Európai Dokumentáció

Európa 12 leckében
Készítette: Pascal Fontaine

Európai Unió

Megjelenik az Európai Unió hivatalos nyelveinek mindegyikén: angol, dán, finn, francia, görög, holland,
német, olasz, portugál, spanyol, svéd, valamint cseh, észt, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, szlovák,
szlovén nyelven.
Ez az ismertető célú füzetecske, valamint egyéb rövid, jól érthető, az EU-val kapcsolatos magyarázó
jegyzetek elérhetőek az alábbi internetes oldalon: europa.eu.int/comm/publications/
Európai Bizottság
Sajtó- és Tájékoztatási Főigazgatóság
Kiadványok
B-1049 Brussel/Bruxelles
A kézirat lezárva 2003 novemberében
Katalógusinformáció a kiadvány végén
Luxembourg: Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala, 2003
ISBN 92-894-6792-4
© Európai Közösségek, 2003
Sokszorosítás engedélyezve
Printed in Belgium
FEHÉR KLÓRMENTES PAPÍRRA NYOMTATVA

Európa 12 leckében

Készítette: Pascal Fontaine
Jean Monnet volt munkatársa
a párizsi „Institut d'Etudes Politiques”
(Politikai Tanulmányok Intézete) professzora

Illusztráció: Mario Ramos

Tartalom

1 Miért van szükség az Európai Unióra?

3

2 Történelmi lépések

7

3 Bővítés

11

4 Hogyan működik az Unió?

15

5 Mi az Unió tevékenységi köre?

24

6 Az egységes piac

30

7 Gazdasági és monetáris unió – és az euró

34

8 Egy tudásalapú társadalom felé

38

9 A polgárok Európája

41

10 Szabadság, biztonság és a jog érvényesülése

45

11 Az Európai Unió a nemzetközi porondon

49

12 Milyen jövő vár Európára?

54

Az európai integráció történelmi dátumai

57

1 Miért van szükség
az Európai Unióra?
tük Konrad Adenauer, Winston Churchill, Alcide de Gasperi és Robert Schuman összefogott, hogy meggyőzzék
népüket arról: elérkezett az idő, hogy új
korszakba lépjenek. Az „új korszak” egy
elképzelést takart, mely új rendet jelentene
Nyugat-Európában, olyan új rendet, mely
Európa polgárai és nemzetei közös érdekein alapulna, és amely a jogállamot és az
országok egymás közötti egyenlőségét
biztosító alapszerződésekre épülne.

Béke
Az egyesült Európa képe valaha csak a
filozófusok és a látnokok képzeletében élt.
Victor Hugo például egy humanista ideálon alapuló, békés „Európai Egyesült
Államokat” képzelt el. A két borzalmas
háború azonban, mely a 20. század első
felében sújtotta a kontinenst, darabokra
zúzta ezt az álmot.
A második világháború romjaiból mégis új
reménység született. A háború alatt a totalitarizmus ellen küzdők elhatározták, hogy
véget vetnek a nemzetközi gyűlölködésnek és rivalizálásnak, és a volt ellenfelek
között tartós békét hoznak létre. 1945 és
1950 között néhány bátor államférfi, köz-

Robert Schuman (francia külügyminiszter) Jean Monnet ötletét felhasználva
1950. május 9-i beszédében az Európai
Szén- és Acélközösség (ESZAK) létrehozását javasolta. Az elképzelés alapján a
valaha egymás ellen harcoló országok
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Az uniós intézményeknek központi szerepük van abban, hogy létrehoztak és
működtetnek egy olyan rendszert, mely
igazi és tartós békét teremtett bolygónk
egy jelentős részén. Az Unió szövetségeseivel – és különösen NATO-szövetségeseivel – együttműködve, illetve egy valódi
európai védelmi és biztonságpolitika
(angol röv.: ESDP) kialakításával katonai és
stratégiai érdekeit is védi, melynek két
lényeges területe a kül- és a belbiztonság.

szén- és acéltermelése egy közös hatóság, az ún. „Főhatóság” alá tartozna. Így a
háború e fontos nyersanyagai mind a gyakorlatban, mind szimbolikus módon a
megbékélés eszközévé válnak.
Ezt a merész és nemes elhatározást nagy
siker koronázta. Az Európai Közösség tagállamai közötti több mint fél évszázados
békés együttműködés kezdetét jelentette.
Az 1992-ben megkötött Maastrichti Szerződés létrehozta a megerősített és új
hatáskörökkel ellátott közösségi intézményeken alapuló Európai Uniót (EU).

Mindez annyit jelent, hogy az Uniónak
egyszerre kell a terrorizmus és a szervezett bűnözés ellen küzdenie, ami csak úgy
valósulhat meg, ha az Unió rendőrségei
szorosan együttműködve dolgoznak. Az
egyik legnagyobb kihívás az Unió számára
a szabadságon, a biztonságon és a jog
érvényesülésén alapuló térség létrehozása, mely térségen belül mindenkinek
egyenlő joga van az igazságszolgáltatáshoz, és mindenki egyenlő mértékben áll a
törvény védelme alatt. E cél elérése érdekében a kormányok közötti szorosabb
együttműködésre és az olyan testületeknek, mint pl. az Europol (az Európai Rendőrségi Hivatal) aktívabb és hatékonyabb
szerepvállalására van szükség.

Az EU sokat tett azért, hogy segítse
Németország újraegyesítését a berlini fal
leomlása után 1989-ben. Amikor a szovjet
birodalom 1991-ben részekre hullott, az
évtizedeken keresztül a Varsói Szerződés
igája alatt szenvedő közép- és kelet-európai országok, magától értetődő módon,
jövőjüket a demokratikus európai nemzetek családjában képzelték el.

Biztonság
A biztonság problematikája azonban még
a 21. század Európájának is kihívást jelent.
A biztonság ugyanis sosem lesz magától
értetődő, mivel a fejlődés nemcsak esélyt
jelent, hanem veszélyeket is rejt magában.
Az Európai Uniónak hatékonyan kell fellépnie a jelenlegi 25 tagállam biztonságának szavatolása érdekében. E célból
konstruktívan együtt kell működnie a
határain túli régiókkal – úgymint ÉszakAfrikával, a Balkán térségével, a kaukázusi térséggel és a Közel-Kelettel. A New
Yorkban és Washingtonban 2001. szeptember 11-én bekövetkezett tragikus események mindannyiunkat arra figyelmeztetnek, hogy sebezhetőek vagyunk a szabadjára engedett fanatizmussal és a bosszúvággyal szemben.
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böző fejlettségi szintű régiói között csökkentsék a különbséget. Az Unió az EUköltségvetés, illetve az Európai Beruházási Bank hitelein keresztül segíti az európai
közlekedési infrastruktúra fejlesztését
(például az autópálya- és a gyorsvasúthálózatok kibővítését), mindezt teszi azzal a
céllal, hogy könnyítse a távolabbi régiókhoz való eljutást, illetve, hogy élénkítse a
transzeurópai kereskedelmet.

Gazdasági és szociális
biztonság
Az Európai Uniót politikai célok elérése
érdekében hozták létre, de dinamizmusa
és sikere gazdasági alapjaira: az összes
tagállamot magában foglaló „egységes
piacra”, illetve a 12 tagállam által használt
közös valutára (az euróra) támaszkodik.
Az EU-országok népessége egyre kisebb
hányadát teszi ki a világ népességének.
Az Uniónak folytatnia kell az egyesülési
folyamatot, amennyiben biztosítani kívánja
a gazdasági növekedést, és versenyképes
kíván maradni más gazdaságokkal szemben. Egyetlen EU-ország sem elég erős
ahhoz, hogy egyedül álljon helyt a világkereskedelemben. Nagyságrendi megtakarítások eléréséhez, illetve új ügyfelek felkutatásához az európai vállalatoknak saját
országuknál nagyobb piacokra van szükségük. Az Unió ezért dolgozott olyan
keményen az európai egységes piac megnyitásán – a kereskedelmet akadályozó
régi akadályok feloldásán, illetve a gazdasági szereplőket megkötő bürokrácia
csökkentésén.

Hatékonyabb együttműködés
az európai társadalmi modell
elősegítésére
Európa posztindusztriális társadalmai
egyre komplexebbé válnak. Ezekben az
országokban az életszínvonal folyamatosan emelkedik, azonban a szegények és
gazdagok közötti különbség még mindig
létező probléma, sőt e különbség a volt
kommunista országok csatlakozásával
tovább nőhet. Ezért is olyan fontos, hogy
az EU-tagállamok még szorosabban
működjenek együtt a társadalmi problémák megoldása terén.
Az együttműködés ugyanis hosszú távon
minden tagállam hasznára válik. Az európai integráció fél évszázada bebizonyította, hogy az egész jóval több, mint a részek
összessége. Az Unió mint egész jóval többet nyom a latban gazdasági, szociális,
technológiai, kereskedelmi és politikai
szempontból, mint a tagállamok különkülön, még akkor is, ha azok teljesítményét összeadjuk. Az egyként való fellépés
és az egy hangon való megszólalás adja
ezt a többletet.

Azonban az Európa teljes területén érvényesülő szabad versenyt ellensúlyozni kell
a rászorulók számára nyújtott, gyakorlati
segítségen alapuló, egész Európára kiterjedő szolidaritással, mely abban mutatkozik meg, hogy az Unió a költségvetésen
keresztül segélyekben részesíti a rászorulókat árvizek vagy más természeti katasztrófák esetén. Továbbá az egész kontinenst
felölelő, 380 millió fogyasztót magában
foglaló piacnak a lehető legtöbb ember
számára hasznosnak kell lennie. Az Európai Bizottság által kezelt „strukturális alapok” támogatják az Unió nemzeti és regionális hatóságait abban, hogy az EU külön-
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Az EU tehát olyan társadalmi modellt és
felfogást kíván képviselni, melyet polgárai
nagy többségben támogatnak. Az emberi
jogokba vetett hit, a társadalmi szolidaritás, a vállalkozás szabadsága, a gazdasági növekedés gyümölcseiben való egyenlő
mértékű osztozás, a védett környezethez
való jog, a kulturális, nyelvi és vallási sokféleség tiszteletben tartása, a tradíciók és
a fejlődés harmonikus összekapcsolása
mind olyan fontos értékek, melyek részét
képezik az európai örökségnek.

Miért? Mert az Unió a világ vezető kereskedelmi hatalma, és mint ilyen, a nemzetközi tárgyalásokon kulcsszerepet játszik.
Mert teljes kereskedelmi és mezőgazdasági súlyával jelen van a Kereskedelmi
Világszervezetben (WTO), illetve mert
tevékenyen részt vesz a légköri szennyezés csökkentéséről és az éghajlatváltozások megelőzéséről szóló Kiotói Jegyzőkönyv megvalósításában. Mert az Unió a
2002-ben megrendezésre került, a fenntartható fejlődésről szóló johannesburgi
csúcson fontos kezdeményezések elindítója volt. Mert világos álláspontot képvisel
olyan fontos, a polgárokat érintő kérdésekben, mint pl. a környezetvédelem, a
megújuló energiaforrások, az élelmiszerbiztonságot érintő „elővigyázatosság
elve”, a biotechnológia etikai aspektusai
és a veszélyeztetett fajok védelmének
szükségessége.

Az Európai Unió alapjogi chartája, melyet
2000. december 7-én Nizzában hirdettek
ki, azon jogokat rögzíti, melyeket az Unió
15 tagállama és polgárai magukénak éreznek. Bár az európaiak nemzeti és helyi kulturális sokszínűségükben különböznek
egymástól, az általuk képviselt értékközösség egysége megkülönbözteti őket a
világ többi részétől.

A régi jelszó, „egységben az erő”, a mai
Európa számára ugyanolyan helytálló,
mint egykor. Európa ereje abban rejlik,
hogy demokratikus intézményei – az Európai Tanács, az Európai Parlament, a
Miniszterek Tanácsa, az Európai Bizottság,
a Bíróság és a Számvevőszék – által
hozott döntésekre alapozva egyként fellépve képes cselekedni.

A Maastrichti Szerződés első alkalommal
fogalmazta meg a „szubszidiaritás elvét”,
mely nagyon fontos szerepet játszik az
Unió működésében. A szubszidiaritás elve
azt jelenti, hogy az Unió és intézményei
csak akkor avatkoznak be, ha a fellépés
közösségi szinten vitathatatlanul hatékonyabb, mint nemzeti vagy helyi szinten. Ez
az elv biztosítja, hogy az Unió nem avatkozik be feleslegesen polgárai hétköznapjaiba. Az európai identitást mint értéket
meg kell őrizni. Az identitás nem összetévesztendő az egyformasággal, amely fogalmat az európaiak egyértelműen elutasítják.

Az Unió az emberi értékek és a társadalmi
fejlődés szószólója. Európa szemében a
globalizáció és a technológiai változások a
világot megváltoztató forradalmi újdonságok, és az Unió arra törekszik, hogy polgárai ne áldozatai, hanem nyertesei legyenek e folyamatnak. Az emberek igényeit
nem lehet egyszerűen piaci erőkkel vagy
egy ország egyoldalú fellépésével kielégíteni.
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2 Történelmi lépések
lehető legtöbb ember részesülhessen az
egységes piac előnyeiből.

Az Európai Unió az egységes Európa létrehozásáért keményen küzdő férfiak és
nők munkájának eredménye. Az Unió e
személyek valós eredményeire épült. A
világ egyetlen más régiójára sem jellemző,
hogy szuverén országok ilyen mértékben
és ilyen nagy számú, polgáraik számára
kiemelkedő fontosságú területen közösen
gyakorolnák szuverenitásukat. Az Unió létrehozta a közös valutát és a személyek,
szolgáltatások, áruk és a tőke szabad
mozgását biztosító egységes piacot. Arra
törekszik, hogy a társadalmi fejlődésen és
a tisztességes piaci versenyen keresztül a

Az Európai Unió alkotmányos alapját a
következő szerződések alkotják:
a Párizsi Szerződés, mely 1951-ben létrehozta az Európai Szén-és Acélközösséget
(ESZAK),
a Római Szerződések, melyek létrehozták
az Európai Gazdasági Közösséget (EGK)
és az Európai Atomenergia-közösséget
(Euratom) 1957-ben.
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hajtási eszközeként 1975-ben létrehozták
az Európai Regionális Fejlesztési Alapot
(angol röv.: ERDF).

Ezen alapszerződéseket a következő szerződésekkel módosították:
Egységes Európai Okmány (1986),

A 70-es évek elejére a Közösség vezetői
felismerték, hogy országaik gazdaságait
egy szintre kell hozniuk, illetve, hogy szükség lesz a monetáris unió létrehozására.
Szinte ezzel egy időben az Egyesült Államok úgy döntött, hogy felfüggeszti a dollár
aranykonverzióját. A döntés világméretű
monetáris instabilitás kezdetét jelezte,
melyet csak tovább súlyosbított az 1973as és az 1979-es olajválság. Az Európai
Monetáris Rendszer bevezetése 1979-ben
hozzájárult az árfolyamok stabilizálásához, és arra ösztönözte a tagállamokat,
hogy olyan szigorú politikát folytassanak,
amelynek révén kölcsönösen segíthették
egymást, és amely lehetővé tette egy stabil gazdaság kialakítását.

Szerződés az Európai Unióról (Maastricht,
1992),
Amszterdami Szerződés (1997) és
Nizzai Szerződés (2001).
A fenti szerződések szoros jogi köteléket
hoztak létre a tagállamok között. A közösségi jogszabályok, amellett hogy közvetlenül alkalmazandóak az EU polgáraira,
meghatározott jogokkal ruházzák fel őket.
Az európai integráció irányába tett első
lépés az volt, amikor hat ország (Belgium,
Franciaország, Hollandia, Luxemburg, a
Német Szövetségi Köztársaság, Olaszország) létrehozta a közös szén- és acélpiacot. A közös szén- és acélpiac célja a
második világháború győztes és vesztes
nemzetei között a béke biztosítása.
A közös szén- és acélpiac egyenlő és együttműködő félként, közös intézményeken keresztül fogta össze őket.

1981-ben Görögország, majd 1986-ban a
déli irányú bővítés következő lépéseként
Spanyolország és Portugália is csatlakozott az Európai Közösségekhez. Az új
tagállamok csatlakozása még inkább
szükségessé tette, hogy a gazdasági fejlődés terén a „Tizenkettek” között tapasztalható különbségek csökkentésére ún.
„strukturális programokat” vezessenek be.
Az első ilyen program az integrált mediterrán program (IMP) volt.

A hat tagállam azután elhatározta, hogy
létrehozzák az Európai Gazdasági Közösséget (EGK), mely egy, az áruk és a szolgáltatások széles skáláját magában foglaló közös piacon alapulna. 1968. július 1-jén
teljes mértékben eltörölték a hat ország
között a belső vámokat, és a 60-as évek
folyamán megalkották a közös agrár- és
kereskedelmi politikát.

Ezzel párhuzamosan az EGK egyre fontosabb szerepet töltött be a világban. Fejlesztési segélyről és kereskedelemről
szóló egyezmények sorozatát írta alá az
afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni
országokkal (AKCS-országok), a négy
egymást követő Loméi Egyezmény (Lomé
I., II., III. és IV., 1975–1989), majd a 2000ben aláírt Cotonou-i Egyezmény keretében. Az ilyen és ehhez hasonló eszközök
teszik lehetővé Európa, a világ vezető
kereskedelmi hatalma számára, hogy
megszilárdítsa helyét a nemzetközi porondon. Az Európai Unió célként tűzte ki a
közös kül- és biztonságpolitika megteremtését.

A hatok sikere arra ösztönözte Dániát, az
Egyesült Királyságot és Írországot, hogy
benyújtsák csatlakozási kérelmüket a Közösséghez. Az első bővítésre, melynek
során a tagállamok száma hatról kilencre
nőtt, 1973-ban került sor. Ezzel egy időben
a Közösség új feladatokat tűzött ki magának, illetve új politikaként bevezette a szociálpolitikát, a regionális és a környezetvédelmi politikát. A regionális politika végre-
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gi legnagyobb horderejű cél irányába:
megcélozta a nemzeti valuták felváltását
az egységes európai pénznemmel: az
euróval. 2002. január 1-jén az EU 12 országában (az ún. „eurózónában”) bankjegyek
és pénzérmék formájában bevezetésre
került az euró. Az euró ma már az USAdollárral vetekedő, világviszonylatban is
jelentős valuta.

A 80-as évek elején tapasztalható gazdasági recesszió következményeként széles
körű „europesszimizmus” volt tapasztalható. 1985-ben azonban, amikor a Jacques
Delors vezette Európai Bizottság kiadta
az európai egységes piac 1993. január
1-jéig történő kialakításának menetrendjét
meghatározó „fehér könyvet”, új remény
született. Az 1986 februárjában aláírt és
1987. július 1-jén hatályba lépett Egységes
Európai Okmány ezt a nagyra törő célt
erősítette meg.

A 21. század előrehaladtával az európai
polgároknak szembe kell nézniük a globalizáció által támasztott kihívásokkal. A forradalmian új technológiák, illetve az internet-robbanás átalakítják a világgazdaságot. A jelentős gazdasági változások
azonban társadalmi töréshez is vezethetnek, kulturális sokkot is gerjeszthetnek. A
2000 márciusában, Lisszabonban ülésező
Európai Tanács átfogó stratégiát fogadott
el, amely az Unió gazdaságának modernizálásáról, illetve az Uniónak a világpiacon
történő versenyképessé tételéről szól,
olyan nagy versenytársakkal szemben,
mint az Egyesült Államok, illetve az újonnan iparosodott országok. A „lisszaboni
stratégia” célul tűzte ki, hogy a gazdaság
minden szektorát megnyitja a verseny
előtt, elősegíti az innovációt és az üzleti
befektetést, és olyan módon modernizálja
Európa oktatási rendszerét, hogy az megfeleljen az információs társadalom által
támasztott követelményeknek.

A berlini fal leomlása 1989-ben alapvetően
átrajzolta Európa politikai térképét. 1990.
október 3-án újraegyesítették Németországot, a szovjet fennhatóságot lerázó
közép- és kelet-európai országok pedig
demokratikus változásokon mentek
keresztül. 1991 decemberében felbomlott
a Szovjetunió.
Mindeközben az Európai Közösségek is
változáson esett át. A tagállamok egy új
szerződésről tárgyaltak, melyet azután az
Európai Tanács (az állam- és kormányfők)
1991. decemberben, Maastrichtban elfogadtak. A Maastrichti vagy más néven az
Európai Unióról szóló szerződés 1993.
november 1-jén lépett hatályba. Az EGK
elnevezése Európai Közösségre (EK) változott. A már létező közösségi rendszerhez
további, kormányközi együttműködés
alapján működő területeket csatolva, a
szerződés létrehozta az Európai Uniót
(EU). A szerződés egy nagyra törő programot szabott tagállamai számára: a monetáris unió megvalósítását 1999-re, az
uniós polgárság intézményének bevezetését, új közösségi politikák bevezetését –
mely magában foglalná a közös kül- és
biztonságpolitikát (KKBP) –, illetve a belbiztonságot illető intézkedéseket.

Ezzel egy időben a munkanélküliség problémája, illetve a nyugdíjrendszerek
növekvő költségei mind olyan jelentős
nehézségeket jelentenek a tagállamok
gazdaságára nézve, melyek megoldása
csak reformok útján lehetséges. A tagállamokban a közvélemény egyre inkább
sürgeti a kormányt, hogy megoldást találjon e problémákra.
Épp hogy felépült a tizenötök Európája,
amikor 12 újabb ország kopogtatott az
ajtón. A 90-es évek közepén felvételét
kérte az Unióba a volt szovjet blokk táborába tartozó Bulgária, a Cseh Köztársaság,
Lengyelország,
Magyarország,

Az új európai dinamizmus és a változó
geopolitikai helyzet arra késztetett három
országot, név szerint Ausztriát, Finnországot és Svédországot, hogy 1995. január 1jén csatlakozzon az Európai Unióhoz. Az
immáron 15 tagú Unió megindult az eddi-
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„közösen megosztott jövő” érdekében
való fellépés teszi lehetővé a tagállamok
számára a gazdasági és társadalmi fejlődés folytatását, illetve a világban gyakorolt
befolyásuk fenntartását.

