezete (North Atlantic Treaty Organisation, NATO): 1949. április 4-én 
a Washingtonban aláírt Észak-atlanti Szerződéssel alapított védelempolitikai szervezet, mely a 
hidegháború egyik főszereplőjévé vált. Magyarország 1999-ben csatlakozott. 

Északi Tanács: 1952-ben Dánia, Norvégia, Svédország, Izland, Finnország részvételével létrejött 
szervezet, amely az északi államok laza, kormányközi alapon működő együttműködése. A Feröer 
és Alland szigetek 1970 óta, Grönland 1984 óta tagja az Északi Tanácsnak.

EU 2020 stratégia: A lisszaboni stratégia folytatásaként az Európai Bizottság által 2010-ben kez-
deményezett program, mely 2020-ig határozza meg az Európai unió gazdaságfejlesztési célki-
tűzéseit. 

Euro Plusz Paktum: az eurózóna tagállamok, valamint Bulgária, Dánia, Lengyelország, Lettország, 
Litvánia és Románia által 2011. március 24–25-i Európai Tanács ülésén elfogadott paktum, mely-



318 KISLEXIKoN

ben a magasabb szintű gazdasági kormányzás megvalósításának érdekében a résztvevők vállalják 
összehangolt lépések megtételét a versenyképesség, foglalkoztatás ösztönzése, a költségvetési fe-
gyelem, a pénzügyi stabilitás területeken.

Eurócsoport: az eurózóna gazdasági és pénzügyminisztereit tömörítő fórum, amely általában az 
ECOFIN ülések előtt tanácskozik, az eurózóna tagállamok gazdaságpolitikai koordinációja és az 
övezet stabilitását érintő kérdésekről. Korábban informális testület volt, de a Lisszaboni Szerző-
dés (137. cikk 14. jegyzőkönyv) intézményesítette, két és fél évre választott állandó elnöke van, 
havonta egyszer ülésezik.

Európa Tanács (Council of Europe): Az 1948 májusában megrendezett nagyszabású hágai kong-
resszuson előkészített, első európai integrációs szervezet, mely 1949. május 5-én Londonban ala-
kult. Szerkezete a brit és a francia Európa-koncepció kompromisszumát tükrözően kormányközi 
jellegű. Később elsősorban kulturális és emberi jogi területen vált aktívvá. Ma 47 tagállama van. 
Magyarország 1990-ben csatlakozott.

Európai Atomenergia Közösség (European Atomic Energy Community, EURATOM): 1957. március 
25-én a Római Szerződések egyike által alapított szervezet, melynek célja az atomenergia békés 
célú felhasználásával kapcsolatos tagállami tevékenységek koordinációja volt. Eredeti tagállamai 
Franciaország, Német Szövetségi Köztársaság, Olaszország, Belgium, Hollandia és Luxemburg. 
Bővítései azonosak az Európai Gazdasági Közösségével. 

Európai Beruházási Bank (European Insvestment Bank, EIB): 1958-ban létrehozott bank, mely vál-
lalkozásokat és infrastrukturális beruházásokat finanszíroz. Székhely: Luxemburg.

Európai Bíróság (Court of Justice of the European Communities): Az Európai Bíróság legfontosabb 
feladata a közösségi jog értelmezésének és alkalmazásának az alapító szerződésekkel való össz-
hangjának biztosítása. Eredetileg a Montánuniót alapító Párizsi Szerződés hozta létre 1952-ben. 

Európai Bizottság (European  Commission): Az Európai Unió intézményrendszerének részeként 
olyan, a tagállamoktól független testület, amelynek feladata a közösségi érdekek képviselete. Leg-
főbb hatásköre az előterjesztés és a végrehajtás. Tagjai a tagállamok által delegált főbiztosok. 

Európai Gazdasági Együttműködés Szervezete (Organisation  for  European Economic Co-ope-
ration, OEEC) 1948-ban a Mashall-segély elosztásának koordinációjára létrejött nyugat-európai 
szervezet. 1961-ben alakult át OECD néven a világ legfejlettebb gazdaságait tömörítő szervezetté, 
melynek Magyarország 1996 óta tagja. 

Európai Gazdasági Közösség (European Economic Community, EEC, EGK): 1957. március 25-én 
Franciaország, a Német Szövetségi Köztársaság, Olaszország, Belgium, Hollandia és Luxemburg 
által aláírt szerződés, melynek legfőbb célja a vámunió és a közös piac kialakítása volt. Ez a szer-
vezet lett később az európai integrációs folyamat legfőbb intézményi alapja.

Európai Gazdasági Térség: 1992-ben az Európai Közösség és az EFTA által aláírt megállapodás, 
amely az egységes belső piac vívmányai jelentős részének a kiterjesztését jelentette az EFTA-ra, 
megmaradva a szabad kereskedelmi övezet integrációs szintjén. A megállapodás nem vonatkozott 
az EK intézményeiben és döntéshozatalában történő részvételre.

Európai Közösségek (European Communities, EC, EK): Az 1965-ban aláírt, és 1967-ben hatályba lé-
pett egyesülési szerződés (Merger Treaty) eredményeként létrejött intézményrendszer, amely a há-
rom közösség (EGK, ESZAK, EuRATOM) addig egymás mellett működő intézményeit egyesítette.

Európai Központi Bank (European Central Bank, ECB): Az Európai unió jegybankja, melyet 1998-
ban, a GMu harmadik szakaszának beindítására készülve hoztak létre. Székhely: Frankfurt.

Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) (European External Action Service, EEAS): Az Eu 2011-től 
működő diplomáciai testülete. A Lisszaboni Szerződés hozta létre, irányítását a külügyi és biz-
tonságpolitikai főképviselő alá rendelte. Feladatai közé tartozik a nem uniós országokkal történő 
kapcsolatok ápolása, és az uniós kül- és biztonságpolitika végrehajtása.

Európai Megállapodás: Az 1990-es évek elején a kelet-európai államokkal kötött aszimmetrikus 
társulási megállapodások, melyek az ipari termékek szabad kereskedelmének megteremtését úgy 
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valósították meg, hogy az Unió vállalta, hogy gyorsabban bontja le a kereskedelmi korlátokat, 
mint a társult országok. Az Európai Megállapodásokban nagyon csekély mértékben szerepelt a 
többi tényező (tőke, szolgáltatás, munka) szabad áramlásának fokozatos megvalósítása, s nem tar-
talmazta a csatlakozás konkrét ígéretét, valamint pénzügyi transzfereket sem. Magyarországgal az 
Európai Közösség 1991-ben kötött Európai Megállapodást.

Európai Monetáris Együttműködési Alap (European Monetary Cooperation Fund, EMCF): 1973 
óta létező, de valódi szerepet csak az EMS létrehozásával kapó, pénzügyi alap, az EMS egyik pil-
lére.

Európai Monetáris Intézet (European Monetary Institute, EMI): 1994 és 1998 között működő intéz-
mény, amely a tagállami jegybankok munkáját hangolta össze. Az ECB elődje.

európai monetáris rendszer (European Monetary System, EMS): az EK-ban 1979-ben létrejött pénz-
ügyi együttműködés, amelynek fő pillérei a közös árfolyam-mechanizmus (ERM), az európai ko-
sárvaluta, az ECu, valamint az Európai Monetáris Együttműködési Alap (EMCF) voltak. 

