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Az európai integrációs politikák kialakításának 
módszerei és az Európai Unió gazdasági 
kormányzata 
Csehó Julianna

Az Európai Unió sajátos jelenség a nemzetközi rendszerben. Sem nem állam, 
sem nem hagyományos nemzetközi szervezet, hanem valami a kettő között 
(„something in-between”). Az Európai Unió eme komplexitásának, „köztessé-

gének” megragadása nem könnyű feladat. Ennek egyik legfőbb oka, hogy az európai 
integrációban a különböző politikai célok megvalósítása, a különböző politikai fel-
adatok megoldása, azaz a tanulmányunkban vizsgált politikaalkotás folyamata (policy-
making) nem valami egységes vagy esetleg valamilyen domináns módszerrel történik, 
hanem többféleképpen, sokszor az egyes politikai területeken nagyon is eltérőképpen. 
A helyzetet még tovább bonyolítja, hogy jellemzően egy adott időpontban az egyes 
politikai területeken akár többféle politikaalkotási módszer alkalmazását is megfigyel-
hetjük. Ráadásul e módszerek alkalmazása sem statikus, hanem emellett még időben is 
állandóan változó. Hol az egyik, hol a másik politikaalkotási módszer kap kiemelt sze-
repet. Ahhoz, hogy ebben a néha meglehetősen kuszának látszó helyzetben jobban el 
tudjunk igazodni, érdemes az egyes politikaalkotási módszereket elkülöníteni, ezeket 
külön-külön is jobban megismerni, működésüket megérteni, mielőtt az Európai Unió 
egyes szakpolitikai területeit önállóan is elkezdenénk elemezni. Ebben a tanulmány-
ban ezt a megközelítést alkalmazva az Európai Unió gazdasági kormányzati rendsze-
rét, annak aktuális változásait fogjuk részletesebben megvizsgálni.

Az európai integráció politikaalkotási folyamatainak 
elemzése egykor és most

Helen Wallace és William Wallace az 1970-es évek közepén az első kutatók között voltak, 
akik elkezdtek foglalkozni az európai integráció különböző politikáinak részletes leírá-
sával, az egyes szakpolitikák kialakítási módszereinek feltérképezésével, azaz az európai 
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integráció politikaalkotási folyamatainak elemzésével. 1977-ben jelent meg az általuk 
szerkesztett Policy-Making in the European Communities című könyv első kiadása,1 amelyet 
azután az évek során – ahogy az európai integráció változásai, történései megkívánták – 
többször átdolgoztak, kibővítettek. A harmadik kiadás óta a könyv a Policy-Making in the 
European Union címet viseli.2 A tanulmányunkban bemutatásra kerülő Wallace-modellt 
jelenlegi formájában a 2005-ös ötödik kiadásában3 használták először a szerzők az euró-
pai integráció politikaalkotási folyamatainak, a különböző politikák empirikus leírásá-
nak, elemzésének elméleti hátteréül.4 Ezt követően a modellt továbbra is megtartották 
a jelenlegi legfrissebb, a 2010-es hatodik kiadásban is.5 Mielőtt részletesen bemutatnánk 
magát a Wallace-modellt, érdemes egy kissé visszatekinteni, és megnézni, hogy vajon 
a szerzők milyen indíttatásból kezdték el elemezni az európai integrációt az 1970-es évek 
közepén, és hogy milyen úton jutottak el a mai megközelítésükhöz.

A könyv első kiadásának megírása előtt, az 1970-es évek közepén, a szerzők azt ta-
pasztalták, hogy az európai integrációval foglalkozó tudományos könyvek és publiká-
ciók között túl sok volt az elméleti megközelítésű mű, de túl kevés az ezen elméleteket 
valóságosan is igazoló empirikus munka. Ez volt az az időszak, amikor az integráció 
korai szakaszában még olyan nagyon népszerű neofunkcionalista elméleti megköze-
lítések (Ernst B. Haas, Leon Lindberg) már veszítettek magyarázó erejükből. Sőt maga 
a neofunkcionalista elmélet alapító atyja, Ernst Haas is elavulófélben lévőnek találta sa-
ját korábbi megközelítését.6 Emellett már megjelentek – alapvetően a neofunkcionalista 
elméletekkel szembehelyezkedve, válaszként az 1960-as évek történéseire – a kimondot-
tan realista, kormányközi magyarázatok is az európai integráció vonatkozásában (Stan-
ley Hoffman, Ralph Dahrendorf). A Policy-Making in the European Communities című 
könyv szerzői az 1970-es évek közepén úgy látták, hogy abban az időben az európai 
integrációval foglalkozó szakirodalomban két igen nagy hiányosság tapasztalható. Egy-
részt tehát hiányzott annak az igazolása, hogy a mindennapi gyakorlat az Európai Kö-
zösségek politikaalkotási folyamataiban valóban visszaigazolta-e bármely elmélet kizá-
rólagos helyességét. Másrészt azt is problémának látták, hogy míg az európai integráció 
mindennapjaival foglalkozó elemzések alapvetően az európai integráció intézményeire, 
azok működésére összpontosítottak, addig alig találtak elemzéseket a különböző szak-
politikai területekről (az agrárpolitika és a vámunió kivételével). A szerzők úgy vél-
ték, hogy ha elfogadjuk azt, hogy az Európai Közösségek politikaalkotási folyamatának 
és gyakorlatának milyensége alapvető az európai integráció sikerességéhez, akkor érde-
mes és fontos ezt a kérdéskört sokkal alaposabban kutatni, vizsgálni. A könyv szerzői 
1977-ben (és azóta is minden újabb kiadásban) erre a feladatra vállalkoztak. 

A könyv első kiadásának három kiinduló kérdése volt.7 Az első: az Európai Közössé-
gekben zajló politikaalkotás a gyakorlatban ténylegesen hasonlít-e bármely elméleti mo-
dell által leírtakhoz. A második kérdés: létezik-e egy olyan egyedüli politikaalkotási mo-
dell az európai integráció politikaalkotási folyamataiban, amely minden politikaterületen 
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zajló politikaalkotási folyamatot képes egységesen leírni. Vagy inkább az a valóságos 
helyzet – harmadik kérdésként –, hogy az európai integrációban a különböző típusú 
ügyekhez különböző politikaalkotási minták, formák kapcsolódnak. A kiinduló elméleti 
kérdések eldöntéséhez, megválaszolásához a szerzők az esettanulmányok készítésének 
módszerét választották. Az elkészített esettanulmányok (az első kiadásban összesen ki-
lenc) az európai integráció egy-egy politikai területét vagy részterületét, illetve annak 
politikaalkotási gyakorlatát, jellemzőit mutatták be. Habár ma már széles irodalma van 
az európai integráció politikaalkotási folyamatai elemzésének, az egyes politikák, politi-
kai területek leírásának, bemutatásának, az európai integráció ilyen módon való megkö-
zelítése az 1970-es évek közepén még nagyon egyedinek és eredetinek számított. 

Az első kiadásban, az esettanulmányok alapján, a szerzők arra a következtetésre 
jutottak,8 hogy az európai integrációban zajló politikaalkotási folyamatok az 1970-es 
évek közepére már egyáltalán nem valami egységes formában, nem egységes minta 
alapján történtek, hanem pont ellenkezőleg. Amíg az európai integráció korai éveire 
valóban az egységes politikaalkotási módszer volt a jellemző (az úgynevezett tradi-
cionális közösségi módszer, részletesen lásd később), addig az 1970-es évek közepét 
már a politikaalkotási minták és formák sokasága, különbözősége, a politikaalkotási folyama-
tok komplexitása jellemezte. Az esettanulmányok alapján azt is megállapították, hogy 
az akkoriban főáramlatba tartozó egyik elméleti megközelítés sem, azaz például sem 
a neofunkcionalizmus, sem a realista, kormányközi magyarázatok nem írták le igazán, 
teljes körűen az európai integráció tényleges működését. 

A könyv második kiadása 1983-ban jelent meg.9 A szerzők az empirikus kutatások-
hoz használt elméleti hátterükön ebben a kiadásban nem változtattak, viszont a vizs-
gált politikai területek számát megnövelték a korábbi kilencről tizenegyre. Az 1996-os 
harmadik kiadás Policy-Making in the European Union címmel – a könyv alapkoncepció-
ját megtartva –, már egy nagyobb revízió eredménye volt.10 Ebben a kiadásban az eset-
tanulmányok száma még tovább, tizennégyre nőtt. Összességében ezek az elemzések 
is a már korábbi kiadások kutatásaiból levont következtetéseket igazolták vissza, azaz 
az európai integráció politikaalkotási folyamatainak komplexitását és változatosságát. A 2000-
es negyedik kiadásban11 jelent meg kezdetleges formában a Wallace-modell, majd 
a 2005-ös ötödik kiadásban fejtették ki először a jelenlegi formájában. Mint ahogy azt 
már említettük, ezt követően a 2010-es hatodik kiadásban is ugyanez a modell képezte 
az empirikus elemzések elméleti hátterét. Mind a 2005-ös, mind a 2010-es kiadás tizen-
öt esettanulmányt tartalmazott. A legutóbbi, 2010-es kiadásban a szerzők a következő 
politikai területek politikaalkotási folyamatait vizsgálták meg részletesebben: egységes 
piac, versenypolitika, gazdasági és monetáris unió, közös agrárpolitika, közös költség-
vetés, kohéziós politika, szociális politika, foglalkoztatás politika, környezeti politika, 
biotechnológia, energiapolitika, kereskedelempolitika, bővítési politika, kül- és bizton-
ságpolitika és végül bel- és igazságügyek.
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A Wallace-modell: az öt politikaalkotási módszer 
az Európai Unióban

Ebben a fejezetben részletesen bemutatjuk az Európai Unió politikaalkotásának főbb 
módszereit. A Helen Wallace által kidolgozott elemzési keret öt különböző politika-
alkotási módszert különít el az Európai Unió döntéshozatali, kormányzati rendszeré-
ben.12 Azaz azt is mondhatnánk, hogy ez az a „paletta”, amelyből a döntéshozók válo-
gathatnak az uniós szinten definiált közös célok, feladatok megvalósítása vagy a közös 
problémák megoldása érdekében. Ez az öt különböző politikaalkotási módszer a következő:

• a tradicionális közösségi módszer (traditional Community method);
• az EU szabályzó módja (EU regulatory mode);
• elosztási, költségvetési mód (EU distributional mode);
• politikai koordináció (policy coordination);
• intenzív kormányköziség/transzgovernmentalizmus (intensive transgovernmen-

talism).

Első módszer: a tradicionális közösségi módszer
A tradicionális vagy hagyományos közösségi módszer (traditional Community method) megje-
lenése az európai integráció kezdeti időszakához kapcsolódik. Akkoriban ez volt a domi-
náns, uralkodó politikaalkotási módszer. Leginkább a közös agrárpolitika kialakítása te-
kinthető mintának ennek a módszernek a kifejlesztésére, alkalmazására. Később részben 
megjelent más politikai területeken is, mint például a közös versenypolitika vagy a közös 
kereskedelempolitika területén (de például – bár tervezték – nem sikerült ilyen módszer-
rel szabályozni a közös közlekedési politika területét). Kialakításakor elméleti szempont-
ból a neofunkcionalista iskola szemléletét, annak funkcionalista logikáját tükrözte. Cent-
ralizált és hierarchizált folyamataival az úgynevezett „pozitív integrációt” célozta meg.

