
2011. tél 3

Válság közben, elnökség után –
budapesti pillantás Európa közeljövőjére
Győri Enikő

„If you don’t know where you are going, every road will get you nowhere”
(Henry A. Kissinger)

Nincsenek irigylésre méltó helyzetben azok, akiknek stratégiát kell megfogal-
mazniuk, hacsak nem ülnek legalábbis Nicolas Sarkozy vagy Angela Merkel 
székében. Bár a hitelminősítők rezdülései – vagy rángásai – őket is egyre gyak-

rabban szorítják le a vezető napilapok címlapjáról. Ebben a helyzetben a legokosabb, 
amit tehetünk, ha bizonyos felismert és bevált igazságokhoz ragaszkodunk. Orbán 
Viktor miniszterelnök 2011. július 5-én így fogalmazott  az Európai Parlament plénuma 
előtt , amikor értékelte a magyar soros elnökséget: „Mint háborúban sokat szenvedett  
nemzet, mindig ki fogunk tartani az európai együtt működés, az európai egység esz-
ménye mellett ”. Ha valakinek világos eszményei vannak, akkor azok fényénél köny-
nyebben eligazodik a jelenlegihez hasonló, percenkénti útelágazások által tagolt, kusza 
helyzetben. De legalábbis nem ĳ ed meg tőle.

* * *

Az Európai Unió történetének – sokak szerint – legsúlyosabb válságát éli. Ahogy José 
Ángel Gurría, a Gazdasági Együtt működési és Fejlesztési Szervezet (OECD) főtitkára 
az uniós gazdasági és pénzügyminiszterek áprilisi, gödöllői informális ülésén találó-
an megfogalmazta, „az Európai Unió a globális egyensúlyhiányok mikrokozmosza”. A 2008 
őszén brutális erővel kirobbant pénzügyi krízis gazdasági recesszióba torkollott . Ami-
kor pedig már látni véltük a fényt az alagút végén, előbb – 2010 őszétől – az euróövezet 
perifériájára, aztán az utóbbi hónapokban már a valutaunió harmadik legnagyobb 
gazdaságára, Olaszországra is kiterjedt az államadósság-válság. 2011 novemberére az 
eurózóna magját alkotó országokat, Ausztriát, Belgiumot, Finnországot, Franciaor-
szágot és Hollandiát is „kóstolgatni” kezdték a pénzpiacok; láthatóan megrendült a 
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befektetőknek a közös európai pénzbe vetett  bizalma. Nem tabu többé az euróban jegyzett  gö-
rög államadósság egy részének elengedése és az euróövezet integritása. Az is világossá 
vált, hogy az euróövezetnek és az azon kívüli uniós országoknak egyaránt hosszan tar-
tó – szakértői előrejelzések és mértékadó politikusi nyilatkozatok szerint is akár egy év-
tizedig elnyúló – kilábalásra (megszorításokra és adósságlefaragásra) kell felkészülniük. 
Orbán Viktor miniszterelnök a magyar nagykövetek szeptemberi értekezletén maga is 
úgy fogalmazott , hogy a közös pénz, s vele az összeurópai gazdaság még egy évtizedig 
spekulációs támadásoknak lesz kitéve.

Tektonikus mozgásoknak lehetünk szemtanúi, amelyek hatására az EU nagy vívmá-
nyai, intézményei és integrációs alapelvei kérdőjeleződnek meg. A befelé fordulás, önzés 
és elkülönülés megannyi jelét tapasztalhatjuk a tagállamokban, miközben az integráció 
erősítésének, új területekre való kiterjesztésének a kényszerűsége is egyre érezhetőbb. 
Így aztán nem csoda, ha a válságból való kiútkeresés, az „átfogó válasz” keresése során 
a jó öreg közösségi módszert hátt érbe szorítják a kormányközi megoldási kísérletek.

A magyar Európa-politikának ebben a radikálisan és gyorsan változó, bizonytalan 
és az előrejelzéseket nehezítő környezetben kell időben felismernie Magyarország ér-
dekeit, majd megfelelően érvényesítenie őket azon a sajátos uniós érdekharmonizációs 
mechanizmuson keresztül, amelynek működésébe a 2011. első félévi soros magyar el-
nökség kivételes bepillantást engedett .

Érdemes átt ekinteni – a teljesség igénye nélkül – azokat a témákat, amelyek megha-
tározzák a közeljövő európai uniós napirendjét, és igyekszünk felvázolni a hozzájuk 
fűződő különös magyar érdekeket is.

Egy sikeres elnökség hozadékai

A soros elnökséget sokféle mérce alapján lehet értékelni. A szakmai eredményességet 
mindenekelőtt  azon szokták lemérni, hogy az adott  elnökség az elődjétől megörökölt 
jogalkotási és nem jogalkotási dossziékat mennyire hatékonyan tudja továbbvinni vagy 
esetleg lezárni. Ebből a szempontból Magyarországnak nem lehet oka a szégyenkezésre, az 
utóbbi évek egyik legsikeresebb elnöksége volt a miénk. Jelszavunk az „Erős Európa” 
volt, és az elnökség szerény eszközeivel hozzá is járultunk ahhoz, hogy Európa erősöd-
jön.