Európai Parlament (European Parliament, EP, korábban Közgyűlés): Az európai intézményrend-
szer közvetlen legitimáción alapuló intézménye, melyet ötévente választások útján az Európai 
unió polgárai állítanak össze. Korlátozott törvényhozó, költségvetési hatáskörrel rendelkezik, s 
ellenőrzi az Európai unió egyéb intézményeit, elsősorban az Európai Bizottságot. 

Európai Polgári Kezdeményezés (European Citizens’Initiative, ECI): A Lisszaboni Szerződés által 
létrehozott és 2012. április 1-től működő eszköz, amely lehetővé teszi, hogy az uniós tagállamok-
nak legalább az egynegyedét képviselő egymillió polgár Európai Bizottságnál jogalkotást kezde-
ményezzen. 

Európai Politikai Együttműködés. A Davignon-terv alapján 1970-ben létrehozott Európai Politikai 
Együttműködés (European Political Cooperation, EPC) egészen a kilencvenes évek elejéig a tag-
államok külpolitikai együttműködésének a mechanizmusa volt, amely nem jelentett valódi közös-
ségi politikát, csupán hatékonyabb multilaterális egyeztetést, és közös állásfoglalások kialakítását.

Európai Politikai Közösség (European Political Community, EPC): Az Európai Védelmi Közös-
séggel párhuzamosan az 1950-es évek elején tervezett együttműködés, melynek szövegtervezete 
elkészült, de az EVK bukásának következtében nem került aláírásra.

Európai Regionális Fejlesztési Alap: 1975. január 1-jén létrehozott pénzügyi alap, a közösségi szin-
ten működő regionális politika születésének mérföldköve. 

Európai Stabilitási Mechanizmus: 2013-ban kormányközi alapokon létrejött szervezet amely 500 
milliárd euró hitelezési kapacitással rendelkezik. Az ESM szigorú feltételek mellett nyújthat hite-
leket az adósságválságba jutott tagállamoknak.

Európai Szabadkereskedelmi Társulás (European Free Trade Association, EFTA); 1960. január 
4-én, Stockholmban hét európai állam: Nagy-Britannia, Ausztria, Dánia, Norvégia, Svédország, 
Portugália és Svájc részvételével létrejött szabad kereskedelmi társulás, melyhez 1970-ben Izland, 
1986-ban Finnország, 1991-ben Liechtenstein is csatlakozott. Azok a tagállamok, melyek csatla-
koztak az EK-hoz, az idők során elhagyták a szervezetet, így ma már csak Svájc, Norvégia, Izland 
és Liechtenstein a tagja.

Európai Szemeszter: a tagállami költségvetések és gazdaságpolitikák szupranacionális koordináció-
jára létrehozott, minden évben hat hónapos ciklust magában foglaló rendszer, melyben az Európai 
Tanács és a Tanács még a tagállami költségvetések kialakítása előtt szakpolitikai, országspecifikus 
iránymutatásokat tesz. 2011-ben indult az első Európai Szemeszter.

Európai Szén- és Acélközösség (European Coal and Steel Community, ECSC, ESZAK, montán-
unió): A Schuman-terv alapján létrehozott európai integrációs szervezet, melynek alapítói Francia-
ország, a Német Szövetségi Köztársaság, Olaszország, Belgium, Hollandia és Luxemburg voltak. 
Az alapító Párizsi Szerződést 1951. április 18-án írták alá, 1952. július 23-án lépett hatályba. Mivel 
a szerződést a tagállamok ötven évre kötötték, a szerződés 2002-ben megszűnt, feladatait a Római 
Szerződés módosított szövegébe helyezték át. 
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európai szociális modell: olyan gazdasági-társadalmi berendezkedést jelent, amely a piacgazdaságra 
épít, de elsődleges prioritása a társadalmi kohézió megteremtése. Ebben a modellben magasak az 
adók, magas az állami redisztribúció szintje, a gazdasági folyamatok az állam által nagymértékben 
szabályozottak, és jelentős szerepe van a szolidaritásnak és a társadalmi érdekegyeztetésnek; álta-
lában rugalmatlan munkaerőpiac jellemzi.

Európai Szociális Térség (European Social Area): Az egységes piac programjával párhuzamosan a 
Delors-korszakban bevezetett fogalom, mely az Európai unió tagállamainak szociális szerepvál-
lalását hangsúlyozza, s ennek a gazdasági versenyképességgel egyenrangú fontosságát húzza alá.

Európai Szomszédságpolitika (European Neighbourhood Policy, ENP): A 2004-ben útjára indított 
kezdeményezés az európai külpolitika egyik pillére olyan államokkal, melyek fontosak az EU-nak, 
de a közeljövőben nem kínálhat fel nekik tagságot. Az alábbi tizenhat ország tartozik az ENP 
együttműködés alá: Örményország, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Moldova, ukrajna, 
Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, Palesztina, Szíria, Tunézia. 

Európai Tanács (European Council): az Eu csúcsszerve, melyben a tagállamok állam- és kormány-
fői, valamint a Bizottság elnöke vesz részt. Feladata az Eu működéséhez és a jövőjéhez kapcsoló-
dó stratégiák és irányvonalak meghatározására. Nem jogalkotó intézmény. 

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (European Bank for Reconstruction and development, 
EBRD): 1990-ben állították fel azért, hogy segítséget nyújtson a kelet-közép-európai országoknak 
a piacgazdaságra való áttérésben. Székhelye London.

Európai Unió (European Union, EU): Az 1992-ben aláírt Maastrichti Szerződéssel alapított szer-
vezet, mely magában foglalja az Európai Közösségekhez kapcsolódó intézményrendszer addigi 
történetét, intézményeit és feladatait, valamint újakkal is kiegészíti (pl. Gazdasági és Monetáris 
Unió). 

európai valutaegység (European Currency Unit, ECU): Az 1979-ben létrehozott Európai Monetáris 
Rendszer keretében kialakított kosárvaluta, melynek árfolyamát a tagállamok valutaárfolyamainak 
súlyozott átlagaként számolták ki. Az ECu 1999-ig az EK/Eu közös valutája volt, amely készpénz 
formájában soha nem létezett, csupán elszámolási egységként működött.

Európai Védelmi Közösség (European Defence Community, EDC, EVK): A koreai háborút követő 
fenyegetettség következtében francia kezdeményezésre, a Pleven-terv alapján létrejövő szerződés, 
melyet a későbbi Európai Gazdasági Közösség alapítói írtak alá 1952-ben. Célja egy olyan európai 
hadsereg létrehozása volt, amelyben német hadosztályok is jelen vannak. 1954-ben végül Francia-
ország nem ratifikálta, ezért nem lépett életbe.