Románia és Szlovákia; a valamikor a Szovjetunió részét képező három balti állam:
Észtország, Lettország és Litvánia, továbbá a volt Jugoszlávia egyik tagállama,
Szlovénia, illetve két földközi-tengeri
ország: Ciprus és Málta.

Az integráció legyőzte az európai országok között fennálló ősrégi ellenségeskedést. A nemzetközi konfliktusok megoldásában a fölény és az erő alkalmazását felváltotta az együttműködés: a közösségi
módszer, mely a nemzeti és a közösségi
érdekek közötti folyamatos párbeszéden
alapul, és amely a nemzeti sokszínűség
tiszteletben tartása mellett egy egységes
uniós identitást képvisel, ma ugyanolyan
érvényes, mint valaha. E módszer eszközt
nyújtott a hidegháborús korszakban Európa demokratikus és szabadságszerető
országai számára az együttműködésre.
A Kelet–Nyugat szembenállás megszűnte
és a kontinens politikai és gazdasági újraegyesülése győzelmet jelent az európai
szellemiség számára – mely szellemiségre
Európa polgárainak soha nem volt olyan
nagy szüksége, mint most.

Az Unió örömmel ragadta meg annak
lehetőségét, hogy részt vegyen a kontinens stabilizációjában, és hogy az európai
egyesülés jótékony hatását megossza e
fiatal demokráciákkal. 1997 decemberében Luxembourgban, majd 1999 decemberében Helsinkiben megkezdődtek a
csatlakozási tárgyalások a tagjelölt
országokkal. Az Unió az eddigi legnagyobb bővítése vette kezdetét ezzel. A
tagjelölt országok közül tíz országgal Koppenhágában 2002. december 13-án lezárultak a tárgyalások. Az Európai Unió
tagállamainak száma 2004-ben 25-re fog
nőni, a tagállamok száma az újabb
országok csatlakozásával az elkövetkezendő években tovább fog emelkedni.
A több mint 50 éve zajló integrációs folyamat óriási hatással volt Európa történelmére és az európai mentalitásra. A tagállami kormányok, politikai színezettől függetlenül, tisztában vannak azzal, hogy az
abszolút nemzeti szuverenitás ideje lejárt,
és hogy egyedül az egyesített erő és az
(ESZAK-szerződésben megfogalmazott)

Az Európai Unió választ ad a globalizációval járó hatalmas változásokra – méghozzá olyan választ, mely európai értékeket
hordoz magában. Az Unió mindenekfelett
a szabad és békés jövő megteremtésének
záloga.
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3 Bővítés
hanem kulturális, történelmi szempontból,
illetve törekvéseiket tekintve is határozottan európai országok. Ezen országok az
Európai Unióhoz való csatlakozással a
demokratikus Európa-családhoz csatlakoznak, és teljes valójukkal részt vesznek
az EU alapító atyáinak grandiózus tervében. A 2003. április 16-án Athénban aláírt
csatlakozási szerződések lehetővé teszik
az új tagállamok polgárai számára, hogy a
2004. júniusi európai parlamenti szavazásokon választójoggal rendelkezzenek,
és választhatóak legyenek, úgy, mint minden más EU-állampolgár.

Koppenhága – egy történelmi
jelentőségű csúcstalálkozó
2002. december 13-án, Koppenhágában az
Európai Tanács az európai integrációs folyamat egyik legnagyobb lépését tette meg. A
Tanács meghozta a döntést arról, hogy
2004. május 1-jén tíz új államot felvesznek
az Unió tagállamai sorába. Ez a döntés jóval
többet jelentett az Európai Unió méretének
és lakossága számának növelésénél, hiszen
véget vetett a kontinens megosztottságának, mely 1945 óta a szabad világot elválasztotta a kommunista világtól.
Az Unió ötödik bővítése mind politikai,
mind erkölcsi szempontból jelentős lépés.
Az érintett országok: Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország,
Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta,
Szlovákia és Szlovénia nemcsak földrajzi,

A csatlakozáshoz vezető
hosszú út
Az ötödik bővítéshez hosszú út vezetett.
A történet 1989-cel, a berlini fal leomlásával
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A tagjelölt országok közül tíz országgal
2002. december 13-án lezárultak a tárgyalások Koppenhágában. Az így létrejött
megállapodások biztosították azon szükséges mechanizmusokat és átmeneti időszakot, amelyre a tagjelölt államoknak
szüksége volt ahhoz, hogy minden kötelezettségüket teljesítsék. A csatlakozás előtt
minden egyes tagjelölt országnak át kell
vennie a közösségi vívmányok (acquis
communautaire) egészét, melyet mintegy
80 000 oldalnak megfelelő 26 000 jogi
aktus alkot. A közösségi joganyagot azonban nem elég átvenni, alkalmazni is kell a
gyakorlatban. Mindez hatalmas munkát
jelent a nemzeti parlamentek és egyéb
közigazgatási szervek számára olyan
országokban, melyek nemrég mentek át
komoly intézményi változásokon. Azonban
csak így biztosítható, hogy a közösségi
politikák és az egységes európai piac
továbbra is olajozottan működjenek. A jelenlegi 15 tagállam természetesen mindent
megtesz azért, hogy ahol tudja, segítse
ezt a folyamatot.

és a vasfüggöny lehullásával kezdődött. Az
1989-es eseményeket követően az EU létrehozta a „PHARE-program” néven ismert
pénzügyi segélyprogramot, melynek célja
az volt, hogy segítsen a fiatal demokráciáknak a gazdasági szerkezetátalakításban,
illetve megkönnyítse ezen országokban a
politikai reformfolyamatot. 1993. június 22én Koppenhágában az Európai Tanács
először mondta ki, hogy „azok a közép- és
kelet-európai társult országok, amelyeknek
ez szándékában áll, a közösség tagjává válhatnak”. Ezzel egy időben az Európai
Tanács meghatározta azt a három alapvető feltételt, melyet a tagjelölt országoknak
teljesíteniük kell ahhoz, hogy csatlakozhassanak az Unióhoz.
• Politikai kritérium: a tagjelölt államoknak
a demokráciát, a jogállam és az emberi
jogok érvényesülését, illetve a kisebbségi jogok tiszteletben tartását és védelmét garantáló stabil intézményekkel kell
rendelkezniük.
• Gazdasági kritérium: a tagjelölt országoknak működő piacgazdasággal kell
rendelkezniük, és képesnek kell lenniük
arra, hogy meg tudjanak birkózni az
Unión belül érvényesülő versenyviszonyokkal és piaci erőkkel.

Az Európai Unió fontosnak tartja, hogy e
nagyméretű bővítés ne csupán egy még
szélesebb szabadkereskedelmi övezet
kialakulásához vezessen. Célja a belső
kohézió megerősítése, és annak biztosítása, hogy a nemzetek e kontinens nagyságú családja hatékonyan és eredményesen
tudjon együtt dolgozni. E cél érdekében
állt fel Valéry Giscard d'Estaing elnökletével a Konvent, melynek célja az volt, hogy
vitát nyisson Európa jövőjéről, illetve, hogy
megalkossa a 25-ök Európájának alkotmánytervezetét. A Konvent 2003 júniusában befejezte működését.

• A harmadik kritérium a tagsággal járó
kötelezettségek, különösen a politikai,
gazdasági és pénzügyi unió célkitűzéseinek vállalása. Mindez azt jelenti, hogy a
tagjelölt országoknak át kell venniük az
acquis communautaire-ként ismert közösségi joganyag egészét.
A Bizottság ajánlásai és a Parlament által
kiadott vélemények alapján az Európai
Tanács Luxembourgban 1997 decemberében, illetve a Helsinkiben 1999 decemberében megrendezésre került ülésein a
Tanács tárgyalásokat kezdett a tíz középés kelet-európai országgal, illetve Ciprussal és Máltával.

2003. június 20-án Thesszalonikiben az
Európai Tanács bejelentette, hogy elfogadja az alkotmánytervezetet a következő
kormányközi konferencia tárgyalási alapjaként.
A Konvent munkájában az új tagállamok is
részt vettek. Minden egyes új tagállam
kinevez egy biztost, aki, mihelyt a csatlakozási szerződések 2004. május 1-jén
hatályba lépnek, megkezdi munkáját. A
2004. júniusi európai parlamenti választásokat követően a Parlament szavazni fog

Az 1997. október 2-án aláírt Amszterdami
Szerződés és a 2001. február 26-án aláírt
Nizzai Szerződés célja az volt, hogy megszilárdítsa az Uniót, és egyszerűsítse
annak döntéshozatali eljárását.
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Az erre vonatkozó pénzügyi megállapodást az Unió és a tagállamok 2002 decemberében kötötték meg Koppenhágában. A megállapodás az 1999 márciusában, Berlinben megrendezett európai tanácsi ülés által 2006-ig meghatározott
pénzügyi keretek betartásával köttetett.

az új Bizottság tagjairól, mely tagok 2004.
november 1-jén látnak munkához.
Ahogy azt a Bizottság elnöke, Romano
Prodi hangsúlyozta, az Unió azáltal, hogy
a tagjelölt országokkal szemben vállalt
kötelezettségeit megtartotta, véget vetett
a totalitarizmus és a hidegháború által
fémjelzett múlt évszázad igazságtalanságainak és kegyetlenkedéseinek. Ennél
azonban jóval többet tesz az Unió azzal,
hogy a nemzetközi kapcsolatok új filozófiáját alkalmazza: egy filozófiát, mely egyszerre tükrözi Európa egységét és sokszínűségét, közös és nemzeti értékeit. „Az
európai integrációs folyamat, illetve Európa legújabb történelme megmutatja, ami
közös bennünk, és amiben különbözünk. A
bővítés lesz az első kísérlet arra, hogy új
típusú, egy egész kontinensre kiterjedő
állampolgárságot hozzunk létre, mely óriási előrelépést fog jelenteni a polgári jogok
terén, illetve számottevően megnöveli a
tagállamok erejét.” (Romano Prodinak, a
Bizottság elnökének 2002. november 6án, az Európai Parlamentben elhangzott
beszéde)

Meddig bővíthető még az Unió?
Amennyiben minden a Koppenhágában
elfogadott menetrend szerint zajlik, a bővítéssel 25 tagállamra és 454 milliónyi lakosúra bővülő Unió 2007-ben tovább bővülhet Bulgária és Románia csatlakozásával.
A koppenhágai csúcson az Európai Tanács
abban is megállapodásra jutott, hogy
2004 decemberében megkezdi a hivatalos
csatlakozási tárgyalásokat Törökországgal, amennyiben az Európai Bizottság jelentésében javasolja azt. Tárgyalásokat
csak akkor lehet kezdeni egy tagjelölt
országgal, ha az teljesítette az Unió által
megfogalmazott politikai és gazdasági kritériumokat.
Már 1999-ben a helsinki Európai Tanács
úgy döntött, hogy „Törökország tagjelölt
ország, mely ugyanazon kritériumok alapján, melyeket a többi tagországra alkalmaztak, csatlakozhat egy nap az Unióhoz”.
Törökország tagja a NATO-nak és az Európa Tanácsnak. Törökország 1964 óta társult ország, csatlakozási kérelmét 1987ben nyújtotta be.

Az Unió 75 millió új polgárának jövedelme
az Unió fennmaradó részét alkotó lakossága jövedelmének átlagosan 40%-át teszi
ki. A csatlakozási megállapodások ezért
2004-re 10 milliárd eurónyi, 2005-re 12,5
milliárd eurónyi és 2006-ra 15 milliárd
eurónyi pénzügyi támogatást állapítottak
meg. Mindez segíteni fogja a 10 új EU-tagállamot abban, hogy utolérje a többi 15-öt.
Az új tagállamok közül néhányan jelentős
gazdasági fejlődésen mentek keresztül, az
integráció már szinte teljes mértékben
végbement a 10-ek és a 15-ök között,
köszönhetően annak, hogy a 90-es években eltörölték a kereskedelmi akadályokat, illetve annak, hogy a tízek kormányai jelentős reformokat hajtottak végre.

Az európai kontinensen elfoglalt földrajzi
helyzete azonban kérdéseket vet fel az
Unió jövőbeni határait illetően. Elégséges
vajon az EU-tagsághoz való folyamodáshoz, illetve a csatlakozási tárgyalások
megkezdéséhez a koppenhágai politikai
és gazdasági kritériumok teljesítése? Az
olyan nyugat-balkáni országok, mint Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország,
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság,
Szerbia és Montenegró benyújthatják
csatlakozási kérelmüket, mihelyt megteremtették országukban a politikai stabilitást, és teljesítették a koppenhágai kritériumokat.

Az Unió költségvetése terhére fizetendő
körülbelül 40 milliárd eurónyi, az új tagállamoknak folyósított kötelezettségvállalási
előirányzatot 2004 és 2006 között főleg
strukturális és regionális projektekre, a
mezőgazdasági kiadások támogatására,
vidékfejlesztésre, belpolitikai célokra és
közigazgatási kiadásokra használják fel.

Az Uniónak érdekében áll a stabilitás biztosítása azon régiókban, amelyek földrajzi
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Felvetődik azonban a kérdés: amennyiben
ez az együttműködés sikeres, ugyanezen
stratégia alkalmazható lenne-e a Földközitenger déli partvidékén fekvő országokkal
folytatott EU-politikára is? Az ilyen és
hasonló kérdések lehetővé teszik, hogy
vita nyíljon arról, mit is jelent európainak
lenni, mi is az európai integráció végső
célja, illetve, hogy melyek az Unió mint a
nemzetközi porond szereplőjének érdekei.
Itt az idő, hogy az Unió a lehető legszélesebb körben újradefiniálja és megerősítse
preferenciális megállapodásait közvetlen
szomszédaival.

szempontból közel állnak hozzá. A bővítés
kitolja és meghosszabbítja az Unió határait. 2004-ben az Unió már közvetlen
szomszédja lesz a Fehérorosz Köztársaságnak, Ukrajnának, és az Oroszországgal
közös határszakasza is hosszabb lesz.
A közlekedés és a környezetvédelem területén, valamint a belbiztonság, az illegális
bevándorlás, illetve a nemzetközi bűnözés
más területein való, határokon átnyúló és
regionális együttműködést növelni kell
ezekkel az országokkal.

AZ EU ÖTÖDIK BŐVÍTÉSÉNEK FŐBB ÁLLOMÁSAI
1989. december 19.: Létrehozzák a közép- és kelet-európai országok számára pénzügyi és technikai
támogatást nyújtó PHARE-programot.

1990. július 3. és 16.: Ciprus és Málta benyújtja csatlakozási kérelmét.
1993. június 22.: A koppenhágai Európai Tanács meghatározza az Unióhoz való csatlakozás kritériumait.

1994. március 31. és április 5.: Magyarország és Lengyelország benyújtja csatlakozási kérelmét.
1995: Benyújtja csatlakozási kérelmét Szlovákia (június 21.), Románia (június 22.), Lettország (október
13.), Észtország (november 24.), Litvánia (december 8.) és Bulgária (december 14.).

1996: Benyújtja csatlakozási kérelmét a Cseh Köztársaság (január 17.) és Szlovénia (június 10.).
1997. december 12–13.: a luxembourgi Európai Tanács elhatározza, hogy megkezdi a csatlakozási tárgyalásokat.

1999. december 10–11.: a helsinki Európai Tanács megerősíti, hogy 12 tagjelölt országgal megindulnak
a csatlakozási tárgyalások. Elismerik továbbá Törökország tagjelölt státusát, mint olyan országét, mely
„arra hivatott, hogy csatlakozzon az Unióhoz”.

2002. december 13.: Az Unió megállapodást köt tíz tagjelölt országgal, miszerint azok 2004. május 1jén csatlakozhatnak az Unióhoz.

2003. április 16.: Athénban aláírják a tíz csatlakozási szerződést.
2004. május 1.: A tíz új tagállam csatlakozik az EU-hoz.
2004. december: Határozat születik arról, hogy Törökországgal megindítsák-e a csatlakozási tárgyalásokat.

2007: a koppenhágai Európai Tanács által kitűzött időpont Bulgária és Románia csatlakozására.
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4 Hogyan működik az Unió?
Az Európai Unió, bár több országok konföderációjánál, mégsem szövetségi állam.
Valójában egy teljesen új és történelmi
egység. Politikai rendszere, mely szerződések sorozatán alapul, az 50-es években
aláírt Párizsi és Római Szerződéseken át a
90-es években aláírt Maastrichti, Amszterdami és Nizzai Szerződésekig folyamatosan fejlődött az elmúlt 50 év folyamán.

főleg rendeletekből, irányelvekből és ajánlásokból áll.

E szerződések alapján a tagállamok nemzeti szuverenitásuk egy részét olyan közös
intézményekre ruházzák, melyek nemcsak
a nemzeti, hanem a közösségi érdekeket
is képviselik. E szerződések képezik az ún.
elsődleges joganyagot. Az elsődleges jog
nyomán született jogforrások képezik az
ún. másodlagos joganyagot, melynek közvetlen hatása van az európai polgárok
mindennapi életére. A másodlagos jog

az Európai Parlament (mely a polgárokat
képviseli) és

Ezek a jogszabályok, és tágabb értelemben a közösségi politikák, a következő
három fő intézmény által hozott határozatok eredményei:
az Európai Unió Tanácsa (mely a tagállamokat képviseli),

az Európai Bizottság (egy politikailag független szerv, mely a közös európai érdekeket védi.)
Ezen „intézményi háromszög” csak akkor
működhet, ha a három intézmény szorosan, egymásban bízva működik együtt.
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Az olyan fontos kérdéseket illetően, mint
az alapszerződések módosítása, egy új
közösségi politika beindítása vagy egy új
ország Unióhoz való csatlakozásának
engedélyezése, a Tanácsnak egyhangú
döntést kell hoznia.

„Feladatai ellátása érdekében és e szerződés rendelkezéseinek megfelelően az
Európai Parlament és a Tanács közösen
eljárva, valamint a Tanács, illetve a Bizottság rendeleteket alkot, és irányelveket
bocsát ki, határozatokat hoz, ajánlásokat
tesz, vagy véleményt ad.” (A Maastrichti
Szerződés 249. cikke)

Az ettől eltérő esetek többségében a döntéshez általában minősített többség szükséges, azaz a döntés csak akkor érvényes,
ha az igen szavazatok száma egy bizonyos minimálértéket elér. Az, hogy egy
adott tagállam mennyi szavazattal rendelkezik, népességétől függ. 2004. május 1jéig az alábbi szavazatszámok vannak
érvényben:

Az Európai Unió Tanácsa
Az Európai Unió Tanácsa az Unió fő döntéshozó testülete. Eredetileg „Miniszterek
Tanácsának” hívták, általában a rövid
elnevezést: „Tanács” használjuk. A Tanács
soros elnöki tisztsége féléves váltásban
„jár körbe” a tagországok között. A Tanács
ülésein minden tagállamból részt vesz egy
miniszter. Aszerint, hogy milyen téma kerül
napirendre, az adott területért felelős
szakminiszter képviseli országa kormányát az ülésen. Amennyiben külpolitikai
témáról van szó, a külügyminiszter, amenynyiben mezőgazdasági témáról van szó, a
mezőgazdasági miniszter, és így tovább.
Jelenleg kilenc különböző tanácsi formáció működik, mely az összes politikát
magában foglalja, beleértve az ipart, a
közlekedést, a környezetpolitikát stb. A
Tanács tevékenységét az Általános Ügyek
és Külkapcsolatok Tanácsa tervezi meg és
koordinálja.

• Németország, Franciaország,
Olaszország, Egyesült Királyság
• Spanyolország
• Belgium, Görögország, Hollandia,
Portugália
• Ausztria, Svédország
• Dánia, Írország, Finnország
• Luxemburg
ÖSSZESEN:

10
8
5
4
3
2
87

A minősített többség eléréséhez szükséges minimális szavazatszám 62, azaz az
összes szavazatszám (87) 71,3%-a.
A 2004. május 1-jét (új tagállamok csatlakozása) követő hat hónapban átmeneti
intézkedések lépnek életbe. 2004. november 1-jétől a tagállamonkénti szavazatmegoszlás a következőképpen alakul:

A Tanács üléseit az Állandó Képviselők
Bizottsága (Coreper) készíti elő. A Coreper
a tagállamok EU mellé rendelt brüsszeli
nagyköveteiből, illetve az őket segítő, a tagállami minisztériumokból érkező tisztviselőkből áll. A Tanács adminisztrációs ügyeit a brüsszeli székhelyű Főtitkárság intézi.

• Németország, Franciaország,
Olaszország, Egyesült Királyság
• Spanyolország és Lengyelország
• Hollandia
• Belgium, Cseh Köztársaság, Görögország, Magyarország és Portugália
• Ausztria és Svédország
• Dánia, Írország, Litvánia, Szlovákia
és Finnország
• Ciprus, Észtország, Lettország,
Luxemburg és Szlovénia
• Málta

A Tanács az Európai Parlamenttel megosztva gyakorolja a törvényhozói hatalmat
és a költségvetési jogkört. A Tanács ezenkívül megköti a Bizottság által előzetesen
tárgyalt nemzetközi megállapodásokat. Az
alapszerződéseknek megfelelően a Tanács
egyhangú döntéssel, egyszerű többséggel
vagy minősített többséggel hozza döntéseit.

ÖSSZESEN:
16

29
27
13
12
10
7
4
3
321

mákat is megvitat. Célja az, hogy egységként szóljon nemzetközi kérdésekben, a
közös kül- és biztonságpolitika (KKBP)
keretében.

A minősített többség eléréséhez 232 szavazatra (72,3%) lesz szükség. Ezenkívül:
a tagállamok több mint felének (néhány
esetben 2/3-ának) támogatnia kell a döntést, továbbá

Az Európai Tanács ezáltal az Unió legmagasabb szintű „politikacsináló” testülete.
Néhány tagállam szívesen látná, ha az
Európai Tanács Európa kormányaként
működne tovább, és azt szeretnék, hogy
az Európai Tanács egy tagja képviselje az
Uniót a nemzetközi politikai porondon.
Nincs egyetértés abban a kérdésben,
hogy vajon az Európai Tanács választanáe ezt a személyt, vagy pedig automatikusan az Európai Bizottság elnöke töltené be
a tisztséget. Jelenleg a „Mr. Európa” vezető szerepet az Unió közös kül- és biztonságpolitikai főképviselője (ez az Amszterdami Szerződés által létrehozott tisztség),
egyben a Tanács főtitkára képviseli. 1999
óta Javier Solana tölti be ezt a pozíciót.

bármely tagállam kérheti annak igazolását, hogy a minősített többséget alkotó tagállamok együtt az EU teljes lakosságának
legalább 62%-át képviselik.

