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Az európai alapító atyák közt számon tartott Paul-Henri Spaak fogalmazta meg 
mind ez idáig a legtömörebben azt a „differenciált integráció" elképzelést, mely 
már jó ideje az unió alakulásáról szóló viták középpontjában található (s a belát

ható jövőben egyre hangsúlyosabbá válva ott is marad). O arról beszélt, hogy lehetővé 
kell tenni a cselekvést azon tagállamoknak „amelyek gyorsabban és messzebbre kíván
nak haladni", mint a többiek.

Mindez természetesen magától értetődőnek hangzik. Miként az sem lehet igazán két
séges, hogy a „differenciálás" lopakodva bár, de régóta az unió működési gyakorlatának 
szerves részévé vált (elég itt csupán az euróra gondolnunk), sem pedig az, hogy valami
képpen benne rejlik az egyre bővülő integráció továbbvitele számára az egyetlen életké
pes fejlődési pálya. Mégis az egyik leginkább tabunak számító, a szenvedélyeket pró és 
kontra legszélsőségesebben felkorbácsolni képes uniós kérdésről van szó. Talán éppen 
azért, mert híveinek és ellenzőinek egyaránt igazuk van, vagy legalábbis igazuk lehet. 
A „rugalmasság" -  tudniillik hogy az egyes tagállamok különböző integrációs utakat 
követhetnek -  ugyanis önmagában se nem pozitív, se nem negatív kategória. Egyszerre 
lehet az unió egyben tartásának záloga vagy a biztos út az integráció teljes szétzilálá
sához. Egyszerre lehet dinamikus motor vagy alibi a tétlenségre. Egyszerre szolgálhat 
jövőbe mutató új projektek megalapozásaként vagy a múlt utáni steril nosztalgiázásban 
búslakodók vánkosaként.

Hogy melyik forgatókönyv valósul meg, az lényegében két dolgon múlik: hogy 
milyen politika szolgálatában, továbbá milyen módon kerülnek megvalósításra a rugal
masságot célzó intézkedések. Jelen írásban a régi-új, kicsi-nagy, föderatív-nemzetállami 
a pn'onktól teljes mértékben elvonatkoztatva mutatjuk be a különböző opciókat. Mind 
a mögöttes politikai elképzelések, mind pedig a gyakorlatba való átültetés lehetséges 
mikéntjei kapcsán egyetlen hosszú távú szempontot tekintünk mérvadónak ugyanis: 
az integráció vezérmotívumát képező európai szuverenitás (úgy mint önálló cselekvési 
és érdek-előmozdítási képesség) megőrzését, illetve lehetőség szerinti erősítését, azon 
konfigurációban, melyben ez leginkább biztosítható. Hangsúlyozva, hogy az összuniós
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(jelenleg huszonötös) szinthez képest bármi más csupán „jobb híján" típusú, remélhe
tőleg átmeneti megoldást jelent. Ám mindenekelőtt nyomatékosítva azt, hogy az unió 
egészének bevonására való törekvés egyetlen pillanatig sem rendelheti maga alá a stra
tégiai megfontolásokat.

Előzetesen érdemes még megjegyezni, hogy a differenciált integráció témája nem 
csupán rendkívül komplex, de egyúttal meglehetősen amorf területet is képez. A már 
megvalósult formák zöme amolyan kísérleti megoldásnak tekinthető, és a továbbfejlesz
tésükre, valamint újabbak létrehozására szinte hetente látnak napvilágot a legkülön
bözőbb ötletek. Éppen ezért, illetve a keretek szűkössége folytán a kérdéskör kimerítő 
ismertetésére itt és most nem kerülhet sor. Az alábbiak inkább csak az eligazodást segítő 
vázlatos áttekintést célozzák. Mindenekelőtt a vonatkozó terminológia és a történeti fo
gódzók szemügyre vételével, majd a legjellemzőbb gyakorlati példák és elméleti forga
tókönyvek rövid bemutatásával, zárásként pedig jelezve a differenciálás mögött húzódó 
politikai-tartalmi kérdőjeleket.

Szóhasználat-panoráma

A rugalmasság címke alá sorolható elgondolások száma és sokfélesége egyaránt lenyű
göző. Ráadásul ezek nem csupán politikai kiindulópontjukban különbözhetnek egy
mástól (tudniillik aszerint, hogy Európa önálló geopolitikai entitásként való szerepvál
lalását gyengítenék avagy erősítenék), de szerveződési alapjaik (tevékenységi szektorok, 
integrációs fokozatok, földrajzi elhelyezkedés) és részvételi kritériumaik (objektív ké
pességbeli vagy szubjektív szándék alapú) is roppant eltérők lehetnek. Megvalósításuk 
kereteit (az EU intézményi struktúráján belül vagy azon kívül) és potenciális tagsági 
körüket illetően is egészen különböző felfogást hirdethetnek (csak uniós tagállamokkal, 
avagy harmadik országok jelenlétével is számolva). Továbbá a későbbi belépések terén 
is helyezkedhetnek exkluzív (az unió megosztásával fenyegető zárt klub jellegű) vagy 
inkluzív (a felhígulás veszélyét magában rejtő nyitottságot hirdető) álláspontra. S akkor 
még nem beszéltünk sem a szűkebb csoport belső berendezkedéséről (mely nyugodhat 
nemzetek feletti vagy megerősített kormányközi alapokon), sem pedig az egész EU-hoz 
fűződő intézményi kötelékeinek millió variációjáról.

Külön bonyolítja a helyzetet, hogy az egész kérdéskör politikailag gyúlékony voltá
ra való tekintettel a nyilvánosságra hozott elképzelések zöme szándékoltan kétértelmű 
megfogalmazásokat tartalmaz. Az embernek erősen az a benyomása, mintha a konkrét 
javaslatokat helyettesítő-elfedő művészi homályt a metaforákban való tobzódás kívánná 
kompenzálni. Mert képi megjelenítésben határozottan nincs hiány. Az autópályákat idé
ző külső-belső sávoktól, a hullámokat egyenetlen tempóban szántó hajókonvojoktól és a 
vonatok első, illetve másodosztályától kezdve, az ä la carte menükön és a csonthéjas gyii-
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mölcsökön (tudniillik a „kemény magvat" tartalmazókon) keresztül a lőtéri célkeresztet 
felelevenítő koncentrikus körökig és a mozgalmi hangulatú úttörőcsoportokig minden 
előkerül -  hogy a repülőgépgyártásból kölcsönzött „változó geometriát" már ne is említ
sük. Először tehát az elnevezések zűrzavarában érdemes némileg rendet teremteni.

Jelen írásban a különböző fokú és módozatú integrációs formák átfogó leírására a 
„rugalmas" és a „differenciált" kifejezéseket használjuk.1 Ezek egymással felcserélhető, 
ernyő jellegű fogalmak, melyek alatt stratégiai vagy pragmatikus indíttatásból létrejött 
vagy szorgalmazott projektek tömkelegé található. Közös jellemzőjük, hogy valamikép
pen a tagállamok eltérő ambícióiból és lehetőségeiből adódó heterogenitás kezelését cé
lozzák. Ám a különböző rugalmas integrációs forgatókönyvek „vegytiszta" csoportokba 
rendezése korántsem valósítható meg maradéktalanul. Itt és most tehát csak amolyan 
kapaszkodó gyanánt vázolunk fel néhány alapkategóriát, hangsúlyozva, hogy a konk
rét projektek kapcsán mindenekelőtt két, gyakorta homályban tartott részlet bír kiemelt 
jelentőséggel. Nevezetesen, hogy az unió intézményi keretének egységét érintetlenül 
hagyja-e avagy megbontja az új megoldás, illetve hogy a létrejövő alrendszerek az integ
ráció üteme avagy annak tárgya alapján különülnek-e el egymástól.

A csoportosításhoz az egyik kézenfekvő választóvonal az uniós intézményszerkeze
ten belül, illetve azon kívül megvalósuló együttműködések között húzódik. Az EU-tag- 
államok között a szerződések keretein kívül létrejött kooperációkat célszerű „párhuza
mos együttműködés"-ként említeni.2 Példa rájuk az 1964-ben alapított C E R N  (Európai 
Részecskefizikai Kutató Központ), az 1999-ig az uniótól teljes mértékben függetlenül 
működő -  azóta fokozatosan mind szorosabb kapcsolatot kialakító -  Európai Ű rügynök
ség (ESA), az am szterdam i szerződéssel utólag az EU-keretei közé beemelt 1985-ös Schengen- 
megállapodás, a római szerződéstől kezdve tudomásul vett Benelux regionális unió (TEC 306), 
a Finnország és Svédország csatlakozási szerződésében (28. számú nyilatkozat) jelzett 
Északi E gyüttm űködés vagy éppenséggel a N yugat-európai Unióban (WEU), illetve az Észak- 
atlanti Szerződés Szervezetében  (NATO) zajló kooperáció (TEU17). Párhuzamos együttmű
ködések jöhetnek létre bi- vagy multilaterális alapon: bárhogy is legyen, ezek az unió 
egészétől (vagyis a részt nem vevő tagállamoktól és a közösségi intézményektől) függet
lenül működnek, s az uniós intézményszerkezet egységét érintetlenül hagyják. Ameny- 
nyiben a szerződésbe beemelik őket -  mint példa volt arra a már említett Schengen vagy 
a WEU válságkezelési funkcióinak uniós átvétele a nizzai szerződéssel -, attól kezdve az 
unión belüli differenciálási megoldások valamelyike (opt-in , opt-out, megerősített együtt
működés) lép a korábban az EU-val párhuzamosan működő kooperáció helyébe.