Néhány számadat önmagában is jól szemlélteti az elvégzett  munka dimenzióit: a 
magyar elnökség ideje alatt  összesen 103 jogalkotási és nem jogalkotási ügyet sikerült le-
zárni, ebből negyvenhármat az Európai Parlamentt el közös, rendes jogalkotási eljárás 
keretében (húszat első, hatot második és egyet harmadik olvasatban). Az elfogadott  
tanácsi és elnökségi következtetések száma pedig elérte a hatvanat. És akkor még 
nem is beszéltünk a történelmi léptékkel mérve a leginkább maradandónak tűnő ered-
ményünkről, a Horvátországgal folytatott  csatlakozási tárgyalások lezárásáról, vagy a 
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pénzügyi és gazdasági válságra adott  átfogó uniós válasz részét képező, úgynevezett  
hatos jogszabálycsomag tanácsi és intézményközi tárgyalásainak, valamint az első eu-
rópai szemeszternek a levezényléséről. A Külügyminisztériumban, a szaktárcáknál és 
a brüsszeli Állandó Képviseleten dolgozó elnökségi stáb méltán lehet büszke erre a 
teljesítményre.

Álltuk a sarat az elnökségi félév során bekövetkezett  váratlan események kapcsán is, 
amelyekből igazán nem volt hiány 2011 első hat hónapjában: az eurózóna súlyosbodó 
válsága, a pénzügyi és gazdasági krízis utóhatásai, az arab tavasz eseményei, valamint 
a Japánban történt atombaleset ugyanúgy gyors cselekvést és határozott ságot követel-
tek, mint a kólĳ árvány kitörése. Az elnökségi felkészülés során fi gyelembe vett ük, hogy 
minden korábbi elnökség szembekerült valamilyen válsághelyzett el. Ezért rugalmas 
struktúrával és munkaszervezéssel készültünk az előre nem tervezhető fejlemények 
kezelésére.

Dolgunkat egyszerre könnyített e és nehezített e meg az a körülmény, hogy a lissza-
boni szerződés hatályba lépése miatt  az elnökség szerepe minimálisra csökkent a közös 
kül- és biztonságpolitikában. Megkönnyített e, mert az Unió külügyi és biztonságpoli-
tikai főképviselője ezen a kényes területen átvett e az elnökségtől a korábban ráháruló 
feladatok oroszlánrészét; de meg is nehezített e, mert nem volt még kellőképpen kiforrott  
gyakorlata a két intézmény együtt működésének: rögtönözve kellett  eldönteni, hogy mi-
kor van szükség az elnökség beavatkozására, és mikor nincs. A Brüsszelből és a tag-
állami fővárosokból érkező visszajelzések arra engednek következtetni, hogy sikerült 
valamiféle egyensúlyt találni.

Az elnökségi munka eredményességének van egy harmadik fokmérője is: az, hogy 
mennyire tudja elismertetni, észrevetetni magát az elnökséget adó tagállam, meddig 
tart ki az elnökségi stafétabot átadása után az EU bonyolult döntéshozatali mechaniz-
musának középpontjában szerzett  kollektív ismeret és jártasság, a kialakult kapcsolati tőke, 
az elnökséget megillető megkülönböztetett  fi gyelem és bizalom. Ebben az értelemben az 
előtt ünk álló hetekben, hónapokban derül majd ki, hogy mennyire tudja kamatoztatni 
az elnökség alatt  felhalmozódott  tudást és know how-t a magyar EU-diplomácia. Az 
máris elmondható, hogy a magyar közigazgatásban érezhető az elnökségi munka hatá-
sa, szélesedett  a tisztviselők látóköre, jobban érzik, értik az EU működését, ami segít a 
döntési folyamatok befolyásolásában, a magyar érdekek érvényesítésében.

A fő gazdaságpolitikai kihívás az euró megmentése

Európában ma minden egyéb témát hátt érbe szorít az euróövezet válsága, amely olyan 
mély és sokrétű, hogy egy-egy soros vagy éppen rendkívüli csúcsértekezleten nem lehet 
megoldani a felhalmozódott  problémákat, még ha a közvélemény és a piaci szereplők 
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minduntalan ezt remélik is. Ugyanakkor kár lenne tagadni, hogy az EU „békeidőben” 
is szükségszerűen lassú és körülményes döntéshozatali rendszere nem tudja tartani a lépést 
a pánikszerű piaci mozgásokkal. Az utóbbi két évben az állam- és kormányfők csak 
rövid távú döntéseket voltak képesek hozni, és minden újabb elfogadott  intézkedés-
csomag már néhány nap vagy hét elteltével elégtelennek bizonyult a piacok számára. 
Amikor olyan, alapvetően a világ élvonalába tartozó, hatalmas ipari és exportpotenci-
állal rendelkező tagállamok, mint Olaszország, azzal a veszéllyel szembesülnek, hogy 
állampapírjaikat nem, vagy csak irreálisan magas hozamok mellett  tudják a pénzpiaco-
kon értékesíteni, amikor a hitelminősítők által kiadott  osztályzatok a napilapok tizedik 
oldaláról a címlapra kerülnek, akkor az a kérdés is felmerül, vajon a kormányok és az 
uniós intézmények hogyan vehetnék tőlük vissza a kormányzást.