Európai Tanács
Az Európai Tanács a tagállamok elnökeiből, miniszterelnökeiből, illetve az Európai
Bizottság elnökéből áll. Az Európai Parlament elnöke az Európai Tanács minden
ülésén felszólal. Az Európai Tanács abból a
gyakorlatból jött létre, hogy a Közösség
politikai vezetői (állam- és kormányfői)
1974-től kezdődően rendszeres találkozókat szerveztek. A rendszeres ülésezés az
1987-es Egységes Európai Okmánnyal vált
hivatalossá. Az Európai Tanács elvben
évente négyszer ülésezik. Elnöke az Európai Unió Tanácsa soros elnökletét ellátó
tagállam elnöke vagy miniszterelnöke.
Mivel a nemzeti politikai életben egyre
nagyobb fontossággal bírnak az EUügyek, nagyon fontos, hogy a tagállami
kormány- és államfőknek rendszeresen
alkalmuk nyíljon arra, hogy megvitassák a
legfontosabb európai problémákat. A
Maastrichti Szerződéssel az Európai
Tanács hivatalosan is az EU fő politikai
irányvonalainak kidolgozója, illetve az
olyan nehéz kérdések megoldója lett,
melyekre az adott témáért felelős miniszterek (az Európai Unió Tanácsának ülésén)
nem találtak megoldást.
Az Európai Tanács ülései nagy nyilvánosságot kapnak, mivel tagjai a nagyközönség által jól ismert személyek, és mivel az
általuk megtárgyalt ügyek között sok a
vitás téma. Az Európai Tanács a fentieken
kívül egyéb aktuális, világméretű problé-
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Európai Parlament

A 2004-es választásokig a Parlament 626
képviselővel működik. A 2004-es választásokat követően a képviselők száma
növekedni fog a bővítés miatt. A parlamenti képviselők száma országokra
lebontva a következő:

Az Európai Parlament az Unió polgárai
által közvetlenül választott, a közösségi
jogalkotás folyamatában részt vevő testület. Az Európai Parlament tagjait 1979 óta
közvetlen, általános választással öt évre
választják.

1999–2004

2004–2007

2007–2009

Bulgária

–

–

18

Belgium

25

24

24

Cseh Köztársaság

–

24

24

Dánia

16

14

14

Németország

99

99

99

–

6

6

Észtország
Görögország

25

24

24

Spanyolország

64

54

54

Franciaország

87

78

78

Írország

15

13

13

Olaszország

87

78

78

–

6

6

Ciprus
Lettország

–

9

9

Litvánia

–

13

13

Luxemburg

6

6

6

Magyarország

–

24

24

Málta

–

5

5

Hollandia

31

27

27

Ausztria

21

18

18

–

54

54

25

24

24

–

–

36

Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia

–

7

7

Szlovákia

–

14

14

Finnország

16

14

14

Svédország

22

19

19

Egyesült Királyság

87

78

78

ÖSSZESEN (max.)

626

732

786
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Az együttdöntési eljárás alkalmazási körét
az Amszterdami Szerződés 23 területtel, a
Nizzai Szerződés további hét alkalmazási
területtel bővítette ki.

A Parlament plenáris üléseit általában
Strasbourgban, egyéb üléseit Brüsszelben
tartja. 17 parlamenti bizottság van, melyek
a plenáris ülések előkészületi munkáit
végzik. A Parlamenten belül továbbá számos politikai csoport van, melyek főleg
Brüsszelben üléseznek. A Főtitkárság
székhelye Luxembourg.

A Parlament a Tanáccsal közösen megosztott hatáskörrel rendelkezik az Unió költségvetésének elfogadása terén. Az Európai Bizottság elkészíti a költségvetés tervezetét, melyet azután a Parlament és a
Tanács elé terjeszt megvitatásra. A Parlament elvetheti a tervezetet, ahogy ezt a
múltban számos alkalommal megtette.
Amennyiben a testület nem fogadja el a
költségvetés-tervezetet, a teljes költségvetési eljárást újra kell kezdeni. A Parlament teljes mértékben felhasználja döntési jogkörét a költségvetési politikában az
EU-politikák befolyásolására. Mindazonáltal az EU mezőgazdasági kiadásainak egy
jelentős része így is kívül esik a Parlament
ellenőrzésén.

A Parlament a Tanács mellett részt vesz a
közösségi jogalkotási folyamatban, méghozzá (az egyszerű konzultációs eljáráson
kívül) a következő három eljáráson keresztül:
Az „együttműködési eljárással”, melyet az
Egységes Európai Okmány vezetett be
1986-ban. Az együttműködési eljáráson
keresztül a Parlament véleményezheti az
Európai Bizottság által javasolt irányelv- és
rendelettervezeteket. A Bizottság a Parlament véleményét figyelembe véve módosíthatja javaslatát.

A Parlamentnek nagy szerepe van a közösségi politikákban. A Parlament az Unió
első számú vitafóruma, egy olyan fórum,
ahol a tagállamok politikai és a nemzeti
nézőpontjai találkoznak és keverednek.
A Parlament így számos politikai kezdeményezés színhelye. A parlamenti vita a politikai frakciók között zajlik. A legnagyobb
frakciók a következők: Európai Néppárt
(kereszténydemokraták) – Európai Demokraták frakciója (EPP-ED frakció) – Európai
Szocialista Párt (PSE).

A második az 1986-ban bevezetett „hozzájárulási eljárás”. A Parlament hozzájárulásához van szükség a Bizottság által
előzetesen tárgyalt nemzetközi megállapodásokhoz, a csatlakozási szerződésekhez, illetve számos más területen, többek
között a választási törvény módosításához.
A harmadik az „együttdöntési eljárás”,
melyet a Maastrichti Szerződés vezetett
be 1992-ben. Az együttdöntési eljárás a
Parlamentet a Tanáccsal egyenlő alapokra
helyezi. Ezt a döntési eljárást olyan fontos
jogalkotási területeken alkalmazzák, mint
a munkaerő szabad áramlása, a belső
piac, az oktatás, a kutatás, a környezetvédelem, a transzeurópai hálózatok, az
egészségügy, a kultúra és a fogyasztóvédelem. E területeken a Parlament abszolút
többséggel úgy dönthet, hogy elveti a
Tanács „közös álláspontját”, és nem szavazza meg a javasolt jogszabályt. Mindazonáltal egyeztetési eljárás keretében a
problémás ügyet egyeztetőbizottság elé
lehet vinni.

A Parlament kulcsszerepet játszott az
Európai Unió 2000 decemberében kihirdetett alapjogi chartájának kidolgozásában, illetve a 2001. decemberi laekeni
Európai Tanácsot követően az Európai
Konvent felállításában.
Végül, de nem utolsósorban a Parlament
az a szerv, mely demokratikus ellenőrzést
gyakorol az Unió felett. Bizalmatlansági
indítvány elfogadásával a testület feloszlathatja a Bizottságot. (A bizalmatlansági
indítvány elfogadásához kétharmados
többség szükséges.) A Parlament felügye-
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A Bizottságnak kizárólagos törvénykezdeményezési joga van, és a törvényhozó
folyamat bármelyik szakaszában közbeléphet a Tanácson belüli, illetve a Tanács és
a Parlament közötti megállapodás elősegítése érdekében.

li, hogy a közösségi politikákat helyesen
hajtják-e végre, például azáltal, hogy megvizsgálja a Számvevőszék által benyújtott
jelentéseket, illetve, hogy szóbeli és írásos
kérdéseket intéz a Bizottsághoz és a Tanácshoz. Végül az Európai Tanács mindenkori elnöke tájékoztatja a Parlamentet az
Unió politikai vezetői által hozott döntésekről.

A Bizottság, mint végrehajtó szerv, végrehajtja a Tanács által hozott – pl. a közös
agrárpolitikával kapcsolatos – határozatokat. A Bizottság széles körben felelős az
olyan közösségi politikák irányításáért,
mint a kutatás, a fejlesztési segély, a regionális politika stb. A testület ezen politikák
költségvetéséért is felelős.

2002 óta Pat Cox az Európai Parlament
elnöke.

Európai Bizottság

A Bizottság beszámolási kötelezettséggel
tartozik a Parlamentnek, mely bizalmatlansági indítvány elfogadásával fel is oszlathatja a biztosok kollégiumát. Ezt példázza,
hogy amikor az Európai Parlament bizalmatlansági indítvánnyal (melyet végül nem
fogadtak el) fenyegette a testületet 1999ben, Jacques Santer elnök 1999. március
16-án benyújtotta a Bizottság kollektív
lemondását. Az esetet követően, 1999ben az 1999–2004-es időszakra Romano
Prodit jelölték a Bizottság elnökének.

A Bizottság az Unió egyik legfontosabb
intézménye. 2004. május 1-jéig 20 tagból
áll (két biztost jelöl Franciaország, Németország, Spanyolország és az Egyesült
Királyság, míg a többi tagállam országonként egyet). A bizottság tagjait a tagállamok kormányainak közös megállapodásával, az Európai Parlament hozzájárulásával
öt évre nevezik ki.
2004. május 1-jétől (az új tagállamok csatlakozásával) minden tagállam egy biztost
jelölhet.

A Bizottság munkáját 36 ún. főigazgatóság (DG) és szolgálat segíti, melyek székhelye nagyrészt Brüsszel és Luxembourg.
A hagyományos nemzetközi szervezetek
titkárságaival ellentétben a Bizottság saját
erőforrásokra támaszkodik, és ezért nagymértékben függetlenül tud cselekedni.

A Bizottság politikailag független szervként működik. Feladata az Unió egésze
érdekének képviselete, és mint ilyen nem
fogadhat el egyetlen tagállami kormánytól
sem utasításokat. A „szerződések őreként” feladata a Tanács és a Parlament
által elfogadott rendeletek és irányelvek
végrehajtásának biztosítása. Amennyiben
erre nem kerül sor, a Bizottság pert indíthat az Európai Bíróságnál azért, hogy a
közösségi jog érvényesítését biztosítsa.
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kezik, mint a magánszemélyeknek és vállalatoknak az EU intézményeivel folytatott
jogvitái, illetve az uniós intézmények és
alkalmazottaik közötti jogviták.

Bíróság
Az Európai Bíróság, hivatalos nevén az
Európai Közösségek Bírósága Luxembourgban székel. A testületbe minden tagállam egy-egy bírót delegál, a Bíróság munkáját további nyolc főügyész segíti. A bírákat a tagállamok kormányainak közös
egyetértésével jelölik ki. Hatéves időszakra
töltik be tisztségüket, maximum kétszer
újraválaszthatók újabb három évre. A bírók
függetlenül folytatják munkájukat. A Bíróság feladata a közösségi jog érvényesítésének, a Szerződések helyes értelmezésének és alkalmazásának biztosítása.

Számvevőszék
A Számvevőszéket 1977-ben hozták létre.
A testületbe minden tagállam egy tagot
jelöl, s a számvevőket hat évre nevezik ki a
tagállamok kormányainak kölcsönös
egyetértésével, a Parlamenttel történő
konzultációt követően. A Számvevőszék
ellenőrzi, hogy az Európai Unió összes tervezett bevétele befolyt-e a költségvetésbe, és hogy az Unió jogszerűen és előírásszerűen költi-e a rábízott pénzt, illetve,
hogy a pénzügyek kezelése megfelelően
zajlott-e. A Számvevőszéknek joga van
bármely, a közösségi alapokból részesülő
szervezet könyvelését átvizsgálni, illetve
amennyiben helyénvaló, egy ügyben a
Bírósághoz fordulni.

E célból a testület bármelyik tagállamot
érintően megállapíthatja a Szerződések
által előírt kötelezettség teljesítésének
elmulasztását. Ellenőrizheti, hogy az intézmények a közösségi jog által előírt intézkedéseket életbe léptetik-e, és bűnösnek
találhatja az Európai Parlamentet, a Tanácsot vagy a Bizottságot intézkedési kötelezettség elmulasztásában.

Európai Gazdasági és Szociális
Bizottság

A Bíróság továbbá az egyetlen olyan intézmény, mely a nemzeti bíróságok kérésére
a Szerződések értelmezéséről, illetve a
közösségi jog érvényességéről és értelmezéséről ítélkezhet. Tehát abban az esetben,
amikor valamely tagállamban ilyen kérdésben fordulnak a nemzeti bírósághoz, a
nemzeti bíróság a Bírósághoz fordulhat –
illetve bizonyos esetekben fordulnia is kell
– értelmezésért. Ez a rendszer a közösségi jog Unión belüli egységes értelmezésének és alkalmazásának záloga.

A Tanács és a Bizottság, amennyiben az
EK-Szerződés és az Euratom-Szerződés
által lefedett politikai területeken hoz
határozatot, konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal (EGSZB). Az
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
a „szervezett civil társadalom” érdekcsoportjainak érdekeit képviseli. Tagjait a
Tanács négy évre nevezi ki. Az EGSZB
véleményét számos területen ki kell kérni
(foglalkoztatás, Európai Szociális Alap,
szakképzés stb.). Az EGSZB továbbá más,
általa fontosnak tartott területeket is véleményezhet.

A Szerződések egyértelműen a Bíróság
hatáskörébe utalják annak ellenőrzését,
hogy a közösségi jog tiszteletben tartja-e
az Unió polgárainak alapvető jogait,
továbbá azt, hogy a személyes szabadság
és biztonság területét érintő kérdésekben
ítélkezzen.

Régiók Bizottsága

Az Elsőfokú Bíróság, melyet 1989-ben állítottak fel, és amelybe minden tagállam
egy bírót jelöl, főképp olyan ügyekben ítél-

A Régiók Bizottságát (angol röv.: CoR) az
Európai Unióról szóló Maastrichti Szerződés hozta létre. A tagállamok helyi és regi21
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kező egy-két évtizedben bekövetkező
bővítések következtében a tagállamok
száma 30-35-re nőhet, ami számos kérdést vet fel: Elvárhatjuk-e így a Tanácstól,
hogy bármilyen témában is egyhangú
döntést hozzon megannyi miniszterrel a
tárgyalóasztal körül? A döntéshozatali
mechanizmus nem fog-e teljesen megbénulni? Hogyan irányítják majd az Uniót?
Ki fogja képviselni Európát a nemzetközi
porondon? Hol lesznek vajon az Európai
Unió végleges határai? Végül is az Európa
Tanács (mely bár nem uniós intézmény)
már most 45 taggal rendelkezik, melybe
beletartozik Oroszország, Ukrajna, Törökország és a kaukázusi országok.

onális testületei érdekképviseleti fórumainak ad teret. Tagjait a tagállamok javaslatára a Tanács nevezi ki négy évre. A Szerződés értelmében, a Tanács és a Bizottság
köteles kikérni a CoR véleményét a régiókat érintő lényeges kérdésekben. A Régiók
Bizottsága továbbá más, általa fontosnak tartott területeket is véleményezhet.

Európai Beruházási Bank
A luxembourgi székhelyű Európai Beruházási Bank (EBB) feladata az Unió kevésbé
fejlett területeinek megsegítésére létrehozott projektek finanszírozása és a kisvállalkozások versenyképessége növelésének
segítése.

A második nagy kihívást az jelenti, hogy az
Unió polgárai szeretnének hatékonyabban
részt venni a közösségi politikák alakításában, azonban nehezen érthető számukra
az Unió bonyolult döntéshozatali mechanizmusa. Ezért tűnik úgy, hogy mindaz,
ami Brüsszelben történik, túl messze esik
a mindennapi életüktől. Innen ered az
alkotmány iránti igény, mely világosan
meghatározná, hogy ki miért felelős az
Európai Unióban. Méghozzá egy olyan
alkotmányé, mely meghatározza minden
egyes uniós intézmény hatáskörét és felelősségi körét, illetve azokat a területeket,
melyeket a regionális, illetve nemzeti szintű hatóságoknak kell meghagyni.

Európai Központi Bank
A frankfurti székhelyű Európai Központi
Bank (EKB) feladata az euró és az Unió
monetáris politikájának kezelése. Az EKB
működését részletesebben lásd: 7. fejezet.

Európai Konvent
A fent bemutatott intézmények és egyéb
testületek az uniós döntéshozatali mechanizmus főbb fogaskerekei. Azonban
amennyiben az Unió hatékonyan szeretne
tovább működni, az intézményrendszer
alapos felülvizsgálatára van szükség. A
2001 decemberében Laekenben ülésező
Európai Tanács e célból hozta létre az
Európai Konventet. A Konvent 105 tagja a
tagállamok és a tagjelölt országok kormányait, a nemzeti parlamenteket, az Európai
Parlamentet és az Európai Bizottságot
képviselte. A testület elnöke a volt francia
elnök, Valéry Giscard d'Estaing lett. A
Konvent feladata az volt, hogy a bővítés
utáni Unió számára egy új működési rendet javasoljon.

Az Uniónak egy olyan új „kormányzási”
formára van szüksége, mely egyszerűbb,
demokratikusabb, és amely közelebb
hozza Európát polgáraihoz. A Konvent
ezen igényekre alapozva kidolgozott egy
alkotmánytervezetet, melyet 2003 júniusában beterjesztett az Európai Tanács elé. Az
alkotmány óriási jelentőséggel bír majd az
Unió jövőjét illetően. A Konvent által
benyújtott tervezet volt a 2003. október 4én kezdődő kormányközi konferencia
(angol röv.: IGC) fő témája, továbbá várhatóan a 2004. júniusi európai parlamenti
választások körüli politikai viták egyik fő
témáját is fogja képezni.

Az Uniónak két nagy kihívással kell szembenéznie. Először is azzal, hogy a követ22

Út az alkotmányig
Az Európai Tanács 2003. június 19-én és 20-án megtartott ülésén Thesszalonikiben kedvezően fogadta a Konvent elnöke, Valéry Giscard d'Estaing által előterjesztett alkotmánytervezetet. Az EU vezető politikusai úgy jellemezték a tervezetet, mint „jó kiindulópontot a 2003. októberi kormányközi konferenciára”. A tervezet egyebek között a következőket tartalmazza:
• Az Európai Tanács elnökét minősített többséggel, egyszer megújítható két és fél éves
mandátumra választanák.
• A Bizottság elnökét az Európai Parlament képviselői egyszerű többséggel szavaznák
meg, az Európai Tanács előzetes javaslata alapján, számításba véve az európai parlamenti választásokat.
• Külügyminiszteri poszt létrehozása. A külügyminiszter egy személyben a Bizottság alelnöki szerepét is betöltené, illetve az Európai Tanácsban tagként is részt venne.
• Az Európai Unió alapjogi chartáját be kell emelni a Szerződésbe.
• Az Európai Unió jogi személyiségként való elismerése.
• A minősített többségű szavazás kiterjesztése a Tanácsban.
• Az Európai Parlament jogalkotói és költségvetési jogkörének kiterjesztése.
• Világosabban kell meghatározni az Unió és a tagállamok hatáskörét és felelősségi
körét.
• A nemzeti parlamenteknek szerepet kell vállalniuk annak biztosításában, hogy az EU
betartsa a szubszidiaritás elvét.
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5 Mi az Unió tevékenységi köre?
A Római Szerződés az Európai Gazdasági
Közösség céljait a következőképpen fogalmazza meg: „A Közösség feladata, hogy
közös piac létrehozásával, valamint a tagállamok gazdaságpolitikáinak fokozatos közelítésével a Közösség egész területén
előmozdítsa a gazdasági tevékenységek
harmonikus fejlődését, a folyamatos és kiegyensúlyozott gazdasági növekedést, a
nagyobb stabilitást és az életszínvonal gyorsabb emelkedését, valamint a tagállamai
közötti kapcsolatok szorosabbá tételét.”

azonban, hogy a gazdaság minden területe
és Európa minden régiója hasznot húzhasson ezen eredményekből, szükség van
„strukturális” politikákra, melyeket maga az
EU finanszíroz és visz véghez. Európa politikai vezetői korán felismerték, hogy az
európai szolidaritás egyet jelent a „gazdasági és szociális kohézió” megerősítésével,
más szavakkal a gazdagabb és szegényebb régiók közötti szakadék betemetésével. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy
szükségessé vált a regionális és szociális
politika bevezetése, melyek azután minden
egyes újabb bővítéssel fontosabbá váltak.

E célkitűzések szinte teljes egészében
megvalósultak, köszönhetően az áruk, a
személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad áramlásának, illetve a vállalkozások
közötti tisztességes verseny és a fogyasztói
érdekek védelmét biztosító EU-politizálásnak. 1993-ra megvalósult az egységes piac,
és 2002-ben bevezették az eurót. Ahhoz

Regionális tevékenység
Az EU regionális politikája lényegében
abból áll, hogy a közös költségvetésből
kifizetéseket folyósítanak hátrányos helyze-
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tű régióknak és embereknek. A 2000–2006
közötti időszakban e célra folyósított
összeg 213 milliárd eurót tesz ki. A kifizetések célja az elmaradott régiók fejlődésének
megindítása, elavult iparszerkezettel rendelkező övezetek átalakítása, a hosszú távú
és a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelem, a mezőgazdasági struktúrák modernizálása, illetve a hátrányos helyzetben lévő
mezőgazdasági területek segítése.

modernizálásán, illetve a munkahelyteremtés támogatásán keresztül.
Olyan specifikus programok segítik továbbá e célok elérését, mint az Interreg, mely
a határokon átívelő és a régiók közötti
együttműködést szorgalmazza, illetve az
Urban, mely a válsággal küzdő városok és
városi térségek fenntartható fejlődését
támogatja.
A fent említett ún. strukturális alapokon
kívül létezik egy ún. Kohéziós Alap is. A
Kohéziós Alap célja a közlekedési infrastruktúra, illetve a környezetvédelmi projektek támogatása olyan EU-tagállamokban,
melyek egy főre jutó GDP-je nem éri el a
közösségi átlag 90%-át. Ez eddig Görögországot, Írországot, Portugáliát és Spanyolországot érintette.

