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Az előzmény: az 1970-es spanyol–EK preferenciális megállapodás

A Spanyolország és Portugália Európai Közösséghez történő csatlakozásáról szó-
ló dokumentumot 1985. június 12-én írták alá. A két ország 1986. január elsejétől 
lett  az integráció teljes jogú tagja. A spanyol belépésre hétéves tárgyalási folya-

mat lezárásaként került sor.
Az 1979. február 5-én Brüsszelben kezdődött  hivatalos eljárást azonban megelőzte 

a Franco-rendszer időszakában, 1970 októberében megkötött  spanyol–EK preferenci-
ális megállapodás. 1959-től – Franco tábornok jóváhagyásával – rövid időre az Opus 
Dei nevű katolikus szervezeté lett  a kormányrúd. A nemzetközi elszigetelődésből való 
kitörést, az ország gazdasági és részben politikai modernizációját felvállaló politikai 
elit képviselője, Fernando María de Castiella spanyol külügyminiszter 1962. február 
9-én küldte el Maurice Couve de Murville akkori soros EGK-elnökhöz a társulást kérő 
levelét. A jegyzék – a diplomácia történetében meglehetősen szokatlan módon – vá-
lasz nélkül maradt. 1964 decemberében indultak csak meg a puhatolózó, feltáró jellegű 
megbeszélések a felek között . Az EGK Tanácsa 1966. július 19-én járult hozzá a tárgyalá-
sok megkezdéséhez, 1967 júliusában adta meg felhatalmazását az EGK Bizott ságának, 
és csupán 1967 szeptemberében tett e meg konkrét, szövegszerű javaslatát.

Az EK és Spanyolország között i első jelentős megállapodás véglegesítésére 1970 ok-
tóberében, nyolc évig tartó tárgyalássorozat lezárásaként került sor. A preferenciális 
egyezmény 1985. december 31-ig, Spanyolország integrációs csatlakozásának előestéjéig 
maradt érvényben. A dokumentumhoz 1973. január 29-én egy kiegészítő jegyzőköny-
vet csatoltak, amely leszögezte, hogy a Közösségbe újonnan belépő három tagállam 
– Nagy-Britannia, Írország, Dánia – és Spanyolország viszonyára nem vonatkoznak a 
preferenciális egyezmény előírásai. Ez volt az utolsó jelentősebb szerződés, amit a vég-
óráit élő Franco-rendszer az Európai Közösség tagállamaival kötött .

Az 1970-es megállapodás a spanyol–EGK viszonylatban a felek egymás számára 
nyújtott , különböző típusú, kölcsönös kedvezményeit tartalmazza. Elsődleges célját a 
piacok megnyitása, a kereskedelmi kapcsolatok óvatos kiszélesítése jelentett e.
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Az egyezmény a Spanyolország és az EGK viszonylatában fennálló akadályok két 
szakaszban történő, progresszív felszámolását irányozta elő. A dokumentum szerint a 
legalább hat évig tartó első szakaszt a két fél között i megállapodáson alapuló második 
szakasz követi. A gyakorlatban a szerződés az első periódusban rögzített  keretek között  
maradt, mivel Franco 1975. november 20-án bekövetkezett  halála miatt  az új spanyol 
kormány 1977 júliusában hivatalosan is kérte felvételét az Európai Közösségbe.1

A spanyol–EGK csatlakozási tárgyalások

A spanyol–EGK csatlakozási tárgyalások a politikai átmenet és konszolidáció2 első 
szakaszában, a Demokratikus Centrum Unió (Unión Centro Democrático, UCD) Adolfo 
Suárez González és Leopoldo Calvo Sotelo által vezetett  kormányainak időszakában 
indultak meg, és az 1982. október 28-án hatalomra jutott , Spanyol Szocialista Munkás-
párti Felipe González Márquez miniszterelnökségi periódusában fejeződtek be.3

A Suárez-kormány már 1977. július 28-án benyújtott a a Spanyolország közös piaci 
tagságát kérelmező petíciót. A madridi elemzések két-három éves folyamatt al számol-
tak és a gyors sikerben reménykedtek. Nem vett ék azonban fi gyelembe azt a körül-
ményt, hogy kérésüket a gazdasági válság által sújtott  Európai Közösséghez címezték. 
Spanyolország politikai és jogrendje sem felelt meg az EGK szigorú követelményeinek. 
Hosszabb illeszkedési periódusra kellett  tehát felkészülni.

Az Európai Közösség Miniszteri Tanácsa 1977. szeptember 20–21-én tartott  ülésén 
kedvezően reagált a spanyol kérésre. A részletes csatlakozási feltételek kidolgozása 
céljából azonban – az EGK 1957-es alapító szerződése 155. cikkelyének megfelelően – 
felkérte a bizott ságot, hogy szakértői vélemény formájában foglaljon állást a madridi 
felvételi kondíciók ügyében. Erre 1978. november 29-én került sor. A bizott ság által el-
fogadott  és a tanácsnak megküldött  dokumentum végső konklúziója: „a csatlakozással 
kapcsolatos tárgyalásokat a lehető legrövidebb időn belül el kell kezdeni. Arra kell töre-
kedni, hogy a felmerülő problémákra kielégítő megoldások szülessenek.”4 Ezt követő-
en, 1979. február 5-én Brüsszelben megnyíltak a Spanyolország csatlakozását előkészítő 
hivatalos tárgyalások.5

A NATO-csatlakozás és az Egyesült Államokkal kötött  védelmi szerződés ügyében 
nem volt egység a spanyol politikai élet különböző pártállású közszereplői között . An-
nál nagyobb egyetértés alakult ki az Európai Gazdasági Közösséghez való viszony te-
kintetében. Az EGK-csatlakozást valamennyi politikai erő szívügyének tekintett e.6 Az 
európaizálódás nemzeti programját felvállaló szocialista kormányzat ezért támaszkod-
hatott  a demokratikus átmenet UCD-kabinetjei által elért eredményekre.

Az 1979 folyamán – havi ülések keretében, miniszteri és főigazgatói értekezletek 
formájában – zajló tárgyalásokon a felek hamarosan komoly problémákkal találták 
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szembe magukat. Közülük is a legfontosabbakat a pénzügyi reformok véghezvitelének 
szükségessége, a fogyasztási adó bevezetése, az áruk mennyiségi korlátozásának kér-
dése, a mezőgazdasági politika, az agrárstruktúra (tulajdonviszonyok, alacsony techni-
kai szint és műszaki színvonal), a munkaerő jövőbeni szabad mozgása, az alulképzett -
ség, a munkanélküliség magas aránya, illetve bizonyos iparágak, a spanyol bor, olaj, 
gyümölcs, zöldség és (a világon a harmadik, Európában pedig a legnagyobb) halászati 
fl ott a közös piaci megjelenése jelentett e.

A kérdések részletes megtárgyalása, valamint egyes tagállamok – belpolitikai okok 
által is motivált – konjunkturális és eltérő érdekei jelentős mértékben lassított ák Spa-
nyolország csatlakozását. Ez átmenetileg a lakosság és a közvélemény komoly illúzió-
vesztésével is járt. A folyamatot fékezték az EK első (1973-as) és második (1981-es) ki-
bővítésekor meg nem oldott  intézményi és strukturális problémák is (ezekre a spanyol 
csatlakozás másnapján, 1986-ban elfogadott  Egységes Európai Okmány adta meg a vá-
laszt), valamint az a Közösség által képviselt álláspont, hogy az Ibériai-félsziget két or-
szágának integrációs csatlakozására egyszerre kerüljön sor. Ezt elsősorban a portugálok 
sérelmezték, mivel megítélésük szerint e sajátos „árukapcsolás” nélkül az ország közös 
piaci belépésére jóval korábban sor kerülhetett  volna. Az EGK azonban ahhoz is ra-
gaszkodott , hogy a csatlakozási egyezménnyel egy időben szerződésben szabályozzák 
a Portugália és Spanyolország között i gazdasági kapcsolatokat. A három szakaszban 
zajló tárgyalások első periódusában készültek el a bizott sági jelentés fejezetei, a hozzá 
tartozó spanyol elemzésekkel és a kibővítési dokumentummal. A spanyol terminológia 
ezt a szakaszt összefoglaló néven „el fresco”-nak, „lehűtésnek”, a friss levegő beengedé-
sének, némi túlzással a „kĳ ózanodás” periódusának nevezi. A spanyol tárgyalófélnek 
ekkor kellett  először szembesülnie a franciák makacs ellenállásával. Hivatalos madridi 
dokumentumok Giscard d’Estaing francia elnök 1980. június 5-én, az Agrárkamarák 
Közgyűlésén a dél-francia mezőgazdasági termelők megnyugtatása céljából tett  kĳ elen-
téseit még a csatlakozás után is „válság dimenzióját öltő” eseménynek értékelték. Tény, 
hogy Giscard d’Estaing – a csatlakozás szempontjából vétóval felérő – javaslata a közös 
mezőgazdasági politika előzetes reformjához kötött e a spanyol belépés támogatását. Az 
államfő intervenciójának hatására, egyébként, a Közösség változtatott  a mezőgazdasá-
gi fi nanszírozás rendszerén, a költség-hozzájárulás módján, mértékén, és szabályozta 
az alapvető mezőgazdasági ágazatok kvótarendszerét is. A franciák 1982 júniusában, 
a konkrét témákról folyó egyeztetések során, azaz a tárgyalások második szakaszá-
ban újabb problémaleltárral álltak elő (ez már Francois Mitt errand elnöki periódusában 
történt). Fékezte az egyeztetési folyamatot az a görög és ír javaslat is, amely a spanyol 
csatlakozás esetén a részükre folyósított  közösségi támogatás növelését szerett e volna 
elérni.

A spanyol–portugál integráció folyamatára nagy hatást gyakorolt az Európai Kö-
zösség két meghatározó tagállama – NSZK és Nagy-Britannia – belső viszonyainak 
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alakulása is. 1983. március 6-án Helmuth Kohl, majd június 9-én Margaret Thatcher 
választási győzelmet aratott . Megszilárdult belső pozíciójuk birtokában már nagyobb 
fi gyelmet fordíthatt ak az Európai Közösség bővítésének kérdésére.

A spanyol belpolitika – olykor drámai – eseményei is jelentős mértékben befolyá-
solták a csatlakozási tárgyalásokat. 1981. január 29-én Adolfo Suárez González lemon-
dott  mind kormányfői, mind UCD-elnöki posztjáról. A király Leopoldo Calvo Sotelót, 
az EGK-val kapcsolatos ügyek miniszterét bízta meg az új kabinet megalakításával. 
Calvo Sotelo február 25-én, csak harmadszori parlamenti szavazás után kapta meg 
a kormányalakításhoz szükséges többséget. Előtt e két nappal azonban, a világ nagy 
megdöbbenésére, a televízió élőben közvetített e Antonio Tejero Molina alezredesnek a 
parlament elfoglalását célzó akcióját, azaz katonai puccskísérletét. Az országban ural-
kodó politikai feszültség a továbbiakban nagymértékben hozzájárult a kormányzó párt 
gyors széteséséhez.

1982. október 28-án általános választásokat tartott ak, amelyen abszolút többséget 
szerzett  a Felipe González vezett e Spanyol Szocialista Munkáspárt. A december 2-án 
megalakult kormány külügyminisztere, Fernando Morán december 13-án Brüsszelben 
felhívással fordult a „tízekhez”. Nyilatkozatában a spanyol csatlakozás pontos menet-
rendjének rögzítését kérte: „A csatlakozásnak – hangsúlyozta – a jelenlegi törvényhozás 
időszakában meg kell történnie. Ezért Spanyolország és a Közösség számára egyaránt 
alapvető jelentőségű a két fél között i tárgyalások menetrendjének és a csatlakozáshoz 
szükséges adaptációs eszközrendszer megfelelő kereteinek pontos rögzítése, kialakítá-
sa.”7 A válasz azért nem késett  soká, mert a tizenhat fejezet közül hatnak a lezárásá-
ra már az 1982. március 22-i miniszteri szintű értekezleten sor került. Az 1983. június 
18–19-i, stutt garti Európa-csúcson német és olasz támogatással megtörtént az átt örés. 
Németország a Közösség költségvetési forrásainak növelését összekapcsolta Spanyol-
ország és Portugália felvételével.

