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Se veled, se nélküled – Az Egyesült Királyság és 
az Európai Unió viharos évei
Gálik Zoltán

David Cameron konzervatív-liberális koalíciós kormányának külpolitikai napi-
rendjét az Egyesült Királyság és az Európai Unió viszonya dominálta az elmúlt 
négy évben. A miniszterelnök 2013. január 23-án elmondott  beszédében pedig 

egyenesen a szigetország és az integráció között i új viszony kialakításának igényéről 
beszélt, és hitet tett  egy 2017-ben kiírandó népszavazásról, amelyben a választók az 
Unióban való bent maradásról vagy kilépésről szavazhatnának. A Konzervatív Párton 
belül egyre inkább teret nyerő euroszkeptikus tagok mellett  a Westminsterben helyet 
foglaló képviselők közül is mind többen követelték az Európához fűződő viszony új-
raértelmezését. A kormányfőnek nehéz konzekvens Európa-politikát folytatnia, hiszen 
nincs meg az egyedüli kormányzáshoz szükséges többsége a Westminsterben, a libe-
rális demokraták, akik a parlamenti pártok közül a leginkább Európa-barát politikát 
hirdetnek, ellensúlyt és egyszersmind korlátokat is jelentenek az európai ügyekben. 
A koalíció megalakulásakor sokan éppen ezt az ellentétet gondolták az együtt működés 
fenntarthatatlansága okának, azonban – a várakozásokkal ellentétben – a két pártnak 
sikerült hatékonyan együtt működnie. David Cameron azonban nem csak a párt belső 
megosztott sága miatt  szembesült nehézségekkel. Az Egyesült Királyság Függetlenségi 
Pártja (United Kingdom Independence Party, UKIP) térnyerésével – és különösen annak a 
2014. májusi európai parlamenti választásokon elért első helyezésével – újabb külső ki-
hívással találta magát szembe. A Munkáspárt, amely hosszabb ideje vezet a parlamenti 
választások esélyét felmérő közvélemény-kutatásokban, a konzervatívoknál mérsékel-
tebb, kiegyensúlyozott abb Európa-politikát hirdet, újabb alternatívát kínálva a válasz-
tóknak.

A tanulmány a koalíciós kormány Európa-politikáját elemzi, és amellett érvel, 
hogy a konfrontatív Európa-politika mögött kevés valós, az EU–Egyesült Királyság 
politikai viszonyát alapjaiban érintő – ám a retorika szintjén túlhangsúlyozott – 
folyamat áll, és a cselekedetek között sokkal inkább a Konzervatív Párt belső meg-
osztottsága, valamint a populista euroszkeptikus erők térnyerésére adandó válasz 
kényszerűsége áll. Mindezek mellett nem szabad lebecsülni azt a tényt, hogy az 
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Európai Unió fejlődésének iránya, a szuverén adósságválság kezelésére létrehozott  in-
tézmények, a gazdasági kormányzás elemeinek kialakítása sok esetben komoly nehéz-
ségeket okoz az EU-val történő együtt működésben. Az Egyesült Királyság 1992-ben, 
az Európai Gazdasági és Monetáris Unió létrehozásának eltervezésekor – Dániával együtt  – 
biztosított a magának a kint maradás lehetőségét. Az euróövezett ől való távolságtartás, 
az intézményi és jogi keretek különbözősége természetesen más válaszok adására és 
új utak keresésére kényszerítik a brit kormányzatot. A kérdés az, hogy miközben az 
integráció maga is hatalmas átalakuláson megy át, sikerül-e maximalizálni a nemzeti 
érdekeket az Európai Unió viszonylatában úgy, hogy a különutas magatartás egy alap-
vetően konfrontatív és nagyrészt elszigetelt politikára épít.

Az európai integrációs viszonyok átalakulása

A Konzervatív Párt és az európai integráció viszonya évtizedekkel a koalíciós kormány 
hatalomra kerülését megelőzően kezdett  átalakulni. Az 1960-as évek elején Harold 
Macmillan konzervatív kormánya kezdte meg az akkor még sikertelenül végződő tár-
gyalásokat az európai gazdasági közösségi tagságról, majd 1971–72-ben Edward Heath 
szintén konzervatív kormánya tett e az Európai Közösség tagjává az Egyesült Királysá-
got. A Konzervatív Párt és a mögött e álló ipari-pénzügyi érdekcsoportok a dekoloni-
zációs folyamatok, a nemzetközösségi kapcsolatok hátt érbe szorulása miatt  átalakult 
külgazdasági kapcsolatrendszer felváltására alkalmasabbnak találták az Európai Kö-
zösség vámunió szintjén működött  rendszerét, mint az Európai Szabadkereskedelmi 
Társulás jóval kisebb piacot jelentő szabadkereskedelmi térségét. A Munkáspárt ke-
mény kritikának vetett e alá a csatlakozási megállapodást, és azt ígérte, ha hatalomra ke-
rül, népszavazást írnak ki a kérdésről. A referendum 1975-ben a közösségi tagság fenn-
tartásáról döntött . Margaret Thatcher a szabadkereskedelmi feltételek kiszélesítésének 
és a valódi közös piac létrehozásának a lelkes híve volt, azonban keményen fellépett  a 
monetáris integráció elmélyítése, az intézményrendszer föderalizálása ellen. John Ma-
jor miniszterelnöksége alatt  mélyült el a Konzervatív Párton belül az euroszkeptikusok 
térnyerése, a párt megosztott sága a választók szemében is egyre nyilvánvalóbbá vált. 
Bár 1990. október és 1992. szeptember között  az Egyesült Királyság rövid ideig tagja 
volt a monetáris integráció „előszobájának” tartott  európai árfolyam-mechanizmus-
nak, végül a „fekete szerda” (1992. szeptember 16.) eseményei miatt  távoznia kellett  
onnan. A maastrichti szerződésben Major új nemzeti érdekérvényesítési mechanizmus 
bevezetését érte el: a „kívülmaradás” (opt-out) joga lehetővé tett e a tagállamoknak, hogy 
egyes új, szorosabb együtt működésekből teljes egészében vagy részben kimaradjanak. 
Így maradt ki az Egyesült Királyság a Gazdasági és Monetáris Unióból, nem biztosí-
tott a a jegybank és a kormány függetlenségét, lehetőséget kapott  a bel- és igazságügyi 
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együtt működésből való részleges távolmaradásra. Major mindezek mellett  nem írta alá 
az európai szociális kartát sem, a maastrichti szerződésből pedig minden, a föderaliz-
musra utaló kifejezést töröltetett . A Munkáspárt 1997-es nagyarányú választási győzel-
mét követően Tony Blair kiegyensúlyozott abb Európa-politika folytatására törekedett : 
a szociális kartát elfogadták; a jegybank független lett ; megígérte, hogy népszavazást ír 
ki az euróövezeti tagság kérdéséről, valamint az alkotmányos szerződés elfogadásáról. 
A belső, illetve a külső körülmények változása miatt  egyik kezdeményezés sem való-
sult meg, a nagy szerződéseket (amszterdami, nizzai, lisszaboni szerződés) a kormány 
sikeresen tárgyalta végig, bizonyos esetekben (európai biztonsági és védelmi politika) 
pedig kezdeményezőnek bizonyult. A Konzervatív Párt az 1997-es választások után 13 
évig volt ellenzékben, William Hague (1997–2001), Iain Duncan Smith (2001–2003), 
Michael Howard (2003–2005) vezetése alatt  megkezdődött  a párt átalakítása, de 1992-t 
követően a mai napig nem sikerült abszolút többséggel választásokat nyernie. David 
Cameron 2005-ös megválasztását követően az Európai Unióval fennálló kapcsolatok-
ban fontos változások következtek be. Egyrészt – a munkáspárti kormánnyal egyetér-
tésben – a védelmi politika területén egyre inkább lazított a az európai kötelezett ségeket 
(pl. az Európai Védelmi Ügynökséggel való viszony átértékelése, francia–brit bilate-
rális védelmi szerződés megkötése 2010-ben), másrészt határozott an új utakra terelte 
a Konzervatív Párt és az Európai Parlament kapcsolatát, amikor 2009-ben kilépett  az 
Európai Néppártból, és létrehozta az Európai Konzervatívok és Reformisták (European 
Conservatives and Reformists, ECR) pártját. A lisszaboni szerződést komoly kritikákkal 
illető David Cameron népszavazás kiírását sürgett e a szerződésről, azonban annak ha-
tályba lépését követően letett  erről a szándékáról.

A Liberális Demokratákkal kötött  koalíciós megállapodást követően a párton be-
lül felerősödtek az európai integrációs viszony átértékelését követelő hangok. A kri-
tikák nagy része nem volt új keletű, hiszen a lisszaboni szerződésben megfogalma-
zott , az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusát érintő, elsősorban a minősített  
többségi szavazás kiterjesztésére és az Európai Parlament szerepének felértékelésére 
irányuló törekvések már 2009 előtt komoly ellenállásra számíthattak a Konzerva-
tív Pártban. A szuverenitástranszfert érintő aggodalmakra a választ először a koa-
líciós megállapodás1 rögzített e, amely szerint nem történhet szuverenitástranszfer a 
kormány hivatali ideje alatt , és törvényben fogják rögzíteni a kötelező népszavazás 
kiírását bármely, az 1972-ben hatályba lépett  „Európai Közösségek törvény”2 (Euro-
pean Communities Act) hatalmi vagy kompetenciaterületeket érintő változása esetén. 
A megállapodásban tervezett eket gyorsan megvalósított ák: 2011-ben hatályba lépett  
az „Európai Unió törvény”3 (European Union Act), amely kinyilvánítja, hogy a hatalom 
végső letéteményese a Westminster, és bármilyen, az Unió irányába történő szuvere-
nitástranszfer esetén országos népszavazást kell tartani. A szuverenitástranszfer az 
uniós kompetenciák, illetve célok kibővülése, valamint a döntéshozatali mechanizmus 
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változása (egyhangúságról minősített  többségre történő átalakítás) esetén valósulhat 
meg. Ezek mellett  nevesített ék: a közös védelempolitika megerősödésének lehetőségét, 
az Európai Ügyészség, az európai ügyész tisztségének létrehozását és az Egyesült Ki-
rályságnak az euróövezethez, illetve a schengeni határőrizeti rendszerhez történő csat-
lakozásának esetét. Népszavazás következhet be az uniós költségvetés saját forrásra 
vonatkozó rendszerének változása, a választási rendszer módosulása, az Európai Bi-
zott ság (a továbbiakban: Bizott ság) biztosi helyeinek változása, egy európai szabadalmi 
bíróság létrehozása esetén, a túlzott  költségvetési hiány eljárásának megváltoztatása és 
a tőkemozgás liberalizálásának korlátozása esetén.

A népszavazási kötelezett ség sajátos módon korlátozza a Westminster és a brit po-
litikai rendszerben a külpolitika területén kiváltságos döntéshozatali helyzetben lévő 
kormány, azon belül is legfőképpen a kormányfő hatalmát.