Szintén nem árt elválasztani egymástól a kizárólag uniós tagállamok részvételével, 
illetve a külső tagállamok bevonásával létrejövő szorosabb kooperációkat. A rugalmas
ságnak ugyanis csupán egyik oldala, amikor „egy nemzetközi intézménynek néhány, 
de nem valamennyi tagállama hajt végre bizonyos cselekvést", másik oldala viszont „a 
nem tagállam országok részvétele egy nemzetközi szervezet tevékenységében".3 Utóbbi
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felállásra a továbbiakban „szélesebb együttműködésként" utalunk.4 Ennek legkénye
sebb, az unió intézményi egységét leginkább próbára tevő válfaja, amikor harmadik 
országok részvételével korábban párhuzamosan folyó együttműködés emelkedik uniós 
politikává. Ilyenkor a kulcsmomentum az uniós döntéshozatal integritásának megőrzé
se. Jó példa volt rá Norvégia és Izland esete a Schengen-megállapodás uniós szerződés
be foglalásakor. Az 1999. május 18-án aláírt egyezmény értelmében e két nem EU-tag 
ország továbbra is részt vesz a Schengen acquis-ra építő intézkedések kidolgozásában, 
ám az azokról szóló döntést ezentúl kizárólag az EU-tagállamok hozzák meg, noha Nor
végiára és Izlandra is vonatkoznak.5 A másik hasonló -  elméletileg könnyebb, gyakor
latban nehezebb -  helyzetnek az ESDP (európai biztonság- és védelempolitika) útnak in
dításakor lehettünk tanúi. Bár a nem EU-tag európai NATO-tagállamok nem teljes jogú, 
hanem csak társult státust élveztek a részlegesen uniós keretek közé bevont WEU-ban, 
az EU-NATO viszony, az Egyesült Államok nyomása, illetve a kölcsönös török-görög 
gyanakvás miatt az ESDP-ben való részvételük rendezése rendkívül bonyolult feladat
nak bizonyult.6

Ami a differenciálásról folytatott vitákban leggyakrabban előkerülő rugalmassági 
formákat illeti: az integrációs folyamat egészéhez való viszonyulás alapján a spektrum 
egyik felén a többsebességes, a másikon pedig az a la carte elképzeléseket lehet beazono
sítani. A többsebességes megoldások tökéletesen összeegyeztethetők az európai integ
ráció klasszikus logikájával. Eszerint a tagállamok mindannyian azonos célokat követ
nek, ám a megvalósítás üteme különbözhet, tekintettel objektív (gazdasági-társadalmi) 
szempontokra. Ezzel szemben áll a szubjektív (politikai szándék) alapján megvalósuló 
rugalmasság, melyben az egyes tagállamok az adott területen kitűzött cél iránti elköte
lezettségük függvényében választhatnak, hogy részt kívánnak-e venni, avagy sem egy 
bizonyos politikában. A többsebességes megoldásokat tehát az opt-in/opt-up (az integ
ráció szempontjából előremutató) hozzáállás jellemzi, míg az á la carte koncepció opt- 
out/opt-down (vonakodó, statikus) szemléletet tükröz.7

Két sajátos variáns külön említést érdemel. Egyrészt az előőrs- vagy magközpontú 
elképzelések, másrészt az am szterdam i szerződéstől kezdve az unió arzenáljában helyet 
kapó megerősített együttműködések. Az előőrs tervek a többsebességes skála felső szé
lén találhatók (vagyis a leginkább ambiciózus tagállamok a többieket nem bevárva sző
kébb körben minden kulcsterületre kiterjedő szorosabb integrációt valósítanak meg). 
A megerősített együttműködések rendszere pedig egy hibrid -  a többsebességes és az ä 
la carte megközelítés között valahol félúton elhelyezkedő -  mechanizmus. Az előőrs és 
a megerősített együttműködések közötti különbséget mindenekelőtt az egyes szám/töb- 
bes szám érzékelteti, amit egyúttal koncentrikus (egyközpontú) vagy egymás mellett 
elhelyezkedő (többközpontú) körök formájában szokás megjeleníteni. Egyáltalán nem 
közömbös tehát, hogy egy-egy megnyilatkozás „úttörő országcsoportot" avagy „úttörő 
országcsoportokat" javasol. Tovább bonyolítja a képet, hogy többnyire mindkét esetben
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mindkét részvételi kritériumot (képesség és hajlandóság) megemlítik, illetve, hogy a két 
forgatókönyv egyesülhet, amennyiben a különböző területeken elindított megerősített 
együttműködési körök metszetéből előbb-utóbb a legambiciózusabb tagállamok előőrse 
rajzolódhat ki (olimpiai karikák analógia).

Végezetül szót kell még ejteni két specifikus esetről: a döntéshozatalban megjelenő 
„konstruktív tartózkodás" mechanizmusról, valamint a legnagyobb tagállamok közötti 
informális egyeztetésről, az úgynevezett „direktóriumról". A konstruktív tartózkodás 
lehetőségét az am szterdam i szerződés (J. 13) vezette be az uniós szerződésekbe (TEU 23). 
Eszerint a közös kül- és biztonságpolitika területén „a szavazástól való tartózkodás ese
tén tartózkodásához a tanács bármely tagja egy formális nyilatkozatot fűzhet. Ebben az 
esetben nem köteles a határozatot alkalmazni, de elfogadja, hogy a határozat kötelezi az 
uniót". A kérdés természetesen az, hogy milyen konkrét kérdésben és ki a tartózkodó. 
Mert bár adódhatnak helyzetek, ahol regionális vagy történelmi affinitások miatt egy- 
egy közép- vagy kis kategóriájú tagállam részvétele kulcsfonosságú, ám a külkapcso- 
latok terén általában Franciaország, Németország vagy Nagy-Britannia távolmaradása 
egészen más súllyal esik latba, mint mondjuk Máltáé vagy éppen Magyarországé. S ez 
közvetlenül az utolsó, gyakran emlegetett differenciálási módozathoz vezet bennünket: 
a „három nagy" direktóriumához. A kívülállók részéről többnyire elvben kritizált, a 
gyakorlatban hasznosnak tartott informális egyeztetés az unió tagságának és kompe
tenciaköreinek bővülésével mindinkább elkerülhetetlennek látszik. Kérdés persze, 
hogy megmarad-e a jelenlegi nem hivatalos koordinálás szintjén, avagy idővel egyfajta 
EU Biztonsági Tanács létrehozásának irányában próbál elmozdulni.8

Történeti áttekintés

Mindenekelőtt nem árt emlékeztetni: a Szén- és Acélközösség, majd pedig az Euró
pai Közösség maga is amolyan előőrsként jelent meg a háború után a legkülönbözőbb 
együttműködési formulákkal kísérletező európai kontinens intézményi palettáján.9 Jel
lemző módon Nagy-Britannia már akkor -  igaz, akkor még csak kívülről -  igyekezett 
megtorpedózni, egy szabadkereskedelmi övezetben felhígítani a szorosabb integrációs 
terveket. Miután London 1955 őszén távozott a római szerződést kidolgozó Spaak-bizott- 
ságból, a britek úgy kívánták elkerülni gazdasági-politikai elszigetelődésüket, hogy a 
tizenhét tagállamot tömörítő Európai Gazdasági Együttműködés Szervezetében javasol
ták az ipari termékek kereskedelmének teljes liberalizálását -  az agrárszféra, a tengeren
túli országok, a vámunió és bármiféle közös politika mellőzésével. Miután ez a tervük 
kudarcot vallott, a tizenegy kimaradó élére állva létrehozták az EFTA-t (Európai Szabad
kereskedelmi Társulást), ám hamarosan már be is nyújtották csatlakozási kérelmüket az 
„úttörő országcsoportként" látványos eredményeket produkáló közösségbe. Azonban
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1969-es hágai nyilatkozatukban hiába jelentették ki ünnepélyesen az akkor még hatok, 
hogy: „a tagjelölt országoknak el kell fogadniuk a szerződések politikai finalitásait". 
Több mint nyilvánvaló, hogy a végül 1973-ban belépő Nagy-Britannia kezdettől fogva 
kevés rokonszenvvel viseltetett az integráció politikai dimenziója iránt.

A kezdetek

A rugalmassági viták már e korai időszakban is jelen voltak az integrációban -  lényegé
ben újra és újra felparázslottak, valahányszor úgy tűnt, hogy a továbblépést akadályozza 
az egyhangú döntéshez való ragaszkodás. Willy Brandt kancellár már a hetvenes évek 
elején több lépcsős integrációról (A bstu fung  der Integration) beszélt, Leo Tindemans bel
ga miniszterelnök „Európai Unióról" szóló 1975-ös jelentése pedig konkrét javaslatot is 
tartalmazott: „a közösségi kereteken belül azoknak az államoknak, melyek képesek ha
ladni, kötelességük továbblépni, azok az államok pedig, melyeknek a tanács által elfo
gadhatónak tartott okuk van rá, hogy ne lépjenek előre, nem teszik, ám a többi államtól 
a lehetséges mértékben segélyt és támogatást kapnak, hogy képesek legyenek utolérni 
a többieket". Tíz évvel később, az európai egységokm ány kidolgozásakor a Dooge-bizott- 
ság szintén előrukkolt az ötlettel. Szerintük lehetővé kell tenni „kivételes esetekben a 
közösségi szabály differenciálására vonatkozó módszer alkalmazását, feltéve, hogy ez 
a differenciálás időben korlátozott, kizárólag gazdasági és társadalmi megfontolásokon 
alapul, és tiszteletben tartja a költségvetés egységének elvét".