Ez a módszer egy tiszta, erőteljes szupranacionális formája a közös politikaalkotásnak, 
amely során az adott területeken a hatalom gyakorlása tagállami szintről egyértelműen 
áttevődik közösségi szintre. Alkalmazása során olyan „közvetlenül alkalmazandó” (min-
denkire vonatkozó) rendeletek (regulation) és (csak a meghatározott címzettekre vonatko-
zó) határozatok (decision) születnek, amelyek hatályba lépésüket követően a tagállamoktól 
nem igényelnek külön jogszabályalkotást, hanem ezek a rendeletek, határozatok az előírt 
időpontban, minden további nélkül a tagállamok jogrendszerének részeseivé válnak.13

A közösségi módszer legfontosabb jellemzői:
• az Európai Bizottság szerepe nagyon jelentős a politika tervezésében, a politikai 

megoldások kidolgozásában, végrehajtásában, illetve az adott politikai terület 
kérdéseiben a harmadik országokkal való kapcsolattartásban;

• a Tanács (más néven az Európai Unió Tanácsának, korábban Miniszterek Taná-
csának) lényeges szerepe és nagyfokú mozgástere a különböző politikai területek 
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kérdéseinek összekapcsolása során úgynevezett „package deal”-ek („egyezség-
csomagok”) létrehozására, politikai alkuk elérésére, kialakítására;

• olyan politikák kialakítása során használható, amikor a politika közvetlen érde-
keltjei, érintettjei („stakeholder”-ei) nagyobb haszonhoz jutnak a közös politika 
által, mint amit a nemzeti szintű politika számukra nyújtani tudna (lásd agrárter-
melők);

• jellemző a nemzeti szinten működő ügynökségek, hivatalok – mint alárendelt 
egységek – bevonása a közös politika végrehajtásába;

• a politika kialakítása és végrehajtása messze van a demokratikusan megválasztott 
nemzeti parlamentek befolyásától, és az Európai Parlament beleszólási lehetősé-
gei is korlátozottak;

• az Európai Bíróság (más néven az Európai Unió Bírósága, korábban az Európai 
Közösségek Bírósága), illetve később a Törvényszék (korábban Elsőfokú Bíróság) 
időszakos, de akkor jelentős beavatkozása az Európai Bizottság legitimációjának 
megerősítésére az adott politika tekintetében;

• a politika finanszírozása közösségi alapon a „szolidaritás” nevében.
A tradicionális közösségi módszert sokszor, sok kritika érte, például alkalmazása 

során a demokratikus intézmények kihagyása vagy csak korlátozott mértékben való 
bevonása miatt. Szintén kritizálták amiatt, hogy közösségi módszer alá eső területe-
ken a tagállamok az úgynevezett „közös döntési csapdába” („joint-decision trap”) 
kerülhetnek. Ez azt jelenti, hogy hiába változnak meg a körülmények, és lenne szük-
ség a politika módosítására, erre nincs igazán lehetőség. Ennek pedig az az oka, hogy 
az új döntések kimondva vagy kimondatlanul újra teljes egyetértést követelnének meg 
a tagállamok részéről, és ennek újbóli elérése szinte lehetetlen. 

Az utóbbi időkben meglehetősen kevés politika került kialakításra a közösségi mód-
szer alkalmazásával, leginkább talán a közös valuta létrehozását lehetne idesorolni. 
Viszont itt is érdemes megjegyezni, hogy bár a közös pénz kialakítása során a monetáris 
politika közösségi szintre került (de például a gazdasági már nem), a monetáris politiká-
hoz rendelt szupranacionális intézmény már nem az Európai Bizottság, hanem egy kü-
lönálló, független szerv, az Európai Központi Bank lett. Összességében tehát elmondha-
tó, hogy a hagyományos közösségi módszer alkalmazása idővel teret veszített: inkább 
új politikaalkotási módszereknek adta át a helyét, mint hogy magának a hagyományos 
közösségi módszernek a megerősítésére vagy hibáinak korrigálására került volna sor.

Második módszer: az EU szabályzó módja
Az Európai Unió úgynevezett szabályzó (vagy jogharmonizációs) módjának kialakulá-
sa az egységes belső piac kiépítéséhez köthető. E szabályzó mód kialakításának leg-
főbb célja az volt, hogy segítse a „négy szabadság” teljes mértékű megvalósulását 
(áruk, szolgáltatások, tőke, személyek szabad, korlátok nélküli mozgását), a vámokon 



160 Külügyi Szemle

Csehó Julianna

és a mennyiségi korlátozásokon kívül a „nem vámjellegű” fizikai (határellenőrzés, 
határformalitások), pénzügyi (költségvetési, adózási szabályok) és technikai (szabvá-
nyok, előírások) akadályok lebontását. Az 1980-as évektől kezdődően gyakorlatilag ez 
a politikaalkotási módszer lett a domináns. 

A szabályzó mód, a jogharmonizáció legfőbb jogi eszköze az irányelvek (directive). 
Az irányelv lényege,14 hogy a tagállamok részére elérendő célokat határoz meg köte-
lező jelleggel, de a cél megvalósításának mikéntjét – az eljárások, eszközök megválasz-
tását, a saját jogrendbe való illesztését – már a tagállamokra bízza. A tagállamok egy 
meghatározott időn belül, a nemzeti jogalkotás szintjén, kötelesek az irányelv céljai-
nak megfelelő nemzeti jogszabályok kibocsátására (vagy a meglévők módosítására). 
Az irányelvek a rendeletekhez képest kevésbé részletezettebbek, precízek, ez a jog-
alkotási eszköz alapvetően eredményorientált. 

A szabályzó mód legfőbb jellemzői:
• az Európai Bizottság feladata a szabályozási célok kialakítása, a célok megvaló-

sításának védelmezése, figyelemmel kísérése. Gyakori a szakértők, az érintettek 
bevonása a munkába;

• a Miniszterek Tanácsának feladata a minimális standardok, a jogharmonizáció 
irányának meghatározása, mindezt a nemzeti preferenciák, az egyes tagállamok 
egyéni igényeinek kölcsönös figyelembe vételével;

• az Európai Bíróság és a Törvényszék szerepe a szabályok alkalmazásában, értel-
mezésében jelentős;

• az Európai Parlament idővel jelentősen növekvő szerepe jellemző a jogalkotási 
folyamatban (de továbbra is kicsi a jogalkalmazásban);

• az érintettek, az érdekelt csoportok számára lehetőség van a szabályok tartalmának 
és formájának befolyásolására (konzultációk során vagy lobbitevékenységgel).

A szabályzó, jogharmonizációs módot sikeresnek alapvetően az áruk és a tőke szabad 
mozgásának megteremtése szempontjából tartják, viszont kevésbé hatásosnak a szolgálta-
tások és például az Európai Unión belüli munkaerő szabad áramlásának megteremtése 
terén. A szabályzó módot sokan tekintették egy nagyon fontos „új megközelítésnek” 
a szabályozás területén és egyben példaértékűnek akár a különböző problémák, kérdé-
sek globális szintű szabályozása számára is.

Harmadik módszer: az elosztási, költségvetési mód
Az Európai Unió politikaalkotási folyamataiban harmadik eszközként az EU elosztási 
(költségvetési) módszere jelenik meg. Az Európai Unió közös költségvetésének célja, hogy 
uniós politikákat, tevékenységeket, célokat támogasson, megvalósulásukhoz hozzájá-
ruljon. Az unió költségvetésének mozgástere nem túl nagy, mértéke körülbelül az unió 
jövedelmének egy százalékát teszi ki. Kezdetben leginkább a közös agrárpolitika támo-
gatására szolgált, majd az egységes belső piac megvalósítása kapcsán nagy hangsúlyt 
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kaptak a kohéziós célok, azaz a kevésbé fejlett tagállamok felzárkóztatásának elősegí-
tése. Végül, a Lisszaboni stratégia elindítása óta egyre inkább növekszik a versenyképes-
ségre, ezen belül pedig a kutatás-fejlesztésre szánt támogatások aránya.

Az elosztási, költségvetési mód legfőbb jellemzői:
• az Európai Bizottság költségvetést előkészítő, javaslattevő szerepe, illetve me-

nedzser szerepe a finanszírozott programokban, projektekben (együttműködve 
a helyi és regionális hatóságokkal, ügynökségekkel);

• a Tanács és az Európai Parlament együttes döntéshozó szerepe; a költségvetés el-
fogadásához egyetértésük szükségessége;

• a tagállamok kormányainak stratégiai szintű alkudozása az Európai Tanácsban, 
majd ezt követően a szektorális tanácsi formációkban a költségvetés elemeiről, 
eszközeiről, arányairól;

• az Európai Parlament kikerülhetetlensége mind a hosszú távú pénzügyi keretter-
vek, mind az éves költségvetések elfogadásakor;

• az érdekeltek, érintettek is hallathatják hangjukat a költségvetési tervekkel kap-
csolatosan (például a helyi és regionális hatóságok a Régiók Bizottságában).

Negyedik módszer: politikai koordináció
A negyedik politikaalkotási eszköz a politikai koordináció, amelyet gyakran neveznek 
„OECD technikának” vagy a hierarchiával szembeállítva „heterarchy”-nak is. Lénye-
ge, hogy például az előbb bemutatott politikai módszerekhez képest nélkülöz min-
dennemű hierarchiát. Az OECD például a tagállamok számára egy olyan laza, kötött-
ségek nélküli fórumot biztosít, ahol az államok megismerhetik, összehasonlíthatják 
saját politikaalkotási folyamataikat más tagállamok gyakorlatával. Az Európai Unió 
gyakorlatában is mindig benne volt a politikai koordináció használata (például kör-
nyezetvédelmi kérdésekben, a kutatás-fejlesztésben vagy az oktatáspolitikában), de 
igazán az 1990-es évek végétől kapott nagyobb szerepet. Sokan a posztmodern kor-
mányzási formák egyik jelentős megnyilvánulásának tartják a politikai koordináción 
alapuló kormányzást.

Az Európai Unióban a gazdaságpolitikai területeken a politikai koordináció módszere 
alá esik például makrogazdasági politikák egy része (költségvetési politika a költségvetési deficit 
kérdésében), struktúrapolitikát illetően a termék-, a tőke- és a munkaerőpiacokat érintő 
egyes kérdések (amelyeket nem fed le például a korábban már említett jogharmonizá-
ció), vagy korábban a Lisszaboni stratégia (ma Európa 2020 stratégia) alá eső egyéb verseny-
képességi kérdések. A Lisszaboni stratégiához 2000 márciusában az úgynevezett „nyílt 
koordinációs módszert” (open method of coordination, OMC) rendelték, amely nem volt 
teljesen új módszer, a foglalkoztatáspolitika területén például már alkalmazták az amsz-
terdami szerződés óta, de széles körű alkalmazása mindenképpen a Lisszaboni stratégiá-
hoz kapcsolódott. Megjelenésében és szélesebb körben való alkalmazásában szerepet 
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játszott, hogy itt már olyan politikai területek kerültek szabályozásra, amelyeken a tagál-
lamok nem kívántak további kompetenciákat tagállami szintről közösségi szintre vinni. 
Így a korábban bemutatott politikaalkotási módszerek közül sem a hagyományos kö-
zösségi módszer, sem a szabályzó, jogharmonizációs módszer nem jöhetett számításba. 

A politikai koordináció módszerének legfőbb jellemzői:
• az Európai Bizottság a vizsgálandó kérdések, problémák köré tudáshálót szervez 

elismert szakértők, érintettek, civilszervezetek bevonásával;
• „független” szakértők bevonása az elképzelések, ötletek, megvalósítási technikák 

támogatására;
• az üzleti életből vett „benchmarking” technikájának használata az elért teljesítmé-

nyek összehasonlítására;
• a Tanácsban magas szintű szakértői csoportok („high-level groups”) felkérése 

egy-egy kérdés, probléma megvizsgálására; tárgyalás helyett inkább tanácskozás, 
a téma megvitatása („deliberation”) folyik; a célok elérésére való ösztönzés alap-
vető eszköze a csoportnyomás („peer pressure”);

• (néha) dialógus folytatása az Európai Parlament adott témára szakosodott bizott-
ságaival.

Ötödik módszer: intenzív kormányköziség/transzgovernmentalizmus
Végül az utolsó politikaalkotási módszer az úgynevezett intenzív kormányköziség 
vagy transzgovernmentalizmus. Mint politikaalkotási módszer a „kormányköziség” 
fogalma kettős. Egyrészt jelenti a hagyományos értelemben vett („régi típusú”) 
kormányköziséget, intergovernmentalizmust. Ennek során a tagállamok kormányai 
között a nemzetközi kapcsolataikban, a tagállamok közötti kooperációk kialakításá-
ban alapvetően a tagállamok vezetői, képviselői (állam és kormányfők, külügymi-
niszterek, diplomaták) játszanak kiemelt szerepet. Ők az állam egészének „kifelé”, 
külföld felé való képviselete (ők a „kapuk őrzői”, a „gatekeeper”-ek). Ezzel szem-
ben a transzgovernmentalizmus (vagy „új típusú” kormányköziség) azt jelenti, hogy 
a nemzetközi kapcsolatok, kooperációk kialakításában nem a külügyminiszterek, dip-
lomaták a legfőbb szereplők, hanem az egyes államok azon a területen illetékes nemze-
ti szintű politikaalkotói (például államigazgatási szervei, minisztériumai).