Az uniós viszony átalakulása a brit alkotmányos rendszer folyamatos megújulásá-
val is összefüggésben áll. A devolúció – azaz Skócia, Wales és Észak-Írország önkor-
mányzati rendszerének fokozatos kiterjesztése – az elmúlt másfél évtizedben valósult 
meg. Az Európai Unió szerepe leginkább Skócia függetlenségének kérdésében jelentett  
új színfoltot, hiszen az EU-tagság elfogadása és a feltételek nélküli csatlakozás több 
helyen szembemegy a koalíciós kormány politikai retorikájával. A több évszázados 
alkotmányos monarchia intézményrendszerének átalakulása (a hatalmi ágak szétvá-
lasztásának lassú folyamata, a legfelsőbb bíróság létrehozása, az emberi jogi törvény 
1998-as megalkotása) számos területen új kereteket teremtett  az Unióval való együtt -
működésre.4

Az Európa-politika hangsúlyainak megváltozásában a belső folyamatok mellett  leg-
alább ugyanakkora szerepe van az európai integráció átalakulásának. A világgazda-
sági válság következményeként előállt európai szuverén adósságválság a legtöbb uni-
ós tagállamot, így az Egyesült Királyságot is, súlyosan érintett e. A pénzügyi szektor 
megsegítése rövid távon a tagállami költségvetési defi citek elmélyüléséhez, valamint 
az államadósságok tartós növekedéséhez vezett ek. A gazdasági növekedés visszaesése 
tartós válság kialakulását idézte elő, amely az euróövezeti államok közül a déli periféri-
át és Írországot érintett e a leginkább. Az Unió válasza a monetáris és fi skális integráció 
elmélyítésére, a felügyeleti és szabályozó rendszerek kiépítésére, az intézményi keretek 
bővítésére irányult. Az Egyesült Királyság több szempontból is különleges helyzetben 
volt már a folyamat kezdetekor. Egyrészt a szigetország nem tagja az Európai Gazda-
sági és Monetáris Uniónak, jegybankja önállóan határozza meg a monetáris politika 
lépéseit, önálló árfolyam-politikát gyakorol, azaz gazdaságpolitikája sokkal nagyobb 
önállóságot élvez az euróövezeti tagállamokénál. Másrészt a brit pénzügyi szektor 
nagysága, globális jelenléte többszöröse az uniós tagállamok pénzügyi szektorának, 
az európai pénzügyi tranzakciók jelentős része Londonon keresztül zajlik. A válság 
súlyosan érintett e a legnagyobb brit bankokat, a kormány államosítással és jelentős 
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feltőkésítéssel sietett a segítségükre, ami az államadósság növekedését idézte elő. 
2014 májusában a nettó államadósság (PSDN ex) 1284 milliárd font, a GDP 76,1 szá-
zaléka volt.5

A brit politikai rendszer polarizálódása
az Európa-politika törésvonalain

David Cameron európai uniós retorikája megosztja a Konzervatív Pártot. Kétségte-
len, hogy a kilencvenes évek elejének megosztott ságánál erőteljesebben érződik az 
euroszkeptikusok nyomása a párton belül és a parlamenti frakcióban egyaránt. 
A látszat ellenére azonban nem lehet a Konzervatív Pártot Európa-ellenesnek beállí-
tani. A párt választói bázisát képező, a szabadpiaci elveket támogató gazdasági, pénz-
ügyi csoportok nyíltan uniópárti nyilatkozatokat tesznek, és ellenérzésüket hangoz-
tatják az EU-tól való elszakadás kérdésében. Az érvelés középpontjában az Egyesült 
Királyság befolyásolóképességének csökkenésétől való félelem áll, valamint tartanak 
a befektetések mennyiségének visszaesésétől is. A nagybankok (Goldman Sachs, Citi, 
JPMorgan) a kilépés esetére a londoni City globális és európai piacvesztését vetítik 
előre.6 A Konzervatív Párt erősen megosztott  az európai kérdésekben. A párton belül 
1967 óta létezik egy európaiintegráció-párti csoport, amely a konstruktív Európa-po-
litika támogatója, és „Európai Fórum” (European Forum) néven működött  1967 és 1969 
között , majd a „Konzervatív Csoport Európáért” (Conservative Group for Europe) nevet 
viselte 1968–2007 között , és „Konzervatív Európa Csoport” (Conservative Europe Group) 
néven ismert 2007-től. Az euroszkeptikus hangok térnyerésére adott  válaszként ala-
kult meg 2013. február 14-én a „Főirányú Konzervatívok” („Mainstream Conservatives”) 
elnevezésű csoport, Laura Sandys képviselő vezetésével. A csoportban részt vevő po-
litikusok legfontosabb, Európát érintő feladatukként egy esetleges népszavazás esetén 
az uniós tagság mellett i kiállást jelölték meg. Céljuk a kereskedelmi kapcsolatok fenn-
tarthatósága, az európai beruházások szintjének megtartása és növelése, mindemel-
lett  az igazságszolgáltatással, illetve a környezetvédelemmel kapcsolatos ügyekben 
szeretnék a tagsági előnyöket láthatóvá tenni. A csoport létrehozása válasz volt a nem 
sokkal korábban Andrea Leadsom, George Eustice és Chris Heaton-Harris képviselők 
által fémjelzett , euroszkeptikus „Új Kezdet” (Fresh Start) nevű csoport megalakulására, 
amely mintegy száz konzervatív képviselőt tudhat a tagjai között . A csoport évek óta 
az Egyesült Királyság és az Európai Unió viszonyának megújításán dolgozik, s Da-
vid Cameron beszéde előtt  tett e közzé politikai nyilatkozatát a viszony megújításának 
részleteiről („Manifesto for Change”).7 Az Európai Uniót érintő kérdésekben Bill Cash, a 
„legeuroszkeptikusabb” tory politikus képviseli a leginkább unióellenes álláspontot,8 
és ő vezeti a nyíltan az Európai Unió elhagyását szorgalmazó European Foundation 
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nevű kutatóintézetet. Az egyre jobban kialakuló törésvonalak ellensúlyaként a pár-
tokon belül Európa-barát csoportok új összefogása is megjelent: a Konzervatív Párt a 
Munkáspártt al és a Liberális Demokraták Európa-párti szárnyával közösen hozta létre 
a „Brit Befolyás Európában Központ” (Centre for British Infl uence through Europe, CBIE) 
elnevezésű kezdeményezést. A csoport vezetői a pártokon belüli, Európa-párti „nagy 
öregekből” kerülnek ki. Kenneth Clark mellett , aki pénzügyminiszteri posztot töltött  
be John Major kormányában 1993–1997 között , a munkáspárti Lord Mandelson és a 
liberális demokrata Lord Rennard neve fémjelzi az együtt működést. A David Cameron 
által 2013 januárjában bejelentett  népszavazás ötletének népszerűsítésére a Konzervatív 
Párt 2013 júniusában meghirdett e a „Britannia döntsön” (Let Britain Decide) kezdemé-
nyezést, amely a választók meggyőzésére a hagyományos politikai eszközökön túl in-
tenzíven használja a modern kommunikációs technikákat (Facebook, Twitt er) is.

A konzervatívok mellett  a Munkáspártban is teret nyertek a szigetország európai 
uniós kapcsolatrendszerét kritikus szemmel vizsgálók. A 15 képviselővel, Keith Vaz 
volt Európa-miniszter támogatásával 2013 májusában megalakult „Munkáspárt a nép-
szavazásért” (Labour for a Referendum) csoport sajátos elegye az integrációt „kapitalista 
klubként” leíró baloldali és a nemzeti szuverenitást féltő jobboldali képviselőknek. 
A párt azonban nem látszik visszatérni a John Smith 1992–1994-es vezetése alatt  meg-
történt európaidiskurzus-váltás előtt i időkhöz. Ed Miliband Európa-politikája óvatos-
nak értékelhető: az uniós tagságról szóló népszavazást a jelen feltételek között  nem 
támogatja, de a 2011-ben elfogadott  Európai Unió törvény eltörlését sem ígérte meg, 
amely az Unió felé történő szuverenitástranszfer esetén automatikusan népszavazás 
megrendezését irányozza elő. A Munkáspárt gondosan ügyel arra, hogy ne lehessen 
népszavazás-ellenes politikai erőként leírni. Ed Ball, aki jelenleg az árnyék-pénzügy-
miniszteri posztot tölti be a Munkáspárt parlamenti frakciójában, többször kinyilvá-
nított a,9 hogy hatalomra kerülésük esetén a népszavazáson keresztül megadnák a brit 
polgároknak az Európai Uniós tagságról való döntés lehetőségét.

A nemzeti érdekérvényesítés hatékonyságának csökkenése?

David Cameron Európa-politikájával szemben a legfőbb kritika az uniós kapcsolat-
rendszerben való nemzeti érdekérvényesítés hatékonyságának látványos csökkenése. 
Az Egyesült Királyság már az 1961–62-es belépési kísérletnél is a római szerződésben 
foglaltak alapvető átformálását kívánta elérni a csatlakozást megelőzően, a különutas 
megoldások keresése pedig az Európai Közösséghez történt csatlakozást követően is 
jellemező volt a szigetországra. Margaret Thatcher a közös költségvetés brit teherviselé-
sének könnyítéséért gyakorlatilag blokkolta az integráció fejlődését 1979 és 1984 között , 
és a britekre érvényes automatikus, időkorlátok nélküli visszafi zetési rendszer kiharco-
lásával a mai napig tartó pénzügyi kedvezményhez jutt att a az országot. A maastrichti 
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szerződésben rögzített , az euróövezeti tagságtól való távolmaradás, valamint a bel- és 
igazságügyi együtt működés egyes területeire vonatkozó kivételek elfogadtatásával pe-
dig valódi többsebességes integrációs modell alakult ki.

A kívülmaradás újabb esetét az Európai Unió alapjogi kartájához való viszony jelen-
tett e. A karta, amely egységes szövegbe foglalja az európai polgárok polgári, politikai, 
gazdasági és szociális jogainak összességét, az alkotmányos szerződésnek még része 
volt, a lisszaboni szerződésbe azonban csak függelékként került be, és a tagállamok 
nyilatkozat formájában fejezték ki részvételi szándékukat. A Munkáspárt 2007-ben je-
lezte távolmaradási szándékát, mert értelmezése szerint a karta alapján indított  perek-
ben számos, a liberális brit munkaerő-piaci viszonyokat érintő beavatkozásra nyílna 
lehetőség.