Maastricht előtt azonban a tervek is és a gyakorlat is (mindenekelőtt a csatlakozá
si szerződésekben foglalt átmeneti derogációs időszakok formájában) a többsebességes 
logikát követték. Bármi más -  vagyis nem a közösen megfogalmazott célokba közvetle
nül illeszkedő, kizárólag gazdasági-társadalmi különbségeket tekintetbe vevő, hanem 
politikai szándék alapú differenciálás -  csak a közösségi kereteken kívül valósulhatott 
meg, amint azt a francia-német Elysée-szerződés, az Európai Űrügynökség, az Ariane és 
Airbus ipari projektek, vagy a Schengen-megállapodás is kiválóan példázza.

A maastrichti szerződés több szempontból is törésvonalat jelentett az integrációs rugal
masság tekintetében. Mégpedig nem véletlenül: két (egy külső és egy belső) tényezőnek 
köszönhetően. A kontinens geopolitikai újrarendeződése a kilencvenes évek elején nyil
vánvalóvá tette, hogy előbb-utóbb a közösség bővítésével kell számolni. 1990-re szóló 
újévi köszöntőjében megfogalmazott konföderációs tervével Francois Mitterrand francia 
köztársasági elnök az elsők között vonta le a konzekvenciákat. A megszilárdított struk
túrájú közösség és a köré szerveződő konföderáció közötti különbségtétellel egyúttal 
megnyitotta az évtizedben az unióról szóló reflexiók középpontjába kerülő differenciált 
Európa elképzelések sorát. Érdemes megjegyezni, hogy Jacques Delors, az Európai Bi
zottság akkori elnöke alapjában helyeselte a mitterrand-i javaslatot. Mint azt a francia ál
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lamfőnek egy élysée-beli négyszemközti ebéd alkalmával is jelezte: „Sajnálom, hogy nem 
tudta megvalósítani a konföderációt, mert az lehetővé tette volna, hogy ezek az országok 
már nagyon hamar a család részének érezzék magukat történelmi, földrajzi és politikai 
szempontból egyaránt. Azzal, hogy a belépésüket nem csupán politikai megfontolások
nak rendeljük alá, hanem a közös piachoz való alkalmazkodásra való képességüknek is, 
csalódásokat és ellenérzéseket fogunk kelteni. Az Ön politikai üzenete helyes volt."10

Ugyanakkor a bővítés perspektívája korántsem az egyetlen -  valójában nem is a leg
fontosabb, noha hivatkozásként a leggyakrabban alkalmazott -  megfontolás volt a dif
ferenciálás felé mutató törekvésekben. Maastrichtban ugyanis az unió létrehozásával 
és kompetenciaköreinek a legkényesebb politikai területekre történő (tényleges vagy 
potenciális) kiterjesztésével több mint egyértelmű lett az is, hogy közös célkitűzések 
egységes követéséhez már a tizenkettek  is túl sokan vannak. A szociális jegyzőkönyv 
kapcsán Nagy-Britannia meghatározatlan időtartamú derogációt ért el. A gazdasági és 
pénzügyi unió (EMU) harmadik fázisából Nagy-Britannia és Dánia kívánsága szerint 
kimaradhatott. A J.4 cikk értelmében az unió által „követett politika nem befolyásolhatja 
a tagállamok biztonság- és védelempolitikájának sajátosságait", amire hivatkozva Dánia 
az edinburghi csúcstalálkozón elérte a védelempolitikából való távolmaradását is.

Összességében elmondhatjuk, hogy Maastricht több szempontból is forradalmasította 
a rugalmassággal kapcsolatos korábbi szemléletet. Egyrészt az addigi objektív (gazda
sági-társadalmi) szempontok mellé felsorakozott a szubjektív (politikai szándék alapú) 
megfontolás. Míg a differenciálás korábban javarészt a bővítések által felmerülő sebes
ségbeli különbségek áthidalására szolgált, ezúttal már a mélyítéssel kapcsolatos politikai 
elképzelések közötti eltéréseket volt hivatott kezelni. Ezzel párhuzamosan kikristályoso
dott a mögöttes koncepció, miszerint „nem lehet egy országot arra kényszeríteni, hogy a 
közösség valamennyi előrelépésben és megerősítésében részt vegyen, ugyanakkor egyet
len ország sem akadályozhatja meg partnereit abban, hogy tovább haladjanak".11

Maastricht után

Míg azonban a rugalmassági megoldások Maastrichtban ad hoc alapon, végső megol
dásként kerültek alkalmazásra, a következő évek vitái már arról szóltak, hogy miként 
alakulhat az integráció eseti eszközéből elismert integrációs módszerré a differenciá
lás.12 A startlövést az 1994. júniusi korfui csúcstalálkozó adta le. Itt (az osztrák, finn és svéd 
csatlakozás nyomán elkerülhetetlen intézményi reformok körüli vitákra való tekintettel) 
a tagállamok állam- és kormányfői úgy határoztak, hogy a m aastrichti szerződésben elő
irányzott kormányközi konferencia feladatai közé tartozik majd az intézményrendszer 
működésének a bővítések fényében való felülvizsgálata. A szavazati súlyok, a minősített 
többségi küszöb és a bizottság összetétele mellett „beleértve minden más intézkedést,
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amelyet a bővítés perspektívájában szükségesnek tekintenek az intézmények munkájá
nak könnyítése és hatékonyságuk garantálása érdekében". Ezzel a már régóta fortyogó 
elképzelések kiszabadultak a palackból. Most csupán három, akkoriban nagy visszhan
got kiváltó és azóta is referenciaként számon tartott politikai megnyilatkozást említünk.

A korfui európai tanácsot követő nyári pihenő végeztével Edouard Balladur francia 
miniszterelnök koncentrikus köröket vizionáló Le Figaro cikke nyitotta a sort.13 Két 
nappal később a német Bundestag CDU/CSU-frakciójának előterjesztése fejtette ki a 
rugalmasságelképzelések történetébe Schäuble-Lamers-dokumentum néven bevo
nuló mag-Európa javaslatot.14 Noha szellemét tekintve rendkívül szorosan kötődött 
a Balladur-féle koncepcióhoz, mégis három végzetes hibát tartalmazott. Föderális 
Európáról beszélt, a brüsszeli bizottságban látta a jövőbeni kormányzó testületet, és név 
szerint beazonosította a részt vevő országokat. Ezután az előőrs tervek híveinek energiá
ját javarészt a szöveg körüli viharok és félreértések tompítása emésztette fel. A másik 
oldalon a brit diplomácia sem váratott sokáig magára. Alig egy héttel az inkriminált 
német dokumentum közzététele után a hollandiai Leiden Egyetemen mondott beszédé
vel John Major kormányfő ellentámadásba lendült. Mint mondta: „Valós veszélyt látok 
a »kemény magról«, belső és külső körökről, kétsávos Európáról szóló diskurzusokban. 
Meghökkentenek azok az ötletek, melyek szerint az unióban egyesek egyenlőbbek len
nének, mint a többiek."15 Major rögtön vázolta is a pick and choose vagy ä la carte jelzővel 
emlegetett koncepciót: az egységes alapokon (például a közös piacon, külkereskedelmi 
és környezetvédelmi politikán) túlmenően valamennyi tagállam szabadon dönthet ar
ról, miben kíván részt venni, illetve mitől szeretne inkább távol maradni.

Mindez persze csak előjáték volt az amszterdam i szerződés kidolgozása során tetőző, 
jobbára a kulisszák mögött folytatott vitákhoz.16 Általánosságban elmondhatjuk, hogy 
bár a rugalmasság megszervezésének szükségességét a nagy többség nem kérdőjelezte 
meg, egymás terveit komoly gyanakvással kezelték a felek. Az á la carte elgondolásokban 
szinte mindenki felismerte az európai építkezés fragmentálódásának, szabadkereskedel
mi övezetté hígításának veszélyét. A közösségi „ortodoxia" képviselői a maguk részéről 
lényegében minden olyan rugalmassági formulát rendkívüli óvatossággal szemléltek, 
amelynek időtartama nem volt előre korlátozott. A különböző előőrsterveket (koncentri
kus körök és mag-Európa) a tagállamokat megosztó potenciálja miatt érte kritika, továb
bá a gazdasági-társadalmi kohéziós mechanizmusok legnagyobb haszonélvezői tartottak 
attól, hogy egy ilyen típusú fejlődési pálya a közösségen belüli financiális szolidaritás 
megcsappanásához vezet. A csatlakozni vágyó országok pedig a „másodosztályba" re- 
kesztésükre irányuló fortélyt láttak bárminemű rugalmassági elképzelésben.

A Jacques Chirac és Helmut Kohl által 1995 novemberében megelőlegezett, majd kül
ügyminisztereik közös dokumentumában 1996 októberében kifejtett javaslat a „megerő
sített együttműködésekről" igyekezett egyfajta szintézist teremteni a szemben álló kon
cepciók között. A hangsúlyt arra helyezte, hogy a leglassúbbak nem fékezhetik a többie
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két, ugyanakkor leszögezett három nagy alapelvet, miszerint: a megerősített együttmű
ködéseknek a szerződés céljaiba kell illeszkedniük, az unió egységes intézményrend
szerén belül kell működniük, továbbá nyitottnak kell mutatkozniuk anélkül, hogy egy 
részt venni nem kívánó tagállam megvétózhatná őket.17 A kormányközi konferenciát 
előkészítő Westendorp-csoport 1995 decemberében beterjesztett ajánlásai inkább a vo
nakodások számbavételében, semmint működőképes intézményi megoldások felvázo
lásában jeleskedett. Az ír elnökségnek mindössze a „tárgyalások konstruktív légkörét" 
konstatáló dokumentuma, a holland elnökség félhivatalos beterjesztése, majd hivatalos 
„addenduma", valamint a szokásos alkudozások nyomán egy meglehetősen paradox 
végeredmény született. A mindenki által elismert célkitűzéshez képest -  tudniillik hogy 
a haladni vágyó tagállamokat ne akadályozzák az integráció továbbfejlesztésében az 
egyre növekvő unió kényszerei és nehézkességei -  az elfogadott szöveg értelmében a 
megvalósítás során az ambiciózusabbaknak mindenképpen át kell küzdeniük magukat 
ezeken a kényszereken és nehézkességeken.