Europé legendája: az ókori görög legenda szerint, amelyről Homérosz is írt, a föníciai király, Agénor 
leányát, Europét a görög főisten, Zeusz bika képében elcsábította, és Krétára hozta, ahol Europé 
megszülte Minószt, Kréta első uralkodóját. 

euroszkepticizmus: az egységfolyamat egészétől vagy annak csak bizonyos elemeitől történő el-
fordulás, szkepszis jelenségét leíró fogalom, amely az európai és a tagállami politikai pártoknál, 
de az uniós polgárok szintjén is megfigyelhető. Nincsen egységes definíciója szakirodalomban: az 
ún. kemény változata magában foglalhatja az integrációs folyamat elvi és az Európai unió teljes 
elutasítását, míg az ún. puha változata jelentheti csupán az egyes szakpolitikák, együttműködési 
módok ellenzését is.

eurózóna (vagy euróövezet): azon országok köre, akik bevezették az eurót. Jelenleg a 28 tagállamból 
19 tagja van.

exporttámogatás: a KAP egyik eszköze. Amennyiben egy termelő külpiacon értékesít, úgy a világ-
piaci árat számára közösségi forrásokból egészítik ki.

Fehér Könyv (White paper): Az Európai Bizottság által összeállított intézkedéscsomag egy adott 
szakpolitikai területen. Amennyiben a Tanács elfogadja, a konkrét lépések, intézkedések közössé-
gi jogszabályok előterjesztése követi. Első emlékezetes példája az 1985-ben Lord Cockfield által 
összeállított Fehér Könyv az egységes belső piac bevezetéséről. 
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Fiskális Paktum (hivatalos nevén: Gazdasági és Monetáris Unió Stabilitási, Koordinációs és Kor-
mányzati Szerződése): 2012. március 2-án huszonöt uniós tagállam által (Nagy-Britannia és a Cseh 
Köztársaság a kimaradás mellett döntött) aláírt és 2013. január 1-jén hatályba lépett kormányközi 
szerződés, amely a nagyobb fokú költségvetési fegyelem megteremtését írja elő. Az eurózóna tag-
államokra kötelező érvényű, a többiek számára az euróövezetbe történő belépéskor válik kötele-
zővé.

fiskális unió: a tagállami költségvetési politikák nemzetek feletti szinten történő irányítása, amely 
a tagállamoktól nagymértékű szuverenitás átruházást kívánna meg, hiszen az adóügyekben és a 
költségvetési kérdésekben szupranacionális intézmények kezébe kerülne a döntéshozatal.

fizikai akadályok: Az egységes belső piac megvalósítása érdekében az 1985-ös Fehér Könyvben 
felsorolt első felszámolandó akadálycsoport. Elsősorban a belső határokon a határellenőrzés fel-
számolását jelenti. 

Flexibilitás: az Amszterdami Szerződés által meghirdetett klauzula szerint a tagállamoknak lehetősé-
ge van egy adott területen mind az erősebb, mind a gyengébb együttműködésre. A flexibilitás ezzel 
a többsebességes Európa megvalósítását teszi lehetővé.

Fouchet-tervek: Christian Fouchet dániai francia követ vezette Bizottság által 1961-ben (Fouchet I. 
terv) és 1962-ben (Fouchet II. terv) előterjesztett tervek, melyek a kormányközi alapokon nyugvó 
politikai unió létrehozásának javaslatát tartalmazták. 

föderáció: olyan területi politikai szerveződés, amely egy politikai rendszerben ötvözi az egységet 
és a regionális különbözőséget. A hatalmat megosztja a központi kormányzat és a regionális kor-
mányzatok között. A föderációban a két centrum kölcsönösen ellenőrzi egymást.

föderalizmus: A második világháborút megelőzően született, de azután is hatásos első integráció-
elmélet. Alaptézise, hogy az európai államoknak egységes európai föderális államot kell létrehoz-
niuk annak érdekében, hogy a tagállamok közötti háborút megelőzzék. 

Főhatóság (High Authority): A Montánunió legfőbb döntéshozó szerve. Tagjai a tagállamok küldöt-
tei, későbbi utóda – csökkentett hatáskörrel – az Európai Bizottság. 

funkcionalizmus: Az ötvenes években született elméleti iskola a nemzetközi kapcsolatok tudomá-
nyában. Fő tézise, hogy a funkcionális, vagyis egy-egy szakpolitikai területtel foglalkozó nem-
zetközi szervezetek fokozatosan átveszik a nemzetállamok feladatait, s ezzel a konfrontáció a ko-
operációnak adja át a helyét. 

garantált felvásárlás: a KAP egyik eszköze; az EK vállalja, hogy túltermelés esetén a közösen meg-
határozott áron felvásárolja az agrártermékeket.

gazdasági és monetáris unió (Economic and Monetary Union, EMU, GMU): a gazdasági integráció 
legmagasabb szintje, mely azt jelenti, hogy közösségi szinten zajlik a gazdaságpolitikai koordi-
náció és a monetáris politika is. A GMu szakaszokban történő létrehozását először Pierre Werner 
Bizottsága javasolta a hetvenes években, majd az 1991-ben aláírt Maastrichti Szerződés rögzítette. 
A tagállamok gazdasági szuverenitásának jelentős megnyirbálását jelenti.

Gazdasági és Pénzügyminiszterek Tanácsa (Council of Economics and Finance Ministers, ECO-
FIN): az Eu egyik legfontosabb szakpolitikai tanácsa. Feladata az Eu makrogazdasági helyzeté-
nek ellenőrzése és a gazdaságpolitikák koordinációja.

gazdasági kormányzás: mindazon uniós intézmények és mechanizmusok rendszere, melyek egy ma-
gasabb fokú gazdaságpolitikai koordinációt tesznek lehetővé, az Unió gazdasági célkitűzéseinek 
elérése érdekében.

gazdaságpolitikai koordináció: az Európai unióban az egyes tagállamok által követett gazdaság-
politikák összehangolását jelenti.

Genscher–Colombo-terv: Emilio Colombo olasz és Hans-Dietrich Genscher nyugatnémet külügy-
miniszter tervezete a közös külpolitika (az Európai politikai együttműködés) megerősítéséről, me-
lyet 1981-ben terjesztettek elő az Európai Parlamentben. Ennek következtében született 1983-ban 
az Ünnepélyes Nyilatkozat az Európai unióról, melyet a stuttgarti csúcsértekezleten fogadtak el. 



322 KISLEXIKoN

globális pénzügyi és gazdasági válság:  2008-ban kirobbant, a 1929/30-as nagy gazdasági világ-
válság óta legjelentősebb globális pénzügyi és gazdasági válság, amelynek előzménye 2006-ban, 
az Amerikai Egyesült államokban az ingatlanpiaci buborék kidurranása volt. A válság Európába 
is begyűrűzött, magával rántva a pénzügyi piac számos szereplőjét, hosszú távú tartós recessziót 
okozott az uniós tagállamokban.