A tárgyalások harmadik, egyben utolsó, kilenc hónapos szakaszára már csupán a 
hat, legnehezebben megoldható fejezet kompromisszumos lezárása maradt. A mező-
gazdaság, a halászat, a szociális ügyek (beleértve a munkaerő szabad áramlását is), a 
saját forrás (költségvetés), a Kanári-szigetek státusza, a spanyol–portugál együtt mű-
ködés szabályozása rendkívül nehéz feladatnak bizonyult. Az 1984 végére tervezett  
befejezés ezért fél évvel eltolódott . Az 1985. március 17–21-i Miniszterek Tanácsa ülé-
sén sem sikerült lezárni a tárgyalási folyamatot. Giulio Andreott i soros elnök ezért 
közvetlenül a brüsszeli csúcs (március 29–30.) előtt , március 28–29-re Párizsba hívott  
össze újabb munkaértekezletet. A maratoni tárgyalások eredményeképpen az utolsó 
pillanatban – a spanyolok számára a mezőgazdasági kérdésekben kedvezőtlen megál-
lapodások megkötésével – lezárult a csatlakozási folyamat.

1985. június 12-én délelőtt  a lisszaboni Szent Jeromos kolostorban, délután pedig 
Madridban sor került a csatlakozási okmányok aláírására. A spanyol parlament két 
háza öt nappal később, 1985. június 17-én egyhangúlag jóváhagyta a szerződést.
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A csatlakozási okmány

A Spanyolország (és Portugália) Európai Gazdasági Közösséghez és az Európai Atom-
energia Közösséghez való társulását kimondó szerződés (Tratado)8 három paragrafus-
ból álló, rövid alapdokumentum, amelynek preambulumában a tizenkét aláíró fél ki-
nyilvánított a, hogy az „európai népek között i egyre szorosabbá váló egység alapján” 
elfogadja a „Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság közösségi taggá válásának 
ügyében benyújtott  kérelmét.” A részletes felvételi és adaptációs feltételeket tartalmazó 
előírásokat az alapdokumentumot kísérő, azt kiegészítő és annak részét képező csatla-
kozási okmány rögzíti.

A második paragrafus a ratifi kációs eljárásról9 rendelkezik, amelynek a Magas Szer-
ződő Felek alkotmányos előírásai szerint kell végbemennie. Az okmányokat legkésőbb 
1985. december 31-ig kellett  az Olasz Köztársaság Kormányánál letétbe helyezni.

A szerződés 1986. január elsején lépett  életbe. Az alapdokumentumokat kiegészítő 
csatlakozási okmány egy 403 paragrafusból álló, öt részre tagolódó megállapodás. Ez – az 
általános elvek rögzítésén túl – az egyezmény adaptációját elősegítő eszközökről is ren-
delkezik. Meghatározza az azonnali belépés érdekében teendő spanyol lépéseket és az 
1996-ig tartó átmeneti periódus intézkedéssorozatát. A szerződéscsomagot 36 melléklet 
és 25 jegyzőkönyv teszi teljessé.

A csatlakozási okmány elöljáróban az általános elveket rögzíti. A második rész az 
Európai Közösség különböző szerződéseihez való intézményes alkalmazkodásról ren-
delkezik. A mindössze két paragrafust (26. és 27. §.) tartalmazó harmadik rész a csatla-
kozási okmány I. és II. mellékletében felsorolt egyezményekhez való illeszkedésre szólít 
fel. A dokumentum lelkét az „Átmeneti eszközök” címet viselő, a 28. §-tól a 381. §-ig terje-
dő negyedik rész alkotja. A rendelkezések többsége Spanyolországra vonatkozik. Külön 
felsorolás tartalmazza a Portugáliát érintő intézkedéseket. Az aprólékos, számvevőszé-
ki könyvelőségre emlékeztető jegyzék foglalkozik a személyek, a szolgáltatások, a tő-
kék szabad áramlásának, az áruk forgalmazásának, a vámrendszer-leépítés százalékos 
és időbeli menetrendjének, a mennyiségi megszorításoknak, a mezőgazdasági termelés 
alakításának, a szektor segélyezésének, egyes ágazatai, termékcsoportjai kvótái megha-
tározásának, harmadik országokkal való kapcsolatának, külső források bevonásának 
és a külkereskedelmi viszonylatoknak a kérdéseivel.

Az ötödik rész a csatlakozási okmány rendelkezéseinek intézményes alkalmazásáról 
szól. A dokumentum harminchat melléklete a szerződés konkrétan meghatározott  pa-
ragrafusainak felsorolás jellegű kiegészítése.

A huszonöt jegyzőkönyv közül kiemelésre kívánkozik az Európai Befektetési Bank 
alapszabályának módosításáról rendelkező 1., a Kanári-szigetek, Ceuta és Melilla keres-
kedelmi státuszát rendező 2., a szabványosításról szóló 8., a spanyol vas- és acélgyártás 
fejlesztéséről összeállított  10. és az ország regionális fejlődéséről, valamint a Regionális 
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Fejlesztési Alapból való részesedésről állást foglaló 12. számú jegyzőkönyv.10 A Kaná-
ri-szigetek (valamint Ceuta és Melilla, a Marokkó testébe ékelődött  két spanyol város) 
speciális közösségi elbánásban részesült.11 Az említett  jegyzőkönyv szerint a Kanári-
szigetek az Európai Közösség részének számított  ugyan, de sem a közös mezőgazdasá-
gi politika, sem a közös költségvetés, sem a fogyasztási adó szabályai nem vonatkoztak 
rá, s kívül maradt a vámunión is. 1991-től az ezzel kapcsolatos előírások módosultak, s 
a Kanári-szigetek is a teljes integráció fázisába lépett .

Ami a spanyol csatlakozási okmány negyedik részét illeti, az áruk szabad mozgá-
sáról rendelkező paragrafusok a közös vámrendszerhez való csatlakozást fokozatosan 
(hét év alatt ), 1993-ra megvalósítandó célként tűzik ki. Ez vonatkozik az autóipari ága-
zatra és a vaskohászatra is. Ez utóbbi a vállalati támogatások állami rendszerét három 
esztendeig, a hajóépítés ezzel szemben csak 1986 végéig tarthatja fenn. A személyek 
teljesen szabad mozgása 1993. január elsejétől, hét év elmúltával valósulhat meg. A tő-
kemozgásoknál az ingatlanbefektetések esetében öt esztendős derogációval számolhat 
Spanyolország.

A közösségi agrárpolitika teljes megvalósítására hétéves átmeneti periódusban ál-
lapodott  meg Spanyolország (és Portugália). Ez magában foglalta az árak közelítését a 
borok, a tej és tejtermékek, a hús, a cukor, a gyapjú, a dohány, a borjúhús stb. esetében. 
Az érzékeny termékeknél az átmenet tíz évre nyúlt, s az úgynevezett  klasszikus eszkö-
zöket (árak, támogatások közelítése, egységes vámok alkalmazása, tervezés) kiegészítő 
és speciális mechanizmusok alkalmazásával tett ék teljessé.12 A zöldségek, a gyümöl-
csök és a növényi zsírok esetében szakaszos átmenett el számoltak. Ez főszabályként 
négy-, majd hatéves periódust (zöldség, gyümölcs), illetve öt évig a spanyol status quo 
fenntartását, majd ötéves klasszikus ágazati alkalmazkodást (növényi zsírok) jelentett . 
A halászati szektor esetében szintén tízéves adaptációs periódust írtak elő, háromszáz 
hajóegységben határozták meg a közösségi alaplistában nyilvántartott  spanyol hajók 
számát. A halban igen gazdag ír „doboznak” nevezett  térség (Bantry Bay) ugyancsak 
tízéves átmeneti időszak után válhatott  a spanyol halászok számára teljesen szabaddá.

Előirányozták, hogy a bankok és biztosítótársaságok szabad létrehozatalának és 
alapításának feltételeit hét éven belül teszik kötött ségektől mentessé Spanyolország-
ban. Az áfa bevezetésére a csatlakozás után azonnal sor került, az adók kiegyenlítésére 
négy évet kapott  Hispánia. A pezeta 1986. január elsejétől belépett  az ecu-rendszerbe. 
Spanyolország azt is vállalta, hogy 1989 júniusában az Egységes Pénzügyi Rendszer 
tagja lesz.

Az ország a csatlakozási okmány alapján a négy naggyal (Németország, Nagy-
Britannia, Franciaország, Olaszország) közel azonos politikai súllyal rendelkezett  az 
európai intézményekben. Hatvan főt delegálhatott  az Európai Parlamentbe, két főt 
az Európai Bizott ságba, egyet az Európa Bíróságba, huszonegy személyt a Gazdasági 
és Szociális Tanácsba. A Miniszterek Tanácsában nyolc szavazatt al rendelkezett . 
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A Portugáliával egy időben történt belépés következtében a minősített  többséghez 
szükséges szavazatszám ötvennégyre emelkedett .13

Spanyolország EGK-ba történő belépésével felerősödött  az európai integráció latin-
amerikai dimenziója. A madridi kormányzat már a belépést megelőző tárgyalások 
során elérte, hogy a csatlakozási okmányhoz két, Latin-Amerika és az Európai Közös-
ség együtt működésének fontosságát hangsúlyozó nyilatkozatot csatoljanak. Az egyik 
dokumentum a „Közös szándéknyilatkozat a Latin-Amerika országaihoz fűződő 
kapcsolatok fejlesztéséről és elmélyítéséről” címet viselte. Ebben a tízek, valamint 
Portugália és Spanyolország a latin-amerikai térséggel való kapcsolat elmélyíté-
sének fontosságát, a régiónak Európa szempontjából kiemelkedő szerepét hangsú-
lyozzák. A másik, „A Spanyol Királyság nyilatkozata Latin-Amerikáról” elnevezésű 
dokumentum a madridi kormányzat álláspontját és ígéretét tartalmazza, és kĳ elenti: 
Spanyolország továbbra is külpolitikája egyik legfőbb prioritásának a Latin-Ameriká-
val való együtt működést, valamint az Európai Közösség és Latin-Amerika kapcsolatá-
nak erősítését, kiterjesztését tartja. A spanyol külpolitika álláspontja ebben a kérdésben 
azóta is változatlan.

Spanyolország az európai integrációban

Spanyol célok, érdekek, álláspontok

Spanyolország a közösségi csatlakozása óta eltelt huszonöt év alatt  – a félperifériás hely-
zetből kitörve – véglegesen a fejlett  Európa részévé vált. A közös piaci, majd az uniós 
tagság, az eurózónába történő belépés és a demokratikus berendezkedés konszolidáci-
ója kiegyensúlyozott á, kiszámíthatóvá és a nemzeti érdekek érvényesítése szempontjá-
ból hatékonnyá tett e a spanyol külkapcsolati rendszert. Az integrációs csatlakozás alap-
vetően megváltoztatt a az ország nemzetközi pozícióját. Véget ért az elszigetelődés több 
évtizedes korszaka. Hispánia jelentős latin-amerikai érdekeltséggel, befolyással és kap-
csolatokkal rendelkező európai mediterrán középhatalom lett . Madrid számára a közös 
piaci és uniós tagság megnyitott a az aktív európai politizálás és döntésbefolyásolás le-
hetőségét. Spanyolország élni tudott  a történelmi eséllyel. A spanyol álláspontot az 1986 
óta eltelt negyedszázadban az integráció, a közös politikák, az egységes belső piac, a 
monetáris unió előmozdítása, a közösségi intézmények erősítése jellemezte. Különösen 
az Európai Parlament szerepének és a Miniszterek Tanácsán belüli döntéshozatali fo-
lyamat hatékonyságának növelésére törekedett . Ezen nem is lehet csodálkozni, hiszen 
a spanyol intézményrendszer hármas tagozódását – helyi, autonóm, nemzeti – kibő-
vítő közösségi szint mindhárom grádics számára megteremtett e a közvetlen és önálló 
európai együtt működés és politizálás lehetőségét. Spanyolország az 1992-ben létrejött  
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Régiók Bizott ságában huszonegy hellyel rendelkezik. A tizenhét autonóm tartomány 
képviselői mellett  négy város delegátusa is részt vesz az új intézmény munkájában. Az 
önkormányzati közösségek többsége önálló irodát is nyitott  Brüsszelben.