Amszterdam után

A megerősített együttműködések szerződésbe foglalását követően a rugalmassággal 
kapcsolatos összuniós kezdeményezések az új mechanizmus egyszerűsítésében és köny- 
nyebbé tételében merültek ki. Annak ellenére vagy épp azért -  ez nézőpont kérdése -, mert 
a formula mind ez idáig egyetlenegyszer sem került alkalmazásra. A nizzai szerződés te
hát a résztvevők minimálisan kötelező számát nyolcra csökkentette, az indítási procedúrát 
némileg áramvonalasította, továbbá a megerősített együttműködések hatókörét kiterjesz
tette a kül- és biztonságpolitikára is.18 Az akkor még tabunak számító védelmi kérdésekre 
vonatkozóan a 2004 októberében aláírt -  azóta felettébb hányattatott sorsú -  új szerződés 
nem csupán egy, de rögtön három különböző differenciálási formulát is javasolt.

Mindeközben az előőrs-koncepció híveinek körében töretlenül folyt tovább a gon
dolkodás. Publicitást azonban csak ritkán kaptak -  a bővítés közeledtével mindinkább 
politikai jégpályára tévedt aki a kérdést nyíltan próbálta feszegetni. Nehezítette még a 
dolgot, hogy a francia és német diplomácia következetesen beleesik ugyanabba a csap
dába: összuniós tehetetlenkedés esetén az előőrs kialakításának ötletét fenyegetésként 
használja. Ezáltal -  mint arra Jacques Delors több ízben figyelmeztetett -  „egy alapvető, 
Európa jövője szempontjából létfontosságú kérdést pillanatnyi taktikai vitává silányít. 
Amivel csak azt éri el, hogy lealacsonyítja, sőt akár el is lehetetleníti azokat a gondolato
kat, melyek Európa számára mindig is a továbblépést biztosították".19

Amszterdam óta komolyan csupán kétszer került a nagy nyilvánosság figyelmének 
középpontjába az előőrs kialakítása körüli polémia: 2000 tavaszán-nyarán, majd pedig 
2003 derekán. Első ízben a nizzai szerződést előkészítő kormányközi konferenciával pár
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huzamosan Joschka Fischer német külügyminiszter „súlypont" országcsoportról szóló 
beszéde váltott ki nagy visszhangot, majd gyűrűzött be „az unió jövőjéről" hivatalosan 
folytatott párbeszédbe is.20 Az iraki válság diplomáciai szakaszát követően és a négy 
„csokoládégyártó" (a washingtoni külügyi szóvivő nevezte így a szorosabb védelem- 
politikai együttműködést szorgalmazó francia, német, belga és luxemburgi állam- és 
kormányfőket) tervureni találkozója21 által kiváltott diplomáciai vihar után az európai 
értelmiségen volt a sor. Jürgen Habermas kezdeményezésére gondolkodóink színe-java 
bonyolódott intellektuálisan rendkívül izgalmas vitába az előőrsgondolat kívánatos
ságát illetően.22 Amolyan elő- és utórezgésként ugyanabban az évben Pascal Lamy és 
Günter Verheugen EU-biztosoknak, Dominique de Villepin francia miniszterelnöknek, 
valamint az októberi uniós csúcstalálkozón német kollégája nevében is felszólaló Chirac 
elnöknek köszönhetően a francia-német unió ötlete tartotta pár napig lázban a világ
sajtót.23 Legutóbb pedig az új szerződés francia és holland elutasítása adott -  nyilván 
nem hirtelen felindulásszerű -  lökést Schröder kancellárnak, hogy néhány telefonhívás 
erejéig alapító tagállambeli uniós kollegáinál tapogatózzon ez irányban.24

Mindez természetesen csupán a jéghegy csúcsa. A különböző rugalmassági forga
tókönyvekről a háttérben folyamatosan zajlik a reflexió. Kérdés, hogy melyik és mikor 
illeszkedik majd be úgy az integráción belüli és kívüli erőviszonyok és események logi
kájába, hogy valóban életképes, a kollektív cselekvés hatékonyságát erősítő megoldás
nak bizonyuljon. Azonban már addig is kipróbált modellek és kigondolt sémák gazdag 
tárháza áll rendelkezésre.

Gyakorlati példák, elméleti forgatókönyvek

Az alábbiakban az uniós szerződések megerősített együttműködésre vonatkozó kitétele
inek ismertetése után az elméletben kidolgozott, illetve a gyakorlatban már megvalósult 
differenciálási mechanizmusok néhány jellemző példájáról esik szó.

Szerződések
A megerősített együttműködések formulának az amszterdami szerződésbe foglalása, 
illetve a két ellentétes koncepció (többsebességes, ä la carte) elegyítését célzó megfogal
mazása arra utal, hogy a jogalkotók szándéka a legkülönbözőbb (szerződésen kívüli, 
előőrs, pick and choose stb.) differenciálási elképzelések egységesen szervezett keretbe 
történő becsatornázása volt. Lehetőség szerint: vagyis amennyire az eltérő szemléletek 
közötti kompromisszumos megoldás ideális keretet kínálhat ehhez. Itt és most a jelen
leg érvényben levő nizzai szerződés (NSZ)25 megerősített együttműködésekre vonatko
zó rendelkezéseit tekintjük át. Jelezve egyrészt, hogy hol történtek tartalmi újítások a
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korábbi (amszterdami szerződés: ASZ) szöveghez képest, másrészt pedig hogy milyen 
pontokon tervez elmozdulást az új („alkotmányos") szerződésnek az állam- és kormány
fők által 2004. június 18-án jóváhagyott változata.

A megerősített együttműködések kérdése eredetileg nem szerepelt a nizzai szerződés
ről tárgyaló kormányközi konferencia mandátumában, ám kezdettől világos volt hogy 
az Amszterdamban kialakított rendszeren mindenképpen módosítanak majd a tagál
lamok.26 A végeredmény egy igen alapos átdolgozás lett, mely azonban -  noha néhány 
tartalmi elem és eljárásbeli rendelkezés terén újításokat eszközölt -  a mechanizmus lo
gikáját érintetlenül hagyta. Mindenekelőtt megmaradt az a szerkesztési megoldás, mely 
külön ismerteti a megerősített együttműködések összességére érvényes általános rendel
kezéseket, illetve az egyes pilléreknél a bennük alkalmazandó specifikus szabályokat. 
Az átfogóan a VII. cím alatt tárgyalt megerősített együttműködések kapcsán elsőként az 
alapfeltételeket tisztázza a szöveg (43. cikk). Vagyis hogy az új differenciálási mecha
nizmus a szerződések célkitűzéseinek megvalósítását szolgálja, mind a szerződéseket, 
mind pedig az unió egységes intézményrendszerét és a közösségi acquis-t maradékta
lanul tiszteletben tartja, az unió hatáskörei által kijelölt területen belül marad, s nem 
vonatkozhat a közösség kizárólagos (exkluzív) kompetenciájába tartozó kérdésekre. 
Újdonságként Nizzában pontosításra került, hogy a megerősített együttműködés nem 
sértheti a belső piac működését és a közösség gazdasági és társadalmi kohézióját. Az 
útnak indításhoz minimálisan szükséges tagállamok számát a nizzai szerződés nyolc
ban rögzíti. Szemben Amszterdammal, ahol a tagállamok többsége jelentette az alsó 
küszöböt: a kibővült unióban így a tagállamoknak kevesebb mint egyharmada is elég a 
mechanizmus aktiválásához. Az „alkotmányos" szerződés a tagállamoknak „legalább 
egyharmadában" jelöli meg az alsó létszámhatárt. A korábbi szöveghez hasonlóan a 
megerősített együttműködés indítását a nizzai szerződés is „végső esetben" képzeli el, 
két módosítással. Az amszterdami dokumentum arról beszélt, hogy erre akkor kerülhet 
sor, ha az uniós szerződések célkitűzései a szokványos eljárásmóddal nem érhetők el. 
Nizzai utódja viszont már az együttműködés célkitűzéseinek (melyek tehát nem kell, 
hogy explicit módon közös uniós célként szerepeljenek) ésszerű időn belüli meg nem va- 
lósíthatóságát szabja feltételként (43A). Az alkotmányos szerződés mindkét tekintetben 
átveszi a nizzai megfogalmazásokat (1.44/2. cikkely).

Ami a megerősített együttműködés belső szabályait illeti, azok mindvégig az unió 
intézményrendszerébe szervesen illeszkedve kerülnek megvalósításra. Ez nem csupán 
az úgynevezett koherenciazáradékot feltételezi (NSZ 45. cikkely, illetve az új szerződés 
III. 423. cikkelye értelmében a tanács és a bizottság közösen ügyelnek a megerősített 
együttműködések egymás közötti, illetve az unió politikáival való összeegyeztetésére), 
hanem mindenekelőtt arról van szó, hogy a megerősített együttműködésen belüli dön
tések a szerződésben egyébként is lefektetett alapon születnek. A tanácsbeli szavazati 
súlyok arányos módosításával: az üléseken ugyan részt vesznek a szűk kooperációból
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kimaradó tagállamok is, ám a döntéseket csak a megerősített együttműködés tagjai 
hozzák (44. és I. 44/3. cikkelyek). Ám mind a bizottság, mind pedig a parlament tel
jes létszámú formációjában vesz részt a döntéshozatalban. Magyarán: a megerősített 
együttműködésben részt nem vevő tagállamok által jelölt biztosok, illetve parlamenti 
képviselőik is maradéktalanul játsszák szerepüket a szűkebb kooperáció döntéshozata
lában. Ez az alaptétel Amszterdamtól kezdve változatlan. Szólni kell még az „alkotmá
nyos" szerződés újításaként megjelenő „átvezető záradékról" (III. 422.), miszerint a 
megerősített együttműködés belső döntéshozatali szabályát a résztvevők egyhangúlag 
a nemzetek feletti irány felé módosíthatják (ez a lehetőség a katonai-védelmi tartalmú 
kérdésekre nem vonatkozik).