A kifizetés speciális alapokon keresztül
történik, melyek a következők: Európai
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), Európai Szociális Alap (ESZA), Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE), illetve a
gyakran a francia rövidítés (FEOGA) alapján ismert Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA).
E kifizetések kiegészítik, illetve stimulálják
a magánszférát érintő, illetve az állami és
regionális beruházásokat. Az Unió az
alábbi három fő prioritás alapján határozza meg azon területeket, melyek leginkább igénylik a támogatást:

Az ilyen és ehhez hasonló, az EU által
finanszírozott strukturális programoknak
köszönhetően az EU-tagállamok gazdaságai között ma már nincs olyan nagy különbség. A „gazdasági konvergencia”
eléréséhez az EU-kormányoknak a gazdasági és a monetáris unió által támasztott
követelmények eléréséhez szükséges programjai is nagyban hozzájárulnak.

Az egyes számú célkitűzés az, hogy azokat a régiókat támogassák, amelyek egy
főre jutó GDP-szintje (azaz a megtermelt
javak/lakosok száma) nem éri el az Unió
átlagának 75%-át. Ez a mintegy 135 milliárd eurót kitevő támogatás a 2000–2006
közötti időszakban a regionális politikán
belül kifizetésre kerülő összeg kétharmadát teszi ki. Körülbelül 50 régiót érint, mely
az EU összlakosságának 22%-a. A támogatás célja a gazdaság fellendítése a
hiányzó infrastruktúra megteremtésén, a
helyi lakosság hatékonyabb képzésén,
illetve a helyi vállalkozásokba való befektetés ösztönzésén keresztül.

A strukturális politika
kiterjesztése az új tagállamokra
Az Unió 10 új taggal való bővítése hatalmas kihívást fog jelenteni a gazdasági és
szociális kohézió szempontjából, mivel
ezen országok számos területe fejlettségi
szempontból jóval el van maradva az Unió
többi része mögött. A bővítés növelni fogja
az Unió sokszínűségét, és még nagyobb
erőfeszítéseket követel meg a szektoriális
és regionális közelítés terén.

A második célkitűzés az egyéb, nehéz
helyzetben lévő régiók támogatását érinti.
Ezen olyan, gazdasági szerkezetváltáson
keresztülment területeket kell érteni, mint
hanyatlás alatt álló mezőgazdasági területek, krízisben lévő halászati szektorok
vagy válsággal küzdő városi térségek.

A tagjelölt államok megsegítésére már
eddig is számos eszközt használtak fel.
Első helyen említendő a PHARE-program,
melyet a közép- és kelet-európai tagjelölt
országok támogatására hoztak létre. A
2000 és 2006 közötti időszakban ezen
országok összesen 10,9 milliárd eurót
kapnak ún. „előcsatlakozási” támogatás

A harmadik célkitűzés a munkanélküliség elleni küzdelem a képzési rendszerek
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címén. Szintén meg kell említeni az ISPA-t
(strukturális előcsatlakozási eszköz),
mely környezetvédelmi és közlekedési
projekteket támogat, és amely 7,2 milliárd
eurónyi költségvetéssel rendelkezik. Idetartozik továbbá a Sapard (a mezőgazdasági vállalkozások beruházásainak támogatási eszköze), mely 3,6 milliárd eurónyi
költségvetéssel rendelkezik. A csatlakozás
után az előcsatlakozási támogatásokat a
strukturális alapok programjai és a Kohéziós Alap projektjei fogják felváltani.

Jogairól Szóló Közösségi Charta azokat a
jogokat határozza meg, melyek minden
munkavállalót megilletnek az Unióban,
azaz: a szabad mozgáshoz való jogot; a
tisztességes fizetéshez való jogot; a jobb
munkakörülményekhez való jogot, a szociális védelemhez való jogot; az egyesülési
jogot és a kollektív tárgyalásokhoz való
jogot; a szakképzéshez való jogot; a férfiak és nők közötti egyenlő bánásmódhoz
való jogot; az információhoz, konzultációhoz, illetve a munkavállalói részvételhez
való jogot; a munkahelyi egészségvédelemhez és a biztonsághoz való jogot;
illetve a gyermekek, az idősek és a fogyatékossággal élők védelmét. 1997 júniusában Amszterdamban döntés született
arról, hogy a chartát beemelik a Szerződésbe. A charta valamennyi tagállamban
alkalmazandó.

A szociális dimenzió
Az EU szociálpolitikájának célja az európai
társadalmon belül tapasztalható legszembetűnőbb egyenlőtlenségek kiigazítása.
Az Európai Szociális Alapot (ESZA) 1961ben hozták létre abból a célból, hogy
segítse a munkahelyteremtést, illetve a
szakmai és földrajzi mobilitást. 2003-ban
az ESZA 4,8 milliárd eurót kapott a közös
költségvetésből.

Foglalkoztatáspolitika
A 20. század utolsó évtizedében az Unió
polgárai egyre nagyobb türelmetlenséggel
sürgették kormányaikat, hogy azok keményebben lépjenek fel a munkahelyteremtést illetően. Hogyan is hihetnék az európaiak, hogy az integráció előnyökkel jár
számukra, hogyan is bízhatnának a jövőben, amikor (1997-ig) a munkanélküliség
az EU aktív dolgozóinak több mint 10%-át
sújtotta! Ezért egy új foglalkoztatási fejezetet építettek be az Amszterdami Szerződésbe, mely az EU gazdaságpolitikájában
prioritásként jelölte meg a munkahelyteremtést.

A pénzügyi támogatáson kívül az EU más
módon is próbál Európa szociális helyzetén javítani, hiszen ez utóbbi önmagában
nem oldja meg a gazdasági recesszió és a
regionális fejletlenség által okozott problémákat. A szociális szféra fejlődése mindenekelőtt a gazdasági növekedés függvénye, nagymértékben függ továbbá a
nemzeti, illetve a közösségi politikáktól. A
szociális fejlődéshez a jogszabályok is
hozzájárulnak azáltal, hogy minden uniós
állampolgár számára biztosítják az alapvető jogokat. Az alapvető jogok közül néhányat az alapszerződések rögzítenek – például a férfiak és nők azon jogát, hogy
azonos munkáért azonos bért kapjanak.
Más jogokat olyan irányelvek rögzítenek,
melyek a munkavállalók védelméről (munkahelyi egészségvédelem és biztonság),
illetve az alapvető biztonsági normákról
szólnak.

Az 1997. november 20-án és 21-én ülésező luxembourgi Európai Tanácson a 15
tagállam vezetői megállapodtak arról,
hogy a tagállami politikák hatékonyabbá
tételéhez közös stratégiát hoznak létre,
mely a hatékonyabb szakmai képzést, az
új vállalkozások beindításának segítését,
illetve a „szociális párbeszéd” (munkavállalók és munkáltatók közötti kapcsolat) fejlesztését tűzte ki célul. Az Európai Tanács
a foglalkoztatás ösztönzése kapcsán is
megfogalmazott irányvonalakat. Ezen
irányvonalak megvalósítását rendszeresen
felülvizsgálják a tagállamok és az uniós

1991 decemberében a maastrichti Európai
Tanács elfogadott egy, a Dolgozók Alapvető Szociális Jogairól Szóló Közösségi
Charta megvalósításáról szóló szociális
fejezetet. A Dolgozók Alapvető Szociális
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intézmények, méghozzá egy közös egyetértésen alapuló értékelési módszer alkalmazásával.

A berlini csúcson, az „Agenda 2000” keretében az Európai Tanács megállapodott a
közös agrárpolitika (KAP) reformjáról, azaz
a KAP költségeinek csökkentéséről oly
módon, hogy eközben megőrizzék annak
versenyképességét.

A „luxemburgi stratégia” megerősítésével
és kiszélesítésével a 2000-ben Lisszabonban megrendezett európai tanácsi ülésen
létrehozták a „lisszaboni stratégiát”, mely a
következő új és igen ambiciózus célt fogalmazta meg: egy évtizeden belül az Uniót „a
világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává kell tenni,
mely képes a fenntartható növekedésre
több és jobb munkahely teremtésével és
nagyobb szociális kohézióval” (lásd: 8. fejezet: Egy tudásalapú társadalom felé).

A Római Szerződés által megfogalmazott
KAP-célkitűzések nagyrészt már megvalósultak: a mezőgazdaságból élő lakosság
részére megfelelő életszínvonal biztosítása; a piacok stabilizálása; a fogyasztók
számára a kínálat elfogadható árszínvonalon való biztosítása; a mezőgazdasági
struktúrák modernizálása. Számos más,
időközben megvalósított alapelv szintén
jól működött: folyamatos ellátást biztosítottak a fogyasztók számára, a mezőgazdasági termékek ára a világpiaci áringadozástól védve stabil maradt.

A közösségi politikák
finanszírozása
1999 márciusában a berlini Európai Tanács
elfogadta a 2000–2006-os periódusra
vonatkozó EU-költségvetés (mely az
„Agenda 2000” elnevezést kapta, és melynek célja az volt, hogy biztosítsa: az Unió
elég pénzzel rendelkezzen ahhoz, hogy
megvalósítsa politikáit, illetve ezzel egy
időben felkészüljön a bővítésre) kereteit.

Azonban a KAP saját sikereinek áldozatává vált. A mezőgazdasági módszerek
modernizálásával és az európai mezőgazdaság versenyképességének növekedésével párhuzamosan egyre többen hagyták
el a vidéket. A mezőgazdasági dolgozók
százalékos aránya az EU-ban 20%-ról
kevesebb mint 5%-ra csökkent. Mivel a
termelés jóval nagyobb ütemben nőtt,
mint a fogyasztás, az EU-költségvetésnek
kellett viselnie a többlettermelés okozta
súlyos költségeket. Ráadásul támogatni
kellett a termelést. 2002-ben a KAP keretében folyósított mezőgazdasági támogatások még mindig 45,4 milliárd eurót tettek ki, mely az Unió egész költségvetésének 40%-a.

További cél volt az EU-költségvetés takarékosabbá tétele, illetve az európai adófizetők biztosítása afelől, hogy az uniós
pénzeket rendeltetésszerűen és hatékonyan használják. Az Agenda az EU „saját
forrásainak” – melyek nagyrészt az áfabevételekből, a tagállamok bruttó nemzeti
termékét (GNP) alapul vevő tagállami hozzájárulásokból állnak – plafonját a 2000–
2006-os periódusra a közösségi GNP
1,27%-ban rögzítette.

Lépéseket kellett tenni a mezőgazdasági
politika megreformálására. Az „Agenda
2000” ezért módosította a KAP célkitűzéseit és módszereit. A fő célkitűzés az lett,
hogy bátorítsák a gazdákat a jó minőségű
termékek előállítására, olyan mennyiségben, mely összhangban van a kereslettel,
illetve, hogy a környezetkárosító mezőgazdasági módszereket visszaszorítsák. A
mezőgazdasági támogatást ezentúl már
nem a megtermelt mennyiség alapján
folyósítják.

Ez a költségvetési fegyelem segíteni fogja
az Uniót abban, hogy 2006-ig fedezni
tudja a bővítés költségeit anélkül, hogy az
a már megvalósított szolidaritási politikák
rovására menne, vagy hogy megfosztaná
attól az Uniót, hogy új tevékenységekbe
kezdjen. A 2003-ra vonatkozó teljes uniós
költségvetés kevesebb mint 100 milliárd
euró, ami jóval alacsonyabb összeg, mint
a Berlinben megállapított plafon.
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A reform hatása már érezhető, hiszen a termelés csökken. Az Európai Unió a világ
egyik legnagyobb mezőgazdaságitermékexportőre és -importőre. A gazdákat arra
ösztönzik, hogy fenntartható mezőgazdasági eszközöket használjanak, melyek hozzájárulnak a környezetvédelemhez és a vidék
védelméhez. A mezőgazdasági termelők új
kihívásokkal néznek szembe: a mezőgazdaság minden területén meg kell őrizniük egy
bizonyos szintű gazdasági aktvitást, mindemellett fent kell tartaniuk az európai vidék
sokszínűségét. Az európai identitás szerves
része a sokszínűség és a „vidéki életnek” –
az ember és a természet harmonikus együttélésének – az elismerése.

azonban, a mindennapi élet egyéb aspektusait is figyelembe véve az európai társadalom nagy kihívásai felé fordultak, így a
környezetvédelem, az egészségügy, a fogyasztói jogok; a közlekedésbiztonság és
-verseny; az oktatáshoz és a kultúrához
való hozzáférés felé.
Egyes problémák több országot is érintenek, ezért ahhoz, hogy hatékonyan tudjuk
kezelni őket, összehangolt nemzetközi
cselekvés szükséges. A legtöbb efféle
problémát nem lehet európai szintű jogszabályok, illetve az EU által birtokolt
anyagi eszközök nélkül megoldani. A polgárok aggodalmaira reagálva az Amszterdami Szerződés jóval szélesebb hatáskört
és felelősségi kört adott az olyan területeken, mint az egészségvédelem és a fogyasztóvédelem.

Az Európai Bizottság, mely a KAP kezeléséért felelős, úgy gondolja, hogy a gazdák
és a fogyasztók érdekeit még közelebb kell
hozni egymáshoz. A fogyasztónak joga
van olyan jó minőségű terméket vásárolni,
mely tökéletesen megfelel a közegészségügyi kívánalmaknak. Az EU élelmiszer-biztonsági és állat-egészségügyi politikájának
kudarca volt a 90-es években és a 21. század első éveiben Európán végigsöprő szájés körömfájás, illetve „kergemarhakór”
(szarvasmarhák szivacsos agyvelőgyulladása – BSE). A járvány megállítására
kereskedelmi embargót vezettek be.

A leginkább szembeszökő példa arra,
hogyan reagálnak az európai intézmények
a közvélemény által felvetett problémákra,
a környezetvédelem. Az emberek felismerték, hogy a szennyezés általános probléma, hogy a természeti kincseket védeni
kell, és hogy mindenkinek joga van a biztonságos és egészséges termékekhez és
életkörülményekhez. Így az Európai Uniónak számos kérdésben cselekednie kellett: közös jogszabályokat kellett hoznia a
légszennyezés megfékezésére, csökkentenie kellett a fluorozott-klórozott szénhidrogének (CFC-k) kibocsátását az ózonréteg védelmében; fejlesztenie kellett a
szennyvízkezelést és a hulladékgazdálkodást; ellenőrizni a vegyszerek felhasználását; csökkenteni a járművek által okozott
zajszintet, és így tovább.

2002-ben a Bizottság olyan reformokat
javasolt, melyek lehetővé tennék Európa
számára, hogy befolyásolják a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályalkotási folyamatát. A Bizottság a hangsúlyt
az élelmiszer-minőségre, a megelőzés
elvére és az állategészségügyre szeretné
helyezni.
Hasonlóképpen az Európai Unió megkezdte a halászati politika reformját, melynek
célja, hogy csökkentse a halászhajóflotta
túlzott méretét, megvédje a halállományt,
illetve pénzügyi segítséget nyújtson a halászati szektort elhagyó embereknek.

A környezetvédelem többet jelent a szigorú jogszabályok meghozatalánál. Az Európai Unió ezért létrehozott környezetvédelmi projekteket, továbbá pénzügyi segítséget ajánlott fel a vállalatoknak és gyáraknak a közösségi környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásához.

Fenntartható fejlődés

2002 augusztusában Johannesburgban
az Egyesült Nemzetek Szervezete szervezésében megtartották a Fenntartható Fejlődés Világ-csúcsértekezletét. Az értekez-

A közösségi politikák eredeti célja az egységes piac támogatása volt. Fokozatosan
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let előkészítése céljából az Európai Tanács
ugyanazon év márciusában Barcelonában
ült össze. A csúcsértekezleten a következő EU-prioritásokat állapították meg: az
Uniónak meg kell teremtenie saját fenntarthatófejlődés-politikáját, példát mutatva
így az egész világ számára. A politikának
magában kell foglalnia a természeti erőforrások védelmét és azok fenntarható kezelését, nemzetközi környezetvédelmi irányítás kialakítását, olyan akciókat, melyek fellendítik Európa technológiai kapacitását;
illetve nagyobb erőfeszítéseket kell tenni
annak érdekében, hogy e technológiák a
fejlődő országokba is eljussanak. A barcelonai Európai Tanács a hivatalos fejlesztési
segély emelését tűzte ki célul, méghozzá a
GNP (bruttó nemzeti termék) 0,7%-ára.

telephelyen: Ispra (Olaszország), Karlsruhe (Németország), Petten (Hollandia) és
Geel (Belgium) összesen kilenc kutatóközpont tartozik.
Ahogy azonban a tudományos és technológiai fejlődés felgyorsult, a Közösség is
arra kényszerült, hogy többet tegyen: azaz
a lehető legnagyobb számú és a lehető
legkülönbözőbb területen dolgozó tudósok és kutatók együttműködését segítse
elő kutatási projektekben. Az Uniónak új
finanszírozási formákat kellett találnia a
kutatók munkájához, valamint új ipari alkalmazásokat az új felfedezésekhez.
Az EU-szintű közös kutatások célja a
nemzeti kutatási programok kiegészítése.
Olyan projektekre összpontosít, melyek az
EU különböző országainak laboratóriumait fogják össze. Olyan területeken finanszíroz alapkutatásokat, mint pl. a szabályozott termonukleáris fúzió (mely a 21. század számára egy potenciális kifogyhatatlan energiaforrás lehetne), a JET (Közös
Európai Tórusz) elnevezésű programon
keresztül. Támogatja továbbá a kutatást,
technológiafejlesztést (KTF) egyes kulcsfontosságú szektorokban, mint az elektronika és számítástechnika, melyek konkurenciája igen nagy Európán kívül.

Az Uniónak óriási kihívásokkal kell szembenéznie. Hogyan lehet a fejlődő országok
számára nélkülözhetetlen gazdasági
növekedést támogatni anélkül, hogy közben károsítanánk a környezetet? Milyennek kellene lennie a vízkészlet-gazdálkodásnak? Hogyan juthatunk hozzá fenntartható energiaforrásokhoz? Hogyan tudnánk megmenteni Afrikát az éhezéstől és
a járványoktól? Ezek olyan problémák,
melyeket jóval hatékonyabban lehet kezelni összehangolt, európai szintű akciókkal,
mint egyéni tagállami kezdeményezésekkel.

2002 júniusában az Unió elfogadta a
2002-2006 közötti időszakra szóló hatodik
KTF keretprogramját. 17,5 milliárdos költségvetésével ez a program Európa-szerte
több ezer kutatót összefogó projektek
egész sorozatát finanszírozza.

Technológiai innováció
Az Európai Unió alapítói helyesen ismerték fel, hogy Európa jövőjének záloga
abban rejlik: meg tudja-e őrizni vezető
szerepét a technológiai versenyben. Felismerték az összehangolt és közösen végzett kutatómunka előnyeit. Így 1958-ban
az EGK mellett megalapították az Európai
Atomenergia-közösséget, az Euratomot.
Az Euratom célja az volt, hogy lehetővé
tegye a tagállamok számára: békés célokra közösen termeljenek nukleáris energiát.
Az Euratomot ellátták egy saját Közös
Kutatóközponttal (KKK), melyhez négy

Célja továbbá a KTF ösztönzése a tagállamokban, illetve az, hogy a tagállamok a
GDP 1,9%-áról a GDP 3%-ára növeljék az
e területre fordított összeget. A keretprogram prioritási területei között megtalálhatók az élettel kapcsolatos tudományok
(genetika és biotechnológia), a súlyos
betegségek kezelése, a nanotechnológiák, a légi neurózis és űrkutatás, a fenntartható energiarendszerek, a globális környezeti változások és az ökoszisztéma.
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6 Az egységes piac
Az egységes piac bevezetését 1993. január 1-jére kiáltották ki, azonban a folyamat
még akkorra sem valósult meg teljes egészében. Miért tartott több mint 40 évig
eddig eljutni, hiszen az EGK területén belül
már 1968 júliusában, 18 hónappal a tervezett határidő előtt teljesen eltörölték a
belső vámokat és kontingenseket? Azért,
mert jóval könnyebb harmonizálni a vámilletékeket, mint harmonizálni az adóztatást. Továbbá mert országonként különböznek a foglalkozásokra vonatkozó szabályok. És mivel a 80-as évek elején tapasztalható rejtett protekcionizmus és a
műszaki szabványok megsokszorozódása
még tovább növelte a piacok feldarabolódását.

A Római Szerződés az Európai Gazdasági
Közösség céljaként a következőket fogalmazza meg: „A Közösség feladata, hogy ...
a Közösség egész területén előmozdítsa a
gazdasági tevékenységek harmonikus fejlődését, a folyamatos és kiegyensúlyozott
gazdasági növekedést, a nagyobb stabilitást és az életszínvonal gyorsabb emelkedését, valamint a tagállamai közötti kapcsolatok szorosabbá tételét.”
E célok elérése érdekében két egymást
kiegészítő eszköz adódott. Az egyik a személyek, javak és szolgáltatások szabad
mozgását az EGK területén belül lehetővé
tevő módszer: a határok megnyitása. A
másik eszköz a közös politikákon és pénzügyi eszközökön keresztül szolidaritás
teremtése a tagállamok között.
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adóztatásának harmonizálása, még nem
jutottak megállapodásra.

Ez a jelenség kevésbé paradox, mint
amennyire annak látszik. A tagállamok
némelyikét súlyosan érintette az 1973-as
és 1980-as kőolajválság következtében
kialakuló gazdasági recesszió. Ezen
országok protekcionista intézkedéseket
hívtak segítségül piacaik megvédéséhez
az egyre növekvő világversennyel szemben.

Az áruk, szolgáltatások, személyek és
tőke szabad mozgásának biztosításával
párhuzamosan a szabad versenyt biztosító szabályozásra is szükség van. E szabályokat az EK-szerződés fektette le. Például a szerződés megtilt minden olyan
vállalkozások közötti megállapodást,
„amelynek célja vagy hatása a közös piacon belüli verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása” (81. cikk). Az EKszerződés továbbá megtiltja „egy vagy
több vállalkozásnak a közös piacon vagy
annak jelentős részén meglévő erőfölényével való visszaélésé”-t (82. cikk).

1985-ben, a Bizottság döntő lépésre szánta el magát: Jacques Delors elnökletével
kiadta a nagy feltűnést keltő „fehér könyvet”. A fehér könyv rávilágít, hogy a kibővített Közösség potenciálisan képes lenne
egy olyan egységes piaccá válni, mely
több mint 300 millió fogyasztót tudna
kiszolgálni. Azonban az is kiderül belőle,
hogy az egységes piac létrehozásának
számos akadálya van: sorban állás a
határok átlépésekor; technikai akadályok
a kereskedelem terén; protekcionizmus a
közbeszerzési szerződések terén… Mindez az ún. „nem Európa költsége” 200 milliárd eurót tett ki.