A szuverén adósságválságok kiterjedése, az uniós szintű válságkezeléshez szük-
séges jogi keretek és intézmények hiánya, a monetáris integráció befejezetlensége az 
Európai Uniót sajátos válaszadásra kényszerített e. A tagállamok 2010 után sorra alakí-
tott ák ki azokat a mechanizmusokat, amelyek minimalizálni igyekeztek az euróövezet 
veszteségeit, stabilizálni a költségvetési defi citeket és az államadósságok szintjét, és 
legfőképpen hozzájárulnak a gazdasági növekedés megalapozásához. Az euróövezet 
működése különös veszélynek volt kitéve a gazdasági és monetáris integráció befe-
jezetlen felépítése, a fi skális integráció elégtelen szintje miatt . A válságkezelés egyik 
legfontosabb célja a már 1996-ban megalkotott , de később, 2003-ban fellazított , fi skális 
korlátokat tartalmazó stabilitási és növekedési paktum (SNP) megerősítésére irányult, 
amely a „hatos csomag” alapján létrehozott  szabályozórendszerrel, majd a fi skális pak-
tum elfogadásával valósult meg. A másik fontos cél a tagállami költségvetési tervezé-
sek átláthatóságának növelésére, a gazdaságpolitikai koordinációra irányuló rendszer 
létrehozása volt, amely végül „európai szemeszter” elnevezéssel 2011-ben kezdte meg 
működését. A gazdasági kormányzás kiterjesztésére átfogó, hatósági szintű intézmény-
rendszer kialakítása kezdődött  el,10 amely a mikro- és a makroprüdenciális felügyeleti 
funkciókat látja el. Végül meg kell említenünk az euróövezet ideiglenes (európai pénz-
ügyi stabilitási eszköz [EFSF] és európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus [EFSM]) 
és állandó (európai stabilitási mechanizmus [ESM]) válságkezelési rendszereit, vala-
mint a bankunió három pillérre (közös bankfelügyeleti rendszer, közös bankszanálási 
rendszer és közös betétbiztosítás) épülő tervét.

Az euróövezeten kívüli országként az Egyesült Királyságnak fordított an jelentkez-
tek az eddig a kívülmaradásra irányuló törekvései, hiszen az új együtt működések 
többsége az euróövezet tagállamai között  valósult meg, így a bekerülést, nem pedig 
a kívülmaradást mérlegelhett e. A legkomolyabb dilemma a külső intézményi befolyás 
megvalósításának módjára irányult, azaz az, hogy az egyes mechanizmusokban részt 
vevő tagállamok megengedik-e a kívülállóknak az érdemi (legfőképpen a szavazási 
rendszeren keresztül történő) beleszólást a rendszer működtetésébe.
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Mivel a Gazdasági és Monetáris Unióban az Egyesült Királyság nem vesz részt, ezért 
a stabilitási és növekedési paktum szabályainak felélesztésére szolgáló „hatos csomag” 
jogszabályi rendelkezései nem vonatkoznak rá. Az SNP rendszerét mintegy tíz évvel 
korábban az akkori pénzügyminiszter, Gordon Brown már keményen kritizálta, azzal 
érvelve, hogy a szabályok túlzott an merevek, nagyobb recesszió idején a költségvetési 
defi cit magasabb szintje gazdaságpolitikailag indokolt lehet. A brit kormány a szuve-
renitás korlátozásaként értelmezte foglalkoztatás-, a pénzügy- és a vállalkozáspoliti-
ka területére kiterjedő, a versenyképesség növelésére, a felelős állami költségvetés és a 
pénzügyi stabilitás fenntartására irányuló, 2011 márciusában elfogadott  „euró plusz” 
kezdeményezést, és nem csatlakozott  hozzá.

A kivételeken keresztül megvalósított  nemzeti érdekérvényesítés brit gyakorlatának 
végét jelentett e a „fi skális paktum” létrehozásának folyamata. A „Gazdasági és Mone-
táris Unió stabilitási, koordinációs és kormányzati szerződése” elnevezésű megállapo-
dás elfogadását az Európai Tanács (EiT) 2012. január 30-i ülésén – az Egyesült Királyság 
és Csehország kivételével – huszonöt tagállam támogatt a, majd március 2-án alá is írta 
az egyezményt, amely 2013. január 1-jén lépett  hatályba. David Cameron a szerződés 
létrehozása ellen foglalt állást, azonban Németország kezdeményezésére az együtt mű-
ködésben részt venni szándékozó államok az uniós szerződésen kívül, kormányközi 
megállapodásként írták alá azt. Az ellenzéki kritika a kormányfő tárgyalási techniká-
jának szólt, amely nemhogy nem tudta megakadályozni a szerződés létrehozását, de 
azt érte el, hogy a kerülőutas megvalósítás precedensként is szolgálhat a fi skális unió 
elkövetkező lépései során.

Az európai szemeszter a fi skális harmonizáció újabb lépését jelentett e. Az Egyesült 
Királyságnak sikerült különmegállapodásra jutnia a tagállamokkal, és – a többiektől 
eltérően – a költségvetési tervezés első fázisában az állami büdzsét a Westminster tár-
gyalja, és csak ezután kerül Brüsszelbe, első átt ekintésre. George Osborn pénzügymi-
niszter a folyamatot a közös piac szempontjából „egészségesnek” minősített e.11

Az európai felügyeleti hatóságok három szerve közül az Európai Bankhatóság 2011. 
január 1-jén, londoni székhellyel kezdte meg működését. A székhelyválasztás a brit 
pénzügyi szektor kiterjedt globális és európai jelenléte miatt  szimbolikus jelentőségű 
is. A bankhatóság a görög adósságválság legnehezebb időszakában kezdte meg tevé-
kenységét, és 2011 nyarán végezte el az európai bankrendszer tűrésképességének fel-
mérését célzó első vizsgálatokat.

Az Egyesült Királyság visszafogott an, de céltudatosan vett  részt a szuverén adós-
ságválság sújtott a országok megsegítésére irányuló pénzügyi csomagok összeállításá-
ban. Az európai szinten létrehozott  mechanizmusokban (EFSF, EFSM) ugyan nem vett  
részt, az Írországnak nyújtott , összesen 4,8 milliárd euró értékű bilaterális kölcsönből 
viszont 3,8 milliárd eurót vállalt magára.12 A közvetlen segítségnyújtás hátt erében el-
sősorban az ír és a brit bankrendszer szoros összefonódása és az intenzív kereskedelmi 
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kapcsolatok álltak. A brit kormány továbbá a Nemzetközi Valutaalapban viselt részese-
désének megfelelően, a hitelgaranciákon keresztül vett  részt a válságkezelésben.

A bankunió létrehozását az Egyesült Királyság – a saját részvétele nélkül – támogat-
ta. A bankunió három pillére közül a közös felügyeleti rendszer kialakításáról szóló 
tárgyalások indultak meg először. A legnagyobb bankok felügyeletét ellátó egységes 
felügyeleti rendszerben az Egyesült Királyság nem kívánt részt venni. A brit Európa-
politika legfontosabb célkitűzése a szavazási rendszerhez való külső hozzáférés bizto-
sítása volt, amit 2012 decemberében az euróövezet tagállamai az ún. „kett ős többség” 
szavazási eljárásrenden keresztül biztosított ak a kívülálló EU-országok számára.

A nemzeti érdekérvényesítés eszköztárának értékelésekor nem szabad elfeledkez-
nünk az Európai Unió 2014–2020 között i, „többéves költségvetési keretének” tárgyalási 
sikereiről. Főleg az Egyesült Királyság kezdeményezésére, először csökken az Európai 
Unió által felhasználható pénzösszeg. Cameronnak sikerült Angela Merkelben part-
nert találnia a mérsékelt csökkentésben, bár az az eredetileg a brit kormány által sok 
területen 2011-et bázisévként használó költségvetési javaslatnál végül – az Európai Par-
lament kemény fellépését követően – szerényebb mértékű lett .

Az Egyesült Királyság Európa-politikájában a kivételek kezelése mellett  sajátos sze-
repet töltenek be a „belépésre” (opt-in) lehetőséget adó, korábban a kívülmaradásként 
kiharcolt területek. A briteknek a bel- és igazságügyi együtt működés terén lehetősé-
gük van az európai szabályozások átvételére. A brit Parlament folyamatosan vizsgálja 
az Unió korábban született  és a frissen megalkotott  jogszabályait.13 2009. december 1. 
és 2014 májusa között  száz területet vizsgáltak,14 és hatvanháromszor a belépés mel-
lett  döntött ek, mindössze harminchét esetben utasított ák el a csatlakozást. Az igazság-
ügyi együtt működés területén legutóbb meghozott  nagyobb jelentőségű döntések közé 
tartozik az igazságügyi hatóságok és a bűnüldözési szolgálatok között  létrehozandó 
ügynökségre (European Agency for Law Enforcement Cooperation and Training) vonatkozó 
szabályozás elutasítása. Az indoklás szerint a direktíva az Europol által kezdeménye-
zett  vizsgálatok esetében adatszolgáltatási kötelezett séget ír elő a tagállamok számá-
ra, amelynek megtagadását meg kell indokolni, de az az Európai Unió Bírósága előtt  
megtámadható. 2013 novemberében, a koalíciós megállapodásnak megfelelően, a britek 
szintén elutasított ák a büntetőügyekben folytatott  rendőrségi és igazságügyi együtt mű-
ködés (Eurojust) keretében kidolgozott  európai ügyészségi hivatal létrehozását. Ugyan-
akkor az Egyesült Királyság számára rendkívül fontos a bűnüldözés és a terrorizmus 
elleni harcban a közös uniós kezdeményezések kiterjesztése. Ennek megfelelően el-
fogadta a Kanada és az Európai Unió között  megkötött , a repülőgépek utaslistáinak 
adatai átadására vonatkozó megállapodást.15 Szintén fontos együtt működésnek szava-
zott  bizalmat, amikor elfogadta a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai 
Igazságügyi Hálózat létrehozásáról szóló kezdeményezést, mivel az annak keretében 
létrehozandó Egységes Szabadalmi Bíróság hozzájárulhat a szigetország kiterjedt 
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szabadalmi rendszerének védelméhez. Az Európai Unión kívüli országokkal kapcso-
latos kezdeményezések (pl. az új társulási egyezményekhez kötődő szabályozások) ér-
tékelésénél a brit kormány konzekvensen mérlegeli a meglévő kétoldalú és többoldalú 
megállapodásait, és annak függvényében dönt a belépésről, hogy európai szintre emel-
ve azok előnyöket jelentenek-e számára.

A kivételeknek az uniós szerződésekbe való beépítését az Egyesült Királyság haté-
konyan használta a múltban. A kivételek azóta is jól működnek, és mint láthatt uk, a 
„belépés” lehetősége rendkívül rugalmasan alkalmazható eszközt ad a britek Euró-
pa-politikája kezébe. A lisszaboni szerződés hatályba lépése óta azonban az Egyesült 
Királyság csak a korábban elért kivételeket tudja érvényesíteni, a jelenlegi uniós alku-
folyamatokból kiszorul ez a fajta lehetőség, és David Cameron nem tudott  élni vele a 
gazdasági kormányzás egyes mechanizmusainak létrehozása során.