GNP-forrás: a közös költségvetés 1988-ban bevezetett, nem saját forrása, melyet a tagállamok a 
GNP-jüknek megfelelően fizetnek be a büdzsébe.

hágai kongresszus: 1948 májusában összehívott nagyszabású konferencia az európai egységről, me-
lyen Winston Churchill elnökölt. A kongresszust követő tárgyalások eredményeképpen alakult 
meg 1949-ben az Európa Tanács.

három bölcs jelentése: Barend Biesheuvel volt holland miniszterelnök, Edmund Dell volt brit keres-
kedelmi miniszter és Robert Marjolin, az Európai Bizottság volt alelnöke vezette Bizottság jelentése 
1979-ben az európai integráció továbbfejlesztéséről. Javasolták a Bizottság hatáskörének növelését, 
a minősített többségi szavazás körének kiterjesztését és egyéb a hatékonyságot növelő intézkedést.

háromkör-elmélet: Winston Churchill tézise a brit külpolitika preferenciaterületeiről. Eszerint 
Nagy-Britannia elsődleges partnere a Brit Nemzetközösség, utána következik az „angolul beszélő 
világ” (uSA és Kanada), s végül az egyesült Európa.

Hatos Jogszabálycsomag (ún. Six-pack): magasabb szintű gazdaságpolitikai koordináció és a haté-
konyabb költségvetési felügyeleti rendszer kialakítása érdekében elfogadott hat jogszabály. Min-
den tagállamra vonatkozik, de az eurózóna tagállamokra eltérő szabályokkal. Az Európai Bizott-
ság 2010 szeptemberében terjesztette elő, az ECOFIN 2011 novemberében hagyta jóvá, és 2011. 
december 31-én lépett hatályba.

hidegháború: A második világháború után kialakult két nagyhatalom, az Egyesült államok és a 
Szovjetunió között kialakult konfliktusos viszony, melyet a rivalizálás, a kölcsönös elrettentés, 
a folyamatos fegyverkezési verseny jellemzett (1947–1991).

hosszú távirat: Geoge F. Kennan amerikai diplomata által a Szovjetunióban uralkodó sztálini rend-
szer valós természetéről, az Egyesült államok vezetőinek írt hosszú távirat, mely megalapozta a 
Truman-doktrína meghirdetését. 

hozzájárulási eljárás: döntéshozatali eljárás, amelyben a Tanács a jogalkotó, de a döntéshez szüksé-
ges az EP beleegyezése is (pl. tagfelvételnél).

integráció: egységfolyamat, amely „két vagy több politikai egység – különböző társulási mechaniz-
musok révén – egy tágabb entitásba történő fúzióját jelöli”. Más definíciók szerint az integráció 
folyamat és végállapot egyben: egyszerre jelenti azt a folyamatot, amelynek során egy politikai 
közösség létrejön, s azt az intézményrendszert, amely a politikai közösséget működteti

ioanninai kompromisszum: a tanácsi döntéshozatalban 1994-ben bevezetett szabály, amely szerint 
annak ellenére, hogy egy minősített többséggel hozott döntést csak 26 szavazattal lehet elutasítani, 
ha 23-25 közötti ellenszavazat érkezik, akkor el lehet halasztani a döntést mindaddig, amíg a tag-
államok nagyobb része a döntés mellé áll.

jóléti állam: olyan politikai, gazdasági és társadalmi berendezkedést jelent, ahol az állam kulcsszere-
pet játszik az állampolgárai jólétének a biztosításában. 

jövedelemkompenzációs rendszer: a közös agrárpolitikában a McSharry-reformmal, 1992-ben be-
vezetett támogatási mód, amelyben a túltermelésre ösztönző és garantált közösségi felvásárlásokra 
építő ártámogatást fokozatosan a termelők közvetlen jövedelemtámogatása váltja fel.

keleti partnerség (Eastern Partnership): 2009. május 7-i prágai csúcstalálkozón ukrajnával, Grúzi-
ával, Moldovával, Azerbajdzsánnal, Fehéroroszországgal és Örményországgal megkötött politikai 
és gazdasági együttműködés az említet hat tagállam és az Európai unió között. Az érintett tagálla-
mok gazdaságfejlesztésre és a demokráciatámogatásra pénzügyi segítséget kapnak. 
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Kettes Jogszabálycsomag (ún. Two-pack): az eurózóna tagállamok költségvetési és gazdasági fel-
ügyeletének megerősítésére elfogadott két jogszabályból álló csomag. 2013. május 30-án lépett 
hatályba. 

kettős többség elve: a tanácsi minősített többségi szavazásoknál meghatározott elv; amely azt jelenti, 
hogy a szavazatok többsége, és a népesség többségének támogatása is szükséges egy döntéshez. 

kígyó az alagútban: Az EK-tagállamok 1972 tavaszán, Bázelben megállapodtak abban, hogy valutá-
juk árfolyamait a Bretton Woods-i sávnál szűkebb sávon tartják. Ez a mechanizmus volt a valuta-
kígyó, amely a Bretton Woods-i alagútban mozgott.

Kohéziós Alap: A kohéziós politika célkitűzéseinek a megvalósítását biztosító alap. A Maastrichti 
Szerződés hozta létre 1993-ban.

kompetencia-felülvizsgálat: Nagy-Britannia és az Európa unió viszonya vonatkozásában felmerült, 
ugyanakkor az Eu és más tagállam relációjában is értelmezhető, a tagállami és az uniós kompe-
tenciák felülvizsgálatára vonatkozó fogalom, amely magában foglalhatja egyes szakpolitikai terü-
leteken a hatáskörök tagállami szintre történő visszajuttatását.

konföderáció: A konföderáció olyan laza államszövetség, amelyben több autonóm állam bizonyos 
meghatározott és korlátozott funkcióját kollektív módon látja el, de emellett megtartja önálló iden-
titását és szuverenitását.

Konvent: az Európai unió jövőjét érintő legfőbb kérdések kidolgozására és megválaszolására, a 
2001. decemberi laekeni deklarációval létrehozott intézmény, amely alakuló ülését 2002. február 
28-án tartotta, elnöke Valéry Giscard d’Estaing volt. 

konvergenciakritériumok: a Maastrichti Szerződés által meghatározott azon feltételek, amely alap-
ján egy tagállam részt vehet a GMu harmadik szakaszában, vagyis csatlakozhat az eurózónához. 

konzultációs eljárás: olyan döntéshozatali eljárás az Európai unióban, melynek során az Európai 
Bizottság előterjesztéséről a Parlament véleményt nyilvánít a Tanács döntése előtt. A Parlament 
véleményét kikérni kötelező, de a Tanács a döntés során nem köteles azt figyelembe venni. 

koppenhágai kritériumok: 1993-ban, az Európai Tanács koppenhágai ülésén megfogalmazott krité-
riumok, amelyeket a csatlakozásra váró országoknak teljesíteniük kell a tagsághoz.

koreai háború: 1950-ben kitört fegyveres konfliktus, mely Észak- és Dél-Korea között, és Kína és 
az Egyesült államok bevonása mellett zajlott 1953-ig. Az európai integráció szempontjából azért 
kiemelkedő esemény, mert a megosztott Németország miatt meghatározta az egységfolyamat irá-
nyát az ötvenes évek első felében. 

kormányközi elmélet: az 1965-ös „üres székek válsága” következtében megjelent integrációelméleti 
iskola, mely tagadja a spillover létezését, és az integrációs folyamat főszereplőjének kizárólag a 
tagállamokat tartja. 

kormányközi konferencia (Intergovernmental Conference, IGC): olyan, az intézményrendszer tá-
mogatásával zajló, de kizárólag a tagállamok kompetenciájához tartozó tárgyalássorozat, amely 
megelőzi az alapító szerződések módosítását, valamint új tagállamok csatlakozását. 