Az Európai Bizottságnak kulcsfontosságú
szerepe van e szabályok betartatásában.
Bármilyen vállalatot vagy tagállamot büntetéssel sújthat, amennyiben az áthágja
ezeket a rendelkezéseket. A Bizottság hatalma olyan jelentős ezen a területen, hogy
akár be is tilthat egy, az EU-n kívüli vállalatok között köttetett megállapodást,
amennyiben az hatással lehet az egységes
piacra. A Bizottság továbbá ellenőrzi az
„állami támogatásokat” (azaz a tagállami
kormányok által a vállalkozásoknak nyújtott támogatásokat).

A fehér könyv felrázta a tagállamokat.
1986 februárjában a 12 tagállam aláírta az
Egységes Európai Okmányt, mely az egységes piac 1993-ra való megteremtéséhez
szükséges mintegy 270 lépés intézkedéstervezetét és menetrendjét tartalmazta.
Ettől kezdve gyorsan követték egymást az
események. Vállalkozások, szakmák és
szakszervezetek mind gyorsan reagáltak,
és stratégiájukat az új játékszabályokhoz
igazították. Mindennek jótékony hatását
hamarosan érezni lehetett a mindennapokban. Azáltal, hogy számos termék és
szolgáltatás elérhetővé vált, az emberek
szabadon mozoghattak Európában, akár
munka, akár a szabadidő eltöltése céljából.
A mozgásszabadság, a verseny és a gazdasági növekedés immáron visszafordíthatatlan folyamatok. A fizikai, az adó- és
technikai korlátok egymás után szűnnek
meg annak ellenére, hogy kényes területeken, mint például a megtakarítások meg-
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nek, vagy hogy ott egy bizonyos kategóriájú munkát végezzenek. A Bizottság lépéseket tett annak érdekében, hogy elősegítse a munkavállalók mobilitását – azazhogy például az egy adott EU-tagállamban kiadott diplomákat és képesítéseket
elfogadják az Unió egész területén.

Az eddig megtett út
Összességében az eddig elért eredményekkel elégedettek lehetünk.
• A közbeszerzéseket liberalizálták,
köszönhetően azon keményebb szabályozásnak, mely átlátható eljárásokat és
szabályszerű ellenőrzést követel meg a
beszállítási és a munkaszerződések
terén.

Összességében elmondható, hogy az
egységes piac minden kétséget kizáróan
létezik és működik, azonban e fejlődő
területen még mindig sok a hiányosság.
Az euró bevezetése jót tett a piac átláthatóságának és a versenynek: 2002. január
1-je óta a fogyasztók euróval a zsebükben
közvetlenül össze tudják hasonlítani az
árakat 12 különböző EU-országban.

• Az adóztatási rendszer területén megszűntek a különbségek azáltal, hogy a
közvetett adóztatás, a hozzáadottértékadó (HÉA) és a fogyasztási adók terén
közös szabályokat vezettek be.
• A tőkepiacokat és a pénzügyi szolgáltatásokat szintén liberalizálták.

A fejlődés nem áll meg

• Lépéseket tettek a biztonsági és a környezetszennyezési nemzeti jogszabályok
harmonizálása terén, illetve általánosabb
értelemben a tagállamok megállapodtak
abban, hogy kölcsönösen elismerik egymás jog-, illetve tanúsítási rendszerét.

Az Európai Unió bevételi forrásának nagy
részét adó szolgáltatóipart liberalizálták,
bár a folyamat nem volt egységes: néhány
szektort gyorsabban liberalizáltak, mint
másokat.
A távközlési piac liberalizálása következtében jelentősen csökkentek az árak.
2001 végén a távolsági hívások átlagosan
11%-kal kerültek kevesebbe, mint 2000ben, és 45%-kal kevesebbe, mint 1998ban.

• A személyek szabad mozgását gátló
akadályokat eltörölték: az EU legtöbb
belső határán eltörölték az útlevélvizsgálatot, a szakképesítéseket pedig kölcsönösen elismerik a tagállamok. Így például ma már, köszönhetően az 1997-ben
elfogadott irányelvnek, egy ügyvéd könynyebben praktizálhat az Unió egész
területén.

Lépések történtek a gáz és elektromos
áram piacán is az egységes piac kialakítására, azonban az energia általában nagyon kényes témának számít. A piacnak biztosítania kell, hogy minden fogyasztó elérhető áron megbízható energiaellátáshoz
jusson hozzá.

• A társasági jogot harmonizálták, a szellemi és az ipari tulajdonról (védjegy és
szabadalom) szóló nemzeti jogszabályokat pedig közelítették egymáshoz a
tagállamok. Mindez lényegesen kedvezőbb környezetet teremtett az ipari együttműködés számára.

2000 novemberében a Bizottság kiadott
egy munkadokumentumot („zöld könyvet”), mely egy egész Európára kiterjedő
energiapolitika főbb irányvonalait fogalmazza meg, mely egy sor energiaforrást
felhasználva biztosítaná az ellátás biztonságát. Amennyiben az EU nem reagál, 2030 éven belül kénytelen lesz energiaigénye

A személyek szabad mozgása azonban
még nem valósult meg teljesen. Még
mindig nagyon sok olyan akadály van,
mely gátolja az embereket abban, hogy
egyik EU-tagállamból a másikba költözze32

70%-át importból fedezni a jelenlegi 50%os aránnyal szemben. Az Unió már jelenleg is kőolajigényének 45%-át közel-keleti
importból, földgázigényének pedig 40%át oroszországi importból fedezi.

utasok türelmetlenségét idézi elő. A
Bizottság azt javasolja, hogy egységesítsék a különböző ATC-rendszereket, és így
teremtsék meg az „egységes európai
égboltot”.

Továbbá, mivel az EU-tagállamok egymástól függenek az energiaellátás szempontjából, közösen elhatározták, hogy a klimatikus változások megfékezése végett
csökkentik az üvegházhatást okozó gázkibocsátást. Az Unió egyik célkitűzése az új
és megújuló energiaforrások (beleértve a
bioüzemanyagot) fejlesztése. Célja, hogy
így 2010-re ezen „tiszta” energiaforrások
hozzájárulási aránya az Unió összes energiaellátásához megduplázódjon, azaz 6%ról 12%-ra nőjön.

A Bizottság és a Parlament nyomására a
postai szolgáltatások piacának liberalizálása is folyamatban van. A postai szolgáltatások liberalizálása része a „közérdekű
szolgáltatások” néven fémjelzett, széles
körű vitának. Az Európai Unióról szóló
szerződés elismeri a közszolgáltatások
fontosságát, amit a piac egymagában
nem képes biztosítani. Mindenkinek joga
van az olyan alapszolgáltatásokhoz hozzájutni, mint a víz, az elektromos áram, az
egészségügyi ellátás és a postai szolgáltatások, méghozzá elérhető áron. Továbbá
ez a hozzáférhetőség alapvető fontosságú
az EU gazdasági és szociális kohéziójához. Az intézmények ezért olyan szabályozást dolgoznak ki, mely biztosítja, hogy ne
legyen ellentmondás az egységes piacon
belül a versenyszabályokban, illetve biztosítja, hogy a közérdekű szolgáltatás ellátása magas szinten maradjon. Mindez szerves részét képezi az Unió azon törekvésének, hogy polgárai számára egyedülálló
modelltársadalmat hozzon létre.

Az energiatakarékosság egyik fő, illetve a
környezetvédelem fontos útja a közlekedéspolitikán keresztül vezet. Jelenleg az
európai áruszállítás 50%-a, a személyszállítás 80%-a a közutakon történik. A
közúti szállítás nemcsak energiaigényes,
hanem közlekedési fennakadásokat is
okoz, illetve szennyezi a környezetet.
Egyes városi térségekben a közlekedés
túlzsúfolt, a légszennyezettség pedig
ijesztő szinteket ér el. Az Unió a közutak
tehermentesítésével próbálja orvosolni a
problémát, méghozzá úgy, hogy nagyobb
mértékben vonja be a vasúti, illetve a belvízi közlekedést. Az Uniónak olyan közlekedéspolitikára van szüksége, mely mind
a személyi, mind az áruforgalom terén
nagyobb mobilitást biztosít a határmentes
egységes piacon belül. E célból lényeges,
hogy a vasúti közlekedést liberalizálják
Európában. Ez azt jelenti, hogy harmonizálni kell azon technikai előírásokat,
melyek az európai vasúti hálózatok használatát szabályozzák, továbbá hozzáférést
kell biztosítani a versengő szállítóknak a
nemzeti vasúthálózatokhoz. A légi közlekedés is fejlesztésre szorul. Naponta
25 000 repülőgép szeli át Európa egét, és
egy egész sor nemzeti légiforgalom-irányító (angol röv.: ATC) rendszer ellenőrzi útjukat. Mindez torlódást, késedelmet és az

Az egységes piac kiteljesítésére törekvő
munka ma a szolgáltatási ágazatra összpontosít, mely ágazat hosszú időn keresztül a nemzeti szolgáltatók privilégiuma
volt. A szolgáltatási ágazatok megnyitása
a verseny előtt segíthet a munkahelyteremtésben, illetve az európai gazdaság
megerősítésében.
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7 Gazdasági és monetáris unió –
és az euró
unió terén. Az euró továbbá jóval tisztább
értelmet adott az EU polgárainak a közös
európai identitás igazi jelentéséről. Euróval
a zsebükben az emberek az Európai Unió
nagy részén pénzváltás nélkül utazhatnak
és vásárolhatnak.

2002. január 1-je óta több mint 300 millió
európai polgár használja az eurót napi
rendszerességgel. Csupán tíz év kellett
ahhoz, hogy a közös európai valuta elvét
rögzítő Maastrichti Szerződéstől (1992.
február) eljussunk arra a pontra, hogy az
euróbankjegyeket és pénzérméket 12 EUországban használják. Egy ilyen, a világon
egyedülálló folyamat végrehajtásához tíz
év nagyon is rövid időnek számít.

De mikor is vetődött fel a közös európai
valuta ötlete? 1970-ben az ún. Werner-jelentés (mely nevét Luxemburg akkori
miniszterelnöke után kapta) a hat EGKország gazdaságának és pénznemének
közelítését javasolta. Az első erre utaló
lépésre azonban csak 1979 márciusában
került sor, amikor is felállították az Európai
Monetáris Rendszert (EMR). Az EMR célja

Az euró olyan nemzeti valutákat váltott fel,
melyek számos országban évszázados
szimbólumnak, illetve a nemzeti szuverenitás jelképeinek számítottak. Az átállás
jelentős előrelépést jelentett a gazdasági
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kenteni kell a kamatokat, a költségvetési
hiány nem lépheti túl a GDP 3%-át, az
államadósságok nem léphetik túl a GDP
60%-át, a valutaárfolyamot stabilizálni
kell.

az volt, hogy csökkentse a tagállamok
valutái közötti árfolyam-ingadozást. A
rendszer a nemzeti valuták között 2,25%
és 6% közötti ingadozási sávot engedélyezett. Az EMR működését azonban
gyengítette az USA-dollár instabilitása,
illetve néhány, a nemzetközi feszültségek
időszakában spekulációnak áldozatul
esett valuta gyengesége.

A szerződéshez csatolt jegyzőkönyvben
Dánia és az Egyesült Királyság fenntartotta a jogot arra, hogy ne lépjen be az EMU
harmadik fázisába (azaz ne csatlakozzon
az eurózónához), attól függetlenül, hogy
teljesíti a kritériumokat. Ezt nevezzük a
„kívül maradás” jogának. Dánia egy referendumot követően bejelentette, hogy
nem kíván belépni az eurózónába. Svédország hasonlóképpen nyilatkozott.

Az egységes piac kiteljesedésével párhuzamosan a stabil monetáris térség megteremtése iránti igény egyre növekedett.
Logikusnak tűnt következésképpen, hogy
az 1986-ban aláírt Egységes Európai
Okmány magában foglalja az európai gazdaságok konvergenciájának, illetve a nemzeti valuták közötti árfolyam-ingadozás
csökkentésének szükségességét. Hiszen
hogyan is működhetne a személyek, áruk
és a tőke szabad mozgásán alapuló egységes piac, ha a nemzeti valuták bármikor
leértékelődhetnek? Valamely valuta leértékelése méltánytalan versenyelőnyt jelenthet, így a kereskedelmen belül torzuláshoz
vezethet.

Mivel az infláció rontja a gazdaság versenyképességét, aláássa az emberek
bizalmát, és csökkenti vásárlóerejüket,
szükségessé vált a közös valuta stabilitását biztosítani. Ezért létrehoztak egy független szervezetet, a frankfurti székhelyű
Európai Központi Bankot (EKB), mely azt
kapta feladatul: oly módon állapítsa meg a
kamatokat, hogy az euró értéke ne változzon.

1989 júniusában a madridi Európai Tanácson a Bizottság elnöke, Jacques
Delors tervet és menetrendet terjesztett
elő a Gazdasági és Monetáris Unió (angol
röv.: EMU) megteremtésére. E tervet
később az 1992 februárjában aláírt Maastrichti Szerződés rögzítette. A szerződés
egy sor olyan kritériumot állapított meg,
melyet minden tagállamnak teljesítenie
kell, amennyiben be kíván jutni az EMUba. E kritériumok a következő gazdasági
és pénzügyi feltételeket szabták meg:
csökkenteni kell az inflációs rátát, csök-

1997 júniusában Amszterdamban az Európai Tanács két fontos állásfoglalást fogadott el.
• Az első az ún. Stabilitási és Növekedési
Paktum, mely kötelezi az érintett államokat, hogy betartsák a költségvetési
fegyelmet. A költségvetési fegyelem
betartását kölcsönösen ellenőrzik az
államok, ami megakadályozza, hogy
bárki túlzott mértékű deficitet halmozzon fel.
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és megszilárdította azt. A tőzsdekrízis, a
terrortámadások és az iraki háború által
felbolydult világpolitikai helyzet ellenére az
euróövezet a befektetők és a fogyasztók
által igényelt stabilitás és megjósolhatóság állapotát képes volt fenntartani. Az
európai polgárok bizalma az euróban látványosan megnőtt azáltal, hogy sikeresen
és váratlanul gyorsan bevezették az európénzérméket és -bankjegyeket 2002 első
felében. Az emberek nagyra értékelik,
hogy könnyebben tudnak vásárolni, hogy
ma már Európa különböző országaiban
közvetlenül össze tudják hasonlítani az
árakat.

• A második állásfoglalás a gazdasági
növekedést érintette. Az állásfoglalás
kimondja, hogy a tagállamok és a Bizottság szorosan elkötelezi magát amellett,
hogy a foglalkoztatás biztosításának
problémája továbbra is az EU egyik központi témája marad.
1997 decemberében Luxembourgban az
Európai Tanács egy újabb állásfoglalást
fogadott el, mely a gazdaságpolitikák
koordinálásáról szólt. Az állásfoglalás tartalmazta azt a fontos határozatot, miszerint
„az eurózónához csatlakozó tagállamok
miniszterei kötetlen találkozókat tarthatnak
az egységes valuta alkalmazása következtében rájuk háruló különleges felelősségből fakadó kérdések megvitatására”. A
Tizenötök állam- és kormányfői így egy, a
tagságot erősítő folyamatot indítottak el,
mely az eurót elfogadó országokat a gazdasági, a költségvetési, a szociális és az
adópolitikáikban még szorosabban összekovácsolhatja a monetáris unión túlmenően.

Az euró a világ második legfontosabb
valutája lett. Az USA-dollár mellett egyre
többet használják az eurót a nemzetközi
tranzakciók során, illetve tartalék valutaként. Az euróövezeten belüli országok
pénzügyi piacai között felgyorsult az integráció azáltal, hogy már nemcsak tőzsdeügynökségek, hanem értéktőzsdék is egyesülnek. A pénzügyi szolgáltatások
terén az EU 2005-ben kíván cselekvési
tervet végrehajtani.

Az EMU folyamatos megvalósítása megkönnyítette az egységes piac megnyitását,
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LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE AZ EURÓ FELÉ
1992. február 7.: aláírják a Maastrichti Szerződést
Az Európai Unióról és a Gazdasági és Monetáris Unióról (EMU) szóló szerződést 1991
decemberében fogadják el Maastrichtban, 1992 februárjában írják alá, és 1993 novemberében lép életbe. A szerződés értelmében azokban az országokban, melyek megfelelnek a gazdasági követelményeknek, a nemzeti valutákat felváltja a közös európai valuta.
Az ún. „maastrichti kritériumok” közül a legfontosabb az volt, hogy hosszabb időszakon
keresztül az ország költségvetési deficitje nem haladhatja meg a bruttó hazai termék
(GDP) 3%-át. Továbbá az államadósság nem haladhatja meg a GDP 60%-át. A kritériumok tartalmazzák továbbá a hosszú távú ár-, a kamat-, illetve az érintett valuták közötti árfolyam-stabilitás kritériumát.

1994. január: felállítják az Európai Monetáris Intézetet
Felállítják az Európai Monetáris Intézetet (EMI), új eljárásokat vezetnek be a tagállamok
gazdaságainak ellenőrzésére, illetve a gazdasági konvergencia segítésére.

1997. június: Stabilitási és Növekedési Paktum
Az amszterdami Európai Tanács elfogadja a Stabilitási és Növekedési Paktumot, illetve az
új árfolyam-mechanizmust (az újjászületett EMR-t), melynek az a célja, hogy az euró és
az euróövezeten kívüli EU-országok valutái közötti árfolyam stabilitását biztosítsa. Az
európénzérmék „európai” oldalának kinézetéről szintén megállapodás születik.

1998. május: tizenegy ország csatlakozhat az euróövezethez
Az Unió politikai vezetői 1998. május 1-jétől 3-ig tartó brüsszeli ülésükön úgy döntenek,
hogy 11 EU-ország felel meg az eurózónához való csatlakozáshoz felállított kritériumoknak. Bejelentik a résztvevő országok valutái közötti végleges árfolyamokat.

1999. január 1.: megszületik az euró
1999. január 1-jén az eurózónához csatlakozó 11 ország valutája megszűnik, és felváltja
őket az euró, mely ettől kezdve Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Hollandia,
Írország, Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália és Spanyolország közös
valutája. (Görögország csak 2001. január 1-jén csatlakozik a fent említett országokhoz.)
Az Európai Központi Bank (EKB) felváltja az Európai Monetáris Intézetet (EMI); ettől kezdve az EKB felelős az euróban meghatározott és végrehajtott monetáris politikáért. 1999.
január 4-én megkezdődnek az átváltási műveletek euróban, az átváltási árfolyam körülbelül a következő: 1 euró = 1,18 USA-dollár. Ezzel megkezdődik az átmeneti időszak,
mely egészen 2001. december 31-ig tart.

2002. január 1.: bevezetik az európénzérméket és -bankjegyeket
2002. január 1-jén forgalomba kerülnek az euróérmék és -bankjegyek. Ezzel kezdetét
veszi az az időszak, melynek során a nemzeti valuták pénzérméit és bankjegyeit kivonják
a forgalomból. Az átmeneti időszak 2002. február 28-án fejeződik be. Ettől kezdve csak
és kizárólag az euró a hivatalos fizetési eszköz az eurózóna országaiban.
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8 Egy tudásalapú társadalom felé
nyabbá és termelékenyebbé tette. 1995 és
2001 között az USA éves gazdasági növekedése átlagosan 3,6% volt, ami jóval
megelőzte az ugyanezen időszakban
Európában elért éves átlagos 2,4%-os
növekedést. Európában az egy főre jutó
GDP csupán 69%-a az Egyesült Államokban mért adatnak, az átlagos munkatermelékenység pedig csupán 78%-a.

A 20. század utolsó évtizedében két fontos folyamat kezdte megváltoztatni a gazdaságot és a mindennapi életet a világ
minden részén, beleértve Európát is. Az
első a globalizáció: azáltal, hogy a gazdaságok mindenütt egyre inkább függenek
egymástól, megszületett a „globális gazdaság”. A másik nagy változást a technológiai forradalom hozta: megérkezett az
Internet és az új információs és kommunikációs technológiák.

2000-re az Unió vezetői már tisztában voltak azzal, hogy az uniós gazdaságnak
reformokra van szüksége ahhoz, hogy az
Egyesült Államokkal, illetve más jelentős
versenytársakkal szemben versenyképes
tudjon maradni. A 2000 márciusában
Lisszabonban ülésező Európai Tanács egy

A technológiai forradalom megszületése
az Egyesült Államokhoz köthető, mely
egyben ennek első számú haszonélvezője
is lett. Az interneten keresztül történő
üzletkötés az amerikai vállalatokat hatéko-
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túrához. Más szóval biztosítani kell a felhasználók számára, hogy képesek legyenek hangjelzést, adatot vagy videoképeket
küldeni nagy sebességű hálózatokon vagy
műholdas kapcsolaton keresztül, továbbá
biztosítani kell őket arról, hogy üzeneteik
nem hozzáférhetőek jogosulatlanok számára.

új és ambiciózus célt tűzött ki az Unió számára: az Uniót „a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává kell tenni, mely több és jobb
munkahely teremtésével és nagyobb szociális kohézióval képessé válik a növekedés
fenntartására”.
Az EU vezetői megállapodtak továbbá az e
célok eléréséhez szükséges részletes
stratégiában. A „lisszaboni stratégia”
néven ismert program a kutatás, az oktatás, a képzés, az internet-hozzáférés és az
on-line tranzakciók területét fedi le. Tartalmazza továbbá az európai szociális védelmi rendszerre vonatkozó reformokat. Az
európai szociális rendszerek Európa legnagyobb vívmányai közé tartoznak: lehetővé teszik társadalmaink számára, hogy a
változásokat a lehető legkevesebb sérelemmel éljék át. Azonban e rendszereknek
fenntarthatóaknak kell lenniük azért, hogy
a jövő generációi is profitálhassanak belőlük.

Még sokat kell tenni azért, hogy Európa
teljes digitális potenciálját ki tudjuk használni, illetve, hogy a vállalkozások és a
polgárok hozzáférhessenek alacsony költségű, de világszínvonalú kommunikációs
hálózatokhoz és az on-line szolgáltatások
széles köréhez. El kell érni például, hogy
az Európai Unió összes iskolájában legyen
internet-hozzáférés, a tanárokat pedig
képezni kell, hogy tudják azt használni.
Szükség van olyan közösségi jogszabályokra, melyek az elektronikus kereskedelmet, illetve olyan területeket, mint a szellemi tulajdonjog, az elektronikus fizetés és a
pénzügyi szolgáltatások on-line értékesítése szabályozzák.