Népszavazás az uniós tagságról

Az elmúlt fél évszázad folyamán a brit politikai elit többször használta a népszavazás 
ötletét a kulcsfontosságú Európa-politikai kérdésekről folytatott  viták során. A csatla-
kozási szerződés helyességét megkérdőjelező 1975-ös, megvalósult referendum mellett  
az ígéretek szintjén maradt az alkotmányos szerződésről és az euró bevezetéséről ki-
írandó népszavazás. Az európai uniós tagságról szóló referendum ötlete nem új kele-
tű, a csatlakozás óta eltelt időben kisebb-nagyobb megszakításokkal rendre visszatér. 
David Cameron koalíciós kormányának a megalakulásakor nem volt a napirendjén az 
uniós kapcsolatokról szóló népszavazás kiírása. A Konzervatív Párt euroszkeptikus 
szárnya a 2010-es választások után az Európai Unió törvény megalkotására helyezte 
a hangsúlyt, de az ügydöntő népszavazás megvalósítása náluk mindvégig a politikai 
napirenden maradt.

David Cameron hosszas előkészítés után, a Bloomberg cégcsoport londoni épületében 
mondta el a kormány Európa-politikájának alapvetéseiről szóló beszédét („Bloomberg-
beszéd”16), 2013. január 23-án. A nagy ívű, történelmi párhuzamokkal színesített  beszéd 
a második világháború következményeitől indított , az európai integrációt az európai 
béke zálogaként, a német–francia megbékélés szimbólumaként festett e le, melyben az 
Egyesült Királyság a jólét, a stabilitás, a szabadság és a demokrácia megtestesülését 
látja. Cameron leszögezte, hogy nem kívánja az országot elszigetelni, fő célja az Euró-
pai Unió átalakítása. A kormányfő három alapvető problémát lát az EU működésében: 
az euróövezet válságának következményeit, az európai versenyképesség problémáját, 
valamint az EU és a polgárok között i, egyre mélyülő szakadékot, amely leginkább a 
demokratikus elszámoltathatóság hiányában mutatkozik meg. Cameron öt területet 
jelöl meg, amelyeken alapvető változtatásokat kell elvégezni az Unió hatékony működ-
tetése érdekében. Első a versenyképesség növelése, amely a közös piac – azon belül is 
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a szolgáltatások szabad áramlása –, az energia- és a digitális piaci folyamatok tökélete-
sítésével valósítható meg. Második a rugalmasság, amellyel gyakorlatilag hitet tesz a 
többsebességes Európa megvalósítása mellett , amelyben egyes tagországok bizonyos 
együtt működésekben nem vesznek részt. A harmadik az uniós kompetenciák tagálla-
mi szintre való visszahelyezésének képességét célozza meg. Bár az európai föderáció 
hívei nem üdvözlik kitörő lelkesedéssel ezt a pontot, meg kell jegyeznünk, hogy a mű-
ködő föderációktól nem idegen ez a típusú hatalomvándorlás, és a szubszidiaritás elve 
is párhuzamba állítható vele. A negyedik a demokratikus elszámoltathatóság, amely a 
nemzeti parlamentek hatékonyabb szerepvállalásával valósítható meg. Végül az ötödik 
a tagállamoktól elvárható méltányosság. Cameron határozott an kijelenti, hogy az or-
szág nem kívánja bevezetni az eurót, viszont tisztában van azzal, hogy több kulcsfon-
tosságú uniós folyamat az euróövezeten belül fog megvalósulni a jövőben. Ezeket a fo-
lyamatokat nehéz „kívülről” befolyásolni, az együtt működésben részt vevőktől viszont 
elvárja, hogy a közös piac mindenkire érvényes határait ne zárják le a kívülállók előtt .

A hónapokkal korábban bejelentett , gondosan megkoreografált beszéd nyitánya kí-
vánt lenni annak a többéves folyamatnak, amelynek a végén a választópolgárok nép-
szavazás keretében dönthetnek az uniós tagság jövőjéről. Cameron beszéde nem ér-
tékelhető EU-ellenesnek; sokkal inkább konstruktív, uniós reformokat kezdeményező 
szerepvállalást céloz meg az Egyesült Királyság számára. A kormányfő ígéretet tett  
arra, hogy amennyiben a Konzervatív Párt megnyeri a 2015-ben esedékes választáso-
kat, tárgyalásokat kezdeményez az Európai Unió tagállamaival az Unió működésének 
megreformálása érdekében, majd a szerződésmódosítások után, előreláthatóan 2017-
ben, népszavazást fognak tartani a megváltozott  feltételekről. A választási kampány-
ban a Konzervatív Párt a hivatalos programjában szerepeltetni fogja a népszavazás ki-
írására vonatkozó vállalását.

A népszavazás ígéretének időzítése leginkább belpolitikai okokra vezethető vissza. 
David Cameronnak a saját pártja egyre erősödő euroszkeptikus csoportja felé is enged-
ményeket kell tennie, amennyiben megcélozza a második kormányzati ciklust. Mind-
emellett  az Európai Unió fejlődési pályája valóban nagy dilemmák elé állítja az ország 
vezetését. A Gazdasági és Monetáris Unió elmélyítése számos olyan intézményi és jogi 
keretet kíván meg, amely jelenleg nem egyeztethető össze a szigetország gazdaságpo-
litikai céljaival.

A népszavazás kiírására tett  ígéretével Cameron politikailag elkötelezte magát egy 
radikális Európa-politikai irány mellett , ami több szempontból is veszélyeket rejt. 
Michael Heseltine, a Konzervatív Párt „nagy öregje”, a „Tory Reform Csoport” (Tory 
Reform Group), az „egy nemzet konzervativizmus” (one nation conservatism) csoport ve-
zetője elhamarkodott nak ítélte Cameronnak a népszavazásról szóló bejelentését. Érve-
lése szerint korai volt a népszavazás mellett i elköteleződés, amikor a megbeszélések 
még el sem kezdődtek, maguk a britek sem alakított ák ki a tárgyalási pozíciójukat, nem 
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lehet tudni, a tagállamok hogyan reagálnak a brit felvetésekre, a javasolt változtatások 
beépíthetők-e az EU joganyagába. Másrészt a tagállamok gyakran csupán a politikai 
zsarolás eszközét látják a népszavazással való fenyegetésben. Az Európai Bizott ság el-
nökének megválasztása körüli vitákban maga Cameron is rájátszott  erre, amikor azzal 
fenyegett e meg a tagállamok vezetőit, hogy Jean-Claude Juncker jelölése esetén már 
2015-ben kiírhatják a népszavazást az – addig rendelkezésre álló rövid idő miatt  kivite-
lezhetetlen – újratárgyalások nélkül is.

Ugyanakkor a népszavazástól való tartózkodás is politikai hullámokat vethet: 2011 
októberében, önálló képviselői indítvánnyal, konzervatív politikusok kezdeményezték 
egy törvény megalkotását arról, hogy százezer választópolgár támogató aláírása esetén 
népszavazást kelljen tartani az EU-tagságról. A kormány akkor nem állt ki a javaslat 
mellett , s ez az egyik eddigi legnagyobb vihart kavarta a képviselők és a kormány kö-
zött . Hasonlóan ehhez, 2012. május 29-én David Cameron elvetett e a népszavazás kiírá-
sának lehetőségét az európai pénzügyi rendszer stabilizálásáról folytatott  tárgyalások 
lezárása után is.17 A kormányfő világossá tett e, hogy a népszavazási kezdeményezés 
mögé csak akkor áll, ha sikerül stabilizálni az euróövezet működését. A májusi tárgya-
lásokon a brit miniszterelnöknek sikerült megállapodnia a tagállamokkal arról, hogy 
az euróövezet új gazdasági kormányzati rendszere nem fogja aláásni az egységes piac 
alapelveit és működési mechanizmusát. A sikeres tárgyalásoknak tudható be, hogy ak-
kor elutasított a a népszavazás kiírásának szükségességét.

A közvélemény-kutatások szerint az Európai Unióról szóló népszavazás kiírása nem 
tartozik a választópolgárok által legfontosabbnak tartott  kérdések közé, az Ipsos MORI 
2013. áprilisi felmérése szerint 38 választási lehetőség közül az emberek mindössze 1 
százaléka tartott a a legfontosabb kérdésnek az uniós tagságról szóló vitát.18

A 2013. január 23-án bejelentett  népszavazás a kormányfő elképzelései szerint egy 
új, megváltoztatott  szerződéses viszony elfogadásáról vagy elutasításáról szólna. A brit 
kormány hivatalos álláspontot még nem alakított  ki a kérdésről, az annak kidolgozásá-
hoz vezető hátt érmunkát viszont a kompetencia-felülvizsgálati program keretében már 
korán, 2012-ben megkezdte. David Cameron a parlamenti felszólalásaiban többször cél-
zást tett 19 a reformokra váró uniós együtt működési területekre, valamint a már meg-
kezdett  reformokra. Az előbbi kategóriába tartozik a véleménye szerint „katasztrofális” 
uniós halászati politika (a kompetencia-felülvizsgálati program 2014 nyarán összegzi 
megállapításait ezen a területen) és a túl nagyra nőtt  európai bürokrácia. A megkezdett  
reformok közé sorolja az Európai Unió költségvetésének csökkentése terén elért ered-
ményeket, valamint az egységes piac tökéletesítése irányába tett  lépéseket.

A népszavazási kezdeményezést az Amerikai Egyesült Államok nem nézi jó szem-
mel. Már hetekkel Cameron 2013. januári beszéde előtt  Philip Gordon, az amerikai kül-
ügyminisztérium helyett es államtitkára kifejezte, hogy az Obama-adminisztráció a brit 
európai uniós tagságot fontosnak tartja, és a két ország „különleges kapcsolatának” 
leértékelődéséhez vezethet az Unióból való kilépés.20
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A kompetenciák újraelosztásáról szóló tárgyalások forgatókönyvei

A népszavazás kiírására vonatkozó, David Cameron által felvázolt forgatókönyv lát-
szólag egyszerű lépések sorozataként valósulna meg: az elkövetkező hónapok során 
újratárgyalnák az Európai Unióval a vitatott  viszonyt, a tagállamok egyetértenének a 
javaslatokkal, ez alapján szerződést módosítanának, majd a népszavazáson a módosí-
tott  szerződésről döntenének a brit állampolgárok.