A szerződés mindhárom egymást követő változata leszögezi, hogy a megerősített 
együttműködésen belül hozott döntések nem képezik a közösségi „acquis" részét (ASZ 
43/e, NSZ 44/1. és I. 44/1.) továbbá hogy költségei -  leszámítva az intézményekhez kötő
dő adminisztratív kiadásokat -  kizárólag a résztvevőket terhelik (ASZ 44/2., NSZ 44A és 
III. 421.). A nizzai szerződés azonban megnyitotta (és az „alkotmányos" szöveg változat
lan formában megőrizte) annak lehetőségét, hogy a tanács valamennyi uniós tagállam 
egyhangú döntésekor és a parlamenttel való konzultációt követően másképp is határoz
hat. Szintén a szerződéseken végigvonuló motívum a résztvevők és kimaradók közötti 
„alku": a megerősített együttműködés tiszteletben tartja az abban részt nem vevő tagál
lamok kompetenciáit, jogait és kötelezettségeit, a kimaradók pedig nem akadályozzák a 
megerősített együttműködés végrehajtását (ASZ 43/f, NSZ 43/h, 44/2. és III. 417.).27 Ami a 
kimaradók későbbi csatlakozását illeti, mindhárom szerződés leszögezi, hogy a megerő
sített együttműködés létrehozásakor és azt követően is nyitva áll valamennyi tagállam 
előtt, feltéve, hogy az eredeti és az utána a kooperáción belül hozott döntéseket tisztelet
ben tartják (ASZ 43/g, NSZ 43B és III. 418.). A nizzai és az „alkotmányos" dokumentum 
leszögezi azt is, hogy a bizottság és a részvevő országok feladata ügyelni arra, hogy a 
lehető legtöbb tagállam a körön belülre kerüljön, jól érzékeltetve ezáltal a szemléletet, 
hogy a megerősített együttműködés az integrációban csupán átmeneti fázist jelent.

Ami a szorosabb kooperáció elindítását illeti, ennek eljárási szabályai pillérenként 
különbözők. Az első (közösségi) pillérben a nizzai szerződés megszüntette a tagálla
mi vétó lehetőségét. Bár már korábban is minősített többséggel lehetett útnak indítani 
a megerősített együttműködést, ám „fontos nemzeti politikai okokra hivatkozva" egy 
tagország blokkolhatta a döntést azzal, hogy az egyhangúlag döntő Európai Tanács elé 
utalja a kérdést. Nizzában mindez úgy változott, hogy a vonakodó tagállam csupán 
azt kérheti, hogy az Európai Tanácsban felvessék az ügyet, ám ezt követően a szűkebb 
kooperáció a tanács minősített többségi döntése alapján aktiválásra kerül. Az első pillér 
sajátossága még, hogy a megerősített együttműködés indításához a bizottság jóváhagyá
sa, továbbá -  s ez egy Nizzában bevezetett újdonság -  együttdöntési eljárás alá tartozó 
kérdés esetén az Európai Parlament beleegyezése is szükséges (NSZ TEC 11).
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A második (kül- és biztonságpolitikai) pillérben a nizzai szerződés szakított amszter
dami elődjének azon nézetével, miszerint itt a „konstruktív távolmaradás" lehetősége 
feleslegessé teszi a megerősített együttműködéseket. A 2003-ban hatályba lépő doku
mentum tehát a második pillérre is kiterjesztette ezt a differenciálási módszert, azzal a 
megszorítással, hogy katonai és védelmi vonatkozású kérdésekben nem alkalmazható. 
Néhány új -  az unió külső érdekeinek és identitásának védelmére, illetve külkapcsolatai- 
nak koherenciájára utaló -  alapfeltétellel megtoldotta az arzenált, továbbá pontosította, 
hogy megerősített együttműködés kizárólag közös álláspontok és akciók végrehajtásakor 
alkalmazható. Indítási eljárásának semmi köze az első pillérben alkalmazott procedúrá
hoz. A kül- és biztonságpolitikai dimenzióban a bizottsággal és a parlamenttel csupán 
konzultál a tanács mielőtt meghozná -  minősített többséggel, ám az egyes tagállamok 
vétójogát megőrizve -  a jóváhagyásról vagy elutasításról szóló döntést (NSZ 27/c).

A harmadik (bel- és igazságügyi) pillér indítási mechanizmusa lényegében a két 
másik módszer legkevesebb kényszert tartalmazó elegye. Specifikus alapfeltételek itt 
is megjelennek: a megerősített együttműködés célja, hogy az unió mielőbb a szabadság, 
biztonság és igazság térségévé legyen. Az aktiváláshoz azonban sem a bizottság, sem 
pedig a parlament beleegyezése nem szükséges, a tanács pedig az első pillérben látott 
módon minősített többséggel hozza meg döntését (NSZ 40/a).

Az „alkotmányos" szerződés mindenekelőtt jelentős mértékben módosítja az indí
tási rendszert. A jóváhagyásról a bizottság javaslata alapján és a parlamenttel folytatott 
konzultációt követően a tanács dönt, minősített többséggel (III. 419/1.). Ehhez az alap
szabályhoz képest a kül- és biztonságpolitika területe továbbra is kivételt képez: a ko
rábbi második pillérhez tartozó kérdések esetében a parlamentet csupán tájékoztatják, a 
bizottság javaslata nem szükséges (bár a „kétsisakos" külügyminiszter is, és a bizottság 
is véleményezi az unió egyéb politikáival való összeegyeztethetősége szempontjából az 
indítványt), s a tanács egyhangúlag hozza meg döntését (III. 419/2.). A volt harmadik 
pilléren belül a büntetőügyekben folyó igazságügyi együttműködés terén új megoldás 
nyílik az ambiciózusabb országok előtt. Az úgynevezett gyorsító záradéknak köszönhe
tően a tagállamok minimum egyharmada automatikusan megerősített együttműködést 
aktiválhat, amennyiben az egy, a tanácsban megvétózott európai kerettörvény-tervezet 
szűkebb körben való végrehajtására irányul (III. 270/4.).

Leginkább azonban vitathatatlanul a védelempolitikát érintették az „alkotmányos" 
szerződés differenciálással kapcsolatos újításai. Mint láttuk, a nizzai szövegben a kato
nai-védelmi vonatkozású kérdéseket szigorúan a megerősített együttműködések ható
sugarán kívül tartották. Bizonytalan sorsú utódja azonban rögtön több specifikus rugal
massági formulát is előirányzott az unió egyik legkényesebb, ám legdinamikusabban 
fejlődő területén. A magasabb követelményeket támasztó és szigorúbb kötelezettségvál
lalással járó állandó strukturált együttműködés létrehozásáról minősített többséggel a 
tanács dönt, a külügyminiszter véleményét kikérve (III. 312.). A részvevők létszámának
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alsó határa nincs definiálva, s a szerződés nem jelzi explicit módon, hogy a részt nem 
vevő tagországok jelen volnának a tanácskozásokon. A belső döntések egyhangúlag 
születnek, bármely részvevő külön procedúra nélkül szabadon kiléphet a mechaniz
musból, egyúttal viszont a kötelezettségvállalásokat nem teljesítő országok tagságát a 
többiek felfüggeszthetik. Az állandó strukturált együttműködés a magasabb képesség
beli szint mellett a nagyobb követelményt támasztó műveletek végrehajtására is irányul, 
utóbbiak azonban nem mutathatnak túl a szerződésben a közös biztonság- és védelem
politika számára kijelölt feladatok körén (III. 309.). A katonai missziók esetében egy má
sik, kimondottan laza rugalmassági megoldás is kínálkozik: közösen elfogadott európai 
határozat keretében a tanács megbízhatja tagállamok egy csoportját a művelet végrehaj
tásával. Ok a külügyminiszter bevonásával egymás között állapodnak meg a kivitelezés 
részleteiről, a tanácsot csupán tájékoztatják a misszió alakulásáról (III. 310.). Végezetül 
az 1.41. cikkely 3. bekezdésében előirányzott Európai Védelmi Ügynökség  tevékenységében 
sem kötelező valamennyi tagállamnak részt vennie (III. 311.). Az új szerződés -  erősen 
kérdéses -  ratifikálását meg sem várva 2004. július 12-én létrehozott ügynökség igazgató 
bizottságában ma mégis helyet foglal Dánia kivételével valamennyi EU-ország védelmi 
minisztere.

Teóriák és gyakorlat
Az érvényben levő szerződések által lehetővé tett, általános megerősített együttműködé
si mechanizmus kapcsán automatikusan adja magát az ellenvetés, miszerint a gyakor
latban még soha nem került kipróbálásra. Ebből ki azt a következtetést vonja le, hogy 
nincs is igény rá, ki pedig azt, hogy a rendszer tökéletesítésre szorul. Mindkettő elsiklik 
a formula legfőbb hozadékai mellett. Egyrészt, hogy hatékony nyomásgyakorlási esz
közként már puszta léténél fogva eddig is komoly szerepet játszott az összuniós dön
téshozatal megkönnyítésében. A nem alkalmazás semmiképpen nem összetévesztendő 
ugyanis a hatás nélküliséggel. S itt most nem csupán azokra az esetekre gondolunk 
(nevezetesen az európai vállalat státus vagy az európai letartóztatási parancs kapcsán), 
amikor a megerősített együttműködés indításával való nyílt fenyegetés bírta jobb belá
tásra a vonakodókat. Mert általánosságban is elmondható, hogy az alternatíva létezése 
(tudniillik a kollektív tehetetlenségre), illetve az elszigetelődés perspektívája óhatatla
nul befolyásolja a döntéshozók viselkedését.