Az Európai Unióban a hagyományos, „ortodox” intézményi kereteken kívüli koope-
ráció az 1970-es években például két területen – a monetáris politika (lásd Európai Monetáris 
Rendszer) és a külpolitika területén (lásd Európai Politikai Kooperáció) – jelent meg. 
Ebben az időszakban jellemzően az államok államelnökei és kormányfői voltak a leg-
fontosabb szereplők, kezdeményezők (például kiemelten jelentős szerepe volt az úgy-
nevezett francia–német „motornak” az integráció fejlődésében) az ilyen kooperációk 
elindításában, megszervezésében. Hasonló kooperációnak tekinthető – de itt már je-
lentős szerepet kaptak az államok belüli egyes (szakpolitikai) alegységek – az 1980-as 
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években a belső határok megszüntetése, a külső határok közös ellenőrzése érdekében 
megkötött schengeni megállapodás, vagy 2005-ben a terrorizmus, a határokon átívelő 
bűnözés és illegális bevándorlás elleni küzdelem érdekében megkötött prüni egyez-
mény. Ezekre a kooperációkra még az a jellemző – azon kívül, hogy nem az EU ha-
gyományos intézményi keretei között jönnek létre –, hogy nem az összes tagállam vesz 
bennük részt, hanem csak a tagállamok egy szűkebb csoportja. 

Amikor a tagállamok a „kormányköziség” (akár inter-, akár transz-) eszközéhez fordul-
nak, akkor az azt jelenti, hogy ezen kérdések megoldására az EU intézményi kereteit nem 
találják megfelelőnek, elfogadhatónak vagy egyszerűen csak elég érettnek. A kooperációk-
hoz jellemzően nemzetközi jog alapján megkötött egyezmények, szerződések kapcsolódnak.

Az intenzív transzgovernmentalizmus legfőbb jellemzői:
• a politikai kezdeményező szerepet néhány tagállami főváros játssza, a teljes poli-

tikai irányvonal kidolgozásában az Európai Tanács az aktív szereplő;
• a Tanácsán feladata a kooperáció pontos kidolgozása;
• az Európai Bizottság korlátozott vagy marginális szerepe a folyamatban;
• az Európai Parlament és az Európai Bíróság kihagyása a folyamatból;
• az adott terület legfontosabb nemzeti szintű döntéshozóinak meghatározott kere-

tek közötti bevonása;
• speciális megállapodások elfogadása a kooperációk menedzselésére;
• a folyamat átláthatatlansága a nemzeti parlamentek és az állampolgárok néző-

pontjából;
• alkalomadtán viszont nagyon jelentős politikai együttműködések alakulnak ki 

ilyen módon. 
*

Tanulmányunk következő részeiben egyrészt azt vizsgáljuk meg, hogy milyen ten-
denciák érvényesültek az utóbbi években ezen elméleti keretet alapul véve az Európai 
Unió politikaalkotási folyamataiban, majd ezt követően a már említett politikai terület-
re, az Európai Unió gazdasági kormányzására összpontosítva részletesen is illusztrál-
juk az eddig elmondottakat. 

Általános tendenciák a 2000-es évek első évtizedében

A The Policy-Making in the European Union című könyv 2010-es hatodik kiadásában 
a szerzők külön figyelmet fordítottak annak a kérdésnek a megválaszolására is, hogy 
az utóbbi években milyen trendek jellemezték az Európai Unió politikaalkotási rend-
szerének legfőbb változásait.15 Mindenekelőtt kiemelték, hogy az előbb bemutatott öt 
politikaalkotási módszer természetesen ideáltípusnak tekintendő. Az öt politikaalko-
tási módszer felvázolásának, kialakításának legfőbb célja tehát alapvetően az Európai 
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Unió politikaalkotásában használatos eszközök legfőbb variánsainak, változatainak 
megtalálása volt. Az így kialakított elemzési keret viszont hasznos kiindulópontul 
szolgál az európai integráció politikaalkotási folyamataiban bekövetkező változások 
elemzéséhez, az azt jellemző trendek meghatározásához.

A szerzők a legutóbbi (körülbelül a 2005 és 2010 közötti) időszakot érintően három 
olyan főbb eseményt, eseménysorozatot azonosítottak, amelyek jelentős kihívás elé állí-
tották az Európai Unió meglévő politikaformálási mechanizmusait: az Európai Unió 27 
tagúra való bővülését, a lisszaboni szerződés ratifikációjának nehézségeit (azaz az „al-
kotmányossági válságot”) és a 2008-ban indult, 2009-re elmélyülő pénzügyi és gazda-
sági válságot. Míg az első kettő hatását az EU politikaformálási rendszerére a könyv 
lezárásakor már értékelni lehetett, a harmadik, azaz a pénzügyi és gazdasági válság 
hatásainak értékelésére a szerzők a 2010-es kiadásban még nem vállalkoztak (és nem 
is vállalkozhattak) érdemben. Az esettanulmányok elemzését követően, tanulságként 
azt állapították meg, hogy habár ezen események megterhelték az Európai Unió intéz-
ményi és politikaformálási rendszerét, az európai integráció politikaalkotási rendszere 
az első két kihívásra meglehetősen rugalmasan reagált, és nagyfokú alkalmazkodóké-
pességről tett tanúbizonyságot. 

Mint ahogy azt már láttuk, az európai integráció politikaalkotási rendszere sosem 
volt statikus. Az idők során mindig változott, mozgásban volt. Az utóbbi évekre vo-
natkozó elemzések is azt igazolták vissza, hogy az európai integráció politikaalkotási 
folyamatai továbbra sem abban az irányba változtak, hogy kialakulófélben lenne egy 
egységes európai uniós politikaformálási stílus. Inkább az igaz, hogy – a szerződéses 
kereteket adottnak véve – a politikai szereplők kísérletezgettek, és új, innovatív politi-
kaalakítási megoldásokat kerestek. Ennek következtében jelenleg az Európai Unió po-
litikaalkotási folyamataira – összességét nézve – a korábbiakhoz viszonyítva is a még 
nagyobb fokú diverzifikálódás és komplexitás a jellemző.

Az öt politikaalkotási módszert kiindulási pontnak véve, a 2005 és 2010 közötti idő-
szakra a szerzők három trendet azonosítottak az Európai Unió politikaformálási rendsze-
rében.16 Az első trend az volt, hogy továbbra is használatban van mind az öt politikaalkotási 
módszer. Továbbra sincs jele annak, hogy ezek a politikaalkotási módszerek közül bár-
melyik önmagában kizárólagossá, általánossá vált volna. Viszont az egyes politikaalko-
tási módszerek használatának gyakoriságában a változások már megfigyelhetők voltak. 
A tradicionális közösségi módszer használatát, mint korábban láttuk, olyan hagyományo-
san nagymértékben „közösségiesített” politikákhoz szokás kötni, mint például a közös 
agrárpolitika, a versenypolitika vagy a kereskedelempolitika. Az utóbbi években viszont 
például a közös agrárpolitikában is egyre nagyobb teret kapott az EU szabályzó módjának 
használata, vagy a közös versenypolitika modernizációja során a politikai koordináció 
módszeréhez hasonló megoldások bevezetése. Összességében a tradicionális közösségi 
módszer használata mindenképpen csökkent az EU politikaalkotási folyamataiban. Ezzel 
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szemben az EU szabályzó módja, amely az egységes belső piac kialakításával és teljes-
sé tételével összefüggésben vált népszerűvé, továbbra is megőrizte domináns helyzetét. 
A 2000-es évek elejétől kezdődően a legdinamikusabb növekedést a szerzők a politikai ko-
ordináció módszerének egyre gyakoribb és nagyobb mértékű használatában figyelték meg. A fog-
lalkoztatáspolitika mellett a nyílt koordináció módszere egyre több politikai területen 
(többek között a Lisszaboni stratégiának köszönhetően) vált használatossá. Az elosztási, 
költségvetési mód megőrizte fontos szerepét olyan területeken, mint például a kohéziós 
politika vagy az agrárpolitika; az intenzív kormányköziség pedig olyan területeken, mint 
a közös kül- és biztonságpolitika vagy a bel- és igazságügyi együttműködés.

Az öt politikaalkotási módszerrel kapcsolatos második általánosan megfigyelhető 
tendencia az volt, hogy az egyes elkülönült, önálló politikai területeken belül egy időben, 
egyszerre egyre több típusú politikaalkotási módszer használata is jellemzővé vált. Erre a ten-
denciára a már említett agrárpolitikán és versenypolitikán kívül a többi között a fog-
lalkoztatáspolitika, a bel- és igazságügyek vagy a gazdasági és monetáris unió is jó 
példa. A foglalkoztatáspolitikában sem a politikai koordináció módszere volt az egye-
dül használatos politikaalkotási eszköz, ezt a politikai területet is jellemezte például 
az EU szabályzó módjának használata is. A bel- és igazságügyek területén sem csupán 
az intenzív kormányköziség módszerét használták, hanem ezen a politikai területen 
is megjelent egyes ügyekben például a tradicionális közösségi módszer alkalmazása. 
A szerzők a Gazdasági és Monetáris Unió területét találták a legkirívóbb példának arra néz-
ve, hogy egy politikai területen belül a legtöbb típusú politikaalkotási módszer került egyszerre 
alkalmazásra.17 A Gazdasági és Monetáris Unió területén megtalálható volt mind a ha-
gyományos közösségi módszer, mind a politikai koordináció, de az EU szabályzó mód-
jának használata is.

Ez az első kettő, az EU politikaalkotási folyamatait érintő trend, változás ismételten 
megerősíti azt a hosszabb időszak (tulajdonképpen, mint ahogy az a könyv korábbi 
kiadásaiból kiderült, az 1970-es évek közepe) óta tartó tendenciát, hogy az Európai Unió 
politikaalkotási módszerei egyre sokszínűbbeké, egyre diverzifikáltabbá válnak. A 2000-es évek 
első évtizedében megfigyelt trendek közül a harmadik trend még e diverzifikáción is 
túlmutató változásokra hívta fel a figyelmet. Ez az úgynevezett „hibrid”, kísérletező jel-
legű, innovatív politikai módszerek kialakulása az Európai Unió politikaalkotási rendszeré-
ben.18 Ez azt jelenti, hogy ezeknek a „hibrid”, innovatív politikaalkotási módszereknek 
a kialakítása során a politikaformálók nagyon rugalmasan és újszerű módon kombinál-
ják, alakítják át a korábban használt hagyományos vagy az újabb politikaalkotási mód-
szereket. Erre a trendre a vizsgált időszakban jó példa volt az egységes belső piac 2008-
ban elfogadott megújított szabályozása,19 de – mint ahogy azt a későbbiekben látni 
fogjuk – erre a trendre kiváló példák lesznek azok az új politikaalkotási megoldások is, 
amelyek az Európai Unió megújított gazdasági kormányzati rendszerét jellemzik 2010 óta. 

*
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Ezen általános tendenciák jól mutatják, hogy az utóbbi években nagy vonalakban merre 
haladt az Európai Unió politikaalkotási (vagy az újabban sokszor ezzel szinonimaként 
használt kifejezéssel élve kormányzati/governance) rendszere. A tanulmány következő 
részeiben – már elszakadva az általánosságoktól – először két politikai területet politika-
alkotási rendszerét nézünk meg egy kicsit alaposabban. Egyrészt a Gazdasági és Mone-
táris Unióét, másrészt a Lisszaboni stratégia/Európa 2020 stratégiáét. Ennek alapvetően 
három oka van. Egyrészt, ahogy azt már említettük, a Gazdasági és Monetáris Unió po-
litikaalkotási rendszere tekinthető az egyik legösszetettebbnek az európai integrációban. 
Másrészt, a 2000-es évek elejétől kezdődően a Lisszaboni stratégia politikaalkotási rend-
szere az egyik legjelentősebb példája az egyre nagyobb teret nyerő politikai koordiná-
ciós módszer alkalmazásának. Végül pedig, mint ahogy arról szintén szó volt, a pénz-
ügyi és gazdasági válság következményeinek hatása az Európai Unió politikaalkotási 
folyamataira napjaink egyik legfőbb kihívása. Az, hogy a pénzügyi és gazdasági válság 
hatására miként változik meg az európai integráció politikaalkotási rendszere, azon ke-
resztül tárgyiasul, hogy milyen reformlépések kerültek-kerülnek elfogadásra az Európai 
Unió gazdasági kormányzati rendszerében. Ezek a reformok pedig – például az Európai 
szemeszter bevezetése, a Gazdasági és Monetáris Unió gazdasági unió pillérének meg-
erősítése, vagy az Euró Plusz paktum, amelyekkel a legutolsó fejezetben foglalkozunk 
részletesebben – alapvetően két politikai terület, a Gazdasági és Monetáris Unió gazda-
ságpolitikai koordinációs pillére és a posztlisszaboni stratégia, azaz az Európa 2020 stra-
tégia politikaalkotásának sok tekintetben közös platformra helyezéséből születtek meg.