Spanyolország európai integrációs tagságának pillanatától támogatt a a tagorszá-
gok eltérő fejlett ségű régiói között i különbségtétel felszámolását, a gazdasági-szociális 
kohézió eszméjét, s ennek gyakorlati kivitelezését, a strukturális alapokon keresztül 
megvalósuló pénzügyi transzferek politikáját. Határozott an síkra szállt az Egységes 
Európai Okmány elfogadása mellett . Támogatt a a biztonsági politika europaizációját, 
s az I. Delors-terv (1987) egyik élharcosa volt. Az Európai Bizott ság francia származá-
sú elnöke által szignált „csomag” szerint ugyanis a Közösségben addig szokásos éves 
tervezés mechanizmusát az ötéves keretfi nanszírozás rendszerének kell felváltania. Az 
elképzelés egyútt al alkalmat adott  a gazdasági-szociális kohézió hatékonyabb érvénye-
sítésére és a pénzügyi politika reformjára is. Spanyolország a legteljesebb mértékben 
támogatt a Jacques Delors csomagtervét, hiszen az megduplázta, az 1987-es 7.000 millió 
ecuről 1992-re 14.000 millió ecure emelte a strukturális alapok összegét. Ezen belül kü-
lönösen az 1. célcsoportba tartozó régiók fi nanszírozása növekedett . Ez 1988 és 1992 kö-
zött  Madrid, Aragónia, a Baleár-szigetek, Rioja, Navarra, Baszkföld és Katalónia auto-
nóm tartományok kivételével valamennyi spanyol önkormányzati közösséget érintett e. 
A spanyol kormány a brutt ó nemzeti összterméken alapuló, arányos költségvetési hoz-
zájárulás bizott sági előterjesztését is támogatt a. Madrid vetett e fel az I. Delors-csomag 
tárgyalása során a „brit csekk”, a Nagy-Britannia számára folyósított  pénzügyi vissza-
térítés rendszerének megszüntetését, az egy főre jutó nemzeti jövedelem fi gyelembe 
vételének alapján. Ezt a javaslatot nem sikerült keresztülvinni a költségvetési reform 
rostáján. Fontos szerepet játszott  azonban a végső formába öntött  megállapodások kö-
zös engedmények útján történő elfogadásában.

Még nagyobb sikereket ért el Spanyolország a II. Delors-csomag (1993) tárgyalása 
során. Az 1. számú célcsoport által támogatott  területek költségvetése 100%-ról 154%-
ra nőtt . Az 1994-ben bevezetett  Kohéziós Alap jutt atásaival együtt  – melynek 60%-át 
a madridi kormányzat kapta – az 1-es számú célcsoport által érintett  spanyol régiók 
1994–1999 között i támogatása megduplázódott .14 Spanyolország a tárgyalások során azt 
is elérte, hogy a kohéziós országok számára a fogyasztási adó regresszív jellegét 1995. 
január elsejétől megváltoztassák. Ez Hispánia számára 1995. és 1999. között  tizenöt-
milliárd ecu megtakarítást jelentett . A tárgyalási pozíciók javítása céljából ismételten 
napirendre tűzött  brit visszatérítés ügyében most sem sikerült haladást elérni. A Spa-
nyolország által immár másodízben alkalmazott  taktika azonban – kompromisszumos 
engedményként – alkalmas volt a fontosabbnak tartott  kohéziós igények kielégítésére.

Ugyanilyen határozott ság jellemezte a spanyol magatartást az „Agenda 2000” vitái 
és utóélete során az euróövezet tagjává vált, a nominális konvergenciakritériumokat tel-
jesítő kohéziós országok (Írország, Portugália és Spanyolország) számára folyósítandó 
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kohéziós támogatások megszüntetésével kapcsolatos – elsősorban német – felvetések 
ügyében. Spanyolország és Portugália egyrészt a maastrichti egyezmény megszegé-
sének, másrészt az egységes pénzügyi rendszer érdekében tett  áldozatvállalással járó 
erőfeszítéseik el nem ismerésének, egyfajta büntetés kilátásba helyezésének, a reális 
konvergencia elérése lehetetlenné tételének tekintett ék a javaslatot. A két ország azt is 
elfogadhatatlannak, méltánytalannak és alapszerződésbe ütközőnek tartott a, hogy a 
pénzügyi téren megfelelő erőfeszítéseket nem tett  Görögország egyedüli kedvezménye-
zett je maradjon a Kohéziós Alapnak. Az európai integráció folyamatában addig har-
monikusnak és egymás szövetségeseinek tekinthető német–spanyol együtt működés és 
viszony fölött  sötét felhők gyülekeztek. Ezeket azonban eloszlatt a a spanyol álláspont 
győzelme. A madridi kormányzat ugyanis a berlini csúcsértekezleten elérte, hogy a 
2000–2006 között i időszakban a kohéziós országok köre és fi nanszírozási rendszere ne 
változzon.

Spanyolország az Európai Közösséghez történő csatlakozással a protekcionizmus és 
az elszigetelődés utolsó elemeinek felszámolása felé vett  irányt. Ez a piac teljes megnyi-
tását, a külföldi tőkebefektetések növekedését, az emberi erőforrások (kutatás, fejlesz-
tés, továbbképzés) minőségi javítását, a fejlődés kormányzati újra-meghatározását, a 
szükségessé váló strukturális átalakítást, magyarán az európai hatások érvényesítését, 
a spanyol gazdaság további nemzetköziesedését és internacionalizálódását, az idegen-
forgalom gyors bővítését jelenti.

A maastrichti konvergenciakritériumok elfogadása s az egységes pénzügyi rend-
szerbe történt belépés ellenére, a spanyol gazdaságnak számos adaptációs problémá-
val kellett  megküzdenie. Nem volt megoldva a kis- és középvállalkozások hatékony 
közösségi integrációja és informálása. A vámilletékek szükségszerű és szerződésben 
vállalt uniós szintű csökkentése, illetve megszüntetése miatt  romlott  a spanyol vállala-
tok versenyképessége. A kereskedelmi mérleg hiánya a fi zetési mérleget, a magas (14% 
körüli) munkanélküliség a szociális rendszert érintő problémákat vet fel. Az egységes 
pénzügyi rendszerbe történő integrálás csökkentett e az önálló gazdaságpolitika moz-
gásterét. A mezőgazdasági és halászati politika területén tapasztalható konfl iktusok 
ellenére Spanyolország integrációs illeszkedése sikeresnek mondható, és a vártnál jó-
val kisebb traumát okozott  az országnak. Ebben nyilván szerepe volt annak is, hogy a 
társadalmi-gazdasági modernizáció, a kohézió és a gyors adaptáció céljával az Európai 
Közösségbe lépő Spanyolország abszolút értelemben, valamint a strukturális alapokból 
és a közösségi kezdeményezésekből való részesedés 24,1%-os arányával az Unió leg-
kedvezményezett ebb országának tekinthető.
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Kohéziós politika és strukturális alapok

A spanyol kohéziós politikának két, egymással szoros kapcsolatban álló, egymással szo-
rosan összefüggő célja van. Az ország kormányai az autonómiarendszer kialakítása óta15 
nagy erőfeszítéseket tett ek és tesznek a regionális különbségek mérséklésére, csökken-
tésére, másrészt az uniós terület- és vidékfejlesztési alapokból, közösségi kezdeménye-
zésekből való részesedés növelésére, az euróövezet reális konvergenciakritériumainak 
teljesítésére.

E modernizációs politikát a gazdasági-szociális kohézió uniós célja foglalja egységes 
keretbe. Spanyolország csatlakozása óta egyre növekvő közösségi támogatásra számít-
hatott . Ez mindenekelőtt  a regionális politika és a gazdasági-szociális kohézió fontos-
ságának uniós felismeréséből származott . Már az 1957-es római szerződésnek a Közös 
Piaccal kapcsolatos 2. cikkelye is hangsúlyozta a gazdasági közelítés fontosságát. Az 
alapító atyák létre is hozták az Európai Szociális Alapot, valamint a Mezőgazdasági 
Orientációs és Garanciális Alapot, és a pénzügyi műveleteket bonyolító Európai Beru-
házási Bankot. Ekkor azonban a regionális politika még az általános gazdaságpolitika 
részeként szerepelt, s egészen a hetvenes évek közepéig a nemzeti regionális politikáké 
volt a főszerep.

Az 1972-es párizsi csúcsértekezleten már konkrét formában vetődött  fel a regionális 
aránytalanságok megszüntetésének kérdése. A problémának aktuális dimenziót adott  
az integráció első bővítése. Nagy-Britannia, Írország és Dánia 1973-as csatlakozása már 
elodázhatatlanná tett e a Regionális Fejlesztési Alap 1975-ös felállítását. Az 1981-es gö-
rög, majd az 1986-os portugál és spanyol csatlakozás adta meg a végső impulzust egy 
egységes közösségi regionális politika kidolgozására. Az 1986 februárjában elfogadott  
Egységes Európai Okmány a belső piacnak (8.a. cikkely), a gazdasági és szociális össze-
fogás, a harmonikus fejlődés eszméjének (130.a. cikkely), valamint a regionális fejlesz-
tést szolgáló alapoknak (130.b–e. cikkelyek) szerződésbe foglalásával megteremtett e 
a regionális politika jogi és koncepcionális bázisát. A kohéziót erősítő első regionális 
keretszabályozásra 1988-ban került sor. A 2052-es számú rendelet öt prioritás és a hoz-
zájuk kapcsolódó strukturális alapok, valamint az ezek hatálya alá tartozó területek 
meghatározásával az I. Delors-csomagnak megfelelően az 1989–1993-as időszakra vo-
natkozott . Jelentősen növelte a strukturális alapok közösségi költségvetésből való ré-
szesedésének arányát (21%). A közösségi regionális politika újabb reformját az 1992-es 
maastrichti egyezmény készített e elő. A dokumentum XIV. címe (a 130.a–e. cikkelyek) 
a „Gazdasági és társadalmi kohézió” nevet viseli. „A Közösség különösen azt tűzi ki 
célul – olvashatjuk –, hogy csökkentse a különböző régiók közti fejlett ségszint-különb-
séget és a kedvezőtlen adott ságú területek, beleértve a falusi övezetek elmaradott sá-
gát.”16 Ennek a célkitűzésnek megfelelően, továbbra is fenntartott a az öt prioritást. Az 
uniós GDP átlagának 90%-át el nem érő „kohéziós országok” (Görögország, Írország, 
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Portugália, Spanyolország) infrastrukturális-környezetvédelmi felzárkóztatása céljából 
1992-ben megteremtett e a Kohéziós Alapot, melyből Spanyolország az 1993–1999. közöt-
ti időszakban 60% körüli, 38 milliárd euró támogatásban részesült.

A szerződés 198/a. cikkelye létrehozta a tanácsadó jellegű, regionális és helyi testü-
letek képviselőiből álló Régiók Bizott ságát. Az egyezményhez „A Közösség legszélsőbb 
régióira vonatkozó nyilatkozatot” csatoltak. Ez az ultra-periférikus térségnek tekintett  
Kanári-szigetek, Azori-szigetek, Madeira, valamint a Francia Tengerentúli Megyék ko-
héziójának kérdésével foglalkozik.

Az 1993. évi 2081-es számú rendelet a közösségi regionális keretszabályozás második 
nagy reformját jelentett e. Ekkorra már megszilárdult az Unióban bevezetett , ötszintű 
statisztikai tervezési rendszer. A regionális politika főszereplőivé a NUTS II. szinthez 
tartozó regionális középszint lépett  elő. Az 1993-as reform is fenntartott a az öt fő célt. 
Az alapokat a halászati szektor újjáépítését szolgáló Halászati Alappal (1993) egészítet-
te ki. A kedvezményezett  térségek körébe bekapcsolta a német keleti tartományokat, 
Hainut térségét Belgiumból és a vele határos francia területeket, továbbá Cantabriát 
Spanyolországból, Hollandiából Flandria tengerparti sávját, Észak-Írországot, valamint 
az északnyugat-angliai Merseyside régiót és a skót Felföldek és Szigetek zónát Nagy-
Britanniából. Kikerült a támogatott  régiók sorából az olaszországi Abruzzi. A struk-
turális alapok az 1994–1995. között i időszakban 155,1 milliárd ecure nőtt ek. Ez az EU 
költségvetésének 33,7%-át tett e ki.

Újabb prioritás, a 6. számú célkitűzés megállapítására az 1995-ös kibővítés után, 
1996-ban került sor. Ez Finnország és Svédország gyéren lakott  területeinek (8 fő/km2) 
népességmegtartására és a fejlesztési célrendszerbe történő bekapcsolására irányult. 
(Ausztria Burgenland tartománya az 1. számú célkitűzés támogatásában részesült.)