A megerősített együttműködés rendszere továbbá felfogható úgy is, mint az unió 
intézményi emlékezetét megjelenítő szisztéma, továbbá a szerződések biztonsági sze
lepe.28 Magyarán: az elmúlt évek-évtizedek reflexióinak és gyakorlati példáinak kö
szönhetően nagyjából világos, hogy melyek az életképtelen, illetve az unió egységét 
veszélyeztető rugalmassági formák. A levont tanulságokat követve a szerződésekben 
szabályozott mechanizmus egyik oldalon az ambiciózusabbak számára adandó mini
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mális mozgástér, a másikon pedig a közös alapok megőrzéséhez szükséges korlátozások 
közötti egyensúly rögzítésével próbálkozik. Végezetül, de nem utolsósorban több opciót 
nyitva tartó biztonsági szelep is, különös tekintettel a szerződésmódosítások nehézkes 
és kiszámíthatatlan folyamatára, valamint az unió jövőjét övező bizonytalanságokra.

A differenciálás elméleti forgatókönyveit alapvetően három nagy csoportba lehet so
rolni. Az elsőben a szerződésben foglalt megerősített együttműködési rendszer tovább
fejlesztését célzó elképzelések találhatók. A másodikban azok a koncepciók, amelyek 
átmenetileg szintén a megerősített együttműködésekre alapoznak (jelenlegi vagy to
vábbfejlesztett formában), ám abból indulnak ki, hogy a kooperációs körök metszeté
ből automatikusan kirajzolódó országcsoport idővel az integráció előőrs jellegű motor
jává válhat. A harmadik kategória képviselői szerint a megerősített együttműködések 
logikája zsákutca, ehelyett az integráció egészét érdemben előmozdítani képes szűk 
országcsoport kialakítására kell összpontosítani, mely adott esetben akár az uniós szer
ződés keretein kívül is létre jöhet.

Mindhárom megközelítésnél komoly problémák vetődnek fel. Az elsőnél (jelenlegi 
vagy továbbfejlesztett megerősített együttműködési szisztéma) egyelőre nem igazán lát
ni, hogyan nem vezet szétaprózódáshoz, koherenciahiányhoz, a közös integrációs célok 
leértékelődéséhez, illetve miként tudná -  akár csak perspektivikusan is -  Európa önálló 
geopolitikai entitássá emelkedését eredményezni. Hacsak nem a második (metszetből 
kirajzolódó előőrs) formában. Ez utóbbi azonban egyrészt felettébb hipotetikus feltevés, 
másrészt hirdetői osztoznak a harmadik változat (szorosabb integrációs formában útnak 
induló szűk országcsoport) szorgalmazóinak legfőbb hendikepjében. Zömük ugyanis 
semmit vagy csak erősen elnagyoltan szól bármit is a majdani előőrs belső működésé
nek és az egész unióhoz fűződő kapcsolatainak intézményi és szabályrendszerérői.

Ami a megerősített együttműködések jelen szisztémáján való további barkácsolást 
illeti, erre példával szolgálhatnak a konven t tevékenysége során előkerülő és többé-ke- 
vésbé konszenzusnak örvendő elképzelések is.29 Jóval kidolgozottabb koncepciót tar
talmaz többek között a Jacques Delors vezette N otre Europe kutatócsoport által kiadott 
Új megerősített együ ttm űködési m echanizm us a k ibővü lt Európában című tanulmány30 vagy 
az 1946-ban még De Gaulle által létrehozott, indításakor Jean Monnet irányításával 
működő francia tervbizottságnak (C om m issariat général du Plan) A  m egerősített e g yü ttm ű 
ködés perspektívája az Európai Unióban címmel 2004-ben készült elemzése.31 Szintén ide 
sorolható még -  minden egyedisége mellett -  a Jacques Attali (Mitterrand francia elnök 
korábbi tanácsadója) által 1997-ben a Quai d'Orsay számára írt áttekintés, mely a „töb
bes Európa" (Europe plurielle) mellett foglal állást. Attali szerint egyaránt el kell kerülni 
azt, hogy az unió különböző projektek improvizált gyűjteményévé váljon (á la carte), 
valamint azt, hogy a legerősebbek zárt klubba tömörüljenek, mely ürügyként szolgálna 
a gyengébbek felé tanúsított szolidaritás megvonására (mag-Európa). O a megoldást a 
megerősített együttműködések általánossá válásában, a policentrikus unió kialakulá
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sában látja, amit azonban az összuniós intézmények, kohéziós politikák és döntéshoza
tal radikális -  az EU húsz körzetre szervezésén alapuló -  hatékonyabbá tételének kell 
megelőznie.32

A realistán ambiciózus (vagy egyszerűen csak óvatosan diplomata) irányzat képvise
lői önmagukban semmi újat nem tesznek hozzá a reflexiókhoz. Hacsak nem pontosan a 
szemléletmódjukat.33 A megerősített együttműködések és az előőrs-elképzelések között 
egyensúlyozva mindenekelőtt az utóbbit gátoló tényezőkre hívják fel a figyelmet. Legyen 
szó akár arról, hogy a szűk csoportot alkotó országok vajon készek-e valamennyi terü
leten közös célokat követni és fokozott integrációt megvalósítani, akár a kimaradók va
lószínűsíthető reakcióiról és az uniós törésvonalak kialakulásának veszélyéről, akár pe
dig az előőrs-koncepciók intézményi megvalósításának nem elhanyagolható fejtörőiről. 
Mindezek fényében „mag" helyett a változó összetételű szektoriális együttműködéseket 
preferálják. Hozzátéve, hogy „ezekből a legkülönbözőbb megerősített kooperációkból tö
kéletesen elképzelhető, hogy spontán kirajzolódik majd egyfajta súlypont".34 Mint azt 
Hubert Védrine volt francia miniszterelnök megállapította: „A megerősített együttműkö
dések könnyebben alkalmazhatóvá tétele jelenti a jövő kulcsát, mert ezáltal válna lehető
vé mind az integrációban történő minőségi ugrás, ha egyesek ezt szeretnék, mind pedig 
az esetenkénti, konkrét kooperációk sokasága."35 Vagyis úgy biztosít eszközöket az előre
lépéshez, hogy közben nem izzítja fel a politikai finalitásokról szóló „elméleti vitát".

Ez utóbbi tüzének ébren tartására kétségkívül alkalmasak a harmadik csoport, az 
előőrs szorgalmazóinak megnyilvánulásai. Bár a politikusok jó része, ha el is merész
kedik idáig, a szavakkal zsonglőrködésből tart bemutatót. Mint tette ezt a „súlypont" 
ötlete kapcsán sokat emlegetett Joschka Fischer külügyminiszter,36 aki négy évvel a 
Humboldt Egyetemen tartott beszéde után jelezte, hogy „bizonyos részleteit módosíta
ná az ott elhangzottaknak". Mint mondta: „Már nem osztom a kis Európára vonatkozó 
elképzeléseket. Az előőrs-koncepció hasznos lehet időnként és bizonyos feltételek mel
lett."37 A „súlypont" ötletre 2000 júniusában a Bundestag előtt válaszoló Chirac elnök38 
a maga részéről csak az egyes szám és többes szám alkalmazása között váltogat „úttörő 
országcsoport" elgondolásának propagálásakor. Az akkoriban még egyetlen előremuta
tó csapatként megjelenített „úttörők" azóta már rendszerint (így a francia államfő leg
utóbbi -  2005. október 26-án huszonnégy európai napilapban közzétett -  írásában is) 
több csoportban haladnak a „közös politikákon túli" célkitűzéseik felé.39

Akadnak persze előőrsügyben határozottabb megnyilvánulások is. A történeti átte
kintésben említetteken túl az egyik leginkább figyelemreméltó felvetés (nem annyira 
kidolgozottsága, mint megfogalmazódásának körülményei és átfogó stratégiai elkép
zelésbe illeszkedése folytán) a Prodi-bizottsághoz kötődik. A brüsszeli testület elnöké
nek felkérésére több EU-tagállam exminisztereit, tudósait, üzletembereit tömörítő ta
nácsadói csoport feladata egy „fenntartható projekt" kidolgozása volt az unió számára. 
Aminek ők A  politikai Európa létrehozása címet adták. Eszerint: „Egyes tagállamok még
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sokáig nem lesznek készek a politikai unióhoz szükséges szuverenitásátadásra. Az unió 
területét koncentrikus körökbe kell rendezni: lesz egy politikailag szorosan integrált, 
mindenki számára nyitva álló mag; egy a mai, kibővült Európai Unióhoz közeli csopor
tosulás; valamint a kötődő, idővel talán majd csatlakozó országok szélesebb csoportja, 
mely gazdasági, pénzügyi és társadalmi szolidaritásra épül."40 Ez a koncepció lénye
gét tekintve megegyezik az előőrs-elképzelések archetípusainak számító Delors- és 
Giscard-féle gondolatokkal.