A Gazdasági és Monetáris Unió kormányzati rendszere

A Gazdasági és Monetáris Unió elindításával, a közös európai pénz, az euró bevezeté-
sével (1999-től számlapénz, majd 2002-től készpénz formájában is) az európai integrá-
ció politikaalkotási rendszere a monetáris politika, az árfolyam-politika és a költségve-
tési politika terén – bár különböző mértékben és módon, de – alapvetően megváltozott. 
Korábban ezek a gazdaságpolitikai területek jellemzően tagállami hatáskörben voltak. 
Ezekkel a politikákkal kapcsolatosan a tagállamok bárminemű közös politika kialakítá-
sára legfeljebb – például az árfolyam-politikák koordinálására az 1979-ben létrehozott 
Európai Monetáris Rendszerben – az intenzív kormányköziség módszerét használták. 

A Gazdasági és Monetáris Unió kialakításával, elindításával és működésével az európai 
integráció gazdasági kormányzati rendszerében az intenzív kormányköziség helyett rész-
ben a hagyományos közösségi módszer, részben a politikai koordináció módszere kapott lényeges 
szerepet. Emellett, ha tágabb értelemben vesszük ezeket a politikákat, akkor az egységes 
belső piacon a tőkeáramlások szabadságának biztosításához szükséges szabályozás meg-
valósításában (amelyet a Gazdasági és Monetáris Unió bevezetésének első szakaszának 
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végére, azaz 1993 végéig kellett teljessé tenni) az EU szabályzó módja kapott helyet. A Gaz-
dasági és Monetáris Unió két pillére – a gazdasági unió és a monetáris unió – nagyon elté-
rő politikaalkotási módszerekkel került kialakításra. Míg a monetáris unió, azaz a mone-
táris és árfolyam-politika teljes mértékben közösségi szintre és a hagyományos közösségi 
módszer szerinti politikaalkotási forma kategóriája alá került, addig a gazdasági unió, 
azaz a költségvetési politikák, tagállami hatáskörben maradtak. A tagállamok a költségve-
tési politikák közös szabályozására a politikai koordináció módszerét rendelték.

A monetáris unió megvalósítása tehát a Gazdasági és Monetáris Unióban közösségi 
szintre került, és hozzá politikaalkotási módszerként a tradicionális közösségi mód-
szert rendelték. A tradicionális közösségi módszer jellemzője, mint arról már korábban 
szó volt, hogy ez a módszer egy tiszta, erőteljes szupranacionális formája a közös po-
litikaalkotásnak. Ilyenkor egy adott politikai területen a hatalom gyakorlása tagállami 
szintről egyértelműen áttevődik közösségi szintre. A monetáris unió kapcsán viszont 
a korábbiakhoz képest az az eltérés, hogy a közösségi szinten a monetáris politikához 
rendelt nemzetek feletti intézmény nem az Európai Bizottság, hanem egy független in-
tézmény, az Európai Központi Bank lett. A független Európai Központi Bank (és a Köz-
ponti Bankok Európai Rendszere) legfőbb feladata az árstabilitás fenntartása. Feladatai 
elvégzése során az Európai Központi Bank nem kérhet, és nem fogadhat el semmilyen 
utasítást sem a tagállamok kormányaitól, sem más közösségi intézményektől, sem bár-
milyen más szervtől, intézménytől. 

A Gazdasági és Monetáris Unió második pillére, a gazdasági unió, amely pillér 
megreformálása napjaink egyik legnagyobb kihívása. A gazdasági unió működése 
a politikaalkotás szempontjából a politikai koordináció módszere alá került. A tagál-
lamok ezzel kapcsolatosan mindösszesen azt vállalták, hogy a gazdaságpolitikáikat 
összehangolják, de ezeknek a politikáknak a kialakítása nem került közösségi szint-
re. A gazdaságpolitikai koordináció legfőbb fóruma az Európai Unióban a gazdasági 
és a pénzügyminiszterek tanácsa, az Ecofin (illetve annak részeként az eurót használó 
tagállamok vonatkozásában informálisan az Eurócsoport). A gazdaságpolitikai koordi-
náció két legfontosabb eszköze a 2000-es évek elején az Átfogó gazdaságpolitikai irány-
mutatások (Broad Economic Policy Guidelines, BEPGs) és a Stabilitási és növekedési 
paktum (Stability and Growth Pact, SGP) lett.

Az 1993 óta készülő Átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásokban – 2005-től Integ-
rált iránymutatások, majd 2011-től Európa 2020 integrált iránymutatások néven – az  
Európai Bizottság javaslatára, a Tanács (az Ecofin), majd az Európai Tanács a tagálla-
mok számára átfogó iránymutatásokat fogalmaz meg, ezzel segítve elő a tagállamok gaz-
daságpolitikáinak összehangolását. Ezek az iránymutatások korábban évente, 2003 óta 
három évre előre kerülnek elfogadásra. 1997 előtt csak általános jellegű, azt követően 
országspecifikus ajánlások is készültek (2005-ig). A tagállamok feladata ezen iránymu-
tatások beépítése a nemzeti szintű gazdaságpolitikákba. Az Európai Bizottság jelentést 
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készít arról, hogy a tagállamok miként haladtak, haladnak előre az iránymutatások 
végrehajtása érdekében. Amennyiben egy tagállam előrehaladása nem megfelelő, 
az Európai Tanács ajánlásokat fogalmazhat meg a tagállam részére, hogyan kellene 
változtatnia gazdaságpolitikáján. Szankcióként pedig nyilvánosságra hozhatják ezeket 
az ajánlásokat. Míg korábban főleg makrogazdasági jellegű, és azon belül is alapve-
tően a fiskális politikát érintő iránymutatásokat fogalmaztak meg, 2003-tól kezdődő-
en a Lisszaboni stratéga megvalósításához kapcsolódó célkitűzések is helyet kaptak 
az átfogó iránymutatások között. 2005 óta, a Lisszaboni stratégia félidős felülvizsgálata 
óta, a korábbi Átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások helyett úgynevezett Integrált 
iránymutatások készültek három-három évre (2005–2008 és 2008–2010), amelyek már 
a makro- és mikrogazdasági iránymutatások mellett a foglalkoztatási iránymutatáso-
kat is tartalmazták. (Korábban a foglalkoztatáspolitikai iránymutatásokat egy külön 
dokumentum tartalmazta, az úgynevezett Employment Guidelines. Az első foglalkoz-
tatáspolitikai iránymutatásokat 1998-ban dolgozták ki.)

A gazdaságpolitikai iránymutatásokkal kapcsolatosan azt mondhatjuk, hogy ez 
a politikai koordinációs módszer klasszikus eszközének tekinthető. A tagállamok szá-
mára alapvetően ajánlásokat fogalmaz meg, de ezen ajánlások betartásának kikénysze-
rítésére csak informális eszközök állnak rendelkezésre. A Gazdasági és Monetáris Unió 
gazdaságpolitikai koordinációja, azaz a gazdasági unió pillére tekintetében azt mond-
hatjuk, hogy az iránymutatások csak részben szolgálják a makrogazdasági politikák 
összehangolását. A 2008-2010 közötti 24 integrált iránymutatásból csak hat vonatkozott 
a makrogazdaság területére. A többi 18 iránymutatás a Lisszaboni stratégia megvaló-
sítását támogatta. Tíz iránymutatás vonatkozott a mikrogazdaság (vagyis a struktúra 
politika), nyolc iránymutatás a foglalkoztatáspolitika területére.

A Gazdasági és Monetáris Unió gazdasági unió pillérének másik fontos eszköze, 
az 1997-ben elfogadott és 2005-ben megreformált Stabilitási és növekedési paktum (valamint 
a szerződéses alapokon nyugvó, a Stabilitási és növekedési paktum „korrekciós” ágához 
tartozó úgynevezett túlzotthiány-eljárás, Excessive Deficit Procedure, EDP) a költségve-
tési politika területét érinti. Ez az eszköz azt a célt szolgálja, hogy az euróövezethez való 
csatlakozás után is biztosítsa, hogy a tagállamok hosszabb távon se veszélyeztessék túl 
laza költségvetési politikájukkal a monetáris unió stabilitását. A rendelkezések kevésbé 
szigorú formában minden EU-tagállamra, azaz nem kizárólag az euróövezeti tagorszá-
gokra vonatkoznak. E rendelkezések lényege, hogy a tagállamoknak saját költségveté-
sük kialakításakor kerülniük kell, hogy ott túlzott költségvetési hiány alakulhasson ki.  
Az Európai Bizottság feladata figyelemmel kísérni a költségvetési fegyelem betartását, 
amelyhez a Stabilitási és növekedései paktum alapján két mutató tartozik: a költségvetési 
hiány arányának alakulása a bruttó nemzeti termékhez viszonyítva (amely elvileg ma-
ximum három százalék lehet), valamint az államadósság alakulásának aránya a bruttó 
nemzeti termékhez viszonyítva (amely pedig elvileg maximum 60 százalék lehet). 
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A Stabilitási és növekedési paktumnak tehát létezik egy „prevenciós” (megelőző) ága 
és egy „korrekciós” (kiigazító) ága. A prevenciós ág azt jelenteti, hogy az euróövezet 
tagállamai minden évben, (2010 előtt) december elejéig stabilitási programokat, míg 
az euróövezethez nem tartozó tagállamok konvergenciaprogramokat dolgoztak ki, ame-
lyeket azután az Európai Bizottságnak és a Tanácsnak is benyújtottak. (Ez a rend-
szer 2011-ben, az Európai szemeszter bevezetésével több szempontból megváltozott.  
Erről később szó lesz.) Ezek a programok tartalmazzák azokat az elképzeléseket és in-
tézkedéseket, amelyek biztosítják a Stabilitási és növekedési paktum célkitűzéseinek 
megvalósulását a tagállamok költségvetési politikája vonatkozásában. A Stabilitási 
és növekedési paktum „korrekciós” ága a túlzotthiány-eljárás szabályait tartalmazza.  
Ha az Európai Bizottság úgy ítéli meg, hogy valamely tagállamban a fenti mutatók 
értékei meghaladják a kívánatos szintet, akkor az Európai Bizottság erről állásfogla-
lást juttat el a gazdasági és pénzügyminiszterek tanácsa, az Ecofin részére. Az Ecofin 
minősített többséggel dönt arról, hogy valóban fennáll-e a túlzott költségvetési hiány 
az adott tagállamban. Amennyiben a döntés elmarasztaló, úgy első lépésként ajánlá-
sokat intéznek a tagállam felé a túlzott hiány megszüntetése érdekében. Ha a tagállam 
nem teszi meg a szükséges intézkedéseket, akkor végső soron az Ecofin különböző 
szankciókról is dönthet a renitens tagállam vonatkozásában. (Ez a rendszer is részben 
megváltozik 2011-ben. Hogy mennyiben, arról szintén szó lesz később.)

A Stabilitási és növekedési paktumon alapuló rendelkezések is alapvetően a politi-
kai koordináció módszere alá esnek, azzal a különbséggel, hogy elvileg az itt elfogadott 
ajánlások nem betartása szankcionálható is. (Szankciók kiszabására viszont eddig igazá-
ból nem került sor.) A gyakorlatban 2010 elejéig a két mutató közül elsősorban a költ-
ségvetési hiány mutatójára fordítottak nagyobb figyelmet, az államháztartási hiány 
túllépését nem vették szigorúan. A Stabilitási és növekedési paktum 2005-ös reformja 
inkább fellazította a paktumot, ahelyett hogy szigorított volna rajta. 