A regionális és kohéziós politika újabb jelentős reformjára 1997 júliusáig kellett  vár-
ni. A bizott ság ekkor tett e közzé a már említett  „Agenda 2000. Egy erősebb és szélesebb 
Unióért” című dokumentumát, amely az Európai Tanács berlini csúcsértekezletén, 
1999. március 24–25-én nyerte el a tagállamok végleges támogatását. E harmadik re-
formcsomag is fenntartott a az uniós kohéziós politika célrendszerét. A területi különb-
ségek kiegyenlítésének, az azonos piaci versenyhelyzet feltételei kialakításának kérdé-
sét azonban összekapcsolta a kelet-közép-európai bővítés folyamatával. Ez politikai és 
fi nanszírozási okok miatt  nagy vitákat váltott  ki a tagállamok körében, és felvetett e a 
közösségi költségvetéshez való nemzeti hozzájárulás mértékének, a kedvezményezett  
térségek támogatása csökkentésének a szükségességét. Az Agenda 2000 a kohéziós és 
a strukturális alapok összegét 1999-hez képest 2006-ra abszolút számokat tekintve is 
mérsékelni kívánta. A berlini csúcsértekezlet döntése nyomán a tizenötök által a struk-
turális és kohéziós alapokra fordítandó pénzek nagysága 2000 és 2006 között  (1999-es 
árakon számítva) végül is 230 milliárd eurót tett  ki.17
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A reformok nagy nyertese a közös agrárpolitika lett . Ennek aránya a közösségi 
költségvetés 1970. évi 86,9%-áról 1999-re 46,9%-ra csökkent. Ez a 2000–2006-os prog-
ramozási időszakban 47,7%-ra nőtt . A strukturális alapok az ellenkező utat járták be. 
Részarányuk az 1970-es 2,7%-ról 1980-ban 11%-ra, 1990-ben 21%-ra, 1997-ben 32,5%-ra, 
1999-ben pedig 37,1%-ra emelkedett . A 2000–2006 között i periódusban viszont 34,1%-ra 
csökkent.18

Az Agenda 2000 a csatlakozási tárgyalásokat folytató kelet-közép-európai országok 
számára 2000-től előcsatlakozási alapok formájában, 2002-től pedig már mint új tagálla-
moknak nyújtott  39,5 milliárd eurós támogatással számolt. A berlini csúcson elfogadott  
határozatok ett ől némiképp eltérő számadatokat tartalmaznak. Azok elemzésére a ke-
leti bővítés kérdéseinél még visszatérünk.

Az Agenda 2000 a strukturális intézkedésekkel kapcsolatos eljárások egyszerűsíté-
sére, a koncentrációra, a decentralizált partnerkapcsolatok fejlesztésére, a megalapozott  
regionális programok kidolgozására, s a kedvezményezett  térségtípusok számának 
mérséklésére törekedett . A hat célcsoportot háromra, a közösségi kezdeményezések 
négyszáz programját négy tevékenységi körre csökkentett e. A javaslatok nagy újdon-
ságát a kelet-közép-európai bővítés programjának már említett , számszerűsített  meg-
jelenítése jelenti.

Az Unió regionális politikájának történeti bemutatására azért volt szükség, hogy 
érzékeltessük: a spanyol modernizációs és kohéziós célkitűzésekben milyen nagy je-
lentősége van a közösségi keretfi nanszírozásnak. Az 1994 és 1999 között i periódusban 
Spanyolország tíz autonóm régiója – Andalúzia, Asztúria, Cantabria, Kasztília és León, 
Kasztília–La Mancha, a Kanári-szigetek, Extremadura, Galícia, Murcia, a Valenciai 
Közösség –, valamint Ceuta és Melilla tartozott  a kedvezményezett  térségek közé. Ez 
32,9 millió főt, az összlakosság 83,9%-át jelentett e. A közösségi támogatások nagysága 
harmincmilliárd eurót tett  ki, s éves átlagban mintegy tizenháromezer új munkahely 
létesítését eredményezte. Ez azért is különösen fontos Spanyolország számára, mert bár 
a konvergenciakritériumokat teljesített e, a 14–22%-os munkanélküliségi ráta azonban 
duplája a közösségi átlagnak. Továbbra is nehezen kezelhetőnek tűnt a külkereskedel-
mi mérleghiány, lemaradások voltak a szakképzett ségi struktúrában is, és az öt hektár 
alatt i mezőgazdasági üzemek aránya még mindig meghaladta az 50%-ot.19 A közössé-
gi kerett ámogatások évi 2-3%-kal járultak hozzá a GDP növekedéséhez. Ezt a spanyol 
uniós befi zetések 1,1%-kal csökkentik. Mindezeknek a tényezőknek köszönhető, hogy 
a belépéskor az uniós átlag 70,6%-át elérő, egy főre jutó spanyol GDP 1999-re 76%-ra, 
2010-re pedig vásárlóerő-paritáson mérve 103,9%-ra emelkedett .

A 2000–2006 között i időszakban azonban továbbra is tíz autonóm közösség tartozott  
az 1. sz. cél által támogatott  térségek közé. 2004-es adatok szerint, az új programozási 
időszak második felének kezdetén Extremadura a közösségi átlag 53%-án, Andalúzia 
61%-án, Galícia 65%-án, Kasztília–La Mancha 67%-án, Murcia 69%-án, Ceuta és Melilla 
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68%-án, Asztúria 71%-án, Kasztília és León 76%-án, a Valenciai Közösség 79%-án, a Ka-
nári-szigetek 78%-án áll. Ez utóbbi fi nanszírozását az 1992-es maastrichti egyezmény-
ben rögzített  ultra-periférikus jelleg, a Valenciai Közösséget az eredményes spanyol ér-
dekérvényesítés magyarázza. Az uniós átlag 80%-án álló Cantabria a kivezető szakasz 
(phasing out) keretén belül 2005 decemberéig ideiglenes támogatásban részesült.

A 2000–2006 között i hétéves időszakban – az Agenda 2000 az 1999. március 24–25-i 
berlini csúcsértekezleten történt elfogadásának, illetve a határozott , elszánt és együtt es 
portugál–spanyol fellépésnek köszönhetően – Spanyolország az 1994–1999-es perió-
dusban kapott  pénzeszközöknél abszolút értékben nagyobb jutt atásban, 56,205 milli-
árd euró közösségi támogatásban részesült. Ebből 43,087 milliárd eurót a strukturális 
alapok,1,985 milliárd eurót a közösségi kezdeményezések, 495 millió eurót a vidékfej-
lesztés, 200 milliót a halászati eszközök önálló tételei, 11,16 milliárd eurót a Kohéziós 
Alap jutt atásai tesznek ki.

A Közösségi Támogatási Keretet a társfi nanszírozás, valamint a belső territoriális 
különbségeket csökkentő Területközi Kiegyenlítési Alap forrásai egészítik ki. Spanyol-
ország népességének 80%-a él a támogatott  térségekben.

Spanyolországban az uniós forráshoz jutásnak az általános közösségi szabályozás 
keretein belül bonyolult – sokszor az adott  autonóm közösség tradícióihoz kapcsolódó 
rendszere – jött  létre. Vannak olyan autonóm önkormányzatok, ahol nem létesült, il-
letve ahol nem létesített ek önálló, regionális fejlesztéssel foglalkozó minisztériumokat, 
consejeríát. Ennek ellenére, a szubszidiaritás és a partnerség elve igen erőteljesen érvé-
nyesül. Az országban ugyanis az Európai Unióhoz való csatlakozás nem okozott  lé-
nyeges változást az államigazgatás működési elveiben, mivel az intézményi autonómia 
(szubszidiaritás) és a különböző szervezetek között i együtt működés (partnerség) elve 
és gyakorlata a sajátos államszervezeti modell miatt  már 1979 óra érvényesült.

Spanyolország és a keleti bővítés kérdése

A kelet-közép-európai országok csatlakozásának kérdése a rendszerváltozások után, a 
kilencvenes évek elejétől került napirendre az Európai Unióban. A Közösség történeté-
nek mind ez idáig legnagyobb horderejű vállalkozása hivatalosan az 1993. júniusi kop-
penhágai csúcsértekezlet ülésével vett e kezdetét, és 2002 decemberében, szintén a dán 
fővárosban elfogadott  határozatt al zárult. 1993-ig még a tervezőknek, a főszereplőknek 
és a kivitelezőknek is meglehetősen homályos elképzeléseik voltak a csatlakozási folya-
matról.

A kibővítési stratégia megfogalmazására, körvonalazására 1993 júniusában, az Euró-
pai Tanács már említett  koppenhágai csúcsértekezletén került sor. Akkor az uniós tag-
államok vezetői meghatározták a tagjelölt országokkal szemben támasztott  általános 
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feltételeket: a koppenhágai kritériumokat. Ezeket az 1995-ben publikált, s a cannes-i 
csúcson megvitatott  Fehér Könyv tovább konkretizálta. Az 1997 júliusában elkészített  
Agenda 2000 tíz kelet-közép-európai társult ország jövőbeni csatlakozásának fi gye-
lembevételével készült. Az 1997. júniusi amszterdami csúcsértekezlet egy hónappal 
korábban viszont úgy foglalt állást, hogy húsz tagállamot számláló – tehát öt új taggal 
bővülő – EU még működőképes lehet. Az 1997. decemberi luxemburgi európai tanácsi 
döntés – az Agenda és Amszterdam szempontjait egyaránt fi gyelembe véve – tíz kelet-
közép-európai és balti köztársaság (Lengyelország, a Cseh Köztársaság, Magyarország, 
Szlovénia, Bulgária, Románia, Szlovákia, Litvánia, Lett ország és Észtország), valamint 
Ciprus csatlakozási folyamata előtt  nyitott a meg az utat.

Az öt legfelkészültebbnek tartott  állammal (Lengyelország, Cseh Köztársaság, Szlo-
vénia, Magyarország és Észtország) 1998 márciusában meg is kezdődtek a tárgyalá-
sok. Az 1999. decemberi helsinki csúcsértekezleten döntött ek a másik öt kelet-közép-
európai társult országgal történő konkrét megbeszélések megindításáról is. A 2000 
februárjában megkezdődött  kormányközi konferencia lezárásaként, 2000 decemberé-
ben a nizzai csúcsértekezleten sor került az amszterdami egyezmény módosítására: 
a kelet-közép-európai országok, valamint Ciprus és Málta befogadásához szükséges, 
huszonhét tagállamra méretezett  intézményi reformoknak a nizzai szerződésben fog-
lalt, ideiglenes szabályozására. Ezt követt e a már említett , 2002. decemberi koppenhá-
gai csúcsértekezlet, ahol a csatlakozási tárgyalások lezárásaként döntés született  nyolc 
kelet-közép-európai társult ország, valamint Ciprus és Málta 2004. május elsejei teljes 
jogú uniós tagságáról. A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy az egyre szélesedő, egyre 
bonyolultabban, tagoltabban és bürokratikusabban működő Európai Unió egyre kemé-
nyebb feltételekhez köti az „exkluzív klubba” történő belépést.

Az 1981-es gyors görög csatlakozást egyértelműen világpolitikai szempontok moti-
válták. E tényezők fontos szerepet játszott ak az Ibériai-félsziget két államának felvéte-
lében is. Spanyolország és Portugália esetében a meghatározó elemnek azonban a gaz-
dasági racionalitás bizonyult. Az 1995-ös kibővítéssel fejlett  térségek csatlakoztak az 
integrációhoz. A felvételi kérelmek elbírálása és a csatlakozási tárgyalások lefolytatása 
idején az Unió részéről tapasztalt nagyfokú óvatosság és megfontoltság indokoltnak 
tekinthető. Érthetőek voltak azok az aggodalmak is, hogy a Közösségnek a tizek taggá 
válásával eddig még nem tapasztalt mennyiségű és mélységű problématömeggel kell 
szembenéznie. Spanyol és uniós források adatai azt mutatt ák, hogy a tíz kelet-közép-
európai ország uniós belépése az integrációs szervezet lélekszámát 32%-kal, területét 
36%-kal növeli. Brutt ó hazai össztermékük ezzel szemben csupán az EU 4%-át éri el. 
Súlyuk a náluk hétszer kisebb Hollandiával azonos. Versenytársat jelentenek a kis- és 
középvállalkozói szférában, a mezőgazdaság és a halászat területén.