A helyzet a valóságban ennél összetett ebb, és több fontos kérdés is abba az irányba 
mutat, hogy az egész folyamat nehezen kivitelezhető és buktatókkal van tele. A kom-
petencia-felülvizsgálati program 2014 őszére lezárul, azt követően kell kialakítani egy 
olyan javaslatcsomagot, amely mögé a jövő évi országos választásokon esélyes brit po-
litikai pártok többsége felsorakozik. Az időzítés nem szerencsés, hiszen a kompetencia-
felülvizsgálati program eredménye egyelőre bizonytalan, akárcsak a javaslatok meg-
fogalmazásának módja. A javaslatot jegyezheti a kormány, a politikai pártok, illetve 
mögé állhatnak akár a konzultációban részt vett  szervezetek is. Mivel a kompetencia-
felülvizsgálati konzultációt a kormányzat kezdeményezte, az annak eredményeképpen 
létrejövő javaslatokat a választópolgároknak a politikai legitimitás miatt  valamilyen 
módon támogatniuk kell. Ennek kézenfekvő módja, ha a pártok a választási program-
jukban szerepeltetik a javaslatokat, és ezek tárgyalásához kérnek támogatást. A felmé-
rések szerint a brit választópolgárok kevesebb mint fele, 48 százaléka támogatna olyan 
pártot, amely a választási programjában kötelezett séget vállalna a népszavazás kiírá-
sára. Nagy kérdés, hogy a Munkáspárt, amely a népszavazás ötletét nem támogatja, 
kormányra kerülése esetén a javaslatok tárgyalását végigvinné-e.

A következő probléma a tárgyalási stratégia kialakítása. A brit kormánynak a tag-
államokkal kell megegyeznie azokról a kompetenciaterületeket érintő módosításokról, 
amelyek az uniós szerződéseket befolyásolnák. Az eddig körvonalazódó módosítási 
javaslatok főként az Európai Unió működéséről szóló szerződést, de több helyen az 
Európai Unió szerződését is érintenék, azaz mindkett ő megnyitása szükséges lenne. 
A szerződésmódosítások irányulhatnak kizárólag az Egyesült Királyság irányába tör-
ténő változtatásokra, vagy az összes tagállamot egyszerre is érinthetik. Kicsi annak az 
esélye, hogy az Unió kizárólag az Egyesült Királyság számára tenne engedményeket, 
hiszen az az „à la carte” integráció nemkívánatos jelenségét vonná maga után. A min-
denkit együtt esen érintő változtatások huszonnyolc állam esetén csak kivételes komp-
romisszumkészség révén valósíthatók meg, hiszen több olyan területet is érinthetnek 
(például a szabad munkaerő-áramlással kapcsolatos szabályozások), amelyek megvál-
toztatásához egyes országok nem viszonyulnak rugalmasan. Ennél a pontnál nemcsak 
a kompetenciaterületek tagállamokhoz való visszakerülésének elutasítási lehetősége 
merül fel, hanem az ellentétes folyamat, a kompetenciák uniós szintre emelésének el-
utasítási lehetősége is. A közös piac egyes elemeinek kiszélesítése mélyebb integrációt 



64 Külügyi Szemle

Gálik Zoltán

valósítana meg, de vannak olyan tagállamok, amelyekkel e területen nehéz lesz alkut 
kötni. Elképzelhető, hogy a szerződés módosítása során néhány helyen a jogi kötele-
zett ségeket lazítanák, és az Egyesült Királyság a kiegészítő jegyzőkönyvben jelezné a 
távolmaradás szándékát.

A brit kormánynak egyszerre kell hatékony tárgyalásokat folytatnia a nemzetálla-
mokkal (ahol nem elég a többség megnyerése, hanem mindenkinek támogatnia kell 
a javaslatokat) és az Európai Unió intézményeivel. Az Európai Parlamentben a nép-
pártiak és a szocialisták kritikus szemmel fi gyelik az integráció lazításának kezdemé-
nyezését. Az európai parlamenti választások után a harmadik legnagyobb csoportként 
létrejött  Európai Konzervatívok és Reformisták még az euroszkeptikus és a szélsőséges 
csoportokkal együtt  sem lenne elegendő a többség kialakítására. A tárgyalási folyamat 
végén az Egyesült Királyságnak meg kell győznie az Európai Tanács tagjait is a támo-
gatásról, márpedig François Hollande eddig nem viszonyult pozitívan a brit kezdemé-
nyezésekhez. Az Európai Bizott ság – Jean-Claude Juncker vezetésével – nem könnyíti 
meg a britek dolgát, hiszen az egyoldalú módosítások támogatása helyett  várhatóan a 
kemény kompromisszumos megoldásokat helyezi előtérbe.

A szerződésmódosítás másik, valószínűbb módja, hogy a javaslatokat az Európai 
Unió gazdasági kormányzási rendszerét illető módosításokkal együtt  fogják kidolgoz-
ni. Az ez utóbbira vonatkozó kötelmek is csak részben, vagy egyáltalán nem vonat-
koznának az Egyesült Királyságra. Amennyiben ez a forgatókönyv valósul meg, akkor 
számolni kell a folyamat elhúzódásának lehetőségével, hiszen az elmúlt évek során 
létrehozott  változtatások (pl. a fi skális paktum) beemelése a szerződésbe, valamint az 
új elemek kidolgozása (pl. a fi skális unió elemeinek kibővítése) a tagállamokat hosszas 
alkudozásra késztetheti. Az elmúlt két évtized ratifi kációs folyamatának (maastrichti, 
amszterdami, nizzai, alkotmányos és lisszaboni szerződés) nehézségei alapján koránt-
sem biztos, hogy a szerződések tagállami megerősítése egyszerű lesz. Írországban és 
az Egyesült Királyságban kötelező népszavazást tartani, de az euroszkeptikus politikai 
erők támogatásának megnövekedésével nem zárható ki, hogy a kormányok más orszá-
gokban is népszavazás kiírását kezdeményezik majd.

Amennyiben David Cameron abszolút többséget szerezve megnyeri a jövő évi vá-
lasztásokat, és sikerül törvényt alkotni egy 2017-es népszavazásról, kérdés, hogy az Eu-
rópai Unióban a kompetenciák újraelosztásáról szóló tárgyalási folyamat és a gazdasági 
kormányzás elmélyítéséről folyó tárgyalások befejeződnek-e. Ha a tárgyalási kezde-
ményezés sikertelen lenne, és a tagállamok elutasítanák a brit javaslatot, népszavazást 
lehet kiírni a jelenlegi tagsági feltételekről. Amennyiben a brit javaslatokat elvileg elfo-
gadnák a tagállamok, de a szerződésmódosítás a ratifi kációkkal elhúzódna, nem lenne 
miről népszavazást tartani, hiszen az a helyzet adódhatna elő, hogy az azon elfogadott  
szerződésmódosítást a tagállamok valamelyike (vagy többen) elutasítaná(k). Az Euró-
pai Unió számára is nehézségeket okozna, ha a brit népszavazás elutasító eredménye 
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egyben meggátolná a nehéz kompromisszumok után elfogadott  európai szerződések 
ratifi kálását. Kívánatosabb lenne tehát a brit „csomag” önálló kezelése, amely ígéretet 
jelentene a változtatások megvalósítására; kérdés azonban, hogy ez elegendő lenne-e a 
brit kormánynak.

Magának a népszavazás kiírásának a módja is bizonytalan. A népszavazáshoz tör-
vényt kell alkotni, amely a jelenlegi parlamenti viszonyok között  legalábbis nehézséget 
jelent a kormányzó pártnak. A liberális demokraták nem támogatják a törvény létre-
hozását, így az arra vonatkozó javaslatot többség híján a kormány egyedül nem tudja 
beterjeszteni. Egyéni képviselői indítvány született  az ügyben, azonban elfogadásának 
folyamata a Lordok Házában megrekedt. A 2015-ös választásokon tehát abszolút több-
séget kell elérnie a Konzervatív Pártnak, vagy a UKIP bekerülése esetén (aminek ma 
kicsi az esélye) együtt  kell működnie vele. Mivel az Európai Unió törvény egyébként 
is népszavazás kiírását teszi kötelezővé bármilyen kompetencia uniós szintre emelése 
esetén, elképzelhető a népszavazás kiírása e törvény alapján is. Ehhez arra lesz szük-
ség, hogy a kompetenciák az Unió irányába is vándoroljanak; kérdés, hogy a közös piac 
kiterjesztésére irányuló kezdeményezések célt érnek-e.

A kompetencia-felülvizsgálati folyamat:
eddig minden kompetencia a helyén van

Az Európai Unióból való kilépés súlyos döntés lenne, hiszen a társadalom, az üzleti és 
a pénzügyi csoportok, a politikai pártok és maga a Konzervatív Párt is erősen megosz-
tott  a kérdésben. Míg a közvélemény-kutatások 2013-ban minden hónapban a kilépést 
támogatók enyhe fölényét mutatt ák ki, addig 2014 első felében többször mérték a bent 
maradást támogatók fölényét (12 bent maradás, 2–14 százalékos többséggel; 4 kint ma-
radás, 2–11 százalékos többséggel). Még egyértelműbb volt a bent maradást támogatók 
túlsúlya, amikor arra kérdeztek rá, hogyan szavaznának a szerződések újratárgyalásá-
nak sikere esetén: az EU-tagságra szavazók aránya ekkor 25 százalékkal haladta meg a 
szakításra voksolókét.21

Az Unióval fennálló viszony összetett sége, a populista retorikát használó politikai 
csoportok térnyerése, a koherens megközelítés hiánya arra ösztökélte David Cameront, 
hogy a lehető legszélesebb rétegeket megszólítva, átfogó vizsgálatnak vesse alá az 
Egyesült Királyság és az Európai Unió kapcsolatát. A kormány 2012 nyarán elindított a 
a „kompetencia-felülvizsgálat” (Review of the Balance of Competences) elnevezésű progra-
mot. A két és fél éven keresztül tartó folyamat során a kormány vezetésével, az akadé-
miai közösség, a gazdasági és a pénzügyi szektor, a civil szféra, a brit Parlament és az 
Európai Unió intézményeinek bevonásával konzultációk folynak az Egyesült Királyság 
és az Unió viszonyát meghatározó területekről. Az Európai Unióhoz való csatlakozás 
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esetén a tagjelölt országok a közösségi jogot fejezetekre bontva tárgyalják a tagálla-
mokkal. Ehhez a rendszerhez hasonlóan, a kompetencia-felülvizsgálati program 32 fe-
jezetre bontva vizsgálja az egyes területeket. A vizsgálatok annak a megállapítására 
irányulnak, hogy a kompetenciák, amelyek uniós, tagállami, illetve megosztott  szin-
ten lehetnek, megfelelő helyen vannak-e, illetve a jelenlegi viszonyok között  kívánatos 
lenne-e azok új szintre helyezése. Nem kizárólag az uniós kompetenciák lebontásá-
ra irányulhat a résztvevők véleménye: egyes esetekben akár az uniós kompetenciák 
bővítése is elképzelhető. A konzultáció négy, egymást átfedő szemeszterre oszlik, az 
egyes szemeszterek végén a beérkezett  véleményeket összesítik és egy-egy összefoglaló 
kiadványban közzéteszik. A brit kormány nyilatkozott  arról, mi a terve a negyedik sze-
meszter végén közzéteendő, utolsó összefoglaló után. A konzultációnak közvetlen jogi 
következménye nincs, ennek ellenére jelentősége kiemelkedően fontos, hiszen mélyre-
ható elemzését adja a lisszaboni szerződés alapján megvalósult uniós kompetenciaterü-
leteknek. Az integráció fennállása alatt  még nem történt ehhez fogható mélyreható és 
átfogó elemzés a megvalósított  együtt működési területek elemzésével.