A Lisszaboni stratégia kormányzati rendszere

A Lisszaboni stratégia célját legkifejezőbben talán a 2004-es Kok-jelentés20 fogalmazta 
meg. A Kok-jelentés szerint a lisszaboni folyamatra olyan eszközként kell tekinteni, 
amely az európai gazdaságot a korábbi, a világ élmezőnyéhez felzárkózást biztosító 
gazdasági struktúrájából átvezeti egy olyan gazdasági szerkezetbe, amely gazdasági 
vezető szerepet biztosít számára a világgazdaságban. Azaz a lisszaboni folyamat olyan 
eszköz, amely az európai gazdaságot követő gazdaságból vezető gazdasággá teszi. 
Ami a Lisszaboni stratégia hivatalosan deklarált céljait illeti, valószínűleg mindenki-
nek legelőször az az ambiciózus, sokat idézett célkitűzés jut eszébe, amelyet 2000 már-
ciusában, a Lisszabonban megtartott csúcsértekezleten az Európai Unió államelnökei 
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és kormányfői tűztek ki az unió elé. Azaz az a célkitűzés, hogy el szeretnék érni, hogy 
az Európai Unió 2010-re váljon a világ legversenyképesebb, legdinamikusabban fejlő-
dő tudásalapú gazdaságává. Az Európai Unió döntéshozói ezeket a „leg”-eket, de főleg 
a 2010-es dátumot így utólag már biztosan – főleg a stratégia eredményességét számba 
véve – kitörölnék az eredeti célkitűzés meghatározásából. Viszont valójában az Euró-
pai Unió versenyképességének növelése, tudásalapú gazdasággá válása, a globális pia-
cokon való pozíciójának megőrzése, sikeres szereplése még mindig olyan célkitűzések, 
amelyek a Lisszaboni stratégia relevanciáját, 2010 utáni fennmaradását – még ha más 
néven is, Európa 2020 stratégia elnevezéssel – továbbra is indokolttá teszi.

2000-ben az Európai Tanács a Lisszaboni stratégia megvalósításához az úgynevezett 
nyílt koordinációs módszert (open method of coordination, OMC) rendelte, amely rész-
ben új, de részben már használt koordinációs módszer volt (korábban a foglalkoztatás-
politika területén kezdték el használni). Mint ahogy arról korábban már szó volt, a fent 
bemutatott öt kormányzati módszer közül a nyílt koordinációs módszer a politikai 
koordináció egyik legfontosabb megnyilvánulása lett az Európai Unióban. 2000-ben 
a nyílt koordinációs módszer fő funkciójaként azt határozták meg,21 hogy segítségé-
vel megismerhetők legyenek és ezt követően más tagállamokban is elterjedhessenek 
a valahol, valamelyik tagállamban már kialakult, jól bevált politikai megoldások („best 
practices”). A cél az volt, hogy a nyílt koordinációs módszer segítségével, a stratégia 
céljainak megvalósítása érdekében, a tagállamokban az érintett politikák konvergálja-
nak, kezdjenek egyre jobban hasonlítani egymáshoz. A definíció szerint a Lisszaboni 
stratégiához rendelt nyílt koordinációs módszer négy fő eleme a következő: 

• iránymutatások rögzítése az unió számára, illetve – az iránymutatásokhoz szoro-
san kapcsolódva – az elérendő rövid, közép- és hosszú távú célokból álló „menet-
rendek” kialakítása; 

• mutatószámok kialakítása, teljesítmények mérése, összehasonlítása a legjobb gya-
korlatok összehasonlítása, megtalálása érdekében; 

• az iránymutatások leképzése a nemzeti, helyi politikák szintjére pontosabb, közelebbi 
célok, intézkedések meghatározásával, figyelembe véve a nemzeti, regionális kü-
lönbözőségeket; 

• végül monitoring, értékelés, közös felülvizsgálat, amelynek célja a kölcsönös, egymás-
tól való tanulás.

A Lisszaboni stratégia olyan területeken fogalmazott meg célokat, mint az oktatás, 
a kutatás, az innovációs politika, az információs társadalom, a vállalkozásfejlesztés, 
a munkaerőpiac vagy éppen a jóléti rendszer. Ezekre a politikákra az a jellemző, hogy 
egyrészt tagállamonként nagyon eltérő módon vannak szabályozva, másrészt a tagál-
lamok számára politikailag nagyon érzékeny területeknek számítanak. Emiatt nagyon 
kicsi az esélye annak, hogy a tagállamok ezeken a területeken hajlandók lennének le-
mondani nemzeti szuverenitásukról és készek volnának ezeket a területeket közösségi  
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szintű szabályozás alá vonni, például a hagyományos közösségi módszer vagy az  
EU szabályzó, jogharmonizációs módszerének segítségével. Emellett a nyílt koordiná-
ciós módszer jellemzője, hogy kikényszeríthetősége gyakorlatilag nincs, de rugalmas-
sága és nyitottsága miatt mégis sokan sokat vártak tőle. Azt gondolták, hogy az integ-
ráció elmélyítésének egy új, innovatív eszköze lehet belőle.

A Lisszaboni stratégia 2005-ös felülvizsgálata során a tavaszi európai tanácsi csúcs-
értekezleten az államelnökök és kormányfők a Lisszaboni stratégia folytatása mellett 
döntöttek, változtatásokat fogadtak el viszont a Lisszaboni stratégia menedzselésével, 
kormányzásával kapcsolatosan. Úgy ítélték meg, hogy a megvalósítás folyamata a 2000 
és 2005 közötti időszakban nehezen értelmezhető, túl bonyolult volt. Ennek az ered-
ménye pedig a túl sok papír és a túl kevés érdemi eredmény lett. Az Európai Tanács 
döntése értelmében „lényeges, hogy az EU és a tagállamok hatékonyabb és konkrét 
lépésekkel járuljanak hozzá a növekedéshez és a foglalkoztatáshoz. Ennek szellemé-
ben (a kormányzás javítása érdekében) egyszerűsített mechanizmust kell felállítani”.22  
Ez az egyszerűsített mechanizmus egy új, 2005-ben kezdődő és 2008-ban megújuló há-
roméves integrált gazdasági és foglalkoztatási ciklust jelentett. Ennek a hároméves integrált 
gazdasági és foglalkoztatási ciklusnak a főbb elemei a következők voltak:

• az Európai Bizottság minden hároméves ciklus elején elkészítette Stratégiai jelenté-
sét (Strategic Report), illetve minden év januárjában az Éves előrehaladási jelentése-
ket (Annual Progress Reports);

• Ezt követően elkészítették (az Európai Bizottság javaslatára az Európai Tanács fo-
gadta el) a korábbi Átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásokat és a Foglalkozta-
tási iránymutatásokat magában foglaló, azokat felváltó Integrált iránymutatásokat 
(Integrated Guidelines), amely most már három-három évre készült. Az Integrált 
iránymutatások alapja az Európai Bizottság Stratégiai jelentése volt. Amennyiben 
az Éves előrehaladási jelentések alapján indokoltnak tartották, az Európai Tanács 
tavaszi ülésén az államelnökök és kormányfők dönthettek az integrált iránymuta-
tások szükséges kiigazításáról. Az integrált iránymutatások végleges elfogadása 
körülbelül június környékén történt meg.

• Az Integrált iránymutatások alapján a tagállamok saját hatáskörben elkészítették 
Nemzeti reformprogramjaikat (National Reform Programs), amelyek szintén három-
három évre készültek. A Nemzeti reformprogramok megvalósításának menetét 
az éves szinten elkészített Megvalósítási jelentések (Implementation Reports) tar-
talmazták. Ezeket a programokat és jelentéseket a tagállamok az ősz során készí-
tették el és juttatták el az Európai Bizottsághoz. Az éves Megvalósítási jelentések 
alapján készítette el az Európai Bizottság a következő én januárjában bemutatan-
dó Éves előrehaladási jelentését, és ezzel újraindult a folyamat (lásd első pont). 

• Emellett az Európai Bizottság részéről, a nemzeti programok közösségi párjaként, 
hároméves Közösségi lisszaboni programok (Community Lisbon Programme) is 
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készültek, amely tartalmazták mindazon intézkedéseket, amelyeket a Lisszaboni 
stratégia érdekében közösségi szinten kellett meghozni és végrehajtani. 

Az első ciklus 2005 áprilisában kezdődött az Integrált iránymutatások az Európai 
Bizottság általi benyújtásával, ezt követte – különösebb változtatások nélkül – a máso-
dik, 2008 és 2010 közötti ciklus. 2010 volt az az év, amikor dönteni kellett a Lisszaboni 
stratégia további sorsáról. Amennyiben a Lisszaboni stratégia folytatása mellett dön-
tenek – mint ahogy ez így is történt, az új elnevezés Európa 2020 stratégia lett –, azt is 
el kellett dönteni, hogy milyen politikaalkotási eszközzel történjen a stratégia további 
megvalósítása. 

A Lisszaboni stratégia megvalósítása 2000 és 2010 között egyértelműen a politikai 
koordináció módszere alapján történt. Az Európa 2020 stratégia megvalósítására vi-
szont elméleti szinten három alternatíva, három út állt rendelkezésre. Az első alter-
natíva az volt, hogy marad a politikai koordináció módszere. A múltban, a politikai 
koordináció „tiszta formájában”, az Európai Bizottság vezető szerepe volt a jellemző 
a politikai koordináció kialakításában, megvalósításában. A politikai koordináción be-
lül is két aleset volt lehetséges: vagy alapvetően marad a nyílt koordinációs módszer, 
úgy, ahogy korábban volt, vagy valamilyen új, innovatív megoldás kerül kidolgozásra. 
A második alternatíva az volt, hogy a stratégia megvalósítása elmozdul a hagyományo-
san közösségi megoldások irányába. Ebben az esetben a politikai koordináció helyett 
nagyobb szerepet kapott volna az EU tradicionális közösségi módszere vagy az unió 
szabályzó módja. Végül a harmadik alternatíva az volt, hogy a stratégia megvalósítá-
sa elmozdul az intenzív kormányköziség, transzgovernmentalizmus irányába. Vagyis 
marad az együttműködés, de a politikai irányítás alapvetően átkerül a tagállamok szín-
terére. Hogy mi történt valójában, azt a tanulmány következő fejezeteiben nézzük meg.

A jelen nagy kihívása: a gazdasági kormányzás reformja

A tervek szerint a 2010-es év arról szólt volna az Európai Unióban, hogy mi történjen 
a Lisszaboni stratégiával 2010 után, azaz hogy milyen is legyen (vagy legyen-e egyálta-
lán) az Európai Unió posztlisszaboni stratégiája, mai elnevezéssel az Európa 2020 stra-
tégia. Az élet viszont közbeszólt. Januárban kiderült, hogy a 2009-es évre nézve a görög 
államháztartási hiány szintje várhatóan jóval magasabb lesz, mint amennyit korábban 
a görög kormány tervezett.23 Ehhez járult még hozzá, hogy a görög államadósság szintje 
is olyan magasra emelkedett,24 hogy a kormánynak súlyos nehézségeket okozott a költ-
ségvetési hiány piaci finanszírozása. Először görög, majd azt követően az 2010 őszén 
kialakuló ír helyzet (összeomló bankrendszerével, illetve a bankrendszer megmentésé-
hez szükséges pénzügyi csomag következtében a várható 2010-es ír költségvetési hiány 
elképesztő nagyságával)25 felszínre hozott olyan problémákat, amelyek a Gazdasági 
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és Monetáris Unió gazdasági unió pillérének újragondolására, illetve egy ideiglenes, 
korábban elképzelhetetlen válságkezelési mechanizmus (Európai pénzügyi stabilitási 
eszköz/European Financial Stability Facility (EFSF) névvel) kidolgozására ösztönözte 
az Európai Unió döntéshozóit. A következőkben nem célunk, hogy a gazdasági raciona-
litás szempontjából értékeljük a 2010-ben kialakult gazdasági válsághelyzetet és az arra 
adott európai válaszlépéseket. Ehelyett inkább arra a kérdésre keressük a választ – ma-
radva tanulmányunk eddigi fókuszánál –, hogy a 2008-as gazdasági és pénzügyi válság, 
illetve a 2010-es európai államadósság-válság vajon hogyan hatott, milyen irányú módosításo-
kat eredményezett eddig (2011 márciusának végéig)26 az Európai Unió előző fejezetekben 
bemutatott gazdasági kormányzatában. Vagyis részben az Európa 2020 stratégia, részben 
pedig a Gazdasági és Monetáris Unió gazdasági unió pillérének kormányzati rendsze-
rében. Mielőtt azonban erre a kérdésre részleteiben is rátérnénk, röviden összefoglaljuk 
azokat a lépéseket, amelyek 2011 márciusára elvezettek odáig, hogy az ez évi márciusi 
Európai Tanács-csúcsértekezlet után mind Herman Van Rompuy, az Európai Tanács ál-
landó elnöke, mind José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke abban a szellem-
ben nyilatkozott, hogy ezen lépések következtében lényegesen megváltozott, megjavult 
a Gazdasági és Monetáris Unió gazdasági kormányzati rendszere, és végeredményként 
a monetáris unió egy valódi gazdasági unióval is kiegészült. 