kormányköziség: a nemzetközi szervezetek hagyományos működési elve, melynek sajátja, hogy a 
részt vevő tagállamok szuverenitásukat teljes mértékben megőrzik. Az ilyen együttműködés fel-
tételezi, hogy a döntéshozatal az összes résztvevő egyhangú szavazatával történik, tehát a többségi 
döntés kizárt. Ellentéte a szupranacionalizmus.

költségvetési perspektíva: A közösségi költségvetés több évre szóló, intézményközi megállapodás-
ban (Tanács, Parlament, Bizottság) előre meghatározott elveinek rendszere, mely általában tartal-
mazza a bevételi és kiadási oldal arányait is. Ennek alapján születnek az adott időszakban az éves 
költségvetések. 

közös agrárpolitika (Common Agricultural Policy, CAP, KAP): az EGK-ban, 1962-ben létrehozott 
közösségi politika, amely a közösen meghatározott árakra épít. Az agrárpiaci mechanizmus leg-
fontosabb eszközei a garantált felvásárlások, az exporttámogatások és az importlefölözések voltak.
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közös akció: A CFSP egyik eszköze, amely a közös álláspontok végrehajtásához kapcsolódó együttes 
cselekvést jelenti.

közös álláspont: A CFSP egyik eszköze, amely azt jelenti, hogy a tagállamok a Tanács egyhangú 
döntése alapján közös álláspontokat alakítanak ki.

közös költségvetés: az Európai unió költségvetése, amely szélesebb körű, mint a nemzetközi szer-
vezetek költségvetése (hiszen ebből finanszírozza a közösségi politikákat), de sokkal szűkebb az 
államok költségvetésénél, hiszen az Eu a GDP-jének alig több mint 1%-át osztja újra. A Bizottság 
készíti elő, és a Tanács és az EP hagyja jóvá. Nem lehet hiánya.

közös kül- és biztonságpolitika (Common Foreign and Security Policy, CFSP): az Európai Unió kor-
mányközi alapokon működő politikája, amely a Maastrichti Szerződésben az Eu második pillére.

közös piac: a vámunió megvalósításán alapul, és feltételezi a termelési tényezők szabad mozgására 
irányuló intézkedések meghozatalát is. Magában foglalja az ún. négy szabadság (four freedoms) 
szabad áramlását. Ezek: az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a munkaerő. Megvalósítása az Euró-
pai Közösségben az egységes piac (Single Market) programjával az 1980-as években kezdődött, s 
elvileg 1992-re valósult meg.

közös stratégia: Az Amszterdami Szerződés vezette be a közös stratégiákat a CFSP eszközei között, 
amely a különböző térségekkel és országokkal kialakított kapcsolatok általános stratégiájának a 
kialakítását jelenti.

Közösségi Charta a Munkavállalók Alapvető Szociális Jogairól: az Európai Közösség 11 tagálla-
ma által 1989-ben kiadott deklaráció, mely tartalmazza a munkavállalók alapvető jogainak kataló-
gusát. Bár jogi erővel nem rendelkezett, Nagy-Britannia a közösségi szociális szerepvállalás elleni 
állásfoglalásként kimaradt az aláírók közül. 

Központi Bankok Európai Rendszere: a GMu harmadik szakaszában kialakított rendszer, amely-
ben valamennyi uniós tagállam jegybankja részt vesz, azonban külön csoportot képeznek benne 
azok a tagállamok, amelyek az eurózónához tartoznak. 

külügyi és biztonságpolitikai főképviselő: az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének 
tisztségét a Lisszaboni Szerződés hozta létre. Feladata az Eu közös kül- és biztonságpolitikájának 
kialakítása, végrehajtása; ő Külügyek Tanácsának elnöke, az Európai Bizottság egyik alelnöke, fe-
lelős az Unió külső tevékenységeinek összehangolásáért, ő képviseli nemzetközi szervezetekben, 
irányítja az Európai Külügyi Szolgálatot.

Lisszaboni Stratégia: az Európai Tanács lisszaboni ülésén, 2000 márciusában megfogalmazott fej-
lesztési terv, melynek legfontosabb célkitűzése, hogy Európa 2010-re a világ legversenyképesebb 
és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává váljon. A félidei felülvizsgálat után, 2005-ben Bar-
roso Európai Bizottsága útjára indította a megújult Lisszaboni Stratégiát, amely a növekedést és a 
foglalkoztatást állította a program középpontjába.

Lisszaboni Szerződés (korábbi nevén Reformszerződés): 2007. december 13-án, Lisszabonban aláírt, 
a korábbi szerződéseket módosító szerződés, amely 2009. december 1-jén lépett hatályba. A Lisz-
szaboni Szerződés számos intézményi és jogi változást hozott, megszüntette a hárompilléres rend-
szert. Kiterjesztette a minősített többségi szavazást még több területe, az EP hatáskörét bővítette, 
kötelezővé tette az Alapjogi Chartát, csökkentette a biztosok számát, létrehozta az EiT állandó 
elnökének és az Európai unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének pozícióját.

I. Loméi Konvenció: az EK afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni országokkal 1975-ben kötött 
együttműködési szerződése. Az EK ötévenként újabb konvenciókat kötött, melyek jelentősége ab-
ban rejlett, hogy a Loméi Konvenciók képezték az alapjait az EK és a fejlődő országok között 
kialakult kapcsolatrendszernek.

luxemburgi kompromisszum: 1966-ban létrejött egyezség, amely szerint a hatok megállapodtak 
abban, hogy a Tanácsban többségi döntések esetén egy tagállam alapvető nemzeti érdekére hivat-
kozva a vétó jogával élhet. A luxemburgi kompromisszum évtizedekig bevett gyakorlat maradt a 
döntéshozatalban.
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Maastrichti Szerződés: egyszerre a korábbi szerződéseket módosító dokumentum és egy új alap-
szerződés is. A szerződést 1992. február 7-én írták alá, és 1993. november 1-jén lépett hatályba. 
A Maastrichti Szerződés vezette be a pilléres modellt, és hozta létre az Európai unió elnevezést. 

Marshall-terv: Az Egyesült államok által a Truman-doktrína jegyében Európa számára meghirdetett 
nagyszabású segélyprogram. A Szovjetunió és a befolyási övezetéhez tartozó országok ebből ki-
maradtak. Elosztására jött létre az Európai Gazdasági Együttműködés Szervezete (OEEC). 

megerősített együttműködés: először az Amszterdami Szerződésben megjelenő formula, amely sze-
rint a tagállamok egy csoportja a szerződések által nem szabályozott területen szorosabb integrá-
ciót valósíthat meg.

mélyítés: az európai integráció fejlődésének dinamikus folyamatára utal, amely az egyre magasabb 
fokú gazdasági integrációs szintek elérését (vámunió, közös piac, gazdasági és monetáris unió), 
valamint a politikai unió megvalósítását jelenti.

messinai konferencia: az európai integrációs folyamat újraindulásának szimbólumaként értékelt 
konferencia 1955-ben. Bár eredetileg legfontosabb feladata a Montánunió Főhatósága új elnöké-
nek kiválasztása volt, ekkor került sor arra a megállapodásra, mely szerint a Hatok elindítják az 
atomenergia és a vámunió területén az együttműködést. 