Az Európai Tanács minden tavasszal
összeül, hogy a lisszaboni stratégia megvalósítása irányába tett lépéseket értékelje.

A lisszaboni célkitűzések egyike az „Európai Kutatási Térség” megvalósítása. Az
Európai Kutatási Térség kialakítása magában foglalná egy nagy sebességű, Európát átszelő hálózat kialakítását az európai
egyetemek, kutatóintézetek, tudományos
könyvtárak és fokozatosan az iskolák között elektronikus tudományos kommunikáció céljából. Továbbá lépéseket tettek
annak érdekében, hogy a kutatás területén dolgozók elől elháruljanak az Európán
belüli mobilitási akadályok. Ezzel egy időben olyan kezdeményezések szükségesek, melyek a világ legképzettebb tudósait Európába vonzzák, illetve maradásra
késztetik őket.

A Tanács kérésére a Bizottság előterjesztette az „e-Európa 2005” cselekvési tervet, melynek célja, hogy az Európai Unióban növelje az internetfelhasználás mértékét. 2005-re Európának rendelkeznie kellene egy modern, on-line elérhető közszolgálati tájékoztatási rendszerrel, mely
magában foglalja a kormány-, képzési és
egészségügyi szolgáltatásokat. A felhasználóknak mindenütt hozzáférést kell biztosítani, méghozzá versenyképes árakon,
egy biztonságos „széles sávú” infrastruk-
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Végül a lisszaboni stratégia az egyik legérzékenyebb európai problémát is felveti: az
európai lakosság elöregedését, illetve
annak súlyos hatásait a foglalkoztatásra,
valamint Európa szociális biztonsági és
nyugdíjrendszerének finanszírozására.
A munkaerőpiacot alacsony foglalkoztatás
jellemzi, különösen igaz ez a nőkre és az
idősebbekre. Ezzel egy időben a tartós
munkanélküliség az Unió bizonyos területein helyi jelleget mutat, míg a tágabb értelemben vett munkanélküliség mértéke
régióról régióra változhat.

A kis- és középvállalkozások (KKV)
alkotják az európai gazdaság gerincét.
Versenyképességüket és dinamizmusukat
azonban túl gyakran gátolja az országról
országra változó korlátozó szabályzás. A
lisszaboni stratégia előirányozza egy charta létrehozását, mely a kisvállalkozások
támogatását célozza oly módon, hogy a
csúcstechnológiát használni kívánó vállalkozásokat a kezdéshez szükséges összeg
rendelkezésre bocsátásával támogatja.
Az egyik legfontosabb EU-prioritás az EU
fő értékeinek, azaz az emberekbe, illetve
a képzésbe való befektetésnek az ösztönzése. Az Európai Unió tisztában van az
oktatás és az élethosszig tartó tanulás, a
nyelvtanulás és a műszaki ismeretek fontosságával. A jól képzett munkaerő hiánya
a távközlési és internetszolgáltatások
terén nagy hátrányt jelent Európa számára.

A lisszaboni Európai Tanács tehát azt
célozta meg, hogy a foglalkoztatási rátát a
2000-ben mért átlagos 61%-ról 2010-re
70%-ra emelje, illetve a női foglalkoztatási
arányt 54%-ról 60%-ra emelje ugyanezen
időszakra vetítve. Az európai társadalmak
elöregedése következményeinek megvitatására a Barcelonában 2002 márciusában
megrendezett ülésén az Európai Tanács
felkérte az EU kormányait, hogy csökkentsék „az egyéni korengedményes nyugdíjazás bátorítását és a vállalatok által bevezetett korengedményes nyugdíjaztatást”.
2010-re el kellene érni, hogy „a munkaerőpiacról való kilépéskor jellemző átlagéletkor körülbelül öt évvel emelkedjen az Európai Unióban”.

Az olyan programokon keresztül, mint a
Szókratész, a Leonardo és az Ifjúság Program (angolul: Youth Program), az Európai
Unió arra ösztönzi a diákokat, a tanárokat
és a kutatókat, hogy fedezzék fel Európa
más országait is. Az Unió továbbá folyamatosan dolgozik azon, hogy a bármely
EU-országban eltöltött képzési időt, illetve
képesítést bármely más tagállamban elismerjék.
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9 A polgárok Európája
Így olyan Európa született, melyet egyesek
„technokratának” fémjeleztek, mivel szakértőket, közgazdászokat és köztisztviselőket hívott segítségül. És bár lehet, hogy ez
az Európa technokrata, az eredeti elképzelés sosem vált volna valóra, ha az európai intézmények politikai akarata nem
támogatta volna azt.

Ha „Európáról” beszélünk, vajon az
emberek vagy az üzlet Európáját értjük
alatta? Az európai egyesülési folyamat az
EU alapító atyáinak politikai víziójával
vette kezdetét. Legfontosabb törekvésük
annak biztosítása volt, hogy háború soha
többé ne pusztíthasson Európában úgy,
ahogy az az elmúlt évszázadokban többször is előfordult. A lehető leghatékonyabb
és legstabilabb Európa megteremtésére
törekedve az alapítók pragmatikus megközelítést alkalmazva az európai szolidaritást gyakorlati területeken kívánták megteremteni: így a szén- és acéltermelés területén, az egységes piac területén, a a
mezőgazdasági politika, a versenypolitika
stb. területén.

Európa a mindennapokban
Az alapszerződésekben megfogalmazott
célkitűzések nagy része mára megvalósult. A régi szabályok és megszorítások, a
fiskális megszorítások és a vámsorompó,
melyek egykoron korlátozták a polgárok
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uniós tagállamok elfogadtak egy irányelvet, mely létrehozta a felsőoktatási oklevelek kölcsönös elismerési rendszerét. Ez az
irányelv érvényes minden, legalább három
éven át tartó egyetemi képzésre, és a
nemzeti oktatási és képzési rendszerek
közötti kölcsönös bizalomra épít.

tevékenységét Európában, és gátolták az
áruk, a tőke és a szolgáltatások szabad
mozgását, már mind a múlté. Bár nem
mindig vagyunk tudatában, a hétköznapokban mindannyian élvezzük az egységes
piac előnyeit: hiszen áruk és termékek széles skálája vált hozzáférhetővé; a versenyhelyzet következtében alacsony szinten
maradnak az árak; olyan politikák kerültek
kidolgozásra, melyek védik a fogyasztót és
a környezetet; a műszaki szabványok harmonizációja is egyre jobban halad.

Így az európai polgárok legelső joga tehát
az Unió területén belül a szabad mozgáshoz, munkavállaláshoz és tartózkodáshoz
való jog. A Maastrichti Szerződés e jogot
belefoglalta az uniós polgárságról szóló
fejezetébe.

Ezzel párhuzamosan az Európa periferikus
területein élő embereket segítik az olyan
strukturális alapok, mint például az Európai Regionális Fejlesztési Alap. Az európai
gazdák évtizedek óta részesülnek az
EMOGA (Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap) által nyújtott ártámogatási rendszerben.

A közhatalmi szervek (rendőrség, fegyveres erők, külügy) előjogai által lefedett területeket kivéve az egészségügyi szolgáltatások, az oktatás és más közszolgáltatás
bármely uniós állampolgár számára nyitottak. Így hát mi volna természetesebb, mint
alkalmazni egy brit tanárt angoltanítás
céljából Rómában, vagy arra bátorítani egy
frissdiplomás franciát, hogy közszolgálati
pályával kísérletezzen Belgiumban?

Az EU költségvetési kiadásainak szinte
teljes összegét, mely 2003-ban körülbelül
100 milliárd eurót tett ki, olyan intézkedésekre fordítják, amelyek hatással vannak
az európai polgárok mindennapjaira.

Az európai polgár azonban jóval több,
mint egyszerű fogyasztó vagy mint gazdasági vagy társadalmi szereplő. Az európai
polgár az Európai Unió állampolgára, és
mint ilyen különleges politikai jogokkal
rendelkezik. A Maastrichti Szerződésnek
köszönhetően az Unió minden állampolgára – nemzetiségétől függetlenül –
választójoggal rendelkezik, és választható
a helyhatósági és az európai parlamenti
választásokon abban a tagállamban, ahol
él. Az uniós polgárság intézményét az
Amszterdami Szerződés 17. cikke rögzíti:
„Uniós polgár mindenki, aki valamely tagállam állampolgára.” „Az uniós polgárság
kiegészíti, és nem helyettesíti a nemzeti
állampolgárságot.”

Amint a Római Szerződés 1958-ban életbe lépett, az európai jogalkotók olyan jogszabályok
megalkotásába
kezdtek,
melyek biztosítják a munkaerő szabad
mozgását, a szolgáltatásnyújtás szabadságát és a szabadfoglalkozású munkavállalók letelepedési jogát. Minden EU-polgár, nemzetiségétől függetlenül, az Unió
területén belül bárhol kereshet munkát. A
nemzetiségi alapú megkülönböztetés
tilos. Az EU-irányelvek harmonizálták a
szabadfoglalkozású munkavállalást szabályozó jogszabályokat az Unió területén
belül azért, hogy az orvosok, ügyvédek,
ápolónők, állatorvosok, kémikusok, építészek, biztosítási ügynökök stb. képesítéseit az EU bármely országában elfogadják.

Alapvető jogok
Azonban még mindig számos olyan tevékenység maradt, melyek a különböző tagállamokban különböző jogszabályok alá
tartoztak. Ezért 1998. december 21-én az

Az Amszterdami Szerződés előrelépést
jelent az alapvető jogok megerősítése
terén. Bevezet egy olyan eljárást, melynek
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A charta szorgalmazza továbbá a férfiak
és nők közötti egyenlőséget, és bevezet
újfajta jogokat, mint például az adatvédelemhez való jog, az eugenetikai tevékenységek és az emberi lények klónozásának tiltása, a gyermekek és az idősek
jogai, illetve a megfelelő közigazgatási
bánásmódhoz való jog.

révén bármely tagállam tagsága felfüggeszthető, amennyiben az megsérti az
uniós polgárok alapvető jogait. Kiterjeszti
továbbá a megkülönböztetésmentesség
elvét, amely így már nemcsak a nemzetiségeket érinti, hanem a nemi, faji, életkoron és szexuális preferencia alapján törénő
megkülönböztetésre is vonatkozik. A szerződés tovább erősíti a férfiak és nők közötti egyenlőség elvét.

A „polgárok Európája” egy olyan politikai
forma felé mutat, melynek részletei még
kidolgozásra szorulnak. Milyen értékeket
és célokat lesznek készek megosztani
egymással a 25 tagállamból álló Európai
Unió polgárai?

Végül az Amszterdami Szerződés tovább
növeli az átláthatóságot a politikák terén,
és nagyobb hozzáférést biztosít a polgárok számára az európai intézmények hivatalos dokumentumaihoz.
Az Európai Uniónak a polgári jogok iránti
elkötelezettsége további megerősítésre talált
2000 decemberében Nizzában, amikor
ünnepélyesen bejelentették az Európai
Unió alapjogi chartáját. A chartát a nemzeti és az európai parlament tagjaiból, továbbá
a nemzeti kormányok és a Bizottság egyegy tagjából álló Konvent dolgozta ki. Hat
fejezetben – „Méltóság”, „Szabadságok”,
„Szolidaritás”, „Egyenlőség”, „Polgári jogok”
és „Igazság” – és 54 cikken keresztül határozza meg az Európai Unió alapvető értékeit,
illetve az uniós polgárok polgári, politikai,
gazdasági és szociális jogait.

Európa egyet jelent a kultúrával
és az oktatással
Az európaiság és az összetartozás érzését
nem lehet mesterséges úton előállítani.
Csak és kizárólag a közös kulturális tudatosságból építkezhet. Európának ezért
most már nemcsak a gazdaságra, hanem
a kultúrára is oda kell figyelnie.
Az első lépések az EU oktatási és képzési
programjait tartalmazzák, mint például a
diákmobilitást elősegítő Erasmus-program, a technológiaoktatást és -képzést
támogató Comett-program, illetve az idegen nyelvek elsajátítását támogató Lingua-program. Több mint egymillió diák
tanulhatott külföldön az Erasmus programnak köszönhetően.

Az első cikkek az emberi méltósághoz, az
élethez való jogról, a személyi integritáshoz való jogról, a szólásszabadságról és a
lelkiismereti szabadságról szólnak. A szolidaritásról szóló fejezet, innovatív módon,
a szociális és gazdasági jogokat együttesen tárgyalja, így idetartozik:

• a magánélet és a munka összeegyeztetéséhez való jog;

Az Európai Unió azt a célt tűzte ki maga
elé, hogy diákjainak 10%-a egy évet töltsön valamely más európai országban a
felsőoktatás keretein belül. E cél elérése
érdekében még több EU-s pénzt kell
befektetni az oktatási politikába. A „Szókratész”, a „Leonardo da Vinci” és az
„Ifjúság” programoknak köszönhetően
további fejlődés várható ez irányban.

• az egészségügyi ellátáshoz, a szociális
biztonsághoz és a szociális segélyhez
való jog szerte az Európai Unióban.

A televízió határok nélkül irányelv a tévénézőknek jobb hozzáférést biztosít az
Európában előállított televíziós progra-

• a sztrájkjog;
• a munkavállalók információhoz, konzultációhoz való joga;
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hiteles európai politikai pártokat hoz létre,
és nagyobb beleszólást enged az európai
polgároknak a politikák kidolgozásába a
civil szervezeteken és egyéb önkéntes
szervezeteken keresztül.

mokhoz: az európai műsorterjesztők programjaikban kötelesek egy bizonyos százalékban európai programokat műsorra
tűzni. Az irányelv bevezet komolyabb
intézkedéseket, melyek a fiatal tévénézők
védelmét, a független műsorkészítők által
készített programok támogatását érintik,
és amelyek a televíziós reklámozás és a
televíziós értékesítés terén fektetnek le
szabályokat.

Az európénzérmék és -bankjegyek 2002.
január 1-jén történő bevezetésének hatalmas pszichológiai hatása volt. A legtöbb
európai polgár ma már bankszámláját
euróban vezeti, s vásárlásait bárhol végezheti, hiszen, mivel az árak szinte mindenütt euróban vannak megadva, az árakat
össze tudja hasonlítani. A Schengeni Megállapodásnak köszönhetően az EU-tagállamok közötti határok nagy részén az
ellenőrzést eltörölték, és ez már önmagában is azt az érzést nyújtja az európai
embereknek, hogy egy egységes, földrajzilag összetartozó térség polgárai. A
schengeni térség az új országok csatlakozásával tovább fog nőni.

A 2000–2004 közötti időszakra szóló „Kultúra 2000” keretprogram célja a programkészítők, a támogatók, a műsorterjesztők, a
hálózatok és a kulturális intézetek közötti
szorosabb együttműködés megteremtése.
A „MEDIA+” programot (2001–2005) az
audiovizuális ipar támogatására hozták
létre. Az európai televíziós program- és
filmkészítés jelenleg lemaradásban van az
Egyesült Államokkal szemben. A MEDIA+
célja e hiány pótlása, illetve az európai filmek és programok európai terjesztésének
ösztönzése.

Azért, hogy a polgárok közelebb érezzék
magukat az Unióhoz, az Európai Unióról
szóló szerződés megalkotta az Ombudsman intézményét. Az Ombudsmant az
Európai Parlament választja, megbízatásának időtartama megegyezik a Parlamentével. Feladata az EU intézményei és
szervei ellen benyújtott panaszok kivizsgálása. Bármely uniós polgár, továbbá bármely uniós tagállam területén élő személy
vagy ott található szervezet élhet a
panasztétel jogával. Az Ombudsman megpróbálja békés úton elsimítani a konfliktust
a panasztevő és a kérdéses intézmény
vagy szerv között.

Az Európához tartozás érzése
A „polgárok Európája” elképzelés még
nagyon új. Ahhoz, hogy valósággá váljon,
többek között arra is szükség lesz, hogy
az emberek magukénak érezzék a közös
európai identitást kifejező szimbólumokat.
Olyan szimbólumokat például, mint az
európai útlevél (1985 óta használatos), az
európai himnusz (Beethoven Örömódája)
és az európai zászló (12 aranycsillagból
álló kör, kék háttérrel). Az EU-jogosítványt
1996-ban vezették be a tagállamok.

Egy további fontos kapocs a polgárok és az
uniós intézmények között az a jól bejáratott
parlamenti gyakorlat, hogy bármely, az
uniós tagállamok területén tartózkodó személy petíciót nyújthat be a Parlamentnek.

1979 óta az Európai Parlamentet közvetlen
általános választással választják. Mindez
az európai egyesülési folyamatnak jóval
nagyobb demokratikus legitimitást kölcsönöz, mivel azt közvetlenül az emberek
akaratával kapcsolja össze. Európának
további demokratikus intézkedésekre van
szüksége, melyek elérhetők azáltal, hogy
nagyobb szerepet ad a Parlamentnek,

„Nem államok közötti koalíciót alkotunk,
hanem polgárok közötti uniót” – mondta
Jean Monnet 1952-ben. A jelenkor legnagyobb kihívása az Unió számára ma az
európai közvélemény támogatásának megnyerése az európai integráció ügye mellett.
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10 Szabadság, biztonság és a jog
érvényesülése
E területen ugyanis az Európai Gazdasági
Közösség létrejöttekor az uniós fellépés
nem szerepelt a napirenden. A Római
Szerződés 3. cikke szerint a Közösségnek
intézkedéseket kell hoznia „a személyek
belépéséről és mozgásáról”. Az idő előrehaladtával azonban világossá vált, hogy a
mozgás szabadságának jogával együtt jár
az, hogy az uniós polgárok az Unió területén bárhol ugyanazt a védelmet és a bíróság elé való jutás ugyanazon jogait élvezzék. Ezért az eredeti szerződéseket módosították: először az Egységes Európai
Okmánnyal, majd a Maastrichti és az
Amszterdami Szerződéssel.

Az európai polgároknak az Európai Unió
területén bárhol joguk van szabadságban,
az üldöztetéstől vagy az erőszaktól való
félelem nélkül élni. A nemzetközi bűnözés
és a terrorizmus továbbra is az Európát
napjainkban a legérzékenyebben érintő
kérdések közé tartozik, s az általuk jelentett kihívások uniós szinten közös fellépésre szólítanak fel.
Mára világossá vált: az Európai Unió nem
nélkülözheti tovább a bel- és igazságügyi
politikát – különösen most nem, amikor a
bővítéssel új távlatok nyílnak meg az Európa belső biztonságát érintő kérdések
terén.
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Az Európai Unió területén utazók életét
megkönnyítő egyik legfontosabb döntésre
1985-ben került sor, amikor Belgium, Franciaország, Németország, Luxemburg és
Hollandia kormányai a kis luxemburgi
városban, Schengenben egy olyan egyezményt láttak el kézjegyükkel, melynek értelmében a személyek ellenőrzését –
állampolgárságtól függetlenül – eltörölték
a közös határátkelőkön, az EU-n kívüli
országokkal közös határokon végzett
ellenőrzéseket összehangolták, és közös
vízumpolitikát vezettek be.

A mozgás szabadsága
Az Unió területén való mozgás személyi
szabadsága komoly biztonsági kérdéseket
vet fel a tagállamok számára, mivel az
Unió legtöbb belső határán megszűnt az
ellenőrzés. Ezt ellensúlyozandó az Unió
külső határain viszont fokozni kell a biztonsági intézkedések számát. És mivel az
Unióban a mozgás szabadsága a bűnözőkre is érvényes, az uniós tagállamok
rendőri erőinek és igazságügyi szerveinek
közösen kell fellépniük a nemzetközi
bűnözés ellen.

Ezzel megszületett a schengeni térség
néven ismert, belső határok nélküli terület.
Az Unió külső határain az uniós polgárok
útlevelük vagy személyi igazolványuk felmutatásával kelhetnek át.

A szabadságnak, a biztonságnak és a jog
érvényesülésének fogalma szorosan
összetartozik. Hiszen mit ér a szabadság,
ha az emberek nem élhetnek biztonságban, és egy olyan igazságügyi rendszer
oltalma alatt, amelyhez valamennyien
egyenlő esélyekkel fordulhatnak.

Azóta az 1985-ös Schengeni Megállapodás, az azt végrehajtó 1990-es egyezmény
és az összes, e megállapodásokkal összefüggő jogszabály és törvény az uniós alapszerződések szerves részét képezi, és a
schengeni térség határai fokozatosan kitolódtak. 2001 márciusa óta Izland és Norvégia, illetve 13 uniós tagállam (Ausztria,
Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország és Svédország) teljes
egészében átvette a schengeni szabályokat.

1999. október 15–16-án az Európai Tanács
egy soron kívüli konferenciát tartott a finnországi Tamperében, melynek napirendjén
a bel- és igazságügyi együttműködés szerepelt. Az Unió vezetői ellenvetés nélkül
elfogadták azt a cselekvési tervet, amely
2004-ig közel 60 lépésben vázolta fel az
Unió útját egy „szabadságon, biztonságon
és a jog érvényesülésén alapuló térség”
létrejöttéig. Az Európai Bizottságra hárult a
feladat, hogy egy ún. „eredményjelző táblán” (scoreboard) kövesse nyomon az
Unió fejlődését.

A cél azonban nem valamiféle „európai
erődítmény” létrehozása, hanem az Unió
területére való legális belépés és az Unió
területén való szabad jövés-menés megkönnyítése. Ezzel egy időben az EU elkötelezett a személyeket kizsákmányoló
bűnözői csoportok megfékezése iránt.

A Tamperében napirenden szereplő legfontosabb kérdések a következők voltak:
• közös uniós menekültügyi és bevándorlási politika,
• a jog érvényesülésén alapuló hiteles
európai térség,
• a bűnözés elleni küzdelem Unió-szerte,
• határozottabb külpolitikai fellépés.
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A szervezett bűnözés sajnos még kifinomultabb formákat öltött, miközben alattomos módon beszivárog az európai és
nemzetközi hálózatokba. A terrortámadások egyértelműen megmutatták, hogy a
bűnözés e formája könyörületet nem
ismerve a világon bárhol, bármikor lecsaphat. Ez a jelenség hívta életre a Schengeni Információs Rendszert (SIS), amely
egy komplex adatbázis. Segítségével a
bűnüldöző és az igazságszolgáltatási
szervek egymás között kicserélhetik a
körözött személyekkel és vagyontárgyakkal – pl. ellopott gépjárművek, műtárgyak,
nemzetközi körözés vagy kiadatási
parancs alatt álló személyek – kapcsolatos információkat.