Mint azt ugyanis a brüsszeli bizottságot 1985 és 1995 között irányító Jacques Delors 
mondta: „A maastrichti szerződésben szereplő célkitűzések -  melyek nekem már akkor, 
a tizenkettek számára is túlzónak tűntek -  semmi esetre sem képezhetik a Nagy-Európa 
házassági szerződésének alapját. Jobb lenne most azonnal kijelenteni, hogy ambícióink 
szerényebbek, ám kivitelezhetőbbek, s azután megmutatni, hogy egy pozitív, nem pedig 
beletörődő megközelítésről van szó." Szerinte meg kell különböztetni két projektet, egy 
geopolitikait és egy politikait. Az első már önmagában is történelmi feladat: „egy nagy 
gazdasági közösség létrehozása, aminek a szabad kereskedelmen és az ahhoz szüksé
ges szabályozásokon alapuló működése példaértékű lehet a globalizáció körülményei 
között." A másik projekt „kettős célt szolgál: az alapító atyák elképzeléseinek továbbvi
telét és a politikai cselekvés képességének megteremtését".41 Delors úgy véli, hogy „ha 
a kibővülő Európa 2020-2025-re képes lesz konszolidálni a békét a tagállamok között 
(vagyis a népek közötti kölcsönös megértést, tehát a kisebbségek kérdésének rendezé
sét); ha az Európai Uniót a fenntartható és szolidáris fejlődés keretévé alakította, amely 
képes a globalizáció által felvetett problémákra legalább részleges megoldásokkal szol
gálni; végezetül pedig ha mindeközben sikerül megőriznie kulturális sokszínűségét, 
nos, akkor a történészek visszatekintve azt mondják majd: Európa nyertesként került ki 
a vállalkozásból. Ami viszont a gazdasági és monetáris uniót, a külpolitikát és a véde
lempolitikát illeti, ezeket hagyjuk meg azoknak akik hajlandók és képesek rá."42

A konventben elnöklő Valéry Giscard d'Estaing maga is rendkívül hasonló elkép
zeléseket vall. Miként azt ő fogalmazta: „Európa dimenzióváltása egyúttal az Európai 
Unióra vonatkozó projekt természetét is megváltoztatta. Az Európa-térség egyértelműen 
nem lehet az európai integráció jelen vagy jövőbeni folytatásának megfelelő kerete. Az 
Európa-nagyhatalom projektje -  vagyis az alapítók elképzelése szerint ténylegesen in
tegrált Európáé -  nem azonos a másik, egyébként teljesen legitim projekttel, amely az 
Európa-térség kialakítását célozza. Ez egy másik terv, más célkitűzésekkel. Úgy kell 
felfogni, hogy az Európai Unió »magja« nem időrendi alapon definiálható -  vagyis nem 
azokból áll, akik gyorsabban tudnak haladni, mint a többiek -, hanem a politikai akarat 
szerint: tagjai azok, akik messzebbre szándékoznak menni, mint a többiek. A »kemény 
ma« kizárólag annyiban kész a kibővülésre, amennyiben a benne részt nem vevő orszá
gok megváltoztatják az Európai Unióról alkotott elképzelésüket. Ez nem egy kétsebes- 
séges Európa, hanem a differenciált politikai akaratok Európája."43
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Zárásként érdemes két megjegyzést tenni. Az első, hogy gyakorta az előőrstábor 
egyik oldalán találhatók az eurózónára építő gazdasági- és pénzügyminiszterek, míg 
a másikon az attól függetlenül -  többnyire az alapító tagállamokból -  létrejövő csopor
tot proponáló külügyminiszterek és diplomaták.44 Másodsorban pedig nem árt felhívni 
a figyelmet valamennyi forgatókönyv közös pontjaira. így a francia-német alapokról 
való építkezésre, a szűkebb-integráltabb csoport nyitottságára, legfőképpen pedig arra 
a tényre, hogy az elgondolásokban az előőrs útnak indítása soha nem célkitűzésként 
szerepel, hanem egyrészt mint következmény (az összuniós heterogenitás okozta tehe
tetlenkedésből levont konzekvencia), másrészt mint eszköz (mely húzóerejénél fogva 
egyre több országot vonzhat az ambiciózusabb projektek felé mutató pályára).

Ami a differenciálás gyakorlati példáit illeti, itt csupán annak jelzésére szorítkozunk, 
hogy már ma a rugalmasság kísérleti laboratóriumaiként is felfogható szűkebb együttmű
ködések gazdag tárháza áll Európa rendelkezésére.45 Elsőként természetesen a pénzügyi 
uniót szokás említeni. Annál is inkább, mert bár egyesek számára csak egy a sok differen
ciálási lehetőség közül, mások -  mint azt az imént láttuk -  a funkcionalista logika alapján a 
szűkebb-szorosabb integráció megszervezésének csíráját látják benne.46 Az EMU kapcsán 
érdemes felhívni a figyelmet az Európai Központi Bank működésére, melynek sajátos meg
oldásai önmagukban is felettébb izgalmas rugalmassági forgatókönyvet képviselnek.

A sokszorosan kitapasztalt mechanizmusok közé tartoznak az átmeneti időszakok, me
lyek a közösség egymás utáni bővítéseit mindig is kísérték, s melyek egyike-másika a várt
nál tartósabbnak bizonyult (mint Nagy-Britannia esetében az új-zélandi vaj, Ausztriában a 
közúti tranzit, vagy az északi országoknál az alkoholmonopólium kérdése).47 Derogációkat 
egyaránt életbe lehet léptetni a régi, illetve az újonnan belépő tagállamok kérésére, ez 
utóbbi tekintetben az egyik leggyakrabban érintett területnek a környezetvédelem bizo
nyult.48 Szintén sokszor emlegetett példa a már korábban idézett maastrichti dán49 és brit50 
„opting-out"-ok precedense, ezek terjedése ugyanis az a la carte logika felé vezetne. Persze 
egyáltalán nem mindegy, hogy mely ország és mely területen kíván élni a távol maradás 
lehetőségével.

A különböző párhuzamos (a szerződések keretén kívül zajló) kooperációkat két nagy cso
portba sorolhatjuk. Lehetnek regionális alapú szerveződések -  mint a Benelux országok51 
és az Északi Együttműködés52 -, vagy szektoriális tömörülések, ahogyan azt a Schengen- 
megállapodás53 mellett például a különböző kutatási és technológia-fejlesztési programok,54 
az európai felsőoktatási térség kialakítását célzó bolognai folyamat55 vagy éppen a több
nemzetiségű katonai erők sokasága mutatja.56 Külön figyelmet érdemel a G5-ök (Nagy- 
Britannia, Francia-, Német-, Olasz- és Spanyolország) fokozott együttműködése rendőri és 
igazságügyi kérdésekben. Itt ugyanis kifejezetten az operatív hatékonyság és a kölcsönös 
bizalom szempontjai indokolják a szűkebb körben folytatott kooperációt.57 Az unión kívüli 
országokat bevonó szorosabb együttműködések kapcsán érdemes megjegyezni, hogy bár 
a szélesebb kooperációs formula általánosságban csábító lehet a teljes jogú tagságot helyet
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tesítő megoldásként, azonban megvalósítása legalább annyi kérdést vet fel, mint ahány 
választ kínál. Legyen szó akár az EU intézményrendszerének egységéről, akár a harma
dik ország relatív súlytalanságából vagy a tagsági státust ambicionáló törekvéseiből adódó 
problémákról, akár pedig az unió belső-külső legitimációjához szükséges „olvashatóság" 
követelményéről.58

Politikai-tartalmi kérdőjelek

A rugalmasság politikai vetíileteinek értelmezése nagy mértékben nézőpont kérdése. 
Vagyis függ egyrészt attól, hogy mennyi potenciált látunk a jelenlegi állapotokban, va
lamint attól, hogy magát az integrációt milyen megközelítésből szemléljük. Nyilvánva
lóan egészen más a jelentősége a differenciálás problematikájának, ha europesszimista, 
vagy ha eurooptimista álláspontra helyezkedünk. Magyarán az egyes rugalmassági for
gatókönyvek helyi értéke változik aszerint, hogy a jelenlegi unió összeomlásával, stag
nálásával avagy megtáltosodásával számolunk. A másik alapvető kérdés, hogy vajon az 
euroszkeptikus, euroközömbös vagy eurolelkes táborhoz tartozunk-e, tehát a további integrá
ciót elkerülendőnek, szükséges rossznak avagy kívánatosnak tekintjük. Eddig a pontig 
még viszonylag könnyű a kategorizálás, azonban az eurolelkes vonal képviselőit meg
osztó szempontok már lényegesen ritkábban kerülnek tisztázásra. Itt ugyanis a belső 
falakat lebontó negatív integráció és a saját modelljét kifelé önállóan képviselni-védeni 
képes entitáshoz vezető pozitív integráció közötti különbséghez érkezünk.

Ahogyan azt De Gaulle tábornok fogalmazta meg több mint negyven évvel ezelőtt: „Az 
európai Európa azt jelenti, hogy önmaga által és önmagáért létezik, vagyis a világban meg
van a saját politikája. De pontosan ez az, amit tudatosan vagy tudat alatt elutasítanak azok, 
akik pedig azt állítják, hogy törekednek erre. Valójában nekik még ma is természetesnek 
és kielégítőnek tűnik, hogy a saját politika nélküli Európa egy olyan politikának lenne alá
rendelve, ami az Atlanti-óceán túlpartjáról érkezik. Igen gyakran láttunk sokakat, ráadásul 
érdemteli és őszinte embereket, akik Európa számára nem független politikát hirdettek -  
ilyet ők valójában nem is képzelnek el hanem egy olyan szerveződést, amely alkalmatlan 
arra, hogy azzal rendelkezzen".59 Mint arra négy évtizeddel később, a Prodi-bizottsághoz 
írt, korábban már említett dokumentum szerzői is rámutattak: „az európai modell tovább
vitele azért nem biztosított, mert semmi nem védi kellőképpen -  lévén, hogy nincs haté
kony, politikai unió formájában jelentkező megtestesülése".60 Az EU-tagállamokat mélyen 
megosztó „filozófiai" törésvonal61 éppen e körül az önálló stratégiai szereplőként megje
lenni és cselekedni képes Európa körül kristályosodik ki. A többi fejtörő -  bármilyen fon
tossá is váljon a maga idejében -  ehhez képest csupán másodlagos, már-már részletkérdés. 
Számunkra tehát elsősorban az az izgalmas, hogy a jelen írásban tárgyalt differenciálási 
folyamat miként illeszkedik ebbe a lényegi téteket felvető szemléletütközésbe.
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A rugalmasság fokozatos térnyerése az uniós realitásokat tükrözi. Vagyis azt a tényt, 
hogy a tagállamok nem csupán objektív képességeik és lehetőségeik, de politikai elképzelé
seik és törekvéseik szerint is roppant különbözők. S bár hangsúlyosan nem a „végcélokra" 
vonatkoztatják, hanem a konkrét projektekre, tevékenységi területekre és politikákra, már 
önmagában a heterogenitás tudomásulvétele és intézményi formában megkísérelt kezelése 
is figyelemre méltó újdonságot jelent. Azonban korántsem veszélytelen újdonságot. Itt és 
most csupán néhányat említünk a korábban még nem érintett kockázatok közül.