Miniszterek Tanácsa (Council of Ministers, más néven az Európai unió Tanácsa vagy Tanács): az 
Európai unió legfőbb döntéshozó szerve, tagjai a tagállamok illetékes miniszterei. Jelenleg össze-
sen kilenc formában működik. Döntéseket egyhangúlag vagy a minősített többség módszerével hoz. 

minősített többségi döntéshozatal (Qualified Majority Voting, QMV): a Tanácsban alkalmazott dön-
téshozatali mód, amely ma a leginkább alkalmazott eljárás. Az unió népességének 62%-át jelentő 
tagállam által leadott szavazat szükséges hozzá.

monetáris politika: a pénzkínálat szabályozására építő politika, amelynek kialakítása a jegybankok 
hatáskörébe tartozik.

Montánunió lásd Európai Szén- és Acélközösség 
mozgó célpont (moving target): a keleti bővítéskor a csatlakozási feltételek állandóan változó jellegét 

leíró fogalom.
Mr. CFSP: Az Amszterdami Szerződés által létrehozott főképviselő pozíció, melyet a Tanács fő-

titkára tölt be, aki felelős a közös-, kül- és biztonságpolitika irányításáért. Elsőként a NATO volt 
főtitkára, Javier Solana töltötte be 1999-től.

multilaterális politika: olyan típusú politizálást jelent, melyben a politikai szereplők a többiekkel 
történő egyeztetés és az álláspontjuk figyelembevétele után cselekszenek, döntenek.

négy világcsendőr koncepció: Roosevelt amerikai elnök koncepciója 1944-ben a második világhá-
ború utáni rendezésről. Lényege, hogy a fő katonai és gazdasági erőket koncentráló államok – az 
uSA, Nagy-Britannia, a Szovjetunió és Kína – felelősek lennének a háború befejeztével a béke 
hosszú távú fenntartásáért

nemzetközi szervezet: olyan szervezet, amelyet általában államok hoznak létre, korlátozott jogala-
nyisággal rendelkezik (vagyis az alapító okiratban lefektetett jogokkal bír, és nincs területi jog-
hatósága), a tagállamok (tagok) által felruházott jogosítványokkal rendelkezik, valamint vannak 
intézményei (az összes tagállam részvételét biztosító döntéshozó szerv, titkárság stb.).

neofunkcionalizmus: a funkcionalizmus elméletéből kiindulva az ötvenes évek uralkodó integráció-
elmélete szerint az egységfolyamat egy területen megvalósított szupranacionális jellegű együtt-
működés automatikusan más területeken is együttműködéshez vezet, s így hosszú távon valósul 
meg az európai föderáció. 

Népszövetség (League of Nations vagy Nemzetek Szövetsége): az első világháború utáni békerende-
zés részeként született nemzetközi szervezet, melynek célja a béke hosszú távú fenntartása volt. 
Intézményei a Közgyűlés, a Tanács és a Főtitkárság, székhelye Genf volt. 
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Nizzai Szerződés: Az Eu alapszerződéseit módosító szerződés, amely az intézményi reformokat va-
lósította meg, alkalmassá téve az Uniót a bővítésre. A Nizzai Szerződést 2001. február 26-án írták 
alá, és 2003. február 1-jén lépett hatályba.

NUTS rendszer (Nomenclature des unités territoriales statistiques): olyan 1988-ban bevezetett terü-
leti, statisztikai nyilvántartás, mely az Európai unió tagállamait és kisebb területi egységeit egysé-
ges rendszerbe foglalta annak érdekében, hogy a regionális politika forrásait átlátható rendszerben 
lehessen szétosztani. 

nyílt koordinációs módszer (Open method coordination, OMC): a kormányközi együttműködés egy 
formája, amelyben a tagállamok legeredményesebb gyakorlatukat megosztják a többiekkel, az 
eredmények összevetésére közös mércéket állítanak fel. A Lisszaboni Stratégia kezdeti szakaszá-
ban alkalmazott módszer.

optimális valutaövezet: Az optimális valutaövezet teóriáját a Nobel-díjas kanadai közgazdász, Ro-
bert A. Mundell dolgozta ki a hatvanas években, és később más közgazdászok is továbbfejlesztet-
ték. Az elmélet azt vizsgálta, hogy milyen feltételek érvényesülésekor érdemes egy régiónak vagy 
államok egy csoportjának közös valutát bevezetnie. 

opt-out: jelentése kimaradás, azt jelenti, hogy egyes tagállamok számára lehetőség van bizonyos – a 
többiekre nézve akár kötelező – rendelkezéseinek a hatálya alól nemzeti döntés alapján kimaradni. 
Az integrációtörténetben először a Maastrichti Szerződés engedélyezte az opt-outot Nagy-Britan-
niának és Dániának a GMu-ból.

Ostpolitik: Willy Brandt külpolitikai irányvonala, amely az NDK-val, illetve Szovjetunióval történő 
kapcsolatok normalizálására irányult a hetvenes évek elején.

Örök béke (Kant): Kant (1724–1804) Az örök béke című munkájában amellett érvel, hogy a béke-
szerződések egy adott háborút zárnak le – ezekkel ellentétben az általa javasolt békeszövetség 
minden potenciális háború megelőzését szolgálná. Ebben a békeszövetségben minden állam el-
nyerné szabadságát, mely voltaképpen a mindenkori háborútól való megszabadulást jelentené. 
Kant használta a „föderalitás” kifejezést, s azt tartotta, hogy a szövetségnek lassanként minden 
államra ki kellene terjednie – csak így érhető el az örök béke állapota.

Páneurópa-gondolat: Richard Coudenhove-Kalergi nevéhez fűződő, az 1920-as években született 
gondolatkör, mely szerint Európának az újabb háború elkerülése érdekében egységgé kell szer-
veznie magát. 

pénzügyi akadályok: Az egységes belső piac megvalósítása érdekében az 1985-ös Fehér Könyvben 
felsorolt felszámolandó akadálycsoport. Elsősorban a tőke szabad áramlása érdekében teendő in-
tézkedéseket, valamint bizonyos tagállami adónemek (áfa) harmonizációját irányozta elő. 

pénzügyi perspektíva: a tagállamok, az EP és az Európai Bizottság által hét évre meghatározott ke-
ret, amely a közös költségvetés előirányzott maximális kötelezettségvállalásait tartalmazza, tételes 
bontásban.

PHARE-program (Pologne-Hongrie, Aide à la Reconstruction Economique, Lengyelország és ma-
gyarország Segítségnyújtás a Gazdasági Újjáépítéshez): az eredetileg Lengyelország és Magyar-
ország megsegítésére létrejött alap forrásai később a többi kelet-európai számára is elérhetővé 
váltak.

pilléres modell: A Maastrichti Szerződés által létrehozott struktúra, amely a szakpolitikáknak meg-
felelően egyes területeken zöld utat nyitott a nemzetek felettiség megvalósulásának, máshol pedig 
a kormányközi döntéshozatalt kodifikálta. A három pillér: Európai Közösségek (1), közös kül- és 
biztonságpolitika (2), bel- és igazságügyi együttműködés (3).