Menekültügyi- és bevándorlási
politika
Európa büszkén vállalja, hogy területén
komoly hagyományai vannak az idegenek
felé irányuló vendégszeretetnek, és annak,
hogy mindig is kész volt menedéket nyújtani a veszélyeztetettség és az üldöztetés
elől menekülőknek. Mára azonban a tagállamok kormányainak szembe kell nézniük
azzal a nyomasztó kérdéssel, hogy
hogyan rendezzék a fokozatosan növekvő
létszámban érkező – legális és illegális –
menekültek helyzetét egy olyan térségben, ahol nincsenek belső határok.
Az uniós kormányok egyetértenek erre
vonatkozó jogszabályaik összehangolásában, hogy ezzel a menedékjog iránti kérelmeket néhány konkrét, Unió-szerte egységesen elfogadott alapelv szerint lehessen
elbírálni. A tamperei csúcson arról is megállapodás született, hogy szükség van egy
közös menekültügyi eljárásra, és hogy a
menedékkérők az Unióban mindenhol
egyenlő bánásmódban részesüljenek. Az
Unióban a bevándorlókat az európai polgárokéhoz hasonló jogok és kötelességek
illetik meg, de ezek mértéke attól függ,
hogy a szóban forgó személy milyen régóta él az Európai Unió területén.

A bűnözők elfogásának egyik leghatékonyabb módja az illegális úton szerzett
vagyon nyomon követése. Ebből az okból,
illetve azért, hogy a bűnözői szervezetek
létrejöttét már csírájában elfojtsa, az Unió
jogszabályokat állított fel a pénzmosás
megelőzésére.
A bűnüldözési szervek közötti együttműködés terén az elmúlt évek messze legkiemelkedőbb eredménye az Europol létrehozása volt. Ezt az uniós szervezetet rendőrök és határőrök alkotják, és feladata a
jog és a törvény védelme az Európai Unió
területén. Az Europol a nemzetközi bűnözés legváltozatosabb formáival veszi fel a
harcot: kábítószer-csempészet, lopott
gépjárművekkel való kereskedelem,
embercsempészet, a nők és gyermekek
szexuális kizsákmányolása, pornográfia,
hamisítás, radioaktív és nukleáris anyagok
csempészete, terrorizmus, pénzmosás és
az euró hamisítása.

Harc a nemzetközi bűnözés
ellen
Ahhoz, hogy a bűnüldözési politika valóban életképes legyen, az Uniónak szüksége van egy olyan rendszerre, amely hatékonyan képes kezelni a bevándorlás kérdését, beleértve a külső határok ellenőrzését és az illegális bevándorlás megelőzését szolgáló eredményes intézkedéseket.
Az embercsempész-hálózatokat működtető és a legkiszolgáltatottabbakat, különösen a nőket és a gyermekeket kizsákmányoló nemzetközi bűnbandák felszámolása nemzetközi szinten is koordinált összefogást igényel.
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nemzetközi jelenség. Ahhoz, hogy az Unió
eredményesen felvehesse vele a harcot,
fokozatosan összehangolja a közös büntetőjogi politikáját. Az EU célja, hogy
közös jogi keretet adva a terrorizmus elleni
harcnak, fokozza polgárainak védelmét és
az e területen folytatott nemzetközi összefogás hatékonyságát.

Útban egy európai igazságügyi
térség felé
Az Európai Unió egyes tagállamaiban jelenleg több mint 15 különböző igazságügyi
rendszer működik egymás mellett. Ha az
ember egy adott országban állampolgárság nélkül él, könnyen találhatják szembe
magukat olyan, családdal vagy munkahelylyel kapcsolatos problémával, mely egy
korántsem barátságos igazságszolgáltatási rendszer hatáskörébe tartozik, s amely
tovább nehezíti mindennapi életét. Amenynyiben az Unió célja, hogy a személyek
szabadon utazhassanak az uniós határokon belül, és bárhol fordulhassanak az
igazságszolgáltatáshoz, akkor jogi rendszerének is alkalmazkodnia kell az emberek életének megkönnyítésével, nem pedig
megnehezítésével.

1997-ig a menedékjogi és bevándorlási
kérdések, a külső határok ellenőrzése
(vízum), valamint a polgári és kereskedelmi ügyekben való igazságügyi együttműködés mind-mind az uniós kormányok
közötti közvetlen együttműködés égisze
alá tartozott. Az Amszterdami Szerződéssel azonban e kérdéskörök a kormányközi
együttműködés területéről „közösségi”
hatáskörbe kerültek, s a jól bevált és kipróbált „közösségi módszer” segítségével
sokkal eredményesebben kezelhetők.
Azonban e változtatásnak megvannak a
feltételei: ötéves átmeneti időszak; a kezdeményezési jogot a Bizottság és a tagállamok együttesen gyakorolhatják; a határozatok és döntések egyhangú szavazással születnek; az Európai Parlament egyszerű véleményező testület; a Bíróság
csak korlátozott hatáskörrel rendelkezik.

Ezért a különböző tagállamok jogi szakértői uniós programok keretében ülhetnek
egy asztalhoz. Például a Grotius-program
segítségével jogászok és bírák ismerhették meg az egyes tagállamokban működő
jogi rendszereket. A Falcone-program
keretében pedig Európa-szerte tovább
erősödhettek a bírák, bűnüldöző hatóságok, rendőri szervek és határőrök közötti
kapcsolatok.
Az e területen zajló gyakorlati együttműködés legjelentősebb példája mégis az
Eurojust – egy központi koordinációs
struktúra – által végzett munka. Az Eurojust
célja, hogy a több uniós országot is érintő
nyomozásokban elősegítse a nemzeti nyomozószervek és a bűnüldöző hatóságok
közötti kooperációt.

Csupán egyetlen terület marad kizárólag
kormányközi szinten: a bűnügyekben való
rendőrségi és igazságszolgáltatási együttműködés. A Maastrichti Szerződés értelmében a Tanács koordinálja az uniós kormányok tevékenységét e területen, amely
a nemzeti szuverenitás egyik sarkalatos
pontja. A Bizottság itt is a tagállamokkal
közösen gyakorolja a kezdeményezési
jogot.

A különböző országok bíróságai közötti
együttműködést komolyan hátráltatja a
tény, hogy bizonyos bűntettek meghatározása országonként más és más. Azonban a bűnözés, a terrorizmust is beleértve,

Tamperében az unió politikai vezetői azt a
célt tűzték ki maguk elé, hogy a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén
alapuló térség 2004 végéig végérvényesen létrejöjjön.
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11 Az Európai Unió a nemzetközi
porondon
Egyesült Államokkal folytatott kapcsolatok
és az ENSZ Biztonsági Tanácsának szerepe. Az uniós tagállamok teljes nemzeti
szuverenitással rendelkeznek saját fegyveres testületeik felett. Védelmi rendszereik megkérdőjelezhetetlenül nemzeti kormányaik irányítása alá tartoznak, s e kormányok közötti egyetlen kapocs az általuk
alkotott szövetségek (pl. a NATO) keretében megkötött egyezmények.

Gazdasági, kereskedelmi és monetáris
értelemben az Európai Unió vezető világhatalommá nőtte ki magát. Az Unió jelentős befolyással rendelkezik olyan nemzetközi szervezetekben és fórumokon, mint a
Kereskedelmi Világszervezet (WTO), az
ENSZ szakosodott intézményei, valamint
a környezetvédelemmel és a fejlődéssel
foglalkozó nemzetközi csúcstalálkozók.
Vannak azonban, akik az EU-t nem gazdasági óriásnak, hanem politikai értelemben
vett „törpének” tekintik. Ez azonban túlzás. Igaz ugyan, hogy az uniós tagállamoknak politikai és diplomáciai értelemben
még nagy utat kell megtenniük, míg egy
emberként hallathatják hangjukat egyes
hangsúlyos kérdésekben, mint a béke és a
stabilitás, a terrorizmus, a Közel-Kelet, az

Egy gyermekcipőben járó közös
védelmi politika
A védelem területén az Unió legfontosabb
teendőit és feladatait a Maastrichti és az
Amszterdami Szerződésben lefektetett
közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) és
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tárius és mentési feladatokat és küldetéseket, a békefenntartói műveleteket,
valamint egyéb válságkezelő (és béketeremtő) tevékenységeket is el tud látni.

az európai biztonsági és védelmi politika
határozzák meg. Ez az alapja az Unió ún.
második pillérének, amely olyan politikai
terület, ahol a fellépésekről kormányközi
megállapodások döntenek, és amelyben a
Bizottság és a Parlament szerepe csekély.
Az e területen meghozott döntések konszenzussal születnek, így az egyes tagállamok akár tartózkodhatnak is a szavazástól.

• Az Egyesült Államok hozzájárulásával
azokban a katonai műveletekben,
melyekben az USA nem kíván részt
venni, Európa használhatja a NATO
logisztikai eszközeit (pl. katonai hírszerzés és elhárító szolgálat, hírközlés és
szállítási felszerelések).

2003-ban az Unió politikai és stratégiai
tervének főbb irányvonalai:

• A jelenlegi védelmi és elrettentési eszközök, mint a Franciaország és az Egyesült
Királyság birtokában levő nukleáris fegyverek, továbbra is e tagállamok nemzeti
felügyelete alá tartoznak. A katonai
technológia kifinomultabbá és költségesebbé válásával egyre nagyobb szükség
lenne arra, hogy a tagállamok összevonják fegyvergyártási tevékenységeiket.
Mi több, ha a tagállamok haderői közös
bevetésekben vesznek részt, rendszereik egymás között is átjárhatók lesznek,
felszereléseik pedig sikeresen szabványosíthatók.

• Oroszország folyamatosan nyit a nyugati világ felé, a NATO-hoz és az Unióhoz
szinte egyszerre csatlakoznak keletközép-európai, valamikori kommunista
országok. Igen, a hidegháború közel fél
évszázada véget ért. Az öreg kontinens
egyesülése békésen zajlott, és ma már
az európai országok együtt veszik fel a
harcot a nemzetközi bűnözés (pl. embercsempészet és pénzmosás) ellen. Az
Unió szervezett partneri viszonyt ápol
olyan hatalmas területű szomszédaival,
mint Oroszország és Ukrajna, amely
országok – legalábbis középtávon –
nemigen bízhatnak a csatlakozásban.

• A 2001. szeptemberi, Washington és
New York elleni terrortámadások és az
azt követően világszerte elharapódzó
terrorista erőszak mély nyomot hagyott
a stratégiai terven. Az európai országok
ezentúl még szorosabb együttműködésben munkálkodnak az ehhez hasonló
támadások megelőzését szolgáló információcserén. Mivel a terrorizmus elleni
nemzetközi harc az egyik legfontosabb
feladattá lépett elő, a demokrácia és az
emberi jogok védelmében Európa,
messze túlmutatva hagyományos szövetségesi keretein, nem csupán az Egyesült Államokkal működik együtt,
hanem a világ számos más országával is.

• Az uniós tagállamok a Szerződésekkel
összhangban létre kívánják hozni az
európai biztonsági és védelmi politikát.
1999 decemberében a helsinki Európai
Tanács a következő célt tűzte ki maga
elé: 2003-ig egy közel 60 000 főből álló
hadtest legkevesebb 60 napon belüli
bevetési tervének kidolgozása, légi és
tengeri támogatással, továbbá e hadművelet fenntartása legalább egy évig. Ez a
gyors reagálású hadtest nem egy „európai hadsereg” lenne, hanem a nemzeti
fegyveres erők kontingenseiből alakult
fegyveres testület, amelyet a brüsszeli
központú Politikai és Biztonsági Bizottság, a Katonai Bizottság és az Európai
Unió Katonai Törzse koordinálna, és a
Tanács irányítana. Ezzel az Unió olyan
politikai és katonai eszköz birtokába
jutna, amellyel az Európán kívüli humani-
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sekben léphet fel, amely kérdésekben más
tagállamok – pl. semlegességi elkötelezettségük okán – nem kívánnak részt
venni. Ezzel a látszólag pragmatikus megoldással azonban egy probléma van: az
Unió kohéziója és a nemzetközi porondon
kivívott szavahihetősége foroghat kockán,
ha az európai külpolitikából egy „változó
geometriájú” kérdés lesz. Mi több, annak
is megnő a veszélye, hogy az Unió belső
politikái (az egységes piac irányítása, a
versenypolitika, a gazdasági és monetáris
unió, a belső biztonság stb.) és külpolitikai
tevékenysége (kereskedelem, fejlesztési
segély, diplomácia és védelmi politika)
közötti kapcsolat megszakad. Mindenesetre a jövőre nézve rendkívül fontos,
hogy az európai polgárok egyetértésben
és összhangban lépjenek fel, egy valamennyiük számára világos politikát követve. Az uniós tagállamoknak most kell egy
emberként hallatni hangjukat ahhoz, hogy
megmutassák, mennyire elkötelezettek
érdekeik védelme és az uniós polgárok
oltalmában tanúsított szolidaritás ügye
iránt.

E változékony stratégiai terv miatt az Európai Unió folyamatosan törekszik a helyes
egyensúly megtalálására a különböző tagállamok eltérő hagyományai között a biztonsági és védelmi politika területén.

„Kinek telefonáljak, ha
Európával akarok beszélni?”
Az Európa jövőjéről tanácskozó Konvent
számos olyan javaslattal állt elő, amely új
elemekkel gazdagította Európa „személyiségét”. Több tagállam is támogatja például egy olyan uniós elnöki poszt létrehozását, amely nemzetközi porondon is képviselheti az Unió érdekeit. Az elnök az Európai Tanács jelenlegi vagy egykori tagjai
közül kerülne ki, megbízatása pedig
hosszabb időre szólna a Tanács jelenleg
érvényes hat hónapos mandátumánál.
Ezzel egyben meg is válaszolhatjuk Henry
Kissingernek a 70-es években feltett
híres kérdését, amely így hangzik: „Kinek
telefonáljak, ha Európával akarok beszélni?”
Számos kérdés azonban továbbra is nyitott maradt: Hogyan nevezik ki az EUelnököt? Milyen tényleges jogköröket
kap? Milyen feladat jut a jelenlegi közös
kül- és biztonságpolitika főképviselőjének? Az uniós katonai hadtest és a gyors
reagálású hadtest az EU-elnök irányítása
alá tartozna? Mely demokratikus ellenőrzések vonatkoznának az elnök személyére? Szükséges-e, hogy az elnök minden
nagyobb horderejű döntés meghozatala
előtt magáénak tudhassa az Európai
Tanács minden tagjának támogatását?
Milyen legyen az Unió elnökének kapcsolata az Európai Bizottság elnökével és a
külpolitikai biztossal?

Európa nyitott a világra
Az egységes piac 1993-as létrejötte következtében az Unió kereskedelmi politikája
is elmélyült. Az uniós tagállamok által
fenntartott behozatali korlátozásokat,
akárcsak az ún. érzékeny importcikkek
(textil, acél, gépkocsi és elektronikai
berendezések) belső forgalmazását folyamatosan eltörölték. A WTO létrehozásával
egy olyan folyamatos fórum nyílt meg,
ahol az Unió kezdeményezésére a kereskedelmi nézetkülönbségeket többoldalú
tárgyalások során lehet orvosolni.

Az Amszterdami Szerződés egy másik újítása egy eljárás bevezetése, amely kellő
rugalmasságot ad a közös kül- és biztonságpolitikai területnek. A „megerősített
együttműködésnek” nevezett politika
révén országok egy csoportja olyan kérdé51
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mények között a NATO tagjai is új alapokra helyezhetik egymás közötti kapcsolataikat. Az euroatlanti együttműködésnek
pedig új célokat kell maga elé állítania. A
szövetségeseknek vállvetve kell együtt
küzdeniük az olyan új veszélyforrások
megfékezése érdekében, mint a nukleáris
fegyverek elterjedése, a nemzetközi terrorizmus, a világméreteket öltő bűnözés
(kábítószer-csempészet) stb. Kereskedelem és a beruházások tekintetében az
Európai Unió az Egyesült Államok legfontosabb és az egyetlen olyan partnere,
amellyel kiegyensúlyozott kapcsolatokat
ápol. Mindezek ellenére Európának még
szembe kell néznie azzal, hogy az amerikai kongresszus alkalmanként kísértést
érez arra, hogy Európa átfogó érdekeit
veszélyeztető egyoldalú fellépéseket hajtson végre.

Az Európai Unió területére belépő késztermékekre kivetett vámok súlyozott átlaga
kevesebb mint 5%. Az Unió és világkereskedelmi partnerei új szabályokat állítottak
fel a szolgáltatásokkal és a mezőgazdasági termékekkel folytatott kereskedelem
vonatkozásában. A mezőgazdaságról
szóló viták folyamán nyilvánvalóvá vált,
hogy az Atlanti-óceán két partján tevékenykedő termelők más és más nézeteket
vallanak e kérdésben. Mivel az Unió e párbeszédek során mindig egységes frontot
alkotott, tagállamai nézőpontjának védelmében is egységesen tudott fellépni.
Az Unió 380 millió (a bővítés után közel félmilliárd) fogyasztó otthonaként és viszonylag magas jövedelemszinttel egységes
kereskedelmi blokkot alkot, s mint ilyen,
természetesen rendkívül vonzó piac a
többi ország számára. E helyzeti előnyének egyszerű kiaknázásával az Unió
kereskedelmi partnereit azon játékszabályok betartására intheti, melyekkel
garantálható az egészséges verseny és
egymás piacainak tisztességes és egyenlő esélyekkel való meghódítása.

Az Unió kapcsolata
a mediterrán országokkal
A Földközi-tenger déli partvidékén, Európához közel is vannak országok, amelyekhez Európát történelmi és kulturális kötelékek fűzik. E két térség között már eddig
is számos csereirányú folyamat zajlott, de
még messze nem minden területen. Ezek
az országok tehát továbbra is az Unió fontos partnerei, hiszen az EU hagyományosan és következetesen a mediterrán regionális politika elkötelezett híve.

Egy fontos partner
az iparosodott világban
Az Amerikai Egyesült Államok Európát egy
olyan szövetségesnek tekinti, melynek
vele azonos értékei vannak, de ugyanakkor kereskedelmi és technológiai versenytárs is. Az Egyesült Államokat és számos
európai országot egy asztalhoz ültető
NATO létrehozásával nagymértékben sikerült csillapítani a mezőgazdasági terményekkel, illetve az acéllal és a repüléssel/űrhajózással kapcsolatos iparról szóló,
az óceán mindkét partját lázban tartó
kereskedelmi nézeteltéréseket.

Az Unió mediterrán szomszédai az elsők
között léptek az Unió gazdasági és kereskedelmi partnerei közé. Az 1995 novemberében Barcelonában tartott konferencián
az uniós tagállamok és a földközi-tengeri
partvidéki országok képviselői is részt vettek (kivéve Líbiát, Albániát és a volt
Jugoszlávia országait). Ezen a konferencián a küldöttek letették az új euromediterrán partnerség alapkövét, amely a következő területeket öleli fel:

A 20. század végén a nemzetközi színtéren gyökeres változásokat előidéző események (elsősorban a hidegháború) befejeztével a nemzetközi politikai színtér is
átrendeződött. A megújult politikai körül-

• Politikai párbeszéd és biztonsági partneri kapcsolat a részt vevő országok kö52

és csendes-óceáni (ún. AKCS-) államok
közötti megállapodás a fejlett és a fejlődő
országok között valaha megkötött megállapodások közül a legambiciózusabb és a
legmesszebbre mutató kereskedelmi és
segélyezési paktum, melynek előzménye
az eredetileg 1975-ben Togo fővárosában
aláírt és következetesen, szabályos időközönként frissített Loméi Egyezmény volt.

zött, elsősorban a konfliktusok békés
rendezésének és a fegyverzet ellenőrzésének mechanizmusára építve.
• A két régió közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok erősítése s ehhez
egy európai-mediterrán szabadkereskedelmi térség létrehozása 2010-re a WTO
szabályainak betartása mellett. Ily
módon a késztermékek vámmentesen
kerülhetnek a mediterrán térséget felölelő területek piacaira, és ezzel a több mint
800 millió fogyasztót magában foglaló
térség a világ legnagyobb szabadkereskedelmi területe lehet.

A Cotonou-i Egyezmény legfontosabb
célja továbbra is ugyanaz, mint a Loméi
Egyezményé, azaz: „hogy előmozdítsák és
felgyorsítsák az AKCS-államok gazdasági,
kulturális és szociális fejlődését, és hogy a
kölcsönös érdek alapján és a szolidaritás
szellemében konszolidálják és változatossá
tegyék (az Európai Unióval és tagállamaival
fenntartott) kapcsolataikat”.

• Partnerség szociális, kulturális és hasonló területeken.
A MEDA-program keretében az Unió a
2000–2006-ig terjedő időszakban mintegy
5,3 milliárd euró értékben nyújt segítséget
a mediterrán országoknak.

Míg Loméban a hangsúly a kereskedelmi
kapcsolatokon és a piacra való bejutáson
volt, a Cotonou-i Egyezmény már tágabb
horizontokban gondolkodik, s például új
eljárásokat vezet be az emberi jogokkal
való visszaélések kezelésének terén.

Afrika

Az Európai Unió különleges kereskedelmi
engedményeket juttat a legkevésbé fejlett
országoknak, melyek közül 39 állam írta
alá az egyezményt. 2005-től fogva ezek az
országok gyakorlatilag bármely terméket
vámmentesen exportálhatnak az uniós
piacra.

Az Európa és a szubszaharai afrikai
országok közötti kapcsolatok szintén nagy
múltra tekintenek vissza. Az 1957-es
Római Szerződéssel bizonyos EGKországok korábbi gyarmatai és tengerentúli területei a Közösség társult országai
lettek. Ez a kapcsolat a gyarmati birodalomnak a 60-as évek elején elkezdődő
szétesése folytán másfajta – immáron szuverén államok közötti – szövetséggé minősült át.