A csatlakozó kelet-közép-európai és balti országok mezőgazdaságában foglalkozta-
tott ak aránya 22%-ot tesz ki, és eléri a 9,5 millió főt. Az Unióban ez az aránypár 5%, 
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illetve 8,2 millió fő. Az EU mezőgazdasági művelésbe vont területe hatvanmillió hek-
tárral nő, s eléri a kétszázmillió hektárt. Művelési és műszaki színvonalukat, termelési 
kultúrájukat és a klimatikus viszonyokat tekintve igen eltérő minőségű területek csat-
lakozásáról van szó. Az átlagos birtoknagyság (kilenc hektár) is jelentősen eltér az Unió 
huszonegy hektáros középértékétől. A szerkezeti és infrastrukturális problémákat még 
az alacsony árszínvonal is tetézi, ami országonként és termékenként változik.20 Az or-
szágok egy főre jutó nemzeti jövedelme az uniós átlag egyharmadánál is kisebb. Együt-
tes felvételük az egy főre jutó GDP tekintetében az EU-átlagot 15%-kal csökkenti.21

A kelet-közép-európai és balti bővítés elkerülhetetlenné tett e az Unió belső intéz-
ményi és pénzügyi reformját is. A folyamat jelenlegi megoldását illetően a folyamat az 
Agenda 2000-et, az 1997-es amszterdami egyezményt, az 1999. március 24–25-i berlini 
csúcsértekezletet, a 2000. decemberi nizzai szerződést követően, a 2009. december 1-jén 
hatályba lépett  lisszaboni szerződéssel zárult.

Az Unió keleti bővítése különösen érzékenyen érinti a strukturális és kohéziós ala-
pokból részesülő országokat, s ezen a körön belül is Görögországot, Portugáliát és Spa-
nyolországot. Az Agenda 2000 és a már említett  berlini csúcs – éppen a kohéziós orszá-
gok erőteljes fellépésének hatására – heves viták után elfogadta azt a spanyolok által is 
támogatott  álláspontot, hogy az Edinburghban 1994-ben rögzített ek szerint, továbbra is 
az adott  ország GDP-jének 1,27%-ában állapítják meg az uniós költségvetéshez való hoz-
zájárulás mértékét. A Közösségtől kapott  transzferek nem haladhatják meg a GDP 4%-át. 
A strukturális alapok csökkenő arányát a fejlesztési programok területi és ágazati kon-
centráltsága, a források erőteljesebb decentralizálása, az addicionalitás, a hatékonyabb 
végrehajtás és ellenőrzés, valamint a 2000–2006 között i időszakra prognosztizált, 2,5%-
os évi gazdaságnövekedési ütem kompenzálhatja. Az Agenda 2000 és a berlini csúcs a 
kelet-közép-európai és balti országok számára szerény mértékű (39,530 milliárd eurós), 
a zökkenőmentesebb uniós illeszkedés célját szolgáló előcsatlakozási alapot hozott  létre.

A transzferek területi, ágazati koncentrációjának elvével, a hat célcsoport háromra 
csökkentésével, a források hatékony felhasználásával függ össze a kedvezményezett  
térség státuszának szigorúbb elbírálása. Ennek alapján a portugálok nagy bánatára 
Lisszabon és a Tejo völgye, a spanyolok szomorúságára Cantabria 2000-től kikerült a 
támogatott  régiók köréből, mert az említett  tartományokban az egy főre jutó GDP je-
lentősen meghaladja a 75%-os határt. A portugálok és a spanyolok a költségvetési viták 
során azonban elérték, hogy a kedvezményezett  státuszból kikerült régiók számára át-
meneti szabályozást léptessenek életbe. Az Unió döntéshozó szervei elfogadták azt az 
érvelést, mely szerint a tizennégy évig folyósított  transzferek egyszerre, egy csapásra 
nem szüntethetők meg. A gazdasági racionalitás is egy kivezető szakasz (phasing out) 
beiktatását indokolja. Az ebben a periódusban megvalósuló – döntően infrastrukturá-
lis – beruházások ugyanakkor megkönnyítik e régiók alkalmazkodását a megváltozott  
körülményekhez.



50 Külügyi Szemle

Szilágyi István

Spanyolország számára rövid távon közvetlen előnyöket nem kínál a keleti bővítés. 
Ennek ellenére támogatja az Unió kiszélesítését – két feltételt támaszt csupán. A belé-
pőknek el kell fogadniuk a közösségi vívmányokat, és meg kell oldani a pótlólagos fi -
nanszírozás problémáját, mert a gazdasági-szociális kohézió alapértékként kezeléséből 
nem kíván engedni.

A „kohéziós országokat” (Görögország, Portugália, Spanyolország és részben Íror-
szág) ugyanis érzékenyen érinti az Unió ötödik bővítése. Ezzel kapcsolatos kétségeik-
nek és várható nehézségeiknek nem csupán a már említett , 1999-es berlini csúcsérte-
kezleten adtak hangot. José María Aznar spanyol miniszterelnök „Regionális politika 
és bővítés” címmel 2001 áprilisában memorandumot is intézett  a Közösséghez. A doku-
mentumban a kelet-közép-európai bővítés „statisztikai konvergencia hatására” hívta 
fel a fi gyelmet. Nevezetesen arra a körülményre, hogy ezen országok uniós csatlako-
zása 15%-kal csökkenti az integráció egy főre jutó GDP-jének átlagát. Ennek következ-
tében csupán három spanyol NUTS II. szintű önkormányzati közösség (Extremadura, 
Andalúzia és Galícia) tartozna az 1. számú céllal érintett , elmaradott  térségek közé. Az 
ország számára ez elfogadhatatlan. Aznar az összes körülmény mérlegelésének fontos-
ságára hívta fel a fi gyelmet. Spanyolország támogatja a keleti bővítést, azonban nem 
szeretne annak egyik vesztese lenni. A fi nanszírozási és jogi problémák a csatlakozási 
okmányok aláírása után, a 2004–2006 között i periódusban megoldódtak.

Sikerült kompromisszumos megállapodást kidolgozni a 2007–2013-as tervezési-
programozási időszakra is. Ennek a meglehetősen bonyolult rendszernek a lényege a 
következőképpen összegezhető: a támogatási plafon nem lehet nagyobb az adott  or-
szág GDP-jének 4%-ánál. A kohéziós támogatásokra fordítható 308 milliárd euró három 
célkitűzést nevesít. A konvergencia célkitűzés a rendelkezésre álló pénzügyi források 
mintegy 82%-át hasznosítja. Ennek 67,34%-át az EU-huszonhetek egy főre jutó GDP-je 
átlagának 75%-át el nem érő régiók, azaz az elmaradott  térségek kapják. A statisztikai 
hatás kiegyenlítésére a huszonhetek GDP-je átlagának 75%-át meghaladó, de a bővítés 
előtt i tizenötök egy főre jutó GDP-je átlagának 75%-át el nem érő régiók a konvergencia 
célkitűzésre fordítható összeg 5%-ára, mintegy 22 milliárd eurós összegre pályázhat-
nak. Ezen túl, az uniós átlag 90%-át el nem érő tagállamok osztozhatnak a Kohézi-
ós Alap 61,5 milliárd eurós forrásán is. Ennek alapján az Európai Bizott ság tételesen 
meghatározta a konvergencia célkitűzéssel érintett  régiók körét. Az EU 27-ek 75% alatt i 
egy főre jutó GDP-jű térségei közé négy spanyol régió – Galícia, Kasztília–La Mancha, 
Extremadura és Andalúzia – került. A statisztikai hatás kedvezményezettjeként 
Asztúria, Murcia, Ceuta és Melilla jutnak támogatáshoz. A kivezető szakasz kereteiben 
a közösségi átlag egy főre jutó GDP-jének 75%-át jóval meghaladó Kasztília és León, 
a Valenciai Közösség, valamint a Kanári-szigetek kapnak uniós fejlesztési hozzájáru-
lást. A 2007–2013-as programozási időszak kohéziós támogatási prioritásai közé tarto-
zik még a regionális versenyképesség és foglalkoztatás, valamint az európai területi 
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együtt működés célkitűzése. Mindez Spanyolország számára a 2000–2006-os időszak 57 
milliárd euró támogatási összege helyett  a 2007–2013-as periódusban lényegesen keve-
sebb, összességében véve mintegy 35,2 milliárd eurós keretet jelent.

Az Unió növekedése tehát számos, megoldásra váró kérdést vet és vetett  fel. Spanyol-
ország ennek ellenére minden bővítéssel kapcsolatos lépést támogat – olvashatjuk a 
Külügyminisztérium Külpolitikai és Európai Uniós Államtitkársága által készített  do-
kumentumban. S ezt nem szívességből, hanem objektív érdekei alapján teszi. Azokkal 
a geostratégiai megközelítésekkel szemben, amelyek azt állítják, hogy az Unió ötödik 
bővítése északi és keleti irányú súlypont-áthelyeződéssel, s a hagyományosan német 
érdekszférának tekintett  térség belépése Németország szerepének további felértéke-
lődésével jár, leszögezi: a kontinentális biztonság érdekében kívánatos Németország 
minél teljesebb európai integrációja. A kelet-közép-európai államok uniós csatlakozása 
ugyanakkor az EU-n belül lehetővé teszi ezen országok és a közösségi tagállamok szá-
mára is a diverzifi káltabb kapcsolatrendszer kialakítását.

A bővítés gazdasági-kereskedelmi szempontból sem csupán Németország érdekeit 
szolgálja – folytatódik a dokumentum elemzése. Fel kell tenni azt a kérdést is: mi lenne 
a helyzet akkor, ha nem következne be az EU kiszélesítése? „A válasz egyértelműnek 
tűnik: Spanyolország történelmi értelemben véve el volt vágva a kelet-közép-európai 
országoktól. Jövőbeni EU csatlakozásuk nélkül hosszú évtizedekig alig nyílna alkalom 
jelenlétünk térségben történő növelésére. Más szóval: a spanyol kereskedelem lehetősé-
gei e régióban a bővítés perspektívájával együtt  növekednek… vállalatainak térségben 
történő megjelenése világos példája annak, hogyan lehet pozitív formában hasznosíta-
ni a kiszélesítés tényéből adódó lehetőségeket és kihívásokat” – olvashatjuk az elem-
zésben.22

Spanyolország számára tehát a keleti bővítés számos nehézséget okoz. Az akadályok 
jelentős része abból ered, hogy a kelet-közép-európai térség országaival sokáig meg-
lehetősen korlátozott ak voltak a gazdasági kapcsolatai. Ehhez hozzájárult a földrajzi 
távolság, az új térség nem kellő ismerete, és befolyásolták azt a spanyol külpolitika 
prioritásai is. Ezeknek az országoknak az uniós csatlakozása azonban Spanyolország 
számára számos, kihasználható előnyt is nyújt. Kapcsolataikat nem terhelik a történel-
mi múltból fakadó negatív tapasztalatok és előítéletek. A földrajzi távolság sem jelent 
leküzdhetetlen akadályt. A kultúrák és a gazdaságok egymást kiegészítő jellegűek. Po-
litikai téren az új tagországok részéről jelentős érdeklődés mutatkozik a spanyol átme-
net tapasztalatai iránt. Mindkét térség érdekelt a gazdasági-szociális kohézió elvének 
fenntartásában. Spanyolország ezért a kohéziós politika célkitűzéseinek érvényesítésé-
ben a kelet-közép-európai új tagállamok stratégiai szövetségese lehet.
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A barcelonai folyamat

A mediterrán térség mindig fontos szerepet játszott  az európai integráció külkapcsola-
taiban, mivel az ott  zajló események, történések – már csupán a földrajzi szomszédság 
miatt  is – közvetlenül hatást gyakoroltak a dél-európai államok életére. Az öreg konti-
nens biztonságát veszélyeztett ék a periodikusan visszatérő, társadalmi forrongásokkal 
és munkanélküliséggel járó szociális problémák, az Európai Közösség felé irányuló 
bevándorlási hullám, az idegengyűlöletet kiváltó iszlám fundamentalizmus. Nagy je-
lentőséget kölcsönzött  a térségnek energiahordozókban való gazdagsága és az európai 
civilizációval évszázadok során kialakult kapcsolata. A Mediterráneum politikai súlyát 
az európai integráció kiszélesedése, az Unió déli szárnyának erősödése tovább növel-
te. Az alapító tagok (Franciaország és Olaszország) részvételével, továbbá Görögország 
1981-es, Portugália és Spanyolország 1985-ös csatlakozásával az Európai Közösségen 
belül erős mediterrán érdekeltséggel rendelkező, egységesnek azonban aligha mond-
ható csoport jött  létre.