A koalíciós kormánynak jelenleg nincs kialakított  álláspontja az Európai Unióval 
való kapcsolatok megváltoztatásának módjáról. Sem a kormányfő, sem a Konzervatív 
Párt nem nyilatkozott  arról, hogy a népszavazás kampányában a bent maradás, vagy 
a kilépés mellett  érvelnének. Ez érthető, hiszen egyelőre nem lehet tudni, mi lesz a 
tárgyalások végeredménye, milyen kapcsolatok mellett  vagy ellen kell majd érvelniük.

A tanulmány írásakor az első két szemeszter zárult már teljesen le. Az összesítő meg-
állapításokat tartalmazó dokumentumokból határozott an kirajzolódik, hogy a kompe-
tenciákat szinte kivétel nélkül minden vizsgált területen a megfelelő helyen találták.23

Az egységes piac vonatkozásában az Egyesült Királyság saját magát annak egyik 
legfontosabb kezdeményezőjeként és kedvezményezett jeként ítéli meg. Az értékelé-
sek hosszan elemzik az egységes piac várható változásait, a globalizáció hatásait, az 
európai fi skális integrációnak a gazdasági kormányzás irányába tett  lépéseit és a di-
gitális egységes piac kialakítását. A közös európai külpolitikára vonatkozó megálla-
pítások között  szerepel, hogy az együtt működés kormányközi alapon történik, nem 
rendelkezik kizárólagos kompetenciákkal, a döntéseket többnyire egyhangúan hozzák 
meg, a vétó lehetősége adott  a tagállamok számára, a külkereskedelemmel kapcsolatos 
határok jól körülírtak,24 és további koherenciára van szükség a közös külügyi szolgá-
lat tevékenységében. A fejlesztési együtt működést és a humanitárius segítségnyújtást 
párhuzamos kompetenciaként értékelik, amelyek nem akadályozzák meg a tagállamo-
kat a saját programjaik megvalósításában, sőt multiplikátorként felerősítik a tagálla-
mi kezdeményezéseket. Az adózás területén a hozzáadott érték-adó harmonizálásának 
szintjét megfelelőnek találták, a konszolidált egységes társasági adóalap (Common 
Consolidated Corporate Tax Base, CCCTB) megvalósításában nem kívánnak részt venni. 
A vállalati adózási kérdések szempontjából az egyesülésekre vonatkozó irányelv, az 



2014. nyár 67

Se veled, se nélküled

1.
 s

ze
m

es
zt

er
20

12
. a

ug
us

zt
us

 –
 2

01
3.

 n
yá

r
2.

 s
ze

m
es

zt
er

20
13

. n
yá

r –
 2

01
3.

 té
l

3.
 s

ze
m

es
zt

er
20

13
. t

él
 –

 2
01

4.
 ta

va
sz

4.
 s

ze
m

es
zt

er
20

14
. t

av
as

z 
– 

20
14

. ő
sz

• 
eg

ys
ég

es
 p

ia
c 

– 
ös

sz
eg

zé
s

• 
kü

lp
ol

iti
ka

• 
fe

jle
sz

té
si

 e
gy

ütt
 m
űk

öd
és

 
és

 h
um

an
itá

ri
us

 
se

gí
ts

ég
ny

új
tá

s
• 

ad
óz

ás
• 

kö
ze

gé
sz

sé
gü

gy
• 

ál
la

te
gé

sz
sé

gü
gy

 
és

 á
lla

tv
éd

el
em

, 
él

el
m

is
ze

rb
iz

to
ns

ág

• 
eg

ys
ég

es
 p

ia
c 

– 
ár

uk
 

sz
ab

ad
 á

ra
m

lá
sa

• 
be

ls
ő 

pi
ac

 –
 s

ze
m

él
ye

k 
sz

ab
ad

 m
oz

gá
sa

22

• 
m

en
ek

ül
tü

gy
 é

s 
be

vá
nd

or
lá

s
• 

ke
re

sk
ed

el
em

 é
s 

be
ru

há
zá

s
• 

kö
rn

ye
ze

tv
éd

el
em

 é
s 

kl
ím

av
ál

to
zá

s
• 

kö
zl

ek
ed

és
• 

ku
ta

tá
s-

fe
jle

sz
té

s
• 

tu
ri

zm
us

, k
ul

tú
ra

, s
po

rt
• 

po
lg

ár
i ü

gy
ek

be
n 

fo
ly

ta
to
tt  

ig
az

sá
gü

gy
i 

eg
yü
tt m
űk

öd
és

• 
eg

ys
ég

es
 p

ia
c 

– 
sz

ol
gá

lta
tá

so
k

• 
be

ls
ő 

pi
ac

 –
 tő

ke
• 

EU
-k

öl
ts

ég
ve

té
s

• 
ko

hé
zi

ó
• 

sz
oc

iá
lis

 é
s 

fo
gl

al
ko

zt
at

ás
po

lit
ik

a
• 

m
ez
őg

az
da

sá
g

• 
ha

lá
sz

at
• 

ve
rs

en
yp

ol
iti

ka
• 

en
er

gi
a

• 
al

ap
ve

tő
 jo

go
k

• 
G

az
da

sá
gi

 é
s 

M
on

et
ár

is
 U

ni
ó

• 
m

un
ka

he
ly

i 
eg

és
zs

ég
vé

de
le

m
 

és
 b

iz
to

ns
ág

, 
fo

gy
as

zt
óv

éd
el

em
• 

re
nd
őr

sé
g 

és
 

a 
bű

nü
gy

i 
ig

az
sá

gs
zo

lg
ál

ta
tá

si
 

re
nd

sz
er

• 
ok

ta
tá

s
• 

bő
ví

té
s

• 
az

 E
U

-k
om

pe
te

nc
iá

k 
át

fo
gó

 é
rt

ék
el

és
e

• 
sz

ub
sz

id
ia

ri
tá

s 
és

 
ar

án
yo

ss
ág

1.
 tá

bl
áz

at
A

 k
om

pe
te

nc
ia

-f
el

ül
vi

zs
gá

la
t ü

te
m

ez
és

e



68 Külügyi Szemle

Gálik Zoltán

anya- és leányvállalatok irányelve, valamint a határokon átnyúló kamat- és jogdíjfi ze-
tések irányelve megkönnyíti a brit vállalkozások működését, aggodalmat leginkább az 
Európai Unió Bíróságának közbeavatkozása kelt, amely az értékelés szerint ítéleteivel 
gyakran átlépi a számára biztosított  kereteket. A pénzügyi tranzakciós adó (Financial 
Transaction Tax, FTT) bevezetésében a brit pénzügyi szektor nagyságára és globális sze-
repvállalására hivatkozva nem kívánnak részt venni. A közegészségügy korlátozott  
uniós kompetenciáit a válaszadók pozitívan értékelték, az uniós szabályozások előse-
gítik a magas színvonalú egészségügyi szolgáltatások megvalósítását. Az állategész-
ségügy és állatvédelem, valamint az élelmiszerbiztonság területén a kompetenciákat 
a közegészségügyhöz hasonlóan megfelelő szinten találták, az Unió szerepvállalását 
fontosnak minősített ék.

Menekültügyi és bevándorlási kérdésekben az Egyesült Királyság kivételekkel (opt-
out) rendelkezik, ugyanakkor bármikor beléphet az együtt működésekbe, így rugalma-
san tud alkalmazkodni a változó külső feltételekhez és uniós jogszabályi változásokhoz. 
A kereskedelem és a beruházások elemzése az előbbi területen kiemeli az EU kizáróla-
gos tárgyalási kompetenciáinak erősségeit, az utóbbin a beruházásvédelemnek a lisz-
szaboni szerződés után megvalósuló új lehető ségeit. A kompetenciákat megfelelő szin-
tűnek minősíti. A dokumentum több alternatív forgatókönyvet elemez a kilépés esetére 
(egyedül; egyszerű és kiterjesztett  szabadkereskedelmi megállapodás; külső vámuniós 
tagság; csatlakozás az Európai Gazdasági Térséghez, a norvég, illetve a svájci modell 
szerint). A környezetvédelem és klímaváltozás terén a beérkezett  értékelések szintén 
megfelelőnek tartják az uniós kompetenciákat, az Egyesült Királyságot mindkét terüle-
ten kezdeményezőnek írják le, és csupán a szabályozórendszer fi nomhangolását tartják 
fontosnak. A közlekedéssel összefüggő kompetenciák az Unió és a tagállamok között  
megoszlanak. Az értékelés pozitív volt: az Egyesült Királyságot az együtt működések 
egyik fő motorjaként állítják be, és az integráció kiterjesztését indítványozzák. Az eu-
rópai együtt működések egyik legfontosabb és leghatékonyabb területe a kutatás-fej-
lesztés, amely az értékelések szerint is jól működik, és további erősítést igényel. A turiz-
mus, a kultúra és a sport területén az EU-kompetenciák nem kiterjedtek, a válaszadók 
egyetértettek abban, hogy az uniós szabályozások segítik az egyes területek műkö-
dését. A polgári ügyekben folytatott  igazságügyi együtt működés megítélése összetett , 
de többnyire pozitív. A dokumentum kiemelten foglalkozik a Brüsszel-I. rendelett el (az 
angol jog szerinti szerződéskötés) és a Brüsszel-II. rendelett el (családjogi törvények), 
amelyeket fontosnak tartanak a tagállamok között i együtt működés szempontjából.

Összességében elmondható, hogy a kompetencia-felülvizsgálat eddigi eredményei 
nem igazolták az euroszkeptikus csoportok álláspontját, a kompetenciák átcsoportosí-
tását egyik vizsgált területen sem tartott ák fontosnak elvégezni. Az igazán „érzékeny” 
területek (a munkaerő és a szolgáltatások szabad áramlása, EU-költségvetés, halászati 
politika, alapvető jogok) értékelése azonban eddig még nem fejeződött  be, és várhatóan 
sokkal több kritikát fognak kapni.
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A „Fresh Start” csoport javaslatai

A Konzervatív Párton belül megalakított  „Új Kezdet” (Fresh Start) csoport 2013 január-
jában javaslatot készített  az Európai Unió megreformálásának területeiről. Az elkészült 
dokumentum csak a Konzervatív Párt egy részének álláspontját tükrözi, és nem kor-
mányálláspont. A megjelölt célterületek azonban tovább fi nomítva a későbbiekben beke-
rülhetnek a párt választási programjába, és a kompetencia-felülvizsgálati folyamat több 
megállapításával együtt  konkrét irányvonalat szabhatnak a tárgyalási folyamatokban.