Az Európai Fejlesztési Alap egy hétéves
periódusban közel 13,5 milliárd eurós költségvetést különített el az AKCS-országok
programjainak finanszírozására. Ehhez
még hozzájön az előző alapokból megmaradt 9,5 milliárd euró, valamint az Európai
Beruházási Bank által biztosított 1,7 milliárd eurós pénzösszeg is.

A 2000 júniusában Benin fővárosában aláírt Cotonou-i Egyezmény új mérföldkövet
jelentett az Unió fejlesztési politikájában.
Az Európai Unió, valamint az afrikai, karibi
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12 Milyen jövő vár Európára?
hatatlan konfliktus halálos áldozatok millióit követelte. Voltak idők, amikor úgy tűnt,
nincs remény. Ma, a 21. század hajnalán
felcsillantak a kilátások, ám Európának új
nehézségekkel és kihívásokkal is szembesülnie kell.

„Eljön a nap, amikor e kontinens összes
nemzete egy magasabb egységbe olvad
anélkül, hogy fel kellene adniuk sajátosságaikat és dicsőséges egyéniségüket, és így
hozzák létre az európai testvériséget. Eljön
a nap, amikor már csak a gondolatok
csapnak össze – az elmék síkjain. Eljön a
nap, amikor a puskagolyók és a bombák
helyét a szavazatok veszik át.”

Az Unió 25 tagállamra való bővítése az
európai intézmények által felállított menetrend szerint tovább haladt előre. Ahogy az
új tagállamok egyikének egy politikusa
megfogalmazta: „Európának végre sikerült
történelmét és földrajzát összehangolnia.”
A 2007-2015 közötti időszakban az Európai Unió tovább bővülhet, de mindeközben az Unió vezetőinek a nyilvánosság

Victor Hugo 1849-ben mondta e magasztos szavakat. Több mint egy évszázadnak
kellett eltelnie ahhoz, hogy utópisztikus
jóslatai elinduljanak a megvalósulás útján.
Ez idő alatt a két világháború és az európai anyaföld felett kirobbant megszámlál-
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iszlám világ újraszított vallási forrongásai,
az afrikai éhínségek és járványok, ÉszakAmerika unilaterális törekvései, a LatinAmerikában dúló gazdasági krízisek, az
ázsiai népességrobbanás vagy a vállalatok
és munkahelyek átfogó rekonstrukciója.
Európa nemcsak saját fejlődését tartja
szem előtt, hanem a globalizációban is
teljes értékű szerepet vállal. Az Európai
Unióra, míg büszkén aratja le a kereskedelempolitika területén elért sikereinek gyümölcsét, továbbra is hosszú út vár még,
amíg egyként hallathatja hangját, vagy
léphet hiteles szereplőként a világpolitika
színpadára.

véleményének szem előtt tartásával kell
eldönteniük, hogy hol húzzák meg véglegesen az Unió földrajzi, politikai és kulturális határvonalait.
Az Unió alapegyezménye olyan, szuverén
nemzetek közötti megállapodás, amelyek
közös elhatározásból közös sorsot vállaltak, és szuverenitásukat fokozatosan egyesítették olyan területeken, melyeket az
európai polgárok a leginkább a szívükön
viselnek: ilyen a béke, a biztonság, a részvételi demokrácia, az igazság és a szolidaritás. Ez a megállapodás Európa-szerte
megerősítést nyert azáltal, hogy – összhangban azokkal a veretes értékekkel,
melyek középpontjában az emberiség és
az emberi méltóság állnak – 500 millió
ember mondott igent a jogállamiságra.

Noha az uniós intézmények már bizonyítottak, most újra meg kell barátkozniuk a
kibővült Európára váró megnövekedett feladatok gondolatával. Minél több tagállamból áll az EU, annál inkább félő, hogy az
Unión belül működő centrifugális erők
megbontják egységét. A nemzeti érdekek
rövid távú kilátásai könnyedén aláaknázhatják az Unió hosszú távú prioritásait.
Éppen ezért azzal, hogy a tagállamok
részt vesznek e példa nélkül álló kalandban, egyszersmind fel kell mérniük felelősségüket, és oly módon kell cselekedniük,
hogy az az uniós intézményi rendszer javát
szolgálja. A jelenlegi közösségi rendszer
valamennyi nagyléptékű változtatása mellett továbbra sem szabad elfeledkezni az
Európa gazdagságát jelentő különbségek
tiszteletben tartásáról és sokszínűségéről,
hiszen Európa legértékesebb jellemzője
pontosan a sokszínűség és nemzeteinek
különbözősége. A reformok másik célkeresztjében a döntéshozatali eljárás áll. Ha
az Unió továbbra is makacsul kitartana az
egyhangú hozzájárulás eszköze mellett, az
könnyedén a rendszer ellehetetlenüléséhez vezetne. Ezért a többségi szavazáson
alapuló és beépített ellenőrző és kiegyensúlyozó mechanizmusokkal működő politikai és törvényi berendezkedés tűnik az
egyetlen működőképes rendszernek.

A jelenleg is zajló technológiai forradalom radikálisan átalakítja az Európát is
magában foglaló iparosodott világ mindennapjait azzal, hogy új, az országhatárokon is átívelő kihívásokat támaszt. A
magányosan fellépő országok nem tudnak
eredményesen megbirkózni olyan kérdésekkel, mint a fenntartható fejlődés, a
népesedési tendenciák vagy a társadalmi
szolidaritás iránti igény; a nemzeti politikák önmagukban nem nyújtanak garanciát a gazdasági növekedésre; a kormányok
külön-külön pedig nem adhatnak morális
választ az élettel kapcsolatos tudományok
területén világszerte tapasztalható előrelépésekre. Az óceánok vizét szennyező,
zátonyra futott olajszállító tankerek vagy a
Csernobilhoz hasonló nukleáris katasztrófák rémképe összehangolt megelőző
intézkedésekre szólítanak fel, melyek
segítségével őrködhetünk a „közös európai javak” felett, és továbbörökíthetjük
azokat a jövő nemzedékei számára.
A kibővített Európai Unió kiemelt szerepet
játszik a gyors ütemben változó és gyökeresen átalakuló, magának új támpontokat kereső világban. Európát közelről is
érintik a többi kontinens békéjét megbolygató konfliktusok, legyenek azok akár az
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ció legitimitása kettős: az egyik szerint az
emberek közvetlenül kifejezhetik akaratukat, a másik pedig a nemzeti kormányok
legitimitása. A nemzetállam továbbra is legitim keretet biztosít az európai társadalmak
működéséhez.

A Konvent által kidolgozott alkotmánytervezet célja, hogy leegyszerűsítse az alapszerződéseket, és átláthatóbbá tegye az
uniós döntéshozatali folyamatokat. Az
Unió polgárainak joguk van tudni, ki mit
csinál az EU-ban, és joguk van érezni,
hogy ez az ő mindennapi életük szempontjából is létfontosságú. Csak ekkor
fogják az európai polgárok befogadni az
európai integráció elvét, és csak ekkor
fognak késztetést érezni arra, hogy szavazzanak az európai parlamenti választásokon. Az alkotmánytervezet pontosítja az
Unió, a tagállamok, valamint a regionális
hatóságok hatáskörét és felelősségi körét
is. Ez is mutatja, hogy az európai integrá-

Az alkotmánnyal újabb jelentős lépést tettünk afelé, hogy Európa népei és nemzetei
együtt lépjenek fel. De vajon ez lenne az
Unió alapító atyjai által megálmodott nagy
ívű terv utolsó állomása? Vagy Európa
politikai szerkezete még ennél is tovább
fejlődik, miközben egyre saját rendeltetésének beteljesülését keresi? Ki tudja?!
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Az európai integráció történelmi
dátumai

1949
január 27–28.
A hágai kongresszus eredményeként feláll
az Európa Tanács, melynek központja
Strasbourgban lesz.
Ugyanebben az évben körvonalazódik az
Emberi Jogok Európai Egyezménye,
melyet 1950-ben, Rómában írtak alá, és
amely 1953 szeptemberében lépett
hatályba.
Az idők során csaknem valamennyi európai állam az Európa Tanács tagja lett.
1950
május 9.
Egy Jean Monnet inspirálta beszédben
Robert Schuman francia külügyminiszter
javaslatot tesz arra, hogy Franciaország, a
Német Szövetségi Köztársaság és bármely más hozzájuk csatlakozni kívánó
európai ország közösen kezelje szén– és
acélerőforrásait. Javaslatának lényege,
hogy Franciaország és a Német Szövetségi Köztársaság egy olyan új szervezetben
egyesítsék szén- és acélforrásaikat,

1948
május 7–11.
Hágai kongresszus: közel 20 európai
ország több mint ezer küldötte vesz részt
az európai együttműködés új formáinak
megvitatásában, melynek végén megszületik az „Európai Nemzetgyűlés” elgondolása.
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július 20.
Yaoundéban (Kamerun) az EGK és az afrikai országok képviselői társulási megállapodást írnak alá.

amelyhez a későbbiekben más európai
államok is csatlakozhatnak.
Mivel e nap az Európai Unió születésnapjának is tekinthető, május 9-ét minden
évben „Európa-napként” ünnepeljük.

1965
április 8.
Aláírják a három Közösség végrehajtó
szerveinek egyesítéséről szóló szerződést,
amelynek révén hivatalba lép a Tanács és a
Bizottság. A szerződés 1967. július 1-jén
lép hatályba.

1951
április 18.
Párizsban hat ország – Belgium, Franciaország, a Német Szövetségi Köztársaság,
Olaszország, Luxemburg és Hollandia –
aláírja az Európai Szén- és Acélközösséget (ESZAK) létrehozó szerződést, amely
1952. július 23-án lép hatályba 50 évre.

1966
január 29.
A „luxemburgi kompromisszum”. Franciaország ismét elfoglalja helyét a Tanácsban
annak fejében, hogy megtartják az egyhangú szavazás követelményét, ha fontos
nemzeti érdekek forognak kockán.

1955
június 1–2.
A messinai találkozón a hat ország külügyminiszterei úgy határoznak, hogy az európai integrációt a gazdaság minden területére kiterjesztik.

1968
július 1.
A Közösségen belüli kereskedelemben
eltörlik a még meglévő, késztermékekre
kivethető vámokat 18 hónappal a tervezett
időpont előtt, és bevezetik a Közös Vámuniót.

1957
március 25.
Rómában a hat ország képviselői aláírják
az Európai Gazdasági Közösséget (EGK)
és az Európai Atomenergia-közösséget
létrehozó szerződéseket, amelyek 1958.
január 1-jén lépnek hatályba.

1969
december 1–2.
A hágai csúcstalálkozón a Közösség
állam- és kormányfői az európai integráció
folytatásáról döntenek.

1960
január 4.
Az Egyesült Királyság kezdeményezésére
a Stockholmi Egyezmény aláírásával megszületik az Európai Szabadkereskedelmi
Társulás (EFTA), amely több, az EGK-n
kívüli európai országot is magában foglal.

1970
április 22.
Saját erőforrásrendszer fokozatos bevezetéséről rendelkező szerződést írnak alá
Luxembourgban. Az okmány az Európai
Parlament költségvetési jogkörét is kiterjeszti.

1962
július 30.
Bevezetik a közös agrárpolitikát (KAP).
1963
január 14.
Egy sajtótájékoztatón Charles de Gaulle
tábornok bejelenti, hogy Franciaország
megvétózza az Egyesült Királyság csatlakozását az Európai Közösségekhez.

1972
január 22.
Dánia, Írország, Norvégia és az Egyesült
Királyság csatlakozásáról aláírják a szerződést Brüsszelben.
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1979
május 28.
A Közösségek aláírják a Görögország
csatlakozásáról szóló szerződést.

április 24.
A hat EGK-tagállam úgy dönt, hogy a
valutáik közötti árfolyam ingadozását
2,25%-ra korlátozzák. Ez az úgynevezett
„valutakígyó” rendszer.

június 7. és 10.
A 410 tagú Európai Parlamentben megtartják az első közvetlen választásokat.

1973
január 1.
Dánia, Írország és az Egyesült Királyság
csatlakozik a Közösséghez, s ezzel kilencre emelkedik a tagállamok száma. Norvégia ebből a bővítési körből kimarad, miután a választópolgárok többsége népszavazáson elutasítja az uniós tagságot.

1981
január 1.
Görögország csatlakozásával a tagállamok száma tízre emelkedik.
1984
február 28.
Elfogadják az európai informatikai stratégiai kutatási és fejlesztési programot (Esprit).

1974
december 9–10.
A párizsi csúcstalálkozón a Közösség
kilenc tagállamának állam- és kormányfői
elhatározzák, hogy minden évben háromszor üléseznek, mint az Európai Tanács,
szabad utat engednek az Európai Parlamentben a közvetlen választásnak, és
elfogadják az Európai Regionális Fejlesztési Alap felállítását.

június 14. és 17.
Az Európai Parlamentben második alkalommal tartanak közvetlen választásokat.
1985
január 7.
Jacques Delors-t a Bizottság elnökévé
választják (1985-1995).

1975
február 28.
A Közösség és 46 afrikai, karib-tengeri és
csendes-óceáni állam (AKCS-országok)
aláírja az I. Loméi Egyezményt.

június 12.
Az Európai Közösségek aláírja a Spanyolország és Portugália csatlakozásáról szóló
szerződést.

július 22.
Egy, az Európai Parlamentnek szélesebb
költségvetési jogkört biztosító és a Számvevőszéket felállító szerződést írnak alá,
amely 1977. június 1-jén lép életbe.

december 2–4.
Az Európai Tanács luxembourgi ülésén a
tíz tagállam vezetői jóváhagyják a Római
Szerződés felülvizsgálatát és az Egységes
Európai Okmány létrehozásával az európai
integráció újraindítását. Ezzel egyenes út
vezet az egységes piac 1993-ig történő
létrehozásához.

1978
július 6–7.
Brémában, az Európai Tanács ülésén Franciaország és Németország (Német Szövetségi Köztársaság) szorosabb monetáris
együttműködésre vonatkozó tervet nyújt
be (az Európai Monetáris Rendszer),
amely terv a „valutakígyó” helyébe hivatott
lépni. Az EMR 1979. március 13-án kezdi
meg működését.

1986
január 1.
Spanyolország és Portugália csatlakozik
az Európai Közösségekhez, s ezzel a tagállamok száma 12-re emelkedik.
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ken zajló kormányközi együttműködés
révén, amellyel kibővült a már meglévő
közösségi rendszer, megszületik az Európai Unió (EU). Az EGK új elnevezése: Európai Közösség (EK).

február 17. és 28.
Hágában és Luxembourgban aláírják az
Egységes Európai Okmányt, amely 1987.
július 1-jén lép életbe.
1987
június 15.
Útjára indul az Erasmus-program, amelynek
célja, hogy az európai diákokat hozzásegítse ahhoz, hogy tanulmányaikat külföldön,
más európai országokban folytathassák.

1992
február 7.
Maastrichtban aláírják az Európai Unióról
szóló szerződést, amely 1993. november
1-jén lép hatályba.
1993
január 1.
Létrejön az egységes piac.

1989
június 15. és 18.
Az Európai Parlamentben harmadik alkalommal tartanak közvetlen választásokat.

1994
június 9. és 12.
Az Európai Parlamentben negyedik alkalommal tartanak közvetlen választásokat.

november 9.
Leomlik a berlini fal.
december 9.
Az Európai Tanács strasbourgi ülésén egy
kormányközi konferencia összehívásáról
döntenek, amely továbbvinné a gazdasági
és monetáris unió és a politikai unió ügyét.

június 24–25.
Az Európai Tanács Korfu szigetén tartott
ülésén Ausztria, Finnország, Norvégia és
Svédország aláírja a csatlakozási szerződést.

1990
június 19.
Aláírják a Schengeni Megállapodást az
Európai Közösségek tagállamai közötti
határellenőrzések eltörléséről.
október 3.
Németország újraegyesülése.

1995
január 1.
Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozik az Európai Unióhoz, ezzel 15-re
emelve a tagállamok számát. Norvégia
kimarad a bővítési körből, miután a választópolgárok többsége népszavazáson
ismét elutasítja az uniós tagságot.

december 14.
Két kormányközi konferencia kezdődik
Rómában, az egyik a gazdasági és monetáris unióról, a másik a politikai unióról.

január 23.
Új Bizottság kezdi meg a munkáját
Jacques Santer elnök vezetésével
(1995–1999).

1991
december 9–10.
Az Európai Tanács maastrichti ülésén elfogadja az Európai Unióról szóló szerződést.
A szerződés lefekteti a közös kül- és biztonságpolitika alapjait, szorosabbra fonja
az igazságügyi és a belügyi együttműködés szálait, és megalapozza az egységes
valutát is magában foglaló gazdasági és
monetáris unió létrehozását. Az e területe-

november 27–28.
A Barcelonában tartott euromediterrán
konferencián útjára indul az EU és a Földközi-tenger déli partján található országok
közötti partnerség.
1997
június 16–17.
Az Amszterdamban ülésező Európai
Tanács jóváhagyja azt a szerződést, amely
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Konvent tagjai az Unió állam- vagy kormányfőinek, valamint az Európai Bizottság
elnökének képviselői.

új hatáskörökkel és új felelősségi körökkel
ruházza fel az Európai Uniót.
október 2.
Aláírják az Amszterdami Szerződést,
amely 1999. május 1-jén lép életbe.

Javier Solanát kinevezik közös kül- és biztonságpolitikai főképviselőnek.
június 10. és 13.
Az Európai Parlamentben ötödik alkalommal tartanak közvetlen választásokat.

1998
március 30.
A tíz új tagjelölt ország számára kezdetét
veszi a csatlakozási folyamat, melyben
Ciprus, Málta és tíz kelet-közép-európai
ország érintett.

szeptember 15.
Új Bizottság kezdi meg a munkáját Romano Prodi elnök vezetésével (1999–2004).

május 3.
Az Európai Tanács brüsszeli ülése úgy
határoz, hogy 11 uniós tagállam (Ausztria,
Belgium, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália és Spanyolország) teljesíti a közös valuta 1999. január 1-jei bevezetéséhez szükséges követelményeket. Görögország később csatlakozik.

október 15–16.
A tamperei Európai Tanács ülésén úgy
határoznak, hogy az Unió a szabadságon,
a biztonságon és a jog érvényesülésén
alapuló térség.
december 10–11.
A Helsinkiben tartott Európai Tanács,
amely mélyen elkötelezett az Unió bővítése iránt, Törökországot hivatalosan is felveszi az uniós tagságra pályázó államok
közé, valamint határoz a többi 12 országgal folytatott tárgyalások folytatásáról.

december 31.
Az euró által felváltandó nemzeti pénznemek közötti árfolyamokat rögzítik, és
visszavonhatatlannak nyilvánítják.

2000
március 23–24.
A lisszaboni Európai Tanács felvázolja az
uniós foglalkoztatottság fellendítését,
valamint a tudásalapú Európa gazdaságának korszerűsítését és szociális kohéziójának erősítését.

1999
január 1.
Az európai monetáris unió harmadik szakaszának kezdete: 11 uniós tagállam nemzeti valutáját az euró váltja fel. A közös
pénznem bekerül a pénzpiacokra. Ettől a
naptól fogva az Európai Központi Bank
(EKB) felel az Unió euróban kifejezett és
végrehajtott monetáris politikájáért.
március 24–25.
A berlini Európai Tanács ülése jóváhagyja
az Unió költségvetését 2000–2006-ig
meghatározó irányvonalakat az „Agenda
2000” keretében.

december 7–8.
A nizzai Európai Tanács elfogadja az Unió
döntéshozatali rendszerét megváltoztató
új szerződés szövegét, és ezzel az Európai
Unió készen áll a bővítésre. Az Európai
Parlament, az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökei ünnepélyesen kihirdetik az Európai Unió alapjogi chartáját.

június 3–4.
A kölni Európai Tanács ülése úgy határoz,
hogy a Konventet felkéri az Európai Unió
alapjogi chartájának kidolgozására. A

2001
február 26.
Aláírják a Nizzai Szerződést, amely 2003.
február 1-jén lép életbe.
61

Európa 12 leckében

július 10.
Az „Európa jövőjét” kidolgozó Konvent
munkáját az európai alkotmánytervezettel
egészíti ki.

december 14–15.
A laekeni Európai Tanács ülése elfogadja
az Európai Unió jövőjéről szóló nyilatkozatot. Ezzel megnyílik az út az Unió küszöbön álló, nagy ívű reformja és az európai
alkotmány előkészítésén dolgozó Konvent
összehívása előtt. A Konvent elnökévé
Valéry Giscard d'Estaing-t jelölik.

október 4.
Az európai alkotmányt is magában foglaló
új szerződés megfogalmazására hivatott
kormányközi konferencia kezdete.

2002
január 1.
Az eurózóna országainak lakosai először
fizethetnek euróbankjegyekkel és -érmékkel.

2004
május 1.
Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország,
Magyarország, Litvánia, Lettország, Málta,
Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia
csatlakozik az Európai Unióhoz.

május 31.
A 15 tagállam mindegyike egy időben ratifikálja a Kiotói Jegyzőkönyvet – a légszenynyezés csökkentéséről szóló és a világ
számos országát érintő megállapodást.

június 10. és 13.
Az Európai Parlamentben hatodik alkalommal tartanak közvetlen választásokat.
2007
Bulgária és Románia csatlakozásának a
koppenhágai Európai Tanács ülésén meghatározott időpontja.

június 21–22.
A sevillai Európai Tanács elfogadja az Unió
menekültügyi és bevándorlási politikáját.
december 13.
A koppenhágai Európai Tanács jóváhagyja
a tíz tagjelölt ország (Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország,
Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta,
Szlovákia és Szlovénia) uniós csatlakozását 2004. május 1-jén. Bulgária és Románia várhatóan 2007-ben csatlakozhat az
Unióhoz.
A határozat értelmében a Törökországgal
folytatott megbeszélések akkor folytatódhatnak, ha a Bizottság ajánlása és jelentése alapján az Európai Tanács 2004 decemberében úgy dönt, hogy Törökország megfelel az ún. koppenhágai feltételeknek.
2003
április 16.
Athénban az Európai Unió aláírja a csatlakozási szerződést Ciprussal, a Cseh Köztársasággal, Észtországgal, Lengyelországgal,
Lettországgal,
Litvániával,
Magyarországgal, Máltával, Szlovákiával
és Szlovéniával.
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