Magyarország a csatlakozáskor kötelezett séget vállalt arra, hogy az előírt feltételek 
teljesítése esetén átt ér a közös valuta használatára. Ezért az eurózóna válságának hatékony 
kezelése hazánk számára is létkérdés. Az egymást követő EU-csúcsok azonban továbbra 
is megválaszolatlanul hagyták azt az alapvető dilemmát, hogy hol van az egyensúly 
egyfelől a költségvetési fegyelem, az adósság- és defi citcsökkentés, másfelől pedig a 
munkahelyteremtő növekedés ösztönzése között . Visszaeső gazdasági teljesítmé-
nyével, romló versenyképességével és öregedő népességével Európa menthetetlenül 
lemarad és erőtlenné válik nemcsak hagyományos vetélytársaival, az Egyesült Álla-
mokkal és Japánnal, hanem a globalizált világgazdaság feltörekvő új csillagaival, a 
BRIC-országokkal szemben is. Nem csupán az EU nemzetközi gazdasági, pénzügyi és 
kereskedelmi súlya a tét: a demokrácia és az emberi jogok primátusán nyugvó európai 
modell világpolitikai befolyása forog kockán. (A felsorolásban különös helyet foglal 
el az Egyesült Államok: mutatói sem makrogazdasági, sem reálgazdasági tekintetben 
nem jobbak, hanem inkább gyengébbek az EU-, s különösen az eurózóna adatainál. 
Dollárválságról ugyanakkor senkinek nem jut eszébe beszélni, jóllehet az euró–dollár 
árfolyam alakulása egymagában is a közös európai valuta sikerét bizonyítja.)

A magyar külpolitika egyik fő törekvése az Unió egységének a megőrzése. Magyarország 
elvárja az alapszerződések tiszteletben tartását és a közösségi módszer előnyben része-
sítését a kormányközi megoldásokkal szemben. Szorgalmazza, hogy az euróövezet bel-
ső ügyei maradjanak átláthatóak a közös valutát nem használó tagállamok számára is, és 
az eurózóna döntéseibe a kívülállók is legyenek beavatva.

Az Európai Tanács 2011. december 8–9-i ülése e tekintetben drámai fejleményekkel 
szolgált, amelyek alapjaiban nem, de egyes fontos részleteiben a magyar uniós politikát 
is a felülvizsgálat kényszere elé állított ák. Franciaország és Németország ugyanis újabb 
szerződésmódosítást javasolt. A cél az eurózóna megerősítése, az integráció elmélyítése 
és kiterjesztése újabb területekre, beleértve további, szinte automatikus szankciók lehe-
tőségét a szabályok ellen vétőkkel szemben. (Az automatizmus lényege: az ajánlásokat 
nem teljesítő tagállamok ellen három százalékot meghaladó költségvetési defi cit esetén 
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az Európai Bizott ság mérlegelés nélkül javasolja a „korrekciós” intézkedést, amit csak 
a Tanács – a tagállamok – minősített  többsége állíthat meg.) Az eljárásra kiterjed majd 
az Európai Bíróság hatásköre: a tagállamok éves költségvetéseit előzetes eljárásban kell 
jóváhagyatni a Bizott sággal és a Tanáccsal, végső soron a Bírósággal ellenőriztetni ab-
ból a szempontból, hogy vajon megfelel-e a kiegyensúlyozott  költségvetésre törekvés 
aranyszabályának. (A strukturális hiány legfeljebb fél százalék lehet.) Az eurózónához 
tartozó tagállamok szerződésben vállalják az adósságplafonra vonatkozó „aranysza-
bály” alkotmányos rögzítését is. (Magyarország önként, az elsők között  foglalta saját 
alkotmányába, még 2010-ben.)

Az EU két legerősebb tagállama világossá tett e: amennyiben huszonhetes körben 
meghiúsulna a szerződésmódosítás, úgy kész az eurózónához tartozó tagállamokkal 
kormányközi alapon megállapodni, s az így létrejövő szerződést – a korábbi schenge-
ni szerződés mintájára – csatlakozásra nyitott á tenni a többi tagállam számára, hogy 
később beemelhető legyen az uniós keretbe. Az Európai Tanács említett  ülésén azután 
eldőlt: az Egyesült Királyság megvétózta a lisszaboni szerződés módosítását, így ma-
radt a „17+” megoldás, egyelőre kormányközi keretben. Miután azonban a kormányközi 
egyezmény olyan szoros, közös felügyelet alá vonná a tagállamok költségvetési politi-
káját, amely a szuverenitás további átruházásával vagy korlátozásával egyenértékű, az 
eurózónán kívüli kilenc tagállam kormányának – az eleve kívül maradó brit kivételé-
vel – a csatlakozáshoz parlamenti jóváhagyást kell kérnie. Rengeteg a tisztázásra váró 
kérdés, de a vita jelenlegi állása szerint a fi skális unió felé mutató új szabályok csak 
a közös valutát használó tagállamokra terjednének ki, tehát hazánkat sem mostantól, 
hanem csak az eurózónához való csatlakozás pillanatától köteleznék. Így továbbra is 
érvényben marad az euró bevezetésére vonatkozó magyar stratégiai cél, de erről a vég-
ső döntés az Országgyűlés kezében van. Bizonyos értelemben nagyobb kockázatot rejt, 
hogy vajon az EU-17 egységesen felsorakozik-e majd az új szerződés mellett , amikor a 
részletek tárgyalására kerül sor. Amennyiben nem sikerülne egyben tartani és ezeknek 
az elképzeléseknek megnyerni legalább ezt a kört, úgy az euróválság újabb centrifugá-
lis impulzusoknak teheti ki az Uniót.