Spanyolország – amely kontinentális középhatalomként Latin-Amerikára, Európára 
és a mediterrán térség Maghreb csoportosulására fi gyel – az európai integrációhoz való 
csatlakozása pillanatától a mediterrán térség és az Európai Közösség kapcsolatrend-
szerének elmélyítésére és kibővítésére törekedett . A kilencvenes évtized elején ez az 
Észak–Dél, a kelet-közép-európai bővítés napirendre kerülésével a Kelet–Dél ellentét-
párban fogalmazódott  meg. A berlini fal leomlása az Európai Unió fi gyelmének kö-
zéppontjába Kelet-Közép-Európát állított a. A spanyol külpolitika ugyanekkor hatalmas 
erőfeszítéseket tett  az euromediterrán kapcsolatok elmélyítésére és szervezeti integrá-
ciójára. Erre jó alkalmat kínált az 1989. év első felének és az 1995-ös esztendő második 
félévének soros spanyol elnöksége.

Ez utóbbi egyik befejező rendezvényeként került sor a katalán fővárosban az első me-
diterrán konferencia összehívására, közös nyilatkozat kiadására, a mediterrán kapcso-
latokat az Unió politikájának előterébe helyező barcelonai folyamat megindítására. Az 
1995. november 27–28-án megrendezett  találkozón tizennégy uniós ország (Dánia távol 
maradt), illetve tizenegy afrikai és mediterrán állam (Algéria, Izrael, Ciprus, Egyiptom, 
Jordánia, Libanon, Málta, Marokkó, Szíria, Tunézia, Törökország) részvételével a 2010-
ig terjedő, széles körű politikai, gazdasági, biztonsági és kulturális együtt működést fel-
vázoló euromediterrán nyilatkozat kiadására és egy munkaprogram elfogadására ke-
rült sor. Megállapodtak arról is, hogy a térség felzárkóztatását szolgáló MEDA program 
keretében a résztvevő országok számára az 1996–2000 között i periódusban 4,7 milliárd 
ecu támogatást folyósítanak.23 A dokumentum és a találkozó az Ibériai-félsziget két 
állama által szorgalmazott  barcelonai folyamat fundamentumává vált.

Az euromediterrán csúcsértekezletet megelőzően, 1995-ben, a madridi kormány elő-
terjesztése alapján az Európai Tanács cannes-i ülésén döntés született  arról, hogy az 
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1996–1999-es periódusban az Unió az előző időszakhoz képest duplájára, 4,6 milliárd 
ecure növeli a mediterrán térség pénzügyi támogatását. Öt évvel később, 2000. novem-
ber 15–16-án Marseille-ben, majd 2002 novemberében Valenciában került sor mediter-
rán külügyminiszteri találkozóra, illetve csúcsértekezletre. Elfogadták az újabb, ezútt al 
hatéves (2001–2006) programot, átt ekintett ék annak végrehajtási ütemét, és újabb ötmil-
liárd euró közösségi pénz térségbe irányításáról és 2005-re 6 milliárd euró közvetlen 
tőkebefektetésről állapodtak meg.24 2007 júliusában francia kezdeményezésre meghir-
detésre került a Mediterrán Unió koncepció. 2010-re ez a kezdeményezés – az Európai 
Unió 2004-ben életbe lépett  Szomszédsági Politikájához kapcsolódva – eredeti céljaihoz 
képest jelentős változásokon ment át.25

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a spanyol kezdeményezésre kibontakozott  
barcelonai folyamat nem jelentett  és nem jelent alternatívát a kelet-közép-európai bőví-
téssel szemben. A kezdeményezés az Európai Unió, valamint az Észak-Mediterráneum 
sokszínű kapcsolatrendszerének intézményesítését szolgálja és a biztonság fogalmának 
új értelmezését eredményezheti. A szabadkereskedelmi övezet létrehozásának terve 
sajátos társult tagsági státusz elnyerésének lehetőségét rejti magában. A barcelonai fo-
lyamat ugyanakkor hozzájárul Spanyolország Közösségen belüli és kívüli nemzetközi 
presztízsének, politikai befolyásának növekedéséhez.

A latin-amerikai kapcsolat

A két régió – az Európai Közösség és Latin-Amerika – között i kapcsolatok az elmúlt 
negyed század során váltak intenzívvé. Az Európai Parlament már a huszadik század 
nyolcvanas évtizedében stratégiai jelentőségűnek minősített e a harmadik világgal, s 
különösen a dél-amerikai kontinenssel való együtt működést.26 Spanyolországnak az 
Európai Közösségbe történő belépését követően ez a dimenzió a latin-amerikai térség 
és az EU (spanyol közvetítéssel megvalósítandó) gazdasági, politikai, kulturális közele-
désének, sajátos társult tagsági státusz kialakításának a megteremtésére irányult.

E felfogás és törekvés jegyében rendezték meg a két régió negyvennyolc állam- és 
kormányfőjének részvételével 1999 júniusában Rio de Janeiróban Latin-Amerika és az 
Európai Unió első csúcsértekezletét. A találkozóról kiadott  nyilatkozat preambuluma 
hangsúlyozza: „Latin-Amerika, a Karib-térség és az EU állam- és kormányfői népeink 
társadalmi, gazdasági jólétét és országaink fejlődését előmozdító, a két régió között  
megvalósítandó politikai, gazdasági, kulturális és szociális együtt működés és stratégiai 
szövetség megszilárdítását határozták el.”27 A dokumentum huszonöt évre szóló, 
ötvenöt prioritást tartalmazó együtt működési programot vázolt fel, s meghatározta 
a közvetlen közös akciók alapját képező tizenegy rövid távú célkitűzés tartalmát 
is. Ez utóbbi legfontosabb elemét a két régió között i, a Világkereskedelmi Szervezet 
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előírásaival összhangban álló Szabadkereskedelmi Társulási Egyezmény megkötése 
jelenti. Ennek az Unió szempontjából legneuralgikusabb pontja a latin-amerikai 
országok mezőgazdasági termelői és állatt enyésztői számára az EU piacaira szabad 
bejutást lehetővé tévő passzus. Éppen ezért nem véletlen, hogy az Európai Közösség e 
kérdésben a kis lépések taktikáját követi.28

Az Európai Unió és Latin-Amerika állam- és kormányfőinek második csúcstalálko-
zójára 2002 májusában, Madridban került sor. E találkozón a kulturális együtt műkö-
dés kérdései játszott ák ugyan a főszerepet, azonban a konkrét gazdasági kooperáció 
és anyagi támogatás témái, mechanizmusának kiépítése és lehetőségei is napirendre 
kerültek. A történelmi hűség kedvéért hozzá kell tennünk, hogy az Andok Paktum öt 
országa (Bolívia, Ecuador, Kolumbia, Peru és Venezuela), valamint a közép-amerikai 
térség államai a csúcstalálkozó gazdasági eredményeivel rendkívül elégedetlenek vol-
tak. Az EU ugyanis – Romano Prodi európai bizott sági elnök szavaival élve – a keleti 
bővítés megvalósításáig nincs abban a helyzetben, hogy a térség országaival társulási 
megállapodást kössön. A két kivétel: Chile (amellyel 2002. május 18-án sor került ilyen 
egyezmény aláírására) és Mexikó (vele az erre irányuló tárgyalások már 2000-ben be-
fejeződtek).

2002 első felében Spanyolország töltött e be az EU soros elnöki tisztségét. A spanyol 
kormány „Több Európát” című elnökségi programja Ibero-Amerika vonatkozásában 
az Európai Unió és Latin-Amerika második csúcsértekezletének, valamint az – Argen-
tína, Brazília, Paraguay és Uruguay által alkotott  szubregionális gazdasági társulással, 
a Mercosurral,29 továbbá az Andok Paktummal, valamint Mexikóval és Chilével ren-
dezett  – speciális csúcstalálkozóknak tulajdonított  nagy jelentőséget. Kiemelte az EU 
Chilével aláírt és a Mercosurral a tárgyalások érdemi szakaszába jutott  társulási egyez-
mény fontosságát, valamint azt, hogy mindezek a tényezők „biztosítják a térséggel való 
preferenciális kapcsolatok fenntartását és fejlesztését.”30

„Spanyolország EU-hoz és egyidejűleg az Ibero-amerikai Közösséghez való tartozá-
sa – idézhetjük Josep Piqué akkori külügyminiszter szavait – a történelem belső lénye-
géből eredő tény… Úgy tűnik, hogy formát öltött  Spanyolország két kontinens között  
betöltött  híd-szerepe.”31

Spanyolország különösen érdekelt a Latin-Amerika és az EU között i sokoldalú 
kapcsolatok elmélyítésében, hiszen több évszázados történelmi, kulturális, nyelvi, 
vallási, szellemi kapcsolat és kötelék fűzi össze a spanyolul és portugálul beszélő 
népek nagy családját. Ezek a szálak képezték az alapját az 1991 júliusában, spanyol 
kezdeményezésre, a tizenkilenc latin-amerikai ország, valamint Portugália és 
Spanyolország részvételével a mexikói Guadalajara városában megalakult Ibero-
amerikai Nemzetek Közössége (Comunidad Iberoamericana de Naciones, CIN) 
létrehozásának.32 Az alakuló értekezletet évenkénti csúcstalálkozók követt ék. A CIN 
és a spanyol kultúra iránt világszerte megnyilvánuló érdeklődés Spanyolországot a 
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huszonegyedik századra kulturális nagyhatalommá tett ék. Ez a körülmény jelentős 
mértékben erősített e a madridi kormányzat EU-n belüli pozícióit és növelte külpolitikai 
mozgásterét. „Spanyolország még fontosabb lesz Európának – írja Juan Antonio 
March –, ha Spanyolországra egy Latin-Amerikával közös nagy projekt részeseként 
tekintenek.”33 A spanyol külpolitikai törekvések érvényesítését a huszadik században 
azonban két igen fontos tényező akadályozta. 1939–1975 között  Franco tábornok 
tekintélyuralmi rendszerének tartós nemzetközi elszigetelődése és az anyagi források 
hiánya, a gazdaság teljesítőképességének korlátozott  kapacitása. A helyzet az Európai 
Közösséghez történő csatlakozással gyökeresen megváltozott .

A negyvenhat millió lakost számláló Spanyolország népességszám szerint a világ 
huszonharmadik, Európa ötödik legnagyobb állama, az új évezred egyik sikerországa. 
Természeti és ásványi kincsekben, turisztikai, kulturális és történelmi látványosságok-
ban, értékekben földünk egyik leggazdagabb országa, a bevándorlók kedvelt célpontja. 
Spanyolország nyitott  országgá vált. Nemzeti jövedelmének 60%-át a külkereskedel-
mi forgalom adja. A világ hatodik nett ó közvetlen működőtőke befektetője. Spanyol-
országot e tekintetben csupán Nagy-Britannia, az Egyesült Államok, Franciaország, 
Németország és Hollandia előzi meg. A spanyol tőkekivitel mintegy fele Latin-Ame-
rika legfejlett ebb országainak stratégiai ágazataiba – energia, hírközlés, szolgáltatások, 
bankrendszer, közlekedés – áramlik. Az ezredfordulón már a spanyol vállalatok és ban-
kok (Telefónica, Compania Valenciana de Cementos, ENDESA, IBERDROLA, REPSOL 
YFP, Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya, Banco Central Hispánica, Banco Popular 
Espanol, az Ibéria Légitársaság, a Sol Melia és a Hotel Tryp szállodalánc) adják a latin-
amerikai befektetések 52%-át. Ezen a téren megelőzik az Egyesült Államokat is.

Spanyolország a világ tizenegyedik tőkebefogadó országa. Nemzeti jövedelmének 
nagysága a tizedik helyre kvalifi kálja. A külföldi spanyol tőkebefektetés eléri a belső 
hazai össztermék 10%-át. Tizenkett edik a világon a segélyfolyósító államok, nyolcadik 
az ENSZ költségvetéséhez hozzájárulók sorában. A kulturális ipar bevétele (a gyógy-
szer- és a vegyipar arányát meghaladva) a nemzeti jövedelem 4,4%-át adja. Nemzetközi 
elterjedését tekintve, a spanyol a világ második legnagyobb nyelve. „Cervantes király-
sága” négyszázmillió ember számára jelent anyanyelvet. Már az Egyesült Államokban 
is több mint harmincmillióan beszélik a castellanót. Brazíliában pedig – nem utolsósor-
ban gazdasági megfontolásokból – az 1990-es évek közepén tett ék kötelezővé a spanyol 
nyelv tanulását az iskolákban.