Pleven-terv: René Pleven francia miniszterelnök által a koreai háború hatására 1950-ben előterjesz-
tett elképzelés, mely Nyugat-Németország újrafelfegyverzését egy európai hadsereg keretében 
tette volna lehetővé. Ennek a gondolatnak a jegyében született meg 1952-ben az Európai Védel-
mi Közösségről szóló szerződés, melynek ratifikációja 1954-ben éppen Franciaországban vallott 
kudarcot. 
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politikai unió: a fogalom tartalma vitatott kérdés; a politikai unió általában egy egységes politikai en-
titást, az integráció elérhető legmagasabb szintjét jelenti, melyben a tagállamok szuverenitásuk je-
lentős részét közös intézményekre ruházzák, és a törvényhozás, végrehajtás és igazságszolgáltatás 
is közösségi szinten valósul meg. Az Eu esetében a politikai unió a közös kül- és biztonságpolitika 
létrehozását is magában foglalja. 

ratifikáció: az arra meghatalmazott állami szerv (az ún. illetékes hatóság) által kötött nemzetközi 
szerződés vagy kétoldalú megállapodás utólagos jóváhagyása a törvényhozás  által. A ratifikáció-
val az adott szerződést vagy megállapodást az ország jogszabályai közé iktatják, nemzeti nyelven 
a szövegét kihirdetik, és hatályba léptetik. Az Európai unió alapító szerződéseinek módosítása 
– melyeknek ratifikációja több tagállamban népszavazáshoz kötött – egyre többször ütközik rati-
fikációs problémákba. 

regionális politika: a régiók gazdasági fejlettségbeli különbségeinek a csökkentésére, így az elma-
radottabb régiók felzárkóztatására irányuló közösségi politika, amely az Európai Közösségben a 
hetvenes évektől működik.

rögzített árfolyamrendszer: olyan árfolyamrendszer, amelyben a tagok valutáik árfolyamát egy 
adott valutához vagy valutakosárhoz rögzítik.

saját forrás: a közös költségvetés bevételi oldalának azon tételei, melyek a büdzsét automatikusan 
finanszírozzák. Ezek a vámok, az agrárlefölözések és a hozzáadottérték-adó bevételei.

Schengeni Egyezmény: Az Európai Közösségi jogi és intézményrendszerei keretén kívül, öt tag-
állam (Belgium, Luxemburg, Hollandia, Németország és Franciaország) 1985 júliusában aláírták 
a Schengeni Egyezményt az egymás közötti határellenőrzések teljes eltörléséről. A célkitűzéseket 
1990-ig szerették volna megvalósítani, de a határidőt nem tudták tartani, így csak 1995-ben lépett 
hatályba, Portugália és Spanyolország csatlakozásával. Az Amszterdami Szerződés emelte be a 
schengeni acquis-t a közösségi vívmányok közé. 

Schuman-terv: Jean Monnet elképzelései alapján Robert Schuman francia külügyminiszter által 
1950. május 9-én előterjesztett javaslat, mely a szén- és az acélipar területén olyan főhatóság ki-
alakítását javasolta, amely független a tagállami kormányoktól. Ez a terv volt a Montánunió és a 
mai értelemben vett európai integráció alapja.

spillover: a neofunkcionalista integrációelmélet központi tézise, hólabda-effektusként is szokták em-
legetni. A spillover jelensége azt jelenti, hogy az integráció folyamatának indulásakor közösségi 
szintre emelt szakpolitikák működése automatikusan magával hozza majd más szakterületek kö-
zösségi szintre emelkedését. Így tehát a kezdeti lendület valamiféle automatizmussá teszi a közös-
ségek kompetenciáinak bővülését, a tagállamok és azok szereplőinek egyre szorosabb kapcsolatát.

Stabilitási és Növekedési Paktum: 1997-ben létrehozott paktum, amelynek célja a tagállamok által 
folytatott költségvetési politikák szabályozása és a végrehajtás ellenőrzése. Túlzott deficit szank-
cionálható. 2004-ben megreformálták, rugalmasabbá tették a paktumot.

Strukturális Alapok: A regionális politika célkitűzéseinek a megvalósítását biztosító négy pénzügyi 
alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap, Európai Mezőgazdasági Orien-
tációs és Garancia Alap Orientációs Szekciója, Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz. 2007-től 
csak az ERFA és az ESZA maradt meg, és mezőgazdaság és a halászat finanszírozására létrejött az 
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap.

szabad kereskedelmi övezet: olyan nemzetközi gazdasági együttműködés, melynek keretében a tag-
államok egymás között felszámolják a vámokat és más kereskedelmi korlátozásokat, de az öveze-
ten kívüli gazdasági egységekkel önálló kereskedelempolitikát folytatnak.

számlapénz: bankszámlapénz, amelynek nincs készpénz formája. Az eurót 1999. január elsejével 
először számlapénzként vezették be.

Szociális Akcióprogram: 1974-ben útjára indított program, amely a foglalkoztatás növelését, jobb 
élet- és munkakörülmények megteremtését célozta meg. 
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szociálpolitika: a társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetésére irányuló közösségi politika, amely-
nek megvalósítása az 1970-es években kezdődött meg a szociális jogharmonizációval. Nem valódi 
közösségi politika, csupán a tagállamok eltérő szociálpolitikáinak közösségi eszközökkel történő 
kiegészítését jelenti.

szubszidiaritás: először a Maastrichti Szerződésben deklarált formula szerint mindig a lehető leg-
alacsonyabb szinteket illeti meg a döntéshozási jogkör. Így a szubszidiaritásnak megfelelően csak 
akkor kell közösségi szinten döntést hozni, ha nemzeti szinten nem lehetséges, vagy kevésbé ha-
tékony.

szupranacionalizmus: nemzetek felettiség; olyan nemzetközi együttműködés, melynek során a ré-
szes államok szuverenitásuk egy részét közösen gyakorolják. Ilyen jellegű együttműködés során 
lehetséges a többségi döntés; a közös intézményrendszer a tagállamokra nézve kötelező döntéseket 
hozhat, stb. A kormányköziség ellentéte.

szuverén adósságválság: tagállamok egy része a gazdasági válság negatív hatásai következménye-
ként (de már ezt megelőzően is a korábbi kedvezőtlen gazdasági helyzet  miatt) az állam finanszí-
rozása érdekében nagymértékű hitelfelvételre kényszerült, amely az államadósság exponenciális 
növekedésével járt.

technikai akadályok: Az egységes belső piac megvalósítása érdekében az 1985-ös Fehér Könyvben 
felsorolt felszámolandó akadálycsoport. Elsősorban azokat a szabályozási akadályokat értjük ide, 
melyek a belső piac megvalósítása előtt eltérő voltuk következtében megakadályozták az áruk sza-
bad áramlását a tagállamok között. 