A 2008-as gazdasági és pénzügyi válság következményeivel kapcsolatosan azt lehet 
mondani, hogy ezek már tulajdonképpen eleve beépültek azokba a javaslatokba, ame-
lyeket az Európai Bizottság mutatott be 2010 márciusában az Európa 2020 stratégia 
megújított kormányzati rendszerével kapcsolatosan.27 Az Európai Bizottság javaslatait 
a 2010 márciusában megtartott Európai Tanács-csúcsértekezleten az Európai Unió ál-
lamelnökei és kormányfői el is fogadták.28 Viszont ez a csúcsértekezlet egyben kezdő-
pontja is volt annak a többrétű, komplex folyamatnak, amelyben az európai döntés-
hozók – már alapvetően a 2010-es, éppen kialakulófélben lévő európai államadósság 
válság következményeire reagálva – jelentős változtatásokat kezdeményeztek az Euró-
pai Unió gazdasági kormányzati rendszerével kapcsolatosan. 

A 2010-es európai államadósság-válság következményire az európai döntéshozók két 
szakaszban reagáltak. Egyrészt még 2010 márciusát, másrészt 2011 februárját követően. 
Ami a 2010 márciusát követő eseményeket illeti, első lépésként ki kell emelni a Herman 
Van Rompuy, az Európai Tanács állandó elnöke vezetésével működő munkacsoport 
létrehozását (Task Force on Economic Governance). A Van Rompuy-munkacsoport 
felállítását a tagállamok a 2010-es márciusi európai tanácsi csúcson kezdeményez-
ték, amely munkacsoport a 2010 októberi európai tanácsi csúcsértekezletre készítette 
el végleges javaslatait az Európai Unió gazdasági kormányzatával kapcsolatosan.29 
A Van Rompuy-munkacsoport munkájával párhuzamosan, a munkacsoport javasla-
taira már menet közben is reagálva, az Európai Bizottság is bemutatta – két lépésben, 
májusban30 és júniusban31 – az Európai Unió gazdasági kormányzatával kapcsolatos 
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további javaslatait. 2010 során az Európai Tanács több csúcsértekezletén is foglalkozott 
mind a Van Rompuy-munkacsoport, mind az Európai Bizottság javaslataival. Ezen re-
formjavaslatok többségét, stratégiai szinten, az Európai Tanács már 2010 során elfogad-
ta. A reformjavaslatok egyik része az Európa 2020 stratégia kormányzati rendszerében 
történő változtatásokat tartalmazta, leglényegesebb fejlemény az úgynevezett Európai 
szemeszter kialakítása volt, míg a reformjavaslatok másik része a Gazdasági és Mone-
táris Unió gazdasági unió pillérének megerősítésére szolgált. Ezen reformjavaslatok 
alapvetően a Van Rompuy-munkacsoport javaslatain alapultak, konkrét jogalkotási 
szinten pedig abban a hat jogszabálytervezetben öltöttek testet, amelyet az Európai 
Bizottság 2010 októberében hozott nyilvánosságra. Ez a hat jogszabálytervezet a költ-
ségvetési politikák vonatkozásában olyan kérdéseket érintett, mint egyrészt a Stabili-
tási és növekedési paktum megerősítése (mind a preventív ágon,32 mind a korrekciós 
ágon,33 mind a szankciók tekintetében34). Másrészt tartalmazott egy új irányelvjavasla-
tot a tagállamok költségvetési keretének kialakításával kapcsolatosan (például a költ-
ségvetési kiadásokkal kapcsolatos statisztikák, az elszámolási módok és az előrejelzé-
sek készítésének minimális szabályai).35 Ezen kívül – az EU gazdasági kormányzati 
rendszerében új elemként – a hat jogszabálytervezetből kettő a makrogazdasági egyen-
súlytalanságok megállapításának és kezelésének kérdésével is foglalkozott.36 (Ezeket 
a jogszabályjavaslatokat a tanulmány elkészítésének időpontjában tanácsi szinten már 
elfogadták, de az Európai Parlamenttel történő egyeztetés még hátravan. A hatos jog-
szabálycsomag végleges elfogadása 2011 júniusában várható.) 

Ami pedig a 2011-es eseményeket illeti, azok leglényegesebb lépését a 2011. márciu-
si európai tanácsi csúcson elfogadott37 „Euró Plusz paktum” (Euro Plus Pact) elfoga-
dása jelentette. Maga az Euró Plusz paktum tartalmilag megegyezik az úgynevezett 
Euró paktummal (Pact for the Euro), amelyet két héttel korábban, 2011. március 11-én, 
az euróövezet államelnökei és kormányfői már előzetesen jóváhagytak. Az Euró Plusz 
paktum viszont lényegesen megváltozott az úgynevezett Versenyképességi paktumhoz 
(Pact for Competitiveness) képest. A Versenyképességi paktumot 2011. február 3-án  
(a következő napon kezdődő európai tanácsi csúcs előestéjén) Angela Merkel és Nicolas 
Sarkozy egy „non-paper” formájában hozta nyilvánosságra. Ez az az esemény, amely 
az Euró Plusz paktum elfogadásához vezető folyamat kiindulópontjának tekintendő. 

A következőkben tehát azt nézzük meg, hogy ezen lépések és kezdeményezések mi-
ként hatottak ténylegesen az Európai Unió gazdasági kormányzati rendszerére, azaz 
az Európa 2020 stratégia és a Gazdasági és Monetáris Unió gazdasági pillérére. 

Az Európa 2020 stratégia és az Európai szemeszter
Az Európa 2020 stratégia, a 2008-as gazdasági és pénzügyi válság következményeként már 
eleve tartalmazott olyan elemeket, amelyek a válságból való kilábalással (exit strategy) 
voltak kapcsolatosak. Ilyen volt például, hogy makroökonómiai kérdéseket is beemeltek 
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a korábban kizárólag a struktúrapolitikára, a versenyképesség növelésére, azaz alapve-
tően mikroökonómiai kérdésekre összpontosító stratégiába. Két, a korábbiakhoz képest 
lényegesen új elem, már a 2008-as gazdasági és pénzügyi válság következményeként 
megjelent az Európa 2020 stratégia politikaalkotási rendszerében. Az egyik elem az volt, 
hogy az Európa 2020 stratégiának már 2010 márciusában eleve megvolt az a két pillé-
re, amelyből az egyik – szokásos módon – a strukturális, mikroökonómiai kérdésekre 
összpontosított (azaz a „tematikus” rész, módosítva, de folytatva a korábbi Lisszaboni 
stratégia tematikáját). Viszont megjelent újdonságként a másik pillér, a makroökonómiai 
kérdésekre összpontosító „országjelentések” rész. Ez utóbbi lényege, hogy az Európa 2020 stra-
tégia, a tagállamok válságból való kilábalását elősegítendő, a fiskális politikán túlmutató 
makroökonómiai kérdésekkel is elkezdett foglalkozni. Ez gyakorlati szinten a tagállamok 
részére, róluk szóló országjelentések elkészítését jelenti (amelyet az Európai Bizottság ké-
szít el, a Tanács pedig elfogad). A másik új elem, amelyről szintén már 2010 márciusában 
szó volt az, hogy a tagállamoknak az Európa 2020 stratégiával kapcsolatos programjait, 
előrehaladási jelentéseit, azaz a Nemzeti reformprogramokat és a Stabilitási és növekedési 
paktum (preventív ágához tartozó) tartozó Stabilitási és konvergenciaprogramokat egy időben, 
egyszerre (de két különálló dokumentumként) kell majd benyújtaniuk a jövőben. Viszont 
ezeket a programokat az eredeti tervek szerint a tagállamoknak csak az őszi időszakra 
kellett volna elkészíteniük, benyújtaniuk. A 2010-es európai államadósság-válságra adott 
egyik leginnovatívabb politikaalkotási válasz, vagyis az Európai szemeszter kialakítása, 
tulajdonképpen ezt az időzítés változtatta meg. 

Az Európai szemeszter kialakítása alapvetően még mindig az Európa 2020 stratégia 
kormányzati rendszeréhez kapcsolódik, viszont már jelentős hatással van a Gazdasági 
és Monetáris Unió gazdasági unió részében alkalmazott politikai koordinációs módszerre is. 
Az Európai szemeszter lényege, hogy a tagállamoknak az Európa 2020 stratégiához 
tartozó nemzeti reformprogramjaikat, illetve a Stabilitási és növekedési paktumhoz 
tartozó stabilitási és konvergenciaprogramjaikat nemcsak hogy egyszerre, egy időben 
kell benyújtaniuk, hanem mindezt még a tavaszi időszakban. Ezzel lehetővé válik, hogy 
az Európai Bizottság és a Tanács a tagállamok gazdaságpolitikáját, és azon belül is a kö-
vetkező évre elfogadandó költségvetéseket, mintegy ex ante, azaz előre, annak a tagál-
lamokban a nemzeti parlamentek általi elfogadása előtt értékelje. A Tanács még a nyár 
folyamán javaslatokat tesz a tagállamok részére, hogy a tavasszal számukra bemutatott 
programokhoz képest a tagállamoknak milyen változtatásokat kellene eszközölniük 
a nemzeti szintű gazdaságpolitikájukban. Ezeket a javaslatokat a tagállamoknak való-
jában nem kötelező megfogadniuk, viszont ezzel az eljárással azt szeretnék elérni, hogy 
amikor majd a tagállami kormányok a nemzeti parlamenteknek benyújtják a követke-
ző évre vonatkozó költségvetési javaslataikat (általában az év negyedik negyedévében), 
akkor a saját javaslatukhoz csatolniuk kell az adott országnak címzett európai uniós 
ajánlásokat is. Ezzel gyakorlatilag úgy erősítették meg a politikai koordináció európai 
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uniós módszerét, hogy a nemzeti parlamenteken keresztül – a számukra rendelkezésre 
bocsátott, az országértékelésekben megtalálható információk segítségével – próbálnak 
meg nyomást gyakorolni a kormányokra a hatékonyabb európai uniós célokat is figye-
lembe vevő gazdaságpolitikák kialakítása érdekében. 

Visszatérve az Európa 2020 stratégiához, az itt alkalmazott gazdasági kormányzati 
ciklus és annak dokumentumai tulajdonképpen – kicsit leegyszerűsítve, de lényegében 
(kivéve az előbb bemutatott időzítést érintő változást) – egy az egyben megfeleltethe-
tők a 2005 utáni Lisszaboni stratégia korábban bemutatott ciklusának és dokumentu-
mainak. A Lisszaboni stratégia Éves előrehaladási jelentését (Annual Progress Report) 
most Éves növekedési felmérésnek (Annual Growth Survey) hívják, és ugyanúgy minden év 
januárjára készíti el az Európai Bizottság. Az Integrált iránymutatásokat most Európa 
2020 integrált iránymutatásoknak hívják, bár ez tartalmilag a makroökonómiai részen lé-
nyegesen kibővült. A tagállamok által elkészítendő Nemzeti reformprogramok elnevezése 
nem változott, viszont az igen, hogy már tavaszra el kell készíteni, párhuzamosan a Sta-
bilitási és konvergenciaprogramokkal. Újdonság, hogy ez alapján még az év első felének 
végére elkészülnek az országjelentések, lezárva ezzel az Európai szemesztert. Az év 
második felében a tagállamok nemzeti szinten beépítik ezeket az országjelentéseket 
a saját, tagállami szintű gazdaságpolitikáikba, beleértve és kihangsúlyozva a nemze-
ti szintű költségvetési politikáikba. Végül még meg kell említeni, hogy a Lisszaboni 
stratégia közösségi lisszaboni programja is lényegében megmaradt. Más néven és más 
formában, de ez gyakorlatilag ugyanaz, mint az Európa 2020 stratégia úgynevezett hét 
„kiemelt kezdeményezése”, amelyeket 2010 őszén mutatott be az Európai Bizottság.