Mindezek a tényezők az Európai Unión belül és azon kívül egyre jelentősebb szerep-
vállalásra ösztönzik a spanyol külpolitikát, és a spanyol érdekek és stratégia meghatá-
rozásakor egyre inkább kulcsszerephez jutnak a kulturális nagyhatalom státuszából 
fakadó követelmények.34
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Intézményrendszer, döntéshozatal, uniós érdekképviselet

A spanyol integrációs intézményrendszer és a közösségi ügyekkel kapcsolatos dön-
téshozatali mechanizmus az idők folyamán jelentős változásokon ment keresztül. 
E változásokban tükröződött  Spanyolország és az Európai Közösség viszonya. Az el-
mozdulásokat és átszervezéseket azonban döntően belső tényezők, az önkormányza-
ti közösségek és a központi kormány érdekegyeztetése, kompromisszuma határozta 
meg. Kisebb jelentőségű reformokra a csatlakozási tárgyalások időszakában is sor ke-
rült. Adolfo Suárez González 1978. februári, harmadik kormányában Leopoldo Calvo 
Sotelo vezetésével megtörtént az EGK-val kapcsolatos ügyek minisztériumának felál-
lítása. Napra pontosan három év múlva azonban, éppen Calvo Sotelo kormányfői ki-
nevezésével egy időben, az EGK-ügyek minisztériuma a Külügyminisztérium Európai 
Ügyekkel Kapcsolatos Államtitkárságaként működött  tovább. 1985 augusztusában, alig 
két hónappal a csatlakozási okmány aláírása után a külügyminisztériumon belül új 
szervezet, az Európai Közösségek Államtitkársága kezdte meg működését.

Az 1985. szeptember 2-án kihirdetett  1576-os Királyi Rendelet már az Európai Kö-
zösségekkel Kapcsolatos Gazdasági Ügyek Minisztériumközi Bizott ságát is létrehoz-
ta. E szerv elnöke az Európai Közösségek államtitkára. Első elnökhelyett ese a Kormány 
Gazdasági Ügyekben Delegált Bizott ságának titkára, második elnökhelyett ese az Eu-
rópai Közösségek államtitkárának főtitkára volt. Hét minisztériumi főtitkár vagy főtit-
kárhelyett es beosztású tag és egy titkár alkott a a szervezetet. Feladatai közé tartozott , 
többek között , az Európai Közösségekkel kapcsolatos gazdasági ügyek közigazgatási 
koordinációja, a minisztériumok által az EGK-val kapcsolatos, kizárólagos kompetenci-
ájába tartozó határozatokról való tájékozódás. Meg kellett  oldania a több osztályt érintő, 
nem a külügyekért felelős kormánybizott ság képviselőjének hatáskörét lefedő kérdése-
ket. A Kormány Gazdasági Ügyekben Delegált Bizott sága elé kellett  terjesztenie azokat 
a nagy jelentőségű témákat, amelyek meghaladták a Minisztériumközi Bizott ság dön-
tési lehetőségeit.

Az Európai Közösségek Államtitkársága időközben Külpolitikai és Európai Uniós 
Államtitkársággá alakult. Legutóbb az 1998. december 4-i 2601-es Királyi Rendelet mó-
dosított a működését. A jogszabály preambulumának indoklása szerint ezt a

nemzetközi viszonyokban és az európai integráció folyamatában végbement 
lényeges változások váltott ák ki. Az amszterdami szerződés aláírása bizonyos 
közösségi politikák jelentős megerősödését, az Unió újabb hatáskörbővülését 
és a külpolitika súlyának látványos megnövekedését eredményezte. Az euró 
tervezett  bevezetése, az Agenda 2000-rel kapcsolatos tárgyalások és az Unió 
kelet-közép-európai országokkal és Ciprussal történő kibővítése ugyanakkor a 
Külpolitikai és az Európai Uniós Államtitkárság növekvő aktivitását követelik 
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meg… E jelenségekkel egy időben a nemzeti színtéren zajló események is a 
Külügyminisztérium szerveinek növekvő aktivitását igénylik. Ilyen jelenségnek 
tekinthető az önkormányzati közösségeknek az európai ügyekben vagy a 
közösségi joggal kapcsolatos belső törvényhozás ellenőrzésének folyamatában 
játszott , növekvő részvétele.35

Mindezek a tényezők elkerülhetetlenné teszik a külügyminisztérium és azon belül 
a Külpolitikai és Európai Uniós Államtitkárság eljárásának és struktúrájának módo-
sítását – olvashatjuk a dokumentumban. Az államtitkárság irányítja a továbbiakban a 
Külpolitikai és Európai Uniós Titkárságot, Az Egyesült Nemzetek Politikai Ügyeinek 
Főigazgatóságát, az Európai Külpolitikai Főigazgatóságot, az Észak-Amerikai Bizton-
sági és Leszerelési Főigazgatóságot, az Ibero-amerikai Külpolitikai Főigazgatóságot, az 
Afrikai, Ázsiai és Csendes-óceáni Külpolitikai Főigazgatóságot, az Európai Uniós Álta-
lános és Technikai Ügyek Koordinációs Főigazgatóságot, a Belső Piaci és Más Közössé-
gi Ügyeket Koordináló Főigazgatóságot.

A szakmai-közigazgatási döntéshozatali, irányítási és felelősségi rendszer össze-
hangolására azért is szükség van, mert az önkormányzati közösségek jelentős szerepet 
játszanak Spanyolország európai integrációs politikájának alakításában és megvalósí-
tásában. Ezt kétféleképpen tehetik. Az uniós intézményekben, konzultatív, döntés-elő-
készítő bizott ságokban (regionális bizott ság) vagy segédszervezetekben való közvetlen 
részvétel útján, s közvetett , avagy tagállami belső pozíciók által meghatározott  módon. 
Ennek legmagasabb, a nemzeti szuverenitáshoz kapcsolódó szintjét és formáját az au-
tonóm közösségeknek a kétkamarás spanyol parlament felsőházában (a Szenátusban) 
megvalósuló, állami törvényhozási folyamathoz kapcsolódó képviselete és a Cortes 
általi ellenőrzése jelenti.36 A közvetett  beleszólás végbemehet még felmenő rendszer-
ben (fase ascendente), a központi államhatalom közvetítésével, avagy önkormányza-
ti képviseletek, lobby szervezetek, Brüsszelben nyitott  regionális irodák, tanácsadó 
szervezetek, szakmai testületek által megfogalmazott  igények, programok, álláspon-
tok reprezentációja, közvetítése révén.37 Történhet azonban származékos módon (fase 
descendente), a közösségi jog végrehajtása és alkalmazása formájában is.38 Az önkor-
mányzati közösségek intézményi és szervezeti autonómiája a spanyol alkotmány már 
említett  148. §-ból, s e régiók alapszabályaiból következik. A központi államhatalomnak 
a 149. §-ban körvonalazott  külpolitikai kompetenciája sem kizárólagos. Az csak az 1978-
as alkotmány más paragrafusaiban is meghatározott  alapvető irányok és témák defi ní-
ciójára (proyección exterior) vonatkozik (56. § (1), 63. §, 93. §, 94. §, 97. §).

A külpolitikai koncepció kialakulásában azonban belső tényezők (proyección interna) 
is szerepet játszanak. Ez már az önkormányzatiság és a szuverenitás összekapcsoló-
dását, a régióknak a közösségi intézmények és a spanyol állam iránti elkötelezett ségét 
is jelenti. A régiók tehát saját jogukon vesznek részt a nemzeti álláspont kialakításában, 
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a közösségi normák alkalmazásában és végrehajtásában. Az autonóm tartományok a 
spanyol külpolitikai pozíció kialakítása felmenő rendszerébe háromféle módon kap-
csolódhatnak be: kétoldalú konzultációk és megegyezések, ágazati konferenciák és 
multilaterális intézményi együtt működés formájában. A kétoldalú koordináció a köz-
ponti államhatalom és bizonyos régiók között i kapcsolatt artást jelenti. A problémameg-
oldásnak, a döntések előkészítésének, a döntési folyamatnak és az érdekérvényesítés-
nek ez a módja 1993-ig játszott  szerepet a spanyol kül- és uniós politikában. Sajátos 
helyzetek kezelésére, egyes régiókat érintő kérdések megoldására alkalmas ugyan, ko-
herens nemzeti álláspont megfogalmazására azonban nem. Esetenként a legerősebb 
autonóm tartományok központi hatalomra gyakorolt presszióját jelentheti, és a belső 
problémák szupranacionális szintre emelésének veszélyével jár. A multilaterális in-
tézményi együtt működés már 1986-tól szakértői konferenciák, majd 1988-tól tizenhét 
szektoriális konferencia formáját öltött e. Ez a központi államhatalom és valamennyi 
autonóm tartomány állandó ágazati képviselőinek együtt es üléseit jelentett e és jelenti. 
E szervezetek már a döntés-előkészítés folyamatában is részt vesznek. Jelenlegi szerve-
zeti és működési formájuk kialakítására 1992 októberében került sor. Az ágazati kon-
ferencia a Közigazgatási Minisztérium képviselőiből és a regionális önkormányzatok 
tanácsosaiból áll. Munkáját az Európai Ügyek Koordinációs Bizott sága segíti, amelyet a 
Közigazgatási Minisztérium, a Külpolitikai és Európai Uniós Államtitkárság, valamint 
az illetékes autonóm tartományok főigazgatói és a Külügyminisztérium Európai Uniós 
Általános és Technikai Ügyek Főtitkárságának munkatársai alkotnak.39

Az önkormányzati közösségek a már említett  önálló uniós regionális szakértői iroda 
működtetése mellett  a Spanyol Királyság Brüsszeli Állandó Képviseletének munkájá-
ban saját szakértőikkel is részt vesznek. Új fejleményt jelent az ügyben Katalónia 2006. 
július 19-én elfogadott  alapszabálya, mely az önálló államiság jegyében szabályozza az 
autonóm tartomány Európai Unióhoz fűződő kapcsolatrendszerét.40

Európai parlamenti választások, uniós reformok,
közösségi szerepvállalás

Az 1985. június 12-én aláírt csatlakozási okmányban meghatározták az európai intéz-
ményekben való spanyol részvétel arányát. Az akkor rögzített  kvóták a Miniszterek 
Tanácsa, az Európai Bizott ság, az Európai Bíróság, a Gazdasági és Szociális Bizott ság 
esetében a nizzai, illetve a lisszaboni szerződés életbe lépéséig változatlan maradt. 
A maastrichti egyezményben, 1992-ben életre hívott  Régiók Bizott ságában huszonegy 
hely illett e meg Spanyolországot. A német újraegyesítés és az 1995-ös bővítés követ-
keztében hatvanról hatvannégyre nőtt  a spanyol mandátumok száma a 626 fős Euró-
pai Parlamentben. Hispánia számszerű súlyát tekintve a „négy nagy” (Németország, 
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Olaszország, Franciaország, Nagy-Britannia) mögött  helyezkedik el. A Miniszterek 
Tanácsában súlyozott  szavazati értéke nyolcnak felelt meg, szemben az említett  négy 
tagállam tízes szorzójával. Az Európai Bizott ságban azonban tagja volt annak az ötös 
fogatnak, amely a húsztagú testületbe két főbiztost delegálhatott . 1999 júniusáig a spa-
nyol José María Gil Robles töltött e be az Európai Parlament elnöki tisztét. Marcelino 
Oreja Aguirre, az Európai Parlament Alkotmányügyi Bizott sága akkori elnökének ve-
zetésével dolgozták ki 1993 áprilisában az Európai Unió alkotmánytervezetét.41 Javier 
Solana 1999 nyaráig a NATO főtitkára, azt követően az Európai Unió „külügyminisz-
tere”, külügyi főmegbízott ja – széles körben elterjedt szóhasználat szerint „Mr. Európa” – 
volt. Nem adott  még Spanyolország európai bizott sági elnököt. Számos esetben viszont, 
a kisebb országokat maga mellé állítva, érvényesíteni tudta akaratát, s nagyrészt a mad-
ridi kormányzatnak köszönhető a Földközi-tenger medencéje és a latin-amerikai térség 
iránt tanúsított  különleges uniós érdeklődés.

A kilencvenes évtized óta az Unió belpolitikájának egyik legnagyobb problémáját 
azonban a demokratikus defi cit jelenti.42 A kérdéskör taglalása messze túlmutat e szűk-
re szabott  tanulmány keretein. Szorosan kapcsolódik az Európai Unió belső intézményi 
reformjaihoz, az integrációs szervezet átlátható, az uniós állampolgárok számára is nyo-
mon követhető működéséhez, s ezzel összefüggésben az egységes közösségi választó-
jogi rendszer és alkotmányos alapszerződés kidolgozásához, bevezetéséhez, valamint 
a kelet-közép-európai bővítés kérdéséhez. Az EU legitimitáshiánya a leglátványosabb 
módon az európai parlamenti választásokon való részvételi arányokban tükröződik.