A dokumentum, amely alapvetően inkább politikai nyilatkozatként azonosítható és 
nem koherens stratégiaként, három területen kíván változtatásokat kezdeményezni az 
uniós kapcsolatrendszerben.

A versenyképesség javításáról szóló fejezetben egyrészt a közös piac működésének 
akadályozása ellen jogi garanciák beépítését szorgalmazza a szerződésekbe, másrészt 
a tagállamok kizárólagos kompetenciájába utalná a szociális és munkajogi kérdéseket, 
harmadrészt tovább liberalizálná a szolgáltatási szektort, az egyes szabályozások lejá-
rati idejének bevezetésével („egy be, egy ki” elv) megreformálná az EU általános sza-
bályozási rendszerét, és további országokra terjesztené ki az EU szabadkereskedelmi 
szerződéseit.

A rugalmasságról szóló fejezet céljai között  megjelenik az „egyre szorosabb unió” 
elvével való szakítás, a rendőrség és büntető igazságszolgáltatás területről való teljes 
kilépés, kivétel (opt-out) biztosítása az Európai Unió alapjogi kartájával szemben (a lisz-
szaboni szerződéshez csatolt jegyzőkönyvben biztosított  kivételt nem tartják elegen-
dőnek), valamint az Európai Parlament strasbourgi üléseinek felszámolása.25 A jóléti 
ellátásokhoz való hozzáférés szabályozását – a szubszidiaritás elvét követve – tagálla-
mi hatáskörbe utalnák. Az energiapolitika területén újratárgyalnák a megújuló ener-
giaforrásokról, a nagy tüzelőberendezésekről és a kibocsátásról szóló irányelveket. Az 
Unió intézményi reformja során csökkentenék az intézmények költségeit, növelnék az 
átláthatóságot, és egyszerűsítenék a döntéshozatalt. A regionális politika kedvezmé-
nyezett  tagállamai kizárólag az átlagos fejlett ségi szint kilencven százaléka alatt  álló 
országokból kerülhetnének ki. A mezőgazdasági politika reformjára vonatkozó javas-
latok nem mennek mélyre, egyszerűen a modernizációt tartják fontosnak, valamint az 
agrár-környezetvédelmi kifi zetések kereskedelmi forgalmának bevezetését szorgal-
mazzák. A halászati politikában a közösségi fogási kvótákat preferálják a kirakodási 
kvóták helyett , szeretnék megvalósítani a kvótatulajdonosok regisztrációját, valamint a 
halászati ellenőrzés regionalizációját. Mindemellett  a felségvizek ellenőrzési jogát visz-
szaadnák a tagállamoknak.

A demokratikus elszámoltathatóság területén a nemzeti parlamenteknek az európai 
jogszabályalkotó folyamatot leállító „piros lapos” rendszer bevezetését javasolják, amit 
nem csak az új, hanem az eddigi jogszabályokra is érvényesíteni lehetne, miközben 
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a lisszaboni szerződés által bevezetett  „sárga lap” módszert kiszélesítenék, a nemze-
ti parlamenteknek jutt atott  mérlegelési idő kiterjesztésével. Három nemzeti parlament 
ellenállása esetén a Bizott ságnak értesítenie kellene a többi országét, és jelentősen több 
időt kellene biztosítania nekik a javaslat vizsgálatára. „Vészfék” bevezetésével gyakor-
latilag felélesztenék a hatvanas években alkalmazott  gyakorlatot, a „luxemburgi komp-
romisszumot”, amely minősített  többségi szavazás esetén is megengedi egy tagállam-
nak, hogy amennyiben a nemzeti érdekeit sértő javaslatot tárgyalnak a tagállamok, a 
kezdeményezést levehesse a napirendről (burkolt vétó lehetősége). A dokumentum kri-
tizálja az Európai Bíróság jogértelmezési gyakorlatát, és új mechanizmus kidolgozását 
látja szükségesnek a jogszabályok módosításának folyamatára vonatkozóan. A szava-
zási rendszerek területén a bankunió esetében már használt kett ős többségi rendszert 
más területekre is kiterjesztené, mivel reális veszélyként értékeli, hogy az euróövezet 
tagállamai leszavazzák az övezeten kívül állókat. Végül megalkotnák az információ-
szabadságra vonatkozó törvényt, amely a tagállamok polgárainak biztosítana hozzáfé-
rést a közérdekű információkhoz.

A 2014-es európai parlamenti választások hatása

A 2014 májusában megtartott  európai parlamenti választások nem okoztak meglepe-
tést, a közvélemény-kutatók által több hónappal korábban jelzett  eredményeket hozták. 
A Nigel Farage által vezetett  populista, xenofób és Európa-ellenes Egyesült Királyság 
Függetlenségi Pártja (UKIP) a szavazatok 27,5 százalékával az összesen 73 brit euró-
pai parlamenti képviselői helyből 24-et szerzett  meg. Második lett  a Munkáspárt, 25,4 
százalékkal, 20 képviselővel, a harmadik helyen a Konzervatív Párt végzett , 23,9 száza-
lékkal, 19 képviselővel. A közéletet alaposan felforgatt ák az eredmények, hiszen közel 
száz éve nem fordult elő, hogy országos szintű választáson ne a három történelmi párt 
egyike nyerjen. Az EP-választások eredménye intő jel a Konzervatív Párt számára, de 
Farage a Munkáspárt választói bázisát is megcélozta, ezért a baloldal sem lehet nyu-
godt. A Liberális Demokraták a választások egyértelmű vesztese: a Zöld Párt mögött , 
a negyedik helyen végzett , 6,61 százalékkal, és egyetlen képviselőt tudott  csak a Parla-
mentbe küldeni. A hangos, határozott  Európa-ellenességgel kampányoló Farage nem 
vállalt közösséget a szélsőséges európai pártokkal, kampányában az Európai Unióból 
való kilépést és az elmúlt év során a konzervatívok által is az Európa-politika közép-
pontjába helyezett  bevándorlással kapcsolatos kérdéseket állított a. A UKIP-nak nincs 
képviselője a Westminsterben, korábban mérsékelt választási sikereket tudhatott  csak 
magáénak. Az EP-választásokat az önkormányzati választásokkal együtt  tartott ák, és 
akárcsak az európai, az önkormányzati eredményeken is érezhető a UKIP határo-
zott  előretörése. A négy évvel ezelőtt i eredményekhez képest megháromszorozták a 
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képviselőik számát, és több mint 2600 képviselőjelöltjüket választott ák meg. A számok 
azonban csalókák: 2013-ban 23 százalékos eredményt értek el, most csak 17 százalékot, 
azonban koncentráltabban tudták hozni a választókörzeteket.

A UKIP EP-választási győzelme komoly dilemmát okoz a három nagy parlamenti 
pártnak. Egyrészt a választói bázisuk egy része átpártolt a UKIP-hez, másrészt a 2015-
ös választási kampány tematizálásában a UKIP meghatározó szerepet játszhat majd. 
Mivel a párt jelenleg nem tud választ adni a társadalompolitika, a gazdaságpolitika, a 
kül- és biztonságpolitika általános kérdéseire, a választási kampányt várhatóan egyre 
inkább az Európa-kérdés irányába tereli majd. Ez már most nagy fejtörést okoz a Mun-
káspártnak, amely a megélhetési költségek csökkentését tervezi a kampánya közép-
pontjába állítani, az Európa-politikai kérdésekben pedig konstruktívabb állásponton 
van. Ed Miliband konzekvensen tartott a magát az uniós tagságról tartandó népszava-
zás elvetéséhez, és nem bocsátkozott  közvetlen vitákba Farage-zsal. A stratégia eddig 
igazolta magát: az európai parlamenti választásokat megelőzően a Liberális Demok-
raták vezetője, Nicolas Clegg kétfordulós nyilvános televíziós vitában szállt szembe a 
Farage-zsal, és a közvélemény-kutatások szerint mindkét esetben alaposan alulmaradt. 
A populista retorikát használó, nyilvánvalóan csúsztató, harsány UKIP-vezér 21, majd 
41 százalékos fölénnyel nyerte meg a vitákat, ezzel pedig tovább növelte a liberálisok 
népszerűségvesztését. A UKIP-nak az európai választásokon elért győzelme és az ön-
kormányzati választásokon tapasztalt megerősödése nem jelent automatikusan sikert 
a jövőre esedékes általános választásokon, mivel az azokon szokásosan alkalmazott  
többségi választási rendszer – az EP-választásokon használt arányos választási rend-
szerrel szemben – a nagy pártokat részesíti előnyben. Emellett  a párt elfogadott sága 
földrajzilag egyenlőtlen: Londonban és környékén kifejezett en alacsony szinten van, 
inkább Kelet-Angliában számít erősnek. Előfordulhat, hogy a párt egyáltalán nem vagy 
csak néhány képviselőt tud a Westminsterbe küldeni. Farage a választási győzelem 
után jelezte, hogy kész feladni európai parlamenti helyét, amennyiben sikerül bejutnia 
a brit parlamentbe.

A Konzervatív Párt választási eredményének megítélése kett ős. Egyrészt ők az euró-
pai parlamenti választásokon mindig is mérsékelt sikereket szoktak elérni, és a Mun-
káspárthoz képest csak néhány százalékpontt al maradtak le, viszont a UKIP-szavazók 
nagy része a konzervatívok választói bázisából került ki. Másrészt Cameront sok kri-
tika érte a pártból az európai retorikája miatt , amely sokak szerint még mindig nem 
túl radikális, ezért teret enged a UKIP populizmusának. Cameronnak az elkövetkező 
hónapokban rendkívül szűk ösvényen kell végigvezetnie a pártot, ha győzni szeretne a 
2015-ös választáson. Egyrészt meg kell nyernie a UKIP-hoz átpártolt, az EU-val szembe-
ni „harcban” látványos eredményeket elváró Konzervatív Párton belüli euroszkeptikus 
csoportokat, másrészt meg kell felelnie a párt hátt érbázisát jelentő üzleti és pénzügyi 
körök elvárásainak, akik mindenképpen az Unión belül látják a brit gazdaság jövőjét.
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A kormányfő politikai ellenfeleinek szemében az EP-választásokat követően 
Cameron tekintélyvesztésének újabb tényezője lett  az Európai Bizott ság elnöki poszt-
jáért induló Jean-Claude Juncker jelölése elleni harc elvesztése. Junckert az Európai 
Néppárt jelölte a Bizott ság elnöki posztjára. Mivel a választásokat az Európai Néppárt 
nyerte meg, az Európai Parlament értelmezése szerint az állam- és kormányfőkből álló 
Európai Tanácsnak őt kellett  jelölnie a posztra. Cameron magatartása mögött  két ok 
húzódott  meg. Egyrészt addigi politikai tevékenysége miatt  Junckert nem tartott a al-
kalmasnak a kompetencia-felülvizsgálati folyamat lezárulása után a tagállamokkal és 
az Európai Unió intézményeivel folytatandó alkudozás vezetőjének. Juncker, aki vete-
rán politikusnak számít, hiszen Luxemburg miniszterelnöke volt 1995 és 2013 között , 
a kilencvenes években munkálkodott  a Gazdasági és Monetáris Unió létrehozásán, 
valamint a gazdasági válság és a szuverén adósságválság ideje alatt  az euróövezet el-
nöki posztját is betöltött e, föderális elkötelezett sége köztudott . Annak ellenére, hogy 
a kompetenciák megváltoztatásáról elsősorban a tagállamokkal kell megegyezniük a 
briteknek, a legfontosabb, legnagyobb befolyással rendelkező európai politikai pozíció 
betöltőjének személye kulcsfontosságú lehet a folyamat sikere szempontjából.