Az eddig leírtak azt jelentik, hogy az európai gazdasági kormányzati rendszerben 
alkalmazott politikaalkotási módszerek, az eddig bemutatott változtatások alapján, 
megmaradtak a politikai koordináció módszerének kategóriája alatt. Érdekes kérdés viszont, 
hogy az Európa 2020 stratégiában mi történt magával a nyílt koordinációs módszerrel. 
Az Európa 2020 stratégia dokumentumai teljes mértékben kerülik a nyílt koordinációs 
módszer kifejezésének használatát. Ellenben a nyílt koordinációs módszer összes alkotóele-
me – iránymutatások, mutatószámok, iránymutatások leképzése nemzeti szintre, közös 
felülvizsgálat és értékelés – mind megtalálható, sőt továbbfejlesztve benne van az Euró-
pa 2020 kormányzati rendszerében. Viszont ami miatt az Európa 2020 stratégiájának 
kormányzati rendszerére valójában már tényleg nem használható a nyílt koordinációs 
módszer kifejezés, annak az az oka, hogy az Európa 2020 stratégiában a stratégiai irá-
nyítás határozottan átkerült az Európai Bizottságtól az Európai Tanácshoz. Az Európai Bi-
zottság a 2010. márciusi közleményében maga javasolta, hogy az Európai Tanácsnak 
át kell vennie a stratégia irányítását, és a stratégia megvalósítási folyamatában „utolsó 
láncszemből” a stratégia „első láncszemévé” kell válnia.38 Ez pedig a politikaalkotási 
módszerek szempontjából azt jelenti, hogy az Európa 2020 stratégia politikai koordiná-
ciós módjának egy „hibrid” változata jött létre. 
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A Gazdasági és Monetáris Unió gazdasági unió pillére
Az Európai Tanács hamar átvette a stratégiai vezető, politikai kezdeményező szerepet 
az Európai Unió gazdasági kormányzati rendszerének megreformálásában is, méghoz-
zá a 2010-es európai államadósság-válságra adott válaszkeresés során. A 2010-es euró-
pai államadósság-válság egyértelműen felhívta a figyelmet a Monetáris és Gazdasági 
Unió gazdasági unió részét érintő szabályozás problémáira. Mint ahogy azt már emlí-
tettük, a tagállamok a Van Rompuy által vezetett munkacsoport felállítását a 2010. már-
ciusi Európai Tanács-csúcsértekezleten kezdeményezték, mégpedig kettős céllal. Egy-
részt azért, hogy a munkacsoport dolgozza ki, miként lehetne megoldani a nagyobb 
fokú költségvetési fegyelem (vagyis a Stabilitási és növekedési paktum) céljainak betar-
tatását a tagállami kormányokkal. Másrészt, hogy dolgozzanak ki egy állandó, hosszú 
távon is használható válságkezelési mechanizmust (Európai stabilizációs mechaniz-
mus/European Stabilility Mechanism (ESM) névvel) az euróövezet országai részére, 
a monetáris unió stabilitásának megőrzése érdekében. Egy olyan mechanizmust, amely 
képes az euróövezetben keletkező pénzügyi zavarok (mint például a görög vagy az ír 
krízis) kezelésére, a bajba jutott országok megsegítésére. 

Ami a Van Rompuy-munkacsoport költségvetési fegyelemmel kapcsolatos felada-
tait illeti, a munkacsoport több javaslatot is kidolgozott mind erre, mind pedig ezzel 
összefüggésben az erőteljesebb gazdaságpolitikai koordináció érdekében. Ezeket a ja-
vaslatokat, mint ahogy azt már korábban említettük, jogszabályi formában az a hatos 
jogszabálycsomag tartalmazta, amelyet 2010 októberében hozott nyilvánosságra az  
Európai Bizottság, és végső elfogadása 2011 júniusában várható. Az intézkedési javas-
latok között szerepelt például, hogy a Stabilitási és növekedési paktum már meglévő 
keretein belül maradva, de annak megszegését súlyosabb szankciókkal büntetve ösztö-
nözzék a tagállamokat a költségvetési célkitűzések betartására. Szintén a Stabilitási 
és növekedési paktummal kapcsolatos javaslat volt, hogy a jövőben ne csak a költ-
ségvetési hiánycél túllépését büntessék, hanem (az amúgy a Stabilitási és növekedési 
paktumban eleve szereplő) államadósságcéljára is figyeljenek. Emellett a makrogazdasági 
egyensúlytalanságok megállapításának és kezelésének kérdésével kapcsolatosan azt is javasol-
ták, hogy kerüljön kidolgozásra egy olyan új makrogazdasági felügyeleti rendszer (egy 
makrogazdasági „eredménytábla” formájában), amely, a Stabilitási és növekedési paktum-
mal párhuzamosan létrehozandó jogi keretre épülve, kiszélesítené azon makrogazda-
sági mutatóknak a körét (például a fizetési mérleg nagyságának mutatójával), amelye-
ket az országokkal kapcsolatosan figyelemmel kísérnének, értékelnének. Amennyiben 
úgy ítélnék meg (az Európai Bizottság javaslatára a Tanács), hogy egy ország a „túlzott 
egyensúlyhiány” állapotában van, akkor (hasonlóan a „túlzott költségvetési hiánynál” 
alkalmazottakhoz), javaslatokat tehetnének a tagállam részére, hogy milyen gazda-
ságpolitikai intézkedések végrehajtása lenne célszerű nemzeti szinten az adott tagál-
lamban. Ha a tagállamok nem tennék meg a szükséges lépéseket a makrogazdasági 
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egyensúlytalanságaik kiigazítására, akkor elindítható lenne velük szemben az úgyne-
vezett „túlzott egyensúlyhiány eljárás” (hasonlóan a Stabilitási és növekedési paktum 
„túlzott költségvetési hiány eljárásához”). Az euróövezeti országok számára esetleg 
még szankciók kiszabására is sor kerülhetne, ha nem teszik meg a szükséges intézke-
déseket. Végül szintén a munkacsoport javaslata volt a már említett Európai szemeszter 
bevezetése, pontosabban annak időzítése.

Összességében tehát a Van Rompuy-munkacsoport Gazdasági és Monetáris Unió gaz-
dasági unió részének megerősítését célzó javaslatairól azt lehet mondani, hogy ezek az in-
tézkedések is egyértelműen megmaradtak a politikai koordináció módszerének alkalmazásánál. 
Szó sincs bennük semmi olyasmiről, hogy a Gazdasági és Monetáris Unió gazdasági 
unió részében is hasonló módszerekkel történne a politikaalkotás, mint a Gazdasági 
és Monetáris Unió monetáris unió részében, azaz a tradicionális közösségi módszer 
segítségével. Ami újdonság, az az, hogy míg – ahogy a korábbi fejezetekben már tár-
gyaltuk – a politikai koordináció gyengéje a kikényszeríthetőségében van, addig a Van 
Rompuy-munkacsoport javaslatai pont (megmaradva a politikai koordináció módsze-
rén belül) ezen a kikényszeríthetőségen próbálnak javítani: vagy azzal, hogy a renitens 
tagállamok – pénzügyi vagy jó hírnevet érintő – szankcionálhatóságát jobban lehetővé 
tevő javaslatokat dolgoztak ki, vagy azzal, hogy a jövőben megpróbálnak a nemzeti par-
lamenteken keresztül nagyobb nyomást gyakorolni a tagállamok kormányaira. Viszont 
ettől, jogi értelemben, a tagállamok számára ezek a javaslatok továbbra sem kötelező ér-
vényűek – azaz nem lesznek részesei a tagállamok jogrendjének, sem közvetlenül, mint 
a tradi cionális közösségi módszer használatának esetében, sem közvetve, mint az EU 
szabályzó módja esetében. Ilyen szempontból ezek a javaslatok is inkább az innovatív 
politikai koordinációs módszer alkalmazásának tekinthetők, de semmiképpen nem soro-
lódnak sem a tradicionális közösségi módszer, sem az EU szabályzó módja alá.

Végezetül, a teljesség igénye nélkül, még néhány további megjegyzés az európai in-
tegráció 2010-es gazdasági kormányzati reformjával kapcsolatosan. Egyrészt érdemes 
itt megemlíteni a Van Rompuy-munkacsoport már említett másik feladatát, az állandó 
válságkezelési mechanizmus kidolgozását. A görög és ír válság kapcsán már életbe lépett 
ideiglenes válságkezelési mechanizmus (az Európai pénzügyi stabilitási eszköz) is, va-
lamint a Van Rompuy-munkacsoport által javasolt állandó, 2013 közepétől várhatóan 
az előbbi helyébe lépő válságkezelési mechanizmus (az Európai stabilizációs mecha-
nizmus) is kormányközi szerződések alapján, kormányközi intézményként, azaz egy-
értelműen az intenzív kormányköziség módszere alatt jönnek létre.39 Másrészt a 2008-as 
gazdasági és pénzügyi válság hatására megszülető azon szabályzók, amelyek a pénz-
ügyi szolgáltatások piacát szabályozzák szigorúbban (alternatív befektetési alapok, hi-
telminősítők, származékos piacok szabályozása) az EU szabályzó módja alá tartoznak. 
Végül azok a javaslatok, amelyek arra vonatkoznak, hogy az Európai Unió közös költ-
ségvetését jobban fel kellene használni a gazdasági unió szabályai kikényszerítésének 
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növelésébe (akár a szankcionálás tekintetében, akár mint pozitív ösztönző eszközként), 
tulajdonképpen az EU elosztási, költségvetési módjának alkalmazását vonnák be jobban 
a gazdasági kormányzás által felhasznált eszközök körébe.

Az Euró Plusz paktum
2011 elején úgy nézett ki, hogy lényegében kialakult az Európai Unió új gazdasági 
kormányzati rendszere (stratégiai szinten mindenképpen). Ehhez képest 2011 márciu-
sára, az Euró Plusz paktum elfogadásával még inkább megerősítést nyert a Gazdasá-
gi és Monetáris Unió gazdasági unió pillére. Tulajdonképpen olyan mértékben, hogy 
az Európai Unió vezetői ezt követően már valódi gazdasági uniónak is értékelték a lét-
rejött gazdasági kormányzati rendszert. A következőkben röviden azt nézzük meg, 
hogy melyek az Euró Plusz paktum legfőbb elemei, és azok hogyan értékelhetők az ál-
talunk használt Wallace-modell alapján.

Az Euró Plusz paktum lényegében négy fő célkitűzést fogalmazott meg a paktumhoz 
csatlakozó tagállamok számára: versenyképességük fokozását, foglalkoztatási szintjük 
növelését, további lépések megtételét államháztartásuk fenntarthatósága érdekében, 
valamint pénzügyi stabilitásuk további megerősítését. Emellett a paktumban megjelent 
még az adópolitika koordinációjának kérdésköre is. A paktumban a négy fő célkitűzést 
tovább bontották, illetve értelmezték. 

A versenyképességgel kapcsolatos célkitűzés például azt takarta, hogy a paktumban részt 
vevő tagállamok egyrészt valamilyen módon biztosítsák, hogy a gazdaságukban a bé-
rek alakulása összhangban legyen a termelékenység alakulásával (például vizsgálják 
felül az országukban szokásos bérmegállapodási módszereket, alkufolyamatokat), 
másrészt szenteljenek nagyobb figyelmet azoknak az intézkedéseknek (például az egy-
séges belső piac további kiterjesztésére, az oktatási és kutatási-fejlesztési, innovációs 
rendszerek fejlesztésére), amelyek a gazdaságukban a termelékenység növekedéséhez 
vezethetnek. A versenyképességgel kapcsolatosan a paktumban alapvetően csak cé-
lokat (de számszerűsíthető célokat) határoztak meg, a célok elérése érdekében szük-
séges intézkedésekre csak javaslatokat tettek. A tagállamok maguk dönthetik el, hogy 
egyrészt célként mit vállalnak, másrészt hogy a vállalt célokat tagállami szinten mi-
ként érik el. A paktum versenyképességi célokra vonatkozó részében tehát alapvetően 
a politikai koordináció módszerét használják. Valójában eléggé hasonló tartalommal, mint 
ami már a Lisszaboni, majd az Európa 2020 stratégiánál is megjelent. Újdonságnak 
a termelékenységi, illetve a bérnövekedés termelékenységhez való viszonya mutató, 
azaz néhány mutató kiemelését, középpontba állítását tekinthetjük.