Mindezzel párhuzamosan megóvandónak tartjuk az egységes belső piacot és a 
hagyományos közös politikákat, mert a pénzügyek viharában ezek képviselik a vi-
szonylagos állandóságot. A fi skális unióra, de legalábbis koordinációra irányuló 
Merkel–Sarkozy-javaslat kivitelezése ugyanis valószínűleg mind politikailag, mind in-
tézményileg megterhelő folyamat lesz. Magyarország ennek ellenére partner marad, 
mert mindenképpen el kell kerülnie a perifériára sodródást (a nyugati peremvidék 
messze van és már foglalt). A tárgyalóasztalnál tehát huszonhat ország – köztük Ma-
gyarország – foglal majd helyet december közepétől, s hallathatja a hangját a monetáris 
unió játékszabályainak véglegesítése során.
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Új költségvetési csata

Az Európai Bizott ság 2011. június 29-i közleményében hozta nyilvánosságra a 2014-ben 
induló többéves pénzügyi keretről (Multiannual Financial Framework, MFF) szóló javas-
latait. Az újabb költségvetési csata megkezdődött . Így vagy úgy, de – eltekintve a szer-
ződésmódosításról és az euróválságról folyó vitától – az előtt ünk álló bő egy évben az 
Európai Unióban ez uralja majd a politikai diskurzust.

Az MFF körüli összetett , sokszereplős alkufolyamat soha sem volt sétagalopp, de a 
mostani súlyos gazdasági és pénzügyi válság, az adósságteher mérséklését célzó tagál-
lami megszorítások közepett e ezútt al még nehezebbnek látszik a nett ó befi zetői és a nett ó 
kedvezményezett i pozícióban lévő tagállamok szétt artó érdekeinek összehangolása. Új 
tagállamként 2004–2005-ben már közvetlenül is tapasztalhatt uk, milyen kemény tag-
állam- és intézményközi érdekharcokban születik meg a többéves keretköltségvetés. 
Az MFF-vita általános kontextusa most, ha lehet, még kedvezőtlenebb: hiába bővültek 
a lisszaboni szerződés hatályba lépésével az EU feladatai, ha a kormányok odahaza 
népszerűtlen takarékossági intézkedéseket kénytelenek bevezetni. Miért lennének nagy-
lelkűek és bőkezűek, amikor az uniós büdzséről van szó?

A kérdésfeltevés persze nem kis csúsztatást tartalmaz. Az integráció lényegéhez tar-
tozik, hogy olyan területekre terjedjen ki, amelyeken a közös hatáskör, a közös cselek-
vés jobb eredményekre vezet, mint ugyanaz nemzeti keretben. Ha ezt a tagállamok 
egyszer belátt ák, amikor a lisszaboni szerződésben megnövelték az Unió hatásköreit, 
akkor logikus lenne levonni ennek következményeit a közös költségvetés növelésével 
is. Az európai hozzáadott  érték ugyanis költséghatékonyságot is jelent. A nett ó befi zető 
tagállamok a – részben általuk gerjesztett  – euroszkepszis légkörében mindezt azonban 
nem vállalják. Sőt, kilenc tagállam jelezte, hogy a brutt ó nemzeti jövedelem (GNI) egy 
százalékában maximálná a közös kiadásokat.

Magyarország, mindezeket fi gyelembe véve, a költségvetés főösszegét tekintve reális 
kiindulópontnak tartja az Európai Bizott ság előterjesztését. (A bizott sági javaslat 2011-es 
áron – az MFF-en kívüli tételekkel együtt  – 1.083,316 milliárd euró kiadással számol, 
míg az előző pénzügyi keret főösszege 2011-es áron 1.119,703 milliárd euró volt.) De ha a 
torta nem lehet nagyobb, és mégis több felé kell osztani, akkor az csak az egyes kiadások 
átrendeződése árán lehetséges. Az új vagy megerősített  uniós politikák – mint az ener-
gia-, a közös kül- és biztonságpolitika – is jelentkeznek a maguk szeletéért. A verseny-
képesség növelése mint vezérelv, vagy az Európa 2020 stratégia szintén változtatásokat 
indokol. Nos, a Bizott ság a két „leghagyományosabb” közös politikában, a kohéziós 
politikában és a közös agrárpolitikában találta meg azt a forrás, ahonnan el lehet venni, 
vagyis ezek allokációjának csökkentését javasolta, miközben szinte minden más terület 
támogatásának a mértéke változatlan maradna vagy növekedne. Ez az elérhető közös-
ségi források szempontjából rendkívül kedvezőtlen helyzetbe hozza Magyarországot.
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Nem árulunk zsákbamacskát. Az Általános Ügyek Tanácsának november 15-i ülé-
sén Martonyi János külügyminiszter ismertett e partnerei előtt  a „kohézió barátai” tag-
állami csoport és Magyarország álláspontját. Az érintett  országok egyetértenek abban, 
hogy a kohéziós politika erős, integrált fejlesztési eszköz, amelyet a jelenlegihez hasonló 
szinten kell fi nanszírozni. Úgy vélik, hogy a kohéziós politika nem avult el, nagy jelen-
tősége van az Európa 2020 stratégia céljainak megvalósításában, a hatékonyságát pedig 
a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez való hozzájárulása alapján kell megítélni.

A kohéziós forrásokat a kevésbé fejlett  régiókra kell összpontosítani, egyszerűbbé és rugal-
masabbá kell tenni a forrásfelhasználás szabályait. Tisztességesen és kiegyensúlyozott an 
kell alkalmazni az úgynevezett  strukturális makrogazdasági feltételesség (kondicionalitás) 
elvét, amely a fi nanszírozást teljes egészében összekötné a szakpolitikák terén tett , a 
nemzeti reformprogramokban lefektetett  célkitűzésekkel, így a központi kormányza-
tok sikertelen költségvetési politikájáért a regionális és helyi kedvezményezett eket bün-
tetnék a kohéziós források felfüggesztésével.