Másrészt Cameron keményen védte a nemzeti érdekérvényesítés európai szerződé-
sekben rögzített  rendszerét. A Bizott ság elnöki posztjára az integráció eddigi történe-
tében mindig az EiT tett  konszenzusos javaslatot. A lisszaboni szerződés az Európai 
Parlament legitimációjának erősítése érdekében kiegészített e a jelölési folyamatot azzal 
a kitétellel, hogy az Európai Tanácsnak „fi gyelembe kell vennie” a parlamenti választá-
sok eredményét. Az intézmények között i harc, amely a demokráciák természetes vele-
járója, azonnal megindult. A túlzott an általános szabályozást az EP a saját hatalmának 
maximalizálására használta fel, amikor jelölteket állított , televíziós vitákat szervezett  
a jelöltek között , és az EiT-t megpróbálta kész helyzet elé állítani. A lisszaboni szerző-
dés nem kötelezte volna a tagállamokat ennek a rendszernek az elfogadására, viszont 
az első jelölési folyamat a későbbiekre vonatkozóan precedenst teremtett . Az Európai 
Tanácsban elvileg elegendő a minősített  többség a jelöléshez, de eddig minden esetben 
konszenzussal választott ák meg a bizott sági elnököt, jelezve a nemzetek felett  álló in-
tézmény vezetőjének egyértelmű tagállami politikai támogatását. Cameron zsákutcába 
került, amikor kijelentett e, hogy nem támogatja Junckert. Egyrészt belpolitikai okok-
ból, különösen pártja euroszkeptikus csoportjának véleménye miatt , ki kellett  tartania 
az eredeti álláspontja mellett , még akkor is, amikor világossá vált, hogy az Európai 
Parlamentben a szocialisták is támogatják Juncker jelölését, az Európai Tanácsban pe-
dig – Magyarország kivételével – a tagállamok sorban beálltak a luxemburgi politikus 
mögé. Másrészt rákényszerült arra, hogy – az integráció történetében először – sza-
vazást kérjen a jelöltről, ám azon 26:2 arányban alulmaradt. Ezzel viszont éppen az 
Egyesült Királyság teremtett  precedenst a konszenzusos megállapodás helyett  a mi-
nősített szavazásos rendszer bevezetésére. Az Európai Tanácsban – ellentétben az 
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Európai Unió Tanácsával (Tanács), ahol a szavazati súlyt a tagállamok népessége alap-
ján számolják – az Egyesült Királyságnak 1 szavazata van, így 1/28, azaz 3,6 százalék 
jut rá, míg az Európai Parlamentben 73/751, azaz 9,7 százalék. A tagállamok vezetői 
tehát hallgatólagosan belementek abba, hogy egy fontos, tagállami kompromisszumon 
alapuló rendszert minősített  többségi szavazásra változtassanak, másrészt legitimálták 
az Európai Parlament által javasolt rendszert, amely egyértelműen annak eszköztárát 
bővíti. A teljes brit politikai elit – a Konzervatív Pártt ól a UKIP-on és a Munkáspárton át 
a Liberális Demokratákig – egységesen ellenezte a rendszer bevezetését, hiszen olyan 
„vörös vonalat” lépett  át az Unió, amely a föderalizálódás felé viheti Európát.

Németország a bizott sági elnöki pozícióról folyó vitában eltávolodott  az Egyesült Ki-
rályságtól. Angela Merkel korábban kifejezte, hogy mindenképpen célja az Egyesült 
Királyság uniós tagságának fenntartása, ennek érdekében pedig nem kívánja David 
Cameront elszigetelni. A britek közeli szövetségesei is tisztában vannak azzal, hogy 
Cameron elszigetelése az uniós kapcsolatrendszer értékelése szempontjából negatív fo-
lyamatokat indíthat meg az Egyesült Királyságban, ezért a Junckert jelölő tanácsi ülés 
ígéretet tett  arra, hogy a tagállamok szorosan együtt működnek az Egyesült Királyság-
gal a reformfolyamatban.

A brit pártok viszonylag jelentős szerepet tölthetnek be a választások után megala-
kult Európai Parlamentben. A Konzervatív Párt által létrehozott  Európai Konzervatívok 
és Reformisták az Európai Néppárt és az Európai Szocialisták Pártja után a harmadik 
legnagyobb frakcióval rendelkezik: fi nn, dán, német, szlovák, görög, bolgár és holland 
képviselők csatlakoztak hozzá. A Munkáspárt az Európai Szocialisták Pártját erősíti, 
míg a UKIP a Szabadság és Demokrácia Európája (Europe of Freedom and Democracy) 
név alatt  egyesíti az olasz 5 Csillag Mozgalmat, a Marine Le Pen Nemzeti Frontját elha-
gyó francia, valamint az euroszkeptikus svéd, lett , litván és cseh képviselőket. Farage 
határozott an elutasított a az együtt működést az általa is rasszistának bélyegzett  Front 
Nationallal. A Szabadság és Demokrácia Európája az Európai Konzervatívok és Refor-
misták mellett  a másik olyan csoportt á vált, amely az Európai Unió reformját sürgeti, 
miután Le Penék és a Geert Wilders által vezetett  holland Szabadságpárt nem tudták 
létrehozni önálló frakciójukat.

Brexit után:
az Európai Unió és az Egyesült Királyság kapcsolatának új keretei

Amennyiben a 2017-re ígért népszavazás megvalósul, és ott  az uniós tagságot elutasí-
tó többség alakul ki, hosszú, akár évekig tartó tárgyalások kezdődhetnek az együtt -
működés új kereteiről. Az Egyesült Királyság számára létfontosságú, hogy az egy-
séges piachoz való hozzáférése megmaradjon, a befektetések továbbra is szabadon 
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áramolhassanak az EU tagállamaiból az országba és viszont, valamint hogy a pénz-
ügyi-banki szektor a lehető legszabadabban átjárható maradjon az EU viszonylatában. 
A teljes hátat fordítás hosszú távon is negatív hatással lenne a brit gazdaságra, ennek a 
forgatókönyvnek nincs valós esélye.

Ennél eggyel szorosabb kapcsolati szintet jelentene az Európai Unió és a szigetor-
szág között i szabadkereskedelmi övezet fenntartása, ami viszont csak korlátozott  le-
hetőséget jelentene a szolgáltatások és a tőke szabad áramlása szempontjából. Ezeken 
a területeken az Egyesült Királyságnak az Európai Unióval külön megállapodásokat, 
a nem kizárólagos uniós kompetenciaterületeken pedig két- és többoldalú kereskedel-
mi szerződéseket kellene kötnie az egyes tagállamokkal. A piaci hozzáférésért cserébe 
éves szinten korlátozott  hozzájárulást kellene fi zetnie, amely megnövelné a kilépés hosz-
szú távú költségeit. A Svájc által is használt modell esetében az Egyesült Királyság újra 
csatlakozhatna az Európai Szabadkereskedelmi Társuláshoz, ami Izland, Liechtenstein, 
Norvégia és Svájc felé is megnyitná a szerződésben biztosított  területeken az áruk sza-
bad mozgását. A legszorosabb kapcsolat az lenne, ha a tárgyalások után az Egyesült Ki-
rályság a vámunió tagja maradna, és kereskedelempolitikáját továbbra is összhangban 
tartja az uniós külkereskedelmi szabályokkal.

A következő szint az európai gazdasági térségi tagságon keresztül, a „norvég mo-
dell” keretében valósítható meg. Gyakorlatilag ez tenné lehetővé a közös piac négy 
vívmányához a legteljesebb hozzáférést, egyszersmind külső államként a lehető leg-
több területen alkalmazná az EU-szabályozásokat, miközben Norvégiához hasonlóan 
kompenzációt kellene fi zetnie a közös piachoz való hozzáférésért cserébe. Jelenleg az 
Egyesült Királyság megközelítőleg nett ó 8,6 milliárd euróval járul hozzá évente a közös 
költségvetéshez; a becslések szerint ennek a negyedét kellene fi zetnie a norvég modell-
re való átt érés után, viszont a megnövekedett  adminisztrációs költségek miatt  akár a 
többszöröse is lehet a végösszeg.26

A felsorolt változatok mindegyike jelentősen csökkentené az Egyesült Királyság be-
folyásolási képességét, nem csoda, hogy David Cameron elutasított a a norvég–svájci 
modell irányába tett  lépéseket. A kilépés után minden valószínűség szerint egyedi, 
csak a szigetországra kidolgozott  megoldást szeretnének megvalósítani.

A folyamat összetett sége miatt  a kutatók szintjén az útirányok keresése, a költség-
haszon elemzése már évek óta folyik,27 Cameronnak a népszavazást ígérő kijelentése 
után a teljes szakítás elemzése is teret nyert. A brit Gazdaságkutató Intézet (Institute of 
Economic Aff airs) által a kilépés forgatókönyvének kialakítására kiírt pályázatot Iain 
Mansfi eld, a kereskedelmi és beruházási ügyek területén dolgozó brit diplomata „Min-
ta Britanniának: nyitott ság, nem elszigeteltség” (A Blueprint for Britain: Openness Not 
Isolation) című munkája nyerte el, amely a kilépés gazdasági, jogi és politikai folyama-
tait is feltérképezi.
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Az esetleges kilépés folyamatát mindezeken túl döntően befolyásolhatja a skót nép-
szavazás eredménye 2014 szeptemberében, hiszen a független Skócia az Európai Unió 
tagjává kívánna válni, a függetlenség elutasítása esetén pedig a devolúciós folyamat 
elmélyítése („Devo Plus”, „Devo Max”) megnehezítené az új alapokra kerülő uniós kap-
csolatok kiépítését.

Résumé

The relationship between the United Kingdom and the European Union has become 
very unpleasant in recent years. The debate about the future of integration and the role 
of the UK within the EU has intensifi ed. The study analyses the recent developments in 
the rocky relationship, and it gives an understanding of the European policy of David 
Cameron’s coalition government, including the “Review of the balance of competences” 
process, the possible in/out referendum in 2017, and the outcome of European Parliament 
elections from British perspective.
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