A foglalkoztatás növelésével kapcsolatosan célkitűzésnél is kiemeltek néhány mutatót: 
egyrészt a hosszú távú, valamint a fiatalokat érintő munkanélküliségi ráták alakulását, 
másrészt a foglalkoztatottsági ráta szerepét (az előbbi mutatókat nyilvánvalóan csök-
kenteniük, míg az utóbbit növelniük kell a tagállamoknak). A paktum foglalkoztatási 
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célkitűzésével kapcsolatosan is lényegében ugyanazt mondhatjuk, mint a versenyké-
pességi célkitűzésnél. Egyrészt maguk a kitűzött célkitűzések is ismerősök lehetnek 
már a Lisszaboni/Európa 2020 stratégia célkitűzései közül, másrész a felkínált intézke-
dések („flexicurity”, élethosszig tartó tanulás, az élőmunkát terelő adók csökkentése) 
is. Politikaalkotási módszerek szempontjából ez is egyértelműen a politikai koordináció 
módszerének használatát jelenti, néhány kiemelt célkitűzésre való koncentrálással.

A következő célkitűzés az államháztartási rendszerek fenntarthatóságának növelése volt. 
Ez a célkitűzés két területre összpontosított, egyik a nyugdíj-, egészségügyi- és egyéb 
szociális kiadások fenntarthatóságának kérdésköre, a másik pedig a nemzeti költségve-
tési szabályok kérdésköre. Az első területtel a Lisszaboni/Európa 2020 stratégia kapcsán 
szintén találkozhattunk már (javaslatként már régebben is szerepelt például a nyugdíj-
rendszerek megreformálása, az idősebbek nagyobb arányú foglalkoztatása). Itt is igaz, 
hogy a politikaalkotási módszerek szempontjából ez is politikai koordináció módszerének 
alkalmazását jelenti, de itt is jellemző a néhány konkrét mutatószámra való koncentrálás. 
A második terület, amelyre az államháztartási rendszerek fenntarthatóságával kapcso-
latos célkitűzés összpontosított, az a nemzeti költségvetési szabályok kérdésköre volt. 
Itt arról volt szó, hogy a paktumot aláíró tagállamok azt vállalták, hogy a Stabilitási 
és növekedési paktumban meghatározott költségvetési szabályokat valamilyen mó-
don a nemzeti jogukba, kellőképpen kötelező jelleggel bíró jogi eszköz segítségével 
(például az alkotmányukba vagy valamilyen kerettörvénybe) átültetik. Ez a megoldás 
az általunk vizsgált politikaalkotási módszerek szempontjából egy új, innovatív meg-
oldásnak számít. Tulajdonképpen a megoldás hasonlít az EU szabályzó módjára (ami-
kor közösségi szinten csak célokat fogalmaznak meg, de azt, hogy az adott célkitűzést 
a tagállamok miként valósítják meg a saját nemzeti jogukban, már a tagállamokra bíz-
zák). Viszont mégsem az, mivel az EU szabályzó módjának lényegi része a szabályok 
kikényszeríthetősége (azaz lényeges a folyamatban az Európai Bíróság szerepe), amely 
jellemző itt nem található meg. Itt ennek a célnak a megvalósítása a tagállamok részéről 
önként vállalt s nem szerződéses kötelezettség. Az Európai Bizottságnak van csak arra 
lehetősége, hogy a nemzeti szintű jogi aktus elfogadása előtt azt megtekinthesse, véle-
ményezhesse, de ennél többet nem tehet. Emiatt ez a megoldás is inkább csak a politikai 
koordináció módszere alá esik, de mindenképpen annak egy hibrid, innovatív módja, amely 
az EU szabályzó módjának néhány sajátosságát is magán viseli.

A negyedik célkitűzés a tagállamok pénzügyi stabilitásának további erősítését tartal-
mazta. Ez a célkitűzés a pénzügyi szertorral kapcsolatos szabályozással foglalkozik.  
Ez a terület az egységes belső piac szabályozásához tartozik, és így a tanulmányunk 
elemzési körén kívül esik, nem érinti sem az Európa 2020 stratégiát, sem pedig a Gaz-
dasági és Monetáris Unió gazdasági unió pillérét. De mint a belső piachoz tartozó terü-
let alapvetően az EU szabályzó módja alá tartozik, ezt erősíti. Végül a paktum tartalmaz 
megállapításokat az adópolitikai koordináció kérdéskörével kapcsolatosan is. Ez a terület 
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is hasonló okokból kívül esik a tanulmányunk fókuszán, mint az előbbi pont, azaz ez 
is az egységes belső piac szabályozásához kapcsolódó kérdéskör. Annyit viszont min-
denképpen érdemes megjegyezni, hogy bár ez a célkitűzés nem jelenti továbbra sem 
a tagállamok közvetlen adóztatásának bárminemű harmonizációját, azaz az EU sza-
bályzó módjának bevezetését ezen a területen, a megcélzott intézkedés, azaz a közös 
társasági adóalap kidolgozása, valamilyen szinten mindenképpen a politikai koordi-
náció bevezetését jelenti. A közös társasági adóalap kidolgozása így nem a közös célok 
meghatározásával, hanem ehelyett az átláthatóság és összehasonlíthatóság növelésével 
ösztönzi majd leginkább a tagállamokat arra, hogy idővel esetleg az egységesebb tár-
sasági adószint kialakításába is belefogjanak. Azaz azt is mondhatjuk, hogy itt is egy 
innovatív, hibrid politikai koordinációs módszer megjelenését figyelhetjük meg.

Egészében tekintve az Euró Plusz paktum kormányzati módszerét, maga a doku-
mentum is úgy értékelte annak tartalmát, hogy a paktum segítségével elérhető a pak-
tumhoz csatlakozó országok40 közötti gazdaságpolitikai koordináció „új minősége”. 
A paktum nem hoz létre új szerződéses kötelezettséget a csatlakozó tagállamok szá-
mára, hanem csak „iránymutató szabályokat” (lásd a fenti négy célkitűzést), amelyek 
betartására a csatlakozó tagállamok önként tesznek kötelezettségvállalásokat. Ezek 
az önkéntes kötelezettségvállalások az Európai Unió már meglévő gazdasági kormány-
zati rendszerének – azaz az Európa 2020 stratégia, az Európai szemeszter, az Integrált 
iránymutatások, a Stabilitási és növekedési paktum, valamint az új makrogazdasági 
egyensúlytalanságokat kezelő felügyeleti rendszer – eszközein keresztül realizálód-
nak. Az Euró Plusz paktum közös céljainak kijelölését, a tagállami konkrét kötelezett-
ségvállalásokat, illetve a kötelezettségvállalások évenkénti ellenőrzését a csatlakozó 
tagállamok államelnöki és kormányfői szinten teszik meg. Azaz az Euró Plusz paktum 
kormányzati rendszerével kapcsolatosan is hasonló következtetésre juthatunk, mint 
az Európa 2020 stratégia és a Gazdasági és Monetáris Unió gazdasági unió pillérének 
kormányzati rendszerével kapcsolatosan. Az Euró Plusz paktumra is a politikai koor-
dináció módszerének alkalmazása jellemző, viszont itt is, összességében nézve, a poli-
tikai koordinációs módszer hibridizálódásával találkozunk, mivel a politikai vezető szerep 
itt sem az Európai Bizottság, hanem a paktumban részt vevő tagállamok államelnöki 
és kormányfői szintjén került meghatározásra. 

*
Összefoglalva az eddigieket, azt lehet mondani, hogy az Európai Unió gazdasági 
kormányzásban alkalmazott politikaalkotási rendszere a 2010-es és a 2011-es év re-
formlépései következtében még diverzifikáltabbá, még összetettebbé vált. Emellett 
megfigyelhető, hogy a tanulmány harmadik fejezetében bemutatott, az Európai Unió 
politikaalkotási folyamatainak összegészére vonatkoztatott általános tendenciák ezen 
a politikai területen is visszaköszönnek. Érdemes észrevenni, hogy az Európai Unió 
gazdasági kormányzati rendszerében mind az öt politikaalkotási módszer vagy már 
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régóta jelen van (tradicionális közösségi módszer, EU szabályzó módja, politikai koor-
dináció módszere), vagy az új konkrét javaslatok (intenzív kormányköziség módszere), 
esetleg a kevésbé konkrét ötletek (EU elosztási módja) szintjén, de ma már biztosan 
valamilyen módon megjelenik. A gazdasági kormányzás területén is egyértelműen 
megfigyelhető a politikai koordináció módszerének egyre nagyobb mértékű haszná-
lata. Ezen a területen is igaz, hogy egy időben, egyszerre, egyre több politikaalkotási 
módszert kezdenek el használni a politikaalkotók. 

Végül az is látható, hogy az egyes politikaalkotási módszerek – a gazdasági kor-
mányzás esetében leginkább a politikai koordináció módszere – valóban „hibridizá-
lódnak”. Egy adott politikai módszernek a saját ideáltípusán belül új, innovatív jellegű, 
kísérletező megoldásváltozatai kerülnek kialakításra. A gazdasági kormányzatnál erre 
az egyik legjobb példa, amikor az Európa 2020 stratégia korábbi nyílt koordinációs 
módszerét úgy alakítják át, hogy a nyílt koordinációs módszer korábbi elemeit lénye-
gében megtartják, azaz maradnak a politikai koordináció módszerénél, de a straté-
giai vezető szerepet az Európai Tanács kezébe adják, így lényegében mégis kilépnek 
a politikai koordináció ideáltípusából. Hasonló hibrid politikai koordinációs módszer 
használatát figyelhetjük meg az Euró Plusz paktum kialakításánál is. Összességében 
nézve a 2010-es és 2011-es változtatásokat az Európai Unió gazdasági kormányzati 
rendszerében, azt mondhatjuk, hogy valóban jelentősen megerősödött az Európai Unió 
gazdaságpolitikai koordinációja, az Európai Unió gazdasági unió dimenziója. De ez 
egyértelműen a politikai koordináció (és az intenzív kormányköziség) módszerének új, 
innovatív típusú használatára támaszkodva történt meg, és nem a hagyományosan kö-
zösséginek tekintett politikaalkotási eszközök (a tradicionális közösségi módszer vagy 
az EU szabályzó módja) segítségével.
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Résumé

Policy-making methods in European integration and European economic 
governance

Helen Wallace has ranked as one of the leading scholars in the field since in the mid-
1970s, when she started to analyse policy-making processes in the European integra-
tion process. She and her colleagues have published their findings in a textbook which 
saw its sixth edition in 2010, titled “Policy-Making in the European Union”. Their find-
ings since the mid-1970s have demonstrated clearly that there is no a single model to 
describe the complexity and the diversity of the nature of the policy-making processes 
in European integration. Instead, there exist several different policy modes through 
which policy-making is achieved. Helen Wallace has identified five different policy 
making modes in contemporary European integration: firstly the traditional or classical 
community method; secondly the EU regulatory mode; thirdly the EU distributional 
mode; fourthly policy coordination; and finally intensive transgovernmentalism. How-
ever, these policy modes and methods are ideal types, the framework provides us with 
a useful tool to analyse the trends and alterations concerning policy-making in the EU. 
In this paper, in addition to the survey of the five policy modes and of recent trends in 
policy-making in the EU in general, the economic governance system in the EU is ana-
lysed through comparison with the five policy making methods. After analysing earlier 
and current trends in the governance of the Economic and Monetary Union (paying 
special regard to its “economic union” pillar) and of the Lisbon/Europe 2020 Strategy, 
it may be concluded that trends observed in the overall governance system in the EU 
are mirrored in the field of economic governance, too. In the system of the economic 
governance in the EU, all of the five policy modes are somehow present and the struc-
ture of the applied policy modes is becoming more and more complex and diverse. 
Moreover, the use of the policy coordination mode is becoming more prominent, espe-
cially in the reform measures responding to the challenges of the European sovereign 
debt crises of 2010. Finally, there is an interesting new phenomenon, both in the overall 
governance system and the in the field of the economic governance, which is described 
in the paper as “hybridization”. “Hybridization” means that the individual policy-
making modes are becoming more diverse and complex per se, resulting in experimen-
tal and innovative policy-making modes in the process of European integration.