1979 óta hat európai parlamenti választásra került sor. Általános érvénnyel megál-
lapítható, hogy az európai választásokon való (uniós) állampolgári részvétel aránya 
lényegesen elmarad a nemzeti választások szavazati arányától. A kilencek választási 
átlaga 56,8%-ot, a tizeké 58,4%-ot, a tizenkett eké 58,1%-ot, az 1999-es megmérett etés 
alapján a tizenötöké 49,8%-ot, a huszonötöké 2004 júniusában 45,7%-ot, a huszonheteké 
2009 nyarán 43%-ot tett  ki. Az utolsó két EP-választás eredményei elsősorban a kelet-kö-
zép-európai szavazók alacsony részvételi arányával függenek össze. Spanyolország so-
káig az élmezőnyben foglalt helyet. Az 1987-es európai parlamenti választáson a szava-
zásra jogosultak 68,9%-a, 1989-ben 54,8%-a, 1994-ben 59,6%-a, 1999-ben 63%-a vett  részt. 
2004-ben azonban a részvételi arány drámaian lecsökkent. A választásra jogosultak-
nak csupán a 45,14%-a voksolt. Az eredmény 2009-ben tovább romlott . Spanyolország, 
amely korábban nem tartozott  az Unió demokratikus defi citjét növelő tagállamok közé, 
2004-től azzá vált. A 2009. december elsején életbe lépett  lisszaboni szerződés szerint a 
751 fős Európai Parlamentben Spanyolországot ötven képviselői hely illeti meg. A hu-
szonhetek 345 szavazatot számláló Miniszterek Tanácsában a spanyoloknak (akárcsak 
a lengyeleknek) huszonhét szavazatuk van. A minősített  többségi eljáráshoz 255 szava-
zat, legalább tizenöt tagállam támogatása és az Unió lakosságának 65%-os reprezentá-
ciója szükséges. Az Európai Bizott ságban minden tagállam egy biztossal rendelkezik. 
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A lisszaboni szerződés 2014 novemberétől (a később kidolgozandó rotációs elv alapján) 
a tagállamok kétharmadának számára csökkenti az európai biztosok létszámát.

Spanyolország a belépése óta az európai integráció reformjai iránt elkötelezett  or-
szág. Szembesülnie kellett  azonban a kibővült Unió megváltozott  geostratégiai és ha-
talmi-politikai viszonyrendszerével, valamint a Nagy-Britanniával megerősödött  fran-
cia–német tengely hegemón törekvéseivel. Spanyolország az európai intézményekben 
Olaszországgal azonos, „nagy országi státusz” elnyerésére törekszik. Nem tartja a 
maga számára elfogadhatónak sem a „legkisebb nagy ország”, sem a „legnagyobb kö-
zepes ország” pozícióját. A lisszaboni szerződés kidolgozása során ezért ragaszkodott  
a Nizzában elfogadott  és kialakított  döntéshozatali rendszer és szavazati súlyok megőr-
zéséhez. Törekvéseit siker koronázta. Hivatalos madridi források szerint Spanyolország 
számára a legfontosabb dolog a változtatások céljának konszenzusos meghatározása. 
Spanyol stratégiai elemzések ugyanakkor arra is fi gyelmeztetnek, hogy az idő nem az 
Unión belül kiegyensúlyozó szerepre törekvő Spanyolországnak dolgozik. „…az eu-
rópai térségben Spanyolország lépéshátrányba került – olvashatjuk –, mivel a bővítés 
az Unió súlypontját délről keletre helyezi át, és ez Spanyolország Európában elfoglalt 
pozíciójának újraértékelését követeli meg olyan kulcsterületek esetében, mint a közös 
agrárpolitika, a közösségi költségvetéshez való hozzájárulás vagy a döntési mechaniz-
mus reformja… Az alapvető dilemma a »több Európa« és az »Európa mi célból« kérdés-
feltevésben fogalmazható meg.”43

Spanyolország számára a több Európa több közös kül- és biztonságpolitikát jelent. 
Ezzel kapcsolatban érdemes felhívni a fi gyelmet a már említett  volt uniós külügyi fő-
képviselő, Javier Solana személyére és szerepére, aki a madridi Külpolitika című folyó-
irat 2003-as számaiban részletes elemzést nyújtott  országa és az unió közösségi kül- és 
biztonságpolitikájáról.44 Spanyolország a leghatározott abban támogatja az uniós védel-
mi miniszterek 1992-es petersbergi ülésének az európai haderő felállítására vonatkozó 
döntését és az 1999. júniusi kölni, valamint az 1999. decemberi helsinki csúcstalálkozó 
gyors reagálású hadtest megszervezésével kapcsolatos határozatát. A hatvanezer fős 
katonai egységnek 2003-ra készen kellett  volna állnia arra, hogy egy Európa békéjét és 
biztonságát fenyegető veszély esetén hatvan napon belül szárazföldi akciókban vegyen 
részt. Spanyolország vállalta, hogy a Gyors Reagálású Erők létszámának 10%-át, hatezer 
főt rendelkezésre bocsát. Nem a madridi kormányzaton múlott  a határidő elmulasztá-
sa. Hasonló eltökéltség jellemzi Spanyolországnak az Unió kül-és biztonságpolitikával 
kapcsolatos speciális intézményrendszerének megerősítésével összefüggő tevékenysé-
gét is. Erről, valamint az európai védelmi iparfejlesztési programokhoz való hozzájáru-
lásról készültek Rafael Lorenzo,45 Luis Feliú� és José María Beneyto47 elemzései.

2002 nyara és 2004 márciusa között , azonban, átmenetileg új vonások kerültek elő-
térbe, új elemek jelentek meg Spanyolország Európai Unióval kapcsolatos politikájá-
ban. Az Aznar-kormány az Egyesült Államok irányába forduló, heves belső vitákat 
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kiváltó, nagyhatalmi politizálásba kezdett . Az atlantizmus jegyében 2002. április 10-én 
az Egyesült Államok és Spanyolország kormánya kiegészítő jegyzőkönyvet csatolt a 
két ország között i védelmi és együtt működési szerződéshez. Ez felhatalmazást adott  a 
Bush-adminisztráció számára a spanyol területeken végrehajtandó katonai manőverek-
re. Kiszélesített e a la Rota bázis amerikai igénybe vételének lehetőségeit. Hozzájárult 
az ország légterének katonai célú használatához, és biztosított a az Egyesült Államok 
hírszerző és bűnüldöző szervei számára a szabad mozgáslehetőséget, felderítő és bűn-
üldöző tevékenységet. José María Aznar egyik főszereplője volt a 2003. március 16-án, 
az Azori-szigeteken Georg Bush, Tony Blair és a házigazda portugál miniszterelnök 
részvételével tartott  „háborús” csúcsértekezletnek, amely teljes támogatásáról biztosí-
tott a az ENSZ-felhatalmazás nélkül indítandó támadást Irak ellen.

A spanyol társadalmat és a politikai elitet mélyen megosztott a a kormány maga-
tartása, amelyet stratégiai irányváltásként, a demokratikus átmenet óta nemzeti kon-
szenzussal kialakított , kiegyensúlyozott  Európa- és Latin-Amerika-politika feladása-
ként, valamint az Egyesült Államok segítségével és árnyékában megvalósítandó, ám 
a realitásokkal nem számoló „globális, nagyhatalmi szerepvállalásként” értékelt. Az 
ezzel kapcsolatban kibontakozott  viták jól nyomon követhetők a Política Exterior című 
folyóirat 2003. évi számainak hasábjain, amelyek egyebek mellett  az Egyesült Államok 
katonai, gazdasági, politikai és erkölcsi erőforrásainak korlátozott  lehetőségeire is rá-
mutatnak.48 A spanyol külpolitika stratégiai váltásának kérdése azonban a 2004. márci-
us 14-i általános választás után lekerült a napirendről. A 2010-es, immár negyedik soros 
spanyol elnökség prioritásrendszerében már az Európa-építés kapott  kiemelt szerepet.

Összefoglalás, kitekintés

Spanyolország közösségi csatlakozásával az ország a félperifériális helyzetből kitörve, 
véglegesen a fejlett  Európa részévé vált. A közös piaci, majd az uniós tagság alapvetően 
megváltoztatt a Madrid nemzetközi pozícióját. Véget ért az elszigetelődés több évtizedes 
korszaka. Hispánia jelentős latin-amerikai érdekeltséggel, befolyással és kapcsolatokkal 
rendelkező európai, mediterrán középhatalommá vált. A spanyolok számára az integ-
rációs tagság megnyitott a az aktív európai politizálás, döntésbefolyásolás és nemzeti 
érdekérvényesítés lehetőségét. Az ország élni tudott  a történelmi eséllyel. Strukturális 
problémái ellenére, a kilencvenes évek elejére a világ első tíz ipari hatalma közé került.

Az 1977 és 1985 között  zajló csatlakozási tárgyalásokat széles körű belpolitikai egyet-
értés övezte. Példaértékű kompromisszum – nemzeti megbékélés és egyetértés – ala-
kult ki az integrációs tagság alapját képező demokratikus átalakulás kérdésében is. 
Spanyolországban 1982-ben ért véget az átmenet időszaka, szilárdult meg a politikai 
és pártrendszer, a neokorporációs érdekvédelem; időtállónak bizonyult az autonómiák 
államának struktúrája.
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A folyamatos változásban és mozgásban lévő berendezkedés keretei között  Spanyol-
ország jól ötvözte a nemzeti és regionális érdekeket az integrációs célokkal. A két szint 
kölcsönös együtt működése hatékonyabbá tett e az ország uniós érdekérvényesítését és 
érdekvédelmét. Spanyolország az európai együtt működés elkötelezett  híve. Belépése 
pillanatától kezdve mindent megtett  az integráció erősítése, elmélyítése érdekében.

A Spanyol Királyság különösen érdekelt a gazdasági és szociális kohézió elvének, 
célkitűzésének és uniós programjának fenntartásában és megvalósításában. Az ország 
a strukturális alapok első számú haszonélvezője, az intézményi reformok egyik élhar-
cosa. Kezdeti fenntartásai ellenére, az ezredforduló időszakában már teljes mértékben 
támogatt a az Unió keleti bővítését. Az újonnan belépő államokat – a viták ellenére – 
jövőbeni szövetségeseinek tekinti. Spanyolország kulturális nagyhatalomnak és az Eu-
rópai Unió közösségi politikája egyik legfontosabb alakítójának számít. Az integráció 
kibővítése következtében az ország uniós súlyának további növekedése várható. Kelet-
Közép-Európa számára ezért is különösen fontosak az integrációs csatlakozás és uniós 
érdekérvényesítés spanyol tapasztalatai.
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Résumé

Spain in the European Union

Spain acceded to the European Communities in January, 1986. Joining the EC meant, 
among other changes, a shift  in the country’s position from the semi-periphery of 
Europe towards the developed core of the continent.

Membership in the common/internal market and the European Union have 
fundamentally altered the international position of Spain. The isolation that had lasted 
for several decades was over for good. Spain, with its signifi cant South-American 
interests, sway and network of contacts became a middle-sized Mediterranean power 
in Europe. EU membership gave Spain the chance for active European policy-shaping, 
infl uence over decision-making and bett er representation of its national interest. The 
country could take advantage of the historical opportunity: while struggling with 
structural problems at the beginning of the 1990s, overall it has ran a very successful 
course, even joining the club of the largest economies.

The accession negotiations between 1977 and 1985 were held in an atmosphere of 
consensus-seeking and harmony. Domestically, a desire for national reconciliation 
and wide-ranging compromise prevailed in discussions of Spain’s democratic 
transformation, which constituted the basis of its EC-candidacy as well.

Spain has integrated its national and even regional interests among its accession 
and membership goals. The cooperation of two levels (national and regional) has made 
effi  cient safeguarding and representation of Spanish preferences in the EU possible.

Spain is a country committ ed to the European project of integration. Since its 
accession, it has made signifi cant eff orts in various area to strengthen institutions and 
cooperation.

For Spain, a matt er of particular political emphasis is the realization of the economic 
and social cohesion programmes of the EU. Prior to 2007, Spain was the largest benefi ciary 
of structural funds. Aft er the big-bang enlargement of the EU, the new member states 
fi gure in Spanish policy planning as partners and allies today. As regards the current 
institutional reforms, Spain is a committ ed supporter of deepening in the EU.

Spain today may be considered a cultural great power, and also one of the most 
important shapers of common policies in the EU. In consequence of deeper integration, 
the importance of the country in the EU is going to grow. Finally, it should be noted that 
Spain’s exceptional track record in interest representation in the European Union holds 
important lessons for East Central European new member states.