Az Európai Bizott ság, sajátos módon, a kohéziós forrásokat különböző mechaniz-
musok révén a fejlett ebb térségekbe csoportosítaná át, a kevésbé fejlett  régiók rovására. 
Nyilván abból a megfontolásból tenné ezt, hogy fenntartsa az eff ajta régiókkal rendel-
kező tagállamok (pl. Spanyolország) érdekeltségét a kohéziós politikáért folytatott  küz-
delemben. A magyar álláspont szerint viszont ez az átcsoportosítás ellentétes a kohéziós 
politika alapelveivel. Így ugyanis éppen azoktól a tagállamoktól vonnának el támogatást, 
amelyek a leginkább rászorulnak.

Az eddig felvetett  problémák a kohézió mind a tizennégy „barátját” sújtják, bár el-
térő mértékben. Van azonban egy specifi kus magyar ügy is. A bizott sági javaslat a ko-
héziós jutt atásokra jogosult tagállamoknak átadható „borítékot” a GDP-jük 2,5 százalé-
kában maximálja (capping). Teszi ezt azért, mert az allokációkat meghatározó bonyolult, 
ún. berlini képlet korlátozásmentes alkalmazása esetén a kifi zetések irreális mértékben 
megterhelnék a közös büdzsét, amit a nett ó befi zetők biztosan nem vállalnának. Vala-
milyen regressziót tehát indokolt a rendszer részévé tenni. Mivel azonban a magyar 
GDP-adatok és előrejelzések (amelyek egyébként a valóban kiábrándító 2008–2009-es 
számok projekcióin alapulnak) gyengék, ezért a fenti tényezők együtt hatása révén a 
magyar kohéziós allokáció az előző pénzügyi időszakhoz képest mintegy húsz szá-
zalékkal csökkenne, ami számszerűsítve mintegy ötmilliárd eurónak felel meg. Az 
Általános Ügyek Tanácsában Martonyi János hangsúlyozta: Magyarország számára 
ez politikailag elfogadhatatlan. Az Európai Bizott ság úgy orvosolná a magyar problémát, 
hogy egy későbbi felülvizsgálat keretében lehetőséget teremtene a hazánknak allokált 
források kiigazítására, amennyiben az ország tényleges növekedési adatai indokolnák. 
Janusz Lewandowski költségvetési tervezésért felelős biztos még azzal is érvelt – nyilvá-
nosság előtt  –, hogy a most futó pénzügyi ciklusban Magyarország az előrejelzések-
hez képest alulteljesített , mégsem vontak el tőle kohéziós forrásokat. Mintha azt üzente 
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volna, hogy idáig jobban jártunk, viseljük tehát el, hogy a következő hét évben kicsit többet 
veszítünk majd.

A legfőbb érvünk, hogy az, amit az Európai Bizott ság javasol, szembemegy a szolida-
ritással és a versenyképességgel. Az erős kohéziós politika megfelelő eszköz arra, hogy a 
regionális egyenlőtlenségek mérséklésével fokozzuk a tagállamok belső versenyképes-
ségét – márpedig e nélkül külső versenyképesség sincs. Szolidaritás és versenyképesség 
szervesen összefügg. Arra mindenesetre már most emlékeztetjük partnereinket, hogy 
a közös költségvetés elfogadásához egyhangúság kell. A megoldás talán valamilyen 
kompenzációs mechanizmus lesz majd, amely veszteségeinket elfogadható mértékűvé 
faragja.

Máris jól érzékelhető tehát, hogy az egyezkedés első szakaszában meglehetősen távol 
állnak egymástól az induló álláspontok, bár az MFF-ről szóló tárgyalások épp csak 
elkezdődtek. Az, hogy a kohéziós politika átalakításának bizott sági terve aránytalan 
hátrányba hozza Magyarországot, taktikailag is nehéz helyzetbe hoz bennünket, mert a tár-
gyalások haladásával egyre nehezebb lesz szövetségeseket találni és koalíciót építeni. 
Elemi érdekünk, hogy amíg csak lehet, a „kohézió barátai” csoport egységesen lépjen fel, 
és érdekeinket igyekezzünk maximálisan összehangolni a visegrádi együtt működés 
országaival is. A következő időszakban talán ez a legnagyobb kihívás, amely az uniós 
diplomáciánk előtt  áll. (A szerződésmódosításra és az euróövezet jövőjére lényegesen 
kisebb ráhatásunk van.)

Bővítési politika, Nyugat-Balkán

Nem lehet elégszer elismételni, hogy az Európai Unió bővítési politikája sikertörténet. 
Az európai integráció összehangolt és következetes mélyítését rendre újabb és újabb 
bővítés kísérte. Magyarország nemcsak 2011-es soros elnöki szerepében volt elkötele-
zett  a folyamat továbbvitele mellett , de tagállamként is az marad. Azon vagyunk, hogy 
az EU kapui továbbra is nyitva legyenek azon európai országok előtt , amelyek osztják és 
képviselik az Unió értékeit, készek és képesek az uniós vívmányok átvételére és alkal-
mazására. A gazdasági és pénzügyi válság közepett e, amikor lámpással keressük a 
gazdasági növekedés forrásait, még fontosabb hangsúlyozni, hogy a bővítés hozzájárul 
az EU versenyképességének javításához.