Szó volt már a fragmentálódás rémképéről, az unió egységének és politikái koheren
ciájának megőrzéséről, azonban a megerősített együttműködések összeegyeztethetősé
gére egymáshoz képest is ügyelni kell. A tagállamokat megosztó politikai-ideológiai 
ellentétek fényében ugyanis nem kizárt, hogy egyfajta bomlasztó licit indul: az egy
mással versengő kooperációs köröket instrumentalizálnák, és a törésvonalak mélyíté
sére használnák az elszigetelődéstől tartó országok. Szintén kitértünk már azokra az 
aggályokra, melyek a szorosabb együttműködésekben a közösségi szolidaritás leépíté
sének fügefalevelét látják. Eleddig viszont nem mutattuk be az érem másik oldalát. Azt 
a helyzetet, amikor az önmaga számára magasabb követelményeket támasztó csoport 
kerül hátrányba. Jól megfigyelhető ez a szociálpolitika vagy a környezetvédelem terén, 
ahol az életminőség, illetve a társadalmi és a generációk közötti szolidaritás jegyében 
szűkebb csoport által foganatosított szigorúbb intézkedések következménye a körön 
kívül maradók relatív versenyképességének növekedése. Ugyanezzel a problémával ta
lálkozunk egyébként a katonai kapacitások fejlesztése kapcsán is. Az a tagállam, amely 
büdzséjének nagyobb hányadát szenteli a védelmi képességek -  egyébiránt elengedhe
tetlenül szükséges -  előmozdítására, automatikusan lemarad a gazdasági növekedésért 
folytatott belső versenyben. Amíg a közös piac logikáját az unió egészében nem ellen
súlyozzák és terelik mederbe határozott politikai megfontolások és prioritások, addig a 
nyers piaci szabályok lefelé nivellálják az ambíciókat. Akár a környezetről, akár a társa
dalomról, akár a védelemről legyen szó.

A rugalmasság kapcsán gyakorta felvetődik az intézményi feszültségek problémája, 
valamint a nemzetek feletti és kormányközi dimenzió viszonya. Ami az első kérdést 
illeti, bár a közösségi intézményeknek (bizottság, parlament, bíróság) sem a klónozása, 
sem a belső klubokra töredezése nem tűnik vonzó megoldásnak (mindkettő egyaránt 
felvet elvi és gyakorlati kérdéseket), a megerősített együttműködések által jelenleg kö
vetett szabály -  tudniillik, hogy a közösségi intézmények változatlan összetételben 
töltik be a normál döntéshozatali eljárásban megszokott szerepüket -  legitimációs és 
politikai szempontból szintén erősen megkérdőjelezhető. Külön megoldatlan talány 
a szorosabb kooperációban hozott intézkedések kezelésének mikéntje és jogi státusa: 
minden valószínűség szerint olyan „potenciális acc]uis"-ró\ van szó, amely idővel majd 
-  az uniós keretek közé való esetleges beemelést követően -  a közösségi joganyag részét 
képezheti.
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A nemzetekfelettiség versus kormányköziség vita a differenciálás apropóján újfent ki
éleződik. Lévén, hogy a szorosabb együttműködések vélhetőleg túlnyomórészt a legké
nyesebb -  kormányközi alapon kezelt -  területeket érintik, következésképp az új politi
kák és tevékenységek az optimálisnak tekintett közösségi döntéshozatali módszer (ahol 
a bizottság javasol, a tanács a parlamenttel együtt dönt, a bíróság pedig számon kér) 
hatókörén kívül kerülnek megvalósításra. Ezt azonban két szempontból sem árt ponto
sítani. Egyrészt figyelembe kell venni az alaphelyzetet: a kormányköziség az ára annak, 
hogy ezekben a politikailag tabunak számító kérdésekben bárminemű haladás történ
jék. Másrészt pedig ez csupán az első állomás. Az integráció egésze során megfigyelhető 
folyamat a laza (uniós kereteken kívüli) kormányköziségtől a szigorúbb (szerződésen 
belül megvalósuló) kormányköziség felé történő elmozdulás, majd pedig a nemzetekfe
lettiség (bizottság, parlament, bíróság szerepe és többségi döntéshozatal) fokozatos tér
nyerése. S bár kétségtelen tény, hogy vannak olyan kérdések, melyek szupranacionális 
szabályozás alá vonása az unióban nemigen valószínűsíthető -  s nem is feltétlenül volna 
kívánatos -, a szűkebb együttműködésen belül perspektivikusan ezek teljes vagy részle
ges közösségiesítésére is lényegesen több esély kínálkozik.

Érdemes továbbá észben tartani egy, a brüsszeli bizottság kormányzásról szóló Fehér 
k ö n y v é n e k  kidolgozása során tett igencsak helytálló megállapítást: „A »közösségi dina
mizmus« nem csupán a szerződések által megszervezett módon jelentkezik. Sokszor 
a szerződések szürke zónáiban elhelyezkedő, utólag a dokumentumokba beemelt gya
korlatból nő ki, vagy a szerződéseken kívül halad, és a kormányközi utat használja."62 
Elég csak arra gondolni, hogy az Airbus repülőgép, vagy az Ariane űrrakéta önma
gában többet tett az európaiak szuverenitásának, kollektív érdekérvényesítési és cse
lekvőképességének biztosításáért, mint tengernyi szerződés és deklaráció. Ugyanakkor 
termé-szetesen egyetlen pillanatig sem szabad feledni az intézmények és szabályok lét- 
fontosságú „emlékezetőrző" szerepét. Az viszont, hogy milyen módon jutunk el oda, 
hogy a stratégiai célkitűzések egységesen intézményesített formát öltsenek, csupán az 
eltökéltségen és kreativitáson múlik. Mint azt Jean Monnet jegyezte meg Emlékirataiban: 
„Az általunk változási folyamatként elindított Európai Közösség végleges formájának 
elképzelése önellentmondás. Az eredmények megelőlegezése bénítja az újító szellemet. 
Ahogy haladunk, úgy fedezünk majd fel új horizontokat."
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Résumé

The Europe of Different Circles: The Shifts in Flexible Integration

The essay discusses the question of 'differentiation', which is considered to be one of the 
focal points int he debates over the shaping of the European Union. The integrationist 
system, which has become known as the multi-speed Europe, core Europe, and Union 
of changing geometries int he popular mind, is not negative or positive in itself. The 
question whether the growing importance of differentiation weakens or strengthens in
tegration basically depends on two things: what policy the measures intended to facili
tate flexibility will serve, and what way they will be introduced. After the clarification
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Resume

of terminology and the categorization of the most frequently used notions, a historical 
survey follows. Then the more important practical and theoretical examples of the vari
ous concepts, such as vanguard, ä la carte, concentric circles, enhanced cooperations, 
directory, etc. are discussed. Finally, the essay discusses the political and contents-based 
questions regarding the different types of differentiated integrationist ideas. It is em
phasized that the concrete scenarios are under continuous reflection. The only question 
is which one and when it will fit into the logic of the power relations within and without 
the integration, so that it will turn out to be a truly viable solution which will strengthen 
Europe's collective ability to act.

Das Europa der verschiedenen Kreise: Veränderungen in der flexiblen Integration

Die Studie behandelt die 'Differenzierung', welche Frage im Mittelpunkt der Diskussio
nen über die Zukunft Europas steht. Das Integrationssystem, das als Europa mit meh
reren Geschwindigkeit bekannt geworden ist, das Kern-Europa und die Union mit sich 
verändernder Geometrie ist in der Denkweise der Menschen an sich weder positiv noch 
negativ. Ob die Differenzierung die Integration schwächt und stärkt, hängt grundlegend 
von zwei Dingen ab: welche Politik durch die die Flexibilität erleichternden Schritte her
vorgebracht wird, und auf welche Art und Weise sie verwirklicht wird. Nach den ter
minologischen Klärungen und nach der Interpretation der am häufigsten verwendeten 
Begriffe folgt ein historischer Überblick. Danach behandelt der Essay die praktisdaen 
und theoretischen Beispiele von solchen unterschiedlichen Konzeptionen wie der „Vor
trupp", das „á la carte", die „konzentrischen Kreise", die „gesteigerte Zusammenarbeit", 
das „Direktorium" usw. Abschließend werden die politischen Beziehungen der verschie
denen Integrationsmodelle behandelt. Die wichtigste Frage ist, welche Lösung wann in 
die Machtverhältnisse innerhalb und außerhalb der Integration hineinpassen werden, 
und in welchem Maße sie die kollektive Handlungsfähigkeit Europas erhöhen wird.
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