Tindemans-jelentés: Leo Tindemans korábbi belga miniszterelnök nevéhez fűződő jelentés 1976-
ban, melynek feladata az Európai Közösség fejlesztési irányainak meghatározása volt. Ebben ja-
vaslatot tett a Bizottság és a Parlament átalakítására, új közösségi szakpolitikák elindítására, illetve 
régiek megerősítésére. Tindemans említést tett arról is, hogy a jövőben lehetővé kellene tenni, 
hogy ne minden tagállam vegyen részt minden közösségi politikában, mellyel előre vetítette a 
többsebességes Európa forgatókönyvét.

többsebességes Európa: azt jelenti, hogy a felkészültebb tagállamok csoportjai gyorsabban, mások 
lassabban haladhatnak az integráció továbbfejlődésének útján. 

többszintű kormányzás: ún. „hibrid” integrációelmélet, mely szerint nem lehet kizárólagosnak te-
kinteni sem a tagállamok, sem pedig a közösségi érdekek szerepét az integráció fejlődésében. Köz-
ponti tézise, hogy a tagállami szint két irányban ad át kompetenciákat: egyrészt „felad” politikate-
rületeket az Európai Közösségek szupranacionális szintjére, másrészt „lead” bizonyos feladatokat 
a tagállamok alatti, szubnacionális szereplőknek.

Transzatlanti Kereskedelmi és Beruházási Partnerség (Transatlantic Trade and Investment Part-
nership, TTIP): tervezett szabadkereskedelmi megállapodás az Amerikai Egyesült államok és az 
Európa unió között, melyről 2013 óta tárgyalnak a részt vevő felek. Létrejötte a világ legnagyobb 
szabadkereskedelmi övezetét hozná létre. 

Trizónia: a második világháború után az egyesített angol–amerikai–francia zóna neve a volt Német-
ország területén (1948).

trojka: a gazdasági és pénzügyi válságkezelésben az Európai Bizottságból, Európai Központi Bank-
ból és a Nemzetközi Valutaalapból álló hármas fogatra használt elnevezés.  

Truman-doktrína: Az Egyesült államok elnökéről, Harry Trumanról elnevezett amerikai katonai 
koncepció, mely szerint gazdasági, politika és katonai eszközökkel egyaránt meg kell akadályoz-
ni, „fel kell tartóztatni” a Szovjetunió terjeszkedését. Feltartóztatási (containment) doktrínának is 
nevezik.

ukrán válság: 2013 óta jelenleg is tartó válság ukrajnában, amely azután robbant ki, hogy 2013 no-
vemberében a kormányfő elutasította az Eu–ukrán társulási megállapodást, és az Eu-hoz történő 
közeledést, amely döntést tüntetések, véres összecsapások és ukrajna keleti térségében polgárhá-
ború kirobbanása követte. Az ukrán válságban Oroszország aktív résztvevő, fegyveres támogatást 
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nyújt az oroszbarát szakadároknak. 2014. márciusi népszavazást követően Oroszország annektálta 
az ukrajna részét képező Krím-félszigetet, megsértve ezzel ukrajna területi sérthetetlenségét. A 
kelet-ukrajnai ukrán–orosz fegyveres konfliktus megszüntetésére Hollande francia elnök és Mer-
kel német kancellár közbenjárására három tűzszüneti megállapodást is kötöttek (ún. Minszki Meg-
állapodások), de ezeket folyamatosan megsértik. 

unilaterális politika: olyan típusú politizálást jelent, melyben egy politikai szereplő a többiekkel tör-
ténő egyeztetés és az álláspontjuk figyelembevétele nélkül cselekszik, dönt.

uniós állampolgárság: A Maastrichti Szerződés 8. cikke által bevezetett fogalom, amely az egyén és 
az Unió közötti közvetlen kapcsolatot teremtette meg az addicionális állampolgárság létrehozásá-
val: az uniós állampolgárság a nemzeti állampolgárság mellett létező kategória.

univerzális monarcha: Dante Alighieri által alkotott fogalom, az univerzális monarchia vezetője, a 
jó uralkodó. Az univerzális monarchia lényege abban állt, hogy az államok bizonyos önállóságát 
biztosítva az államok feletti hatalmával biztosítja a békét, a jó uralkodó, az univerzális monarcha 
irányítása mellett.

Utrechti Unió: hét németalföldi tartomány szövetsége 1579-ben. A spanyol hódítás elleni hatékony 
védekezés érdekében a tagok hajlandóak voltak szuverenitásuk egy részét (külügy, hadügy, pénz-
ügy) egy szövetségi gyűlésre bízni, s ezzel megteremtették a gazdasági és politikai integráció 
egyik legfontosabb történelmi példáját.

valódi gazdasági és monetáris unió (valódi  GMU): a Maastrichti Szerződés alapján létrehozott 
gazdasági és monetáris unió (GMu) kiteljesítése, amely nemcsak az akkor létrehozott monetá-
ris uniót, hanem az eurózóna-tagok gazdasági unióját is magában foglalja. Az Eu egyik jelenlegi 
célkitűzése a valódi GMu megvalósítása, amelynek része a fiskális unió, a bankunió, a közös gaz-
dasági kormányzás és végső soron a politikai unió megvalósítása is. Ez utóbbiak megvalósítása a 
tagállamok nagymértékű szuverenitásátruházását kívánná meg.

vámunió: olyan határokon átívelő gazdasági együttműködés, amely azon túl, hogy felszámolja a bel-
ső vámokat és más kereskedelmi korlátozásokat, külső országokkal szemben egységes vámhatárt 
alakít ki, tehát közös nemzetközi kereskedelempolitikát folytat.

Vandenberg-módosítás: Arthur H. Vandenberg michigani szenátor javaslata alapján az Egyesült ál-
lamok alkotmányának olyan irányú módosítása 1948 júniusában, mely lehetővé tette, hogy az 
uSA békeidőben is katonai szövetség tagja legyen. Jogilag az uSA számára ez tette lehetővé a 
NATO megalakítását 1949-ben. 

véleményezési (konzultációs) eljárás: döntéshozatali eljárás, amelyben a Tanács a jogalkotó, de ki 
kell kérje az EP véleményét (pl. KAP).

Ventotenei Nyilatkozat az ellenállási mozgalmak Európa-koncepciónak leghíresebbike, az olasz Al-
tiero Spinelli (1907–1986) és Ernesto Rossi (1897–1967) írta Mussolini börtönében az olasz Ven-
totene börtönszigetén 1941-ben. Az európai föderáció létrehozását szorgalmazza a háború után. 

vészfék mechanizmus: A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése esetén, a tanácsi minősített többségű 
döntéshozatalban bevezetett lehetőség, amely szerint a tagállamoknak bizonyos területeken lehe-
tőségük van arra, hogy a vétó jogával éljenek.

Werner-terv: Pierre Werner, luxemburgi miniszterelnök nevéhez köthető, a gazdasági és monetáris 
unió első átfogó terve 1970-ben, melynek célkitűzései a tőkeliberalizáció teljes megvalósítása, az 
európai valuták árfolyam-ingadozásainak minimalizálása, majd az árfolyamok visszavonhatatlan 
befagyasztása és egy közös valuta létrehozása voltak. A terv a hetvenes évek elejének nemzetközi 
gazdasági és pénzügyi válsága miatt nem valósult meg.
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