Radosław (Radek) Sikorski lengyel külügyminiszter november 28-án, Berlinben 
mondott  beszéde jól megvilágított a a bővítésben rejlő, már bizonyított  potenciált: Francia-
ország exportja a tíz új tagállamba 1993-tól napjainkig 2,7 milliárd euróról 16 milliárd-
ra, Németországé 15 milliárdról 95 milliárdra nőtt . Az EU-15-ök és az EU-10-ek között i 
kereskedelmi forgalom volumene 222 milliárd euró volt 2010-ben, szemben az 1995. évi 
51 milliárddal. Néhány munkahelyet bizonyára eltartanak ezek a számok – ironizált a 
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lengyel külügyminiszter, és nincs okunk feltételezni, hogy a vákuumveszélyes Nyugat-
Balkán felé történő további bővülés ne hozna hasonló dinamikájú gazdasági bővülést.

A következő hónapok bővítési menetrendjét az Európai Bizott ság 2011. október 12-én 
megjelent bővítési csomagja, illetve annak tanácsi értékelése határozza meg. Komoly 
eredménynek és a bővítési folyamat értékének tartjuk, hogy a Bizott ság szinte vala-
mennyi csatlakozni kívánó ország esetében haladásról számolt be. Üdvözöltük, hogy 
a Bizott ság kiemelt fi gyelmet fordított  a regionális együtt működésre, és – új megközelítést 
alkalmazva – már az integrációs folyamat korai szakaszában napirendre tűzi a jogálla-
misággal kapcsolatos kérdéseket.

A magyar elnökség munkájának megkoronázásaként 2011. decemberben ünnepélye-
sen aláírjuk Horvátország csatlakozási szerződését. Az esemény biztató üzenetet hor-
doz magában az egész Nyugat-Balkán számára, és a magyar diplomácia bízik abban, hogy 
Horvátország csatlakozása általában is lendületet ad a bővítési folyamatnak.

A csatlakozási tárgyalások várható megkezdése Montenegróval és a Szerbia tagjelöl-
ti státusának megadásáról szóló döntés is visszaigazolhatja a nyugat-balkáni országok 
integrációs törekvéseit.

Magyarország következetes támogatója Szerbia uniós integrációjának, ezért a ma-
gyar diplomácia súlyos választás elé került, amikor szeptemberben a szerb parlament 
olyan vagyon-visszaszármaztatási és kárpótlási törvényt fogadott  el, amely a kollektív 
bűnösség atavisztikus elve alapján kizárta volna a kárpótlásból a Jugoszláviát a máso-
dik világháború idején megszálló fegyveres erők tagjait és leszármazóikat. Miután a 
magyar kormány határozott an kifogást emelt, Belgrád újabb törvénymódosítással ren-
dezte a kérdést. Így az Európai Tanács december 9-i ülésén Magyarország nem fogja 
ellenezni a tagjelölti státusz megadását, de a koszovói események megakaszthatják a 
folyamatot.

Megóvni a schengeni vívmányokat

A magyar elnökség alatt  kiemelt témává lépett  elő a „schengeni kormányzás” reformja, 
noha az Európai Bizottság csak 2011. szeptember 16-án terjesztette be javaslatát. 
A tervezett  változtatások lényege, hogy a FRONTEX nagyobb szerepet kapna a schen-
geni értékelések rendszerében, illetve lehetővé válna a belső határellenőrzések visszaállítá-
sa, ha valamely tagállam nem tesz eleget külsőhatár-ellenőrzési kötelezett ségének, vagy 
a külső határ valamely szakasza külső események következtében váratlan és súlyos 
nyomás alá kerül.

Mivel a schengeni rendszer reformja kiemelkedő nemzetpolitikai érdeket is érint, a ma-
gyar elnökség megkülönböztetett  fi gyelmet fordított  a kérdésre: 2011 májusában a Bi-
zott ság átfogó migrációs közleményt adott  ki, amelynek egyik fontos eleme a schengeni 
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rendszer megerősítése. Az elképzelések megvitatására az elnökség májusban rendkívü-
li tanácsülést hívott  össze, a Belügyi Tanács pedig júniusi ülésén tanácsi következteté-
seket fogadott  el. Ily módon sikerült rögzíteni néhány olyan alapelvet, amellyel minden 
tagállam azonosulni tud. Ez utóbbiak közül kiemelkedik, hogy a személyek schengeni 
övezeten belüli szabad mozgásának a vívmányát mindenképpen meg kell őrizni.

A javaslatcsomag legvitatott abb eleme maga a határellenőrzés visszaállítására vo-
natkozó eljárás. A magyar álláspont e tekintetben egyértelmű: a belső határok vissza-
állítása csak végső lehetőség lehet, előre meghatározott , világos kritériumok alapján. Ami a 
döntési eljárást illeti, Magyarország szerint a közrenddel kapcsolatos kérdéseknek, így 
a határellenőrzés visszaállításáról szóló döntésnek is tagállami hatáskörben kell ma-
radnia, ám az egyoldalú tagállami intézkedések kiküszöbölése érdekében garanciák-
ra is szükség van. A Bizott ság javaslatában főszabályként saját magának vindikálná a 
döntés jogát, ami több tagállam szerint is sérti nemzeti szuverenitásukat; más országok 
viszont úgy vélik, a Bizott ság szerepének erősítése alkalmas lehetne arra, hogy meg-
akadályozza az esetleges szélsőséges tagállami lépéseket. A Bizott ság és a tagállamok 
között i vitában az álláspontok vélhetően közeledni fognak egymáshoz; Magyarország 
kiegyensúlyozott  kompromisszum elfogadásában érdekelt.

A schengeni reform témája több ponton is óhatatlanul összekapcsolódik Bulgária és 
Románia csatlakozásának kérdésével. A magyar elnökség egyik komoly eredménye, hogy 
a tagállamok a Belügyi Tanács 2011. június 9-i ülésén kimondták, Románia és Bulgá-
ria megfelelően felkészült a schengeni vívmányok teljes körű alkalmazására, így vala-
mennyi szükséges technikai előfeltétel teljesült a határellenőrzések megszüntetéséről szóló 
tanácsi határozat meghozatalához. A schengeni övezet bővítését a konzultációs joggal 
rendelkező Európai Parlament is támogatt a, azaz a magyar elnökséget követő időszak-
ra már csak a legutolsó lépés, a két ország teljes jogú tagsága időpontjának meghatáro-
zása maradt. Ehhez viszont konszenzusos politikai döntés kell, amit meghiúsított  előbb 
Németország és Franciaország, majd Finnország és Hollandia ellenkezése. Az említett  
tagállamok ugyanis a szerződésekben, illetve az uniós jogban már rögzített  és a két 
tagállam által teljesített  értékelési feltételekhez olyan területeket kapcsoltak, amelyeken 
a két jelölt a csatlakozás után is utólagos „megfi gyelés” alatt  áll.

A magyar diplomácia mindent elkövet, hogy támogatást nyújtson a lengyel elnök-
ségnek ebben a kényes ügyben, amelyben – mint cseppben a tenger – visszatükröződik az 
EU egyik legnagyobb aktuális dilemmája: lehet-e prosperáló és a globális összefüggés-
ben is befolyásos a közösség, ha nem érvényesül benne maradéktalanul a szolidaritás 
alapelve?
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Az egységes piac mint kitörési pont

Terjedelmi okok miatt  nem térhetünk ki minden olyan ügyre, amely az elnökségi idő-
szakot követően prioritást élvez a magyar EU-diplomáciában, mint például az ener-
giapolitika, a pénzügyi szolgáltatási dosszié, a közlekedési és a távközlési politika, a 
családpolitika és a népesedés, a környezetvédelem és az éghajlatváltozás témaköre. 
Mindenképp érdemes azonban néhány szót ejteni az egységes belső piac erősítéséről, 
valamint a kis- és középvállalkozások helyzetének javításáról, hiszen ez különöskép-
pen felértékelődik most, amikor az európai döntéshozók lázasan keresik a válságból ki-
vezető utat.

Az egységes európai belső piac az európai gazdasági integráció egyik sarokköve 
és mindig is a közös növekedés legfőbb motorja volt. Ma Európa egészének segíthet 
átvészelni a pénzügyi és gazdasági válság megrázkódtatásait, hiszen az általános taka-
rékoskodás közepett e a kormányoknak az egységes piacon kívül alig van más eszközük a 
gazdasági növekedés serkentésére.

A magyar elnökség jelentős eredményeket ért el ezen a téren. A Bizott ság 2011. április 
13-án jelentett e meg „Egységes piaci intézkedéscsomag” (Single Market Act) című közle-
ményét, amely meghatározza a belső piac továbbfejlesztése szempontjából legfontosabb 
tizenkét kulcsintézkedést. A Versenyképességi Tanács a 2011. május 30-i ülésén tanácsi 
következtetéseket fogadott  el, amelyben a tagállamok megfogalmazták a csomaggal 
kapcsolatos álláspontjukat, és vállalták, hogy 2012 végéig megállapodnak a belső piac 
megújítását célzó legfontosabb konkrét intézkedésekről, jogalkotási javaslatokról. Ezek 
egy része, mindenekelőtt  a szabadalmi csomag, a lengyel elnökség alatt  terítékre kerül.

Magyarország az egységes szabadalmi oltalom megvalósítására irányuló, megerősí-
tett  együtt működés tagjaként támogatja a szabadalmi dosszié mihamarabbi lezárását, annál 
is inkább, mivel a jelenlegi kompromisszumos szövegtervezetek összeállítása a magyar 
elnökség erőfeszítéseinek eredménye volt. A célunk az, hogy az egységes európai sza-
badalmak rendszere Magyarország számára a lehető legkedvezőbb feltételekkel lépjen mű-
ködésbe, különös tekintett el a fenntartási díjak mértékére és felosztására.

Soros elnökségként nagy hangsúlyt fektett ünk az adminisztratív terhek csökkentésének 
uniós programjára is. Az uniós állam-, illetve kormányfők a Bizott ság javaslatára 2007 
márciusában vállalták azt, hogy 2012-ig uniós szinten huszonöt százalékkal mérsékelik 
az adminisztratív terheket, amihez kapcsolódóan tagállamonként nemzeti célkitűzé-
seket kellett  megfogalmazni. Magyarország – több tagállamhoz hasonlóan – szintén 
huszonöt százalékban határozta meg nemzeti célját.

Törekvéseink jott ányit sem változtak az elnökséget követően. Az Unió tagállamainak 
a pénzügyi és fi skális stabilitás megteremtése közben nem szabad megfeledkezniük a 
gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés beindításának a feltételeiről sem. Ennek pedig 
kulcseleme a szabályozás egyszerűsítése, ami főként a recesszió által leginkább sújtott  
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kkv-kat jutt athatja lélegzethez. Az uniós és tagállami jogalkotás minőségének javítása 
ráadásul szinte pénzbe sem kerül. Ugyanez mondható el a magyar elnökség alatt  felül-
vizsgált Kisvállalkozói intézkedéscsomagról (Small Business Act), amely az intelligens 
szabályozás megvalósítását, a kkv-k fi nanszírozását, a piacra jutásukkal kapcsolatos 
széles körű intézkedéseket, a kkv-k erőforrás-hatékony gazdasághoz való hozzájárulá-
sát és a vállalkozói szellem, a munkahelyteremtés és a befogadó növekedés elősegítését 
állított a középpontba. A Kisvállalkozói intézkedéscsomag felülvizsgálatában felvázolt 
célok egybecsengenek a magyar kkv-politika céljaival.

Az EU nem csak a pénzről szól

A magyar Európa-politika fő csapásirányainak ismertetését pénzkérdésekkel fejeztük be. 
Olyan időket élünk, amikor a pénzügyi és gazdasági válság, a megszorítások, a költ-
ségvetési alkudozás kapcsán folyton-folyvást pénzről beszélünk, és közben elsikkadhat 
a kitekintés, a hosszú távú gondolkodás.

Miközben az európai vezetők válságmenedzserek módjára próbálják megfékezni a 
piacok ámokfutását, nemhogy új gondolatokat, eszméket nincs időnk kihordani, a kér-
désfeltevésig is ritkán jutunk el. Holott  nap mint nap szembesülünk azzal, hogy az európai 
jóléti modell, a magas társadalombiztosítási standardok jelenlegi formájukban aligha 
tarthatók fenn, és sem az Unió, sem a tagállamok nem halogathatják tovább az adósság-
válság mögött  fölsejlő nagy kérdéseknek legalább a megfogalmazását. Megengedhetjük-e 
magunknak, hogy végleg búcsút vegyünk az európai vívmányoktól? Kiszámítható – és 
sokan sajnos ki is számítják –, mibe kerül fenntartásuk; de felszámolásuk társadalmi költ-
ségeit még becsülni sem lehet.

A körülött ünk zajló események mind többünket ébresztenek rá arra, hogy egyet-
len tagállam sem képes egyedül megbirkózni a válsággal. Külön-külön a legnagyobb 
nemzetek is elvesznek a globális versenyben – válság sem kell hozzá. Brit előrejelzések 
szerint az évszázad közepére még a legnagyobb európai országok is lassan kiszorulnak 
a világ tíz vezető gazdasági hatalmának klubjából. Az Unió tagállamai csak kart karba 
öltve, egyesülve, egységes piacként tudják megőrizni helyüket és jelentőségüket a világ-
ban, ezért van szükség a bővítés folytatására, újabb piacok elérésére és a demográfi ai 
kihívás megválaszolására.

A magyar elnökség az „erős Európa” mott óját tűzte zászlajára, jóllehet akkor még nem 
is volt akkora a baj az eurózónában. Azóta kiderült, az elnökségi szlogenünk – sajnos – 
aktuális maradt. Vajon a válság viharában az Európai Uniónak lesz-e elég ereje, hogy 
szembenézzen a mégoly keserves és fájó kihívásokkal, hogy eldöntse, merre, hová tart? 
Hallgassunk Walter Hallstein egykori német külügyminiszternek, az Európai Gazda-
sági Közösségek Bizott sága néhai első elnökének a szavaira: legyünk realisták, és Európa 
ügyeiben higgyünk a csodában.
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Válság közben, elnökség után

Résumé

During a Crisis and aft er the Presidency – Insights into Europe’s Future from Hungary

The article, from the unique standpoint of a practicing Minister of State at the 
Hungarian Ministry of Foreign Aff airs in charge of European Aff airs, gives a short 
account of the Hungarian EU Presidency, off ers an assessment of the currently debated 
new EU intergovernmental treaty on fi scal union, formulates the Hungarian position 
on the upcoming Multi-Annual Financial Framework, provides an overview on the EU 
enlargement process and the expansion of the Schengen zone, and fi nally sketches the 
latest development concerning the European Single Market.

The account of the Hungarian EU Presidency in the fi rst half of 2011 focuses on the 
legislative achievements and the professional performance of the Presidency. A major 
objective has been for Hungarian foreign policy during and since its Presidency to 
preserve the unity of the EU, and thus Hungary prefers the enhancement of community 
methods to pressing intergovernmental solutions. While the implementation of the 
new fi scal pact is likely to prove very diffi  cult, Hungary is committ ed to remaining a 
partner in these eff orts.

As regards the proposal presented by the European Commission on the Multi-
Annual Financial Framework (2014–2020), the Hungarian government has made it 
clear that it cannot support decreasing the budget for the common cohesion policy. 
The Commission’s proposal would entail a 20-percent reduction for the Hungarian 
allocation derived from the Cohesion Fund.

Hungary has always been a fi rm supporter of EU enlargement. It was a memorable 
achievement that EU accession talks were successfully completed with Croatia during 
the Hungarian Presidency. The issue of the Schengen zone has raised serious concerns 
over the past year. The debate among member states has not ended yet, but an important 
principle was unanimously supported during the Hungarian Presidency: to keep the 
free and unhindered movement of persons within the Schengen zone.
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