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Az európai föderalizmus kérdésének néhány 
gazdasági és politikai aspektusa
Marján Attila

Bevezetés

E tanulmány az európai gazdasági és politikai föderalizmus témáját kívánja át-
tekinteni. A föderalizmus politikai, gazdasági és fiskális elemeinek ismerte-
tése és az USA történeti példájára való rövid kitekintés után megvizsgálja az 

euróválságnak az európai föderalizálódásban játszott szerepét, továbbá a gazdasági és 
politikai unióra vonatkozó legfontosabb elképzeléseket, programokat.

Egyre inkább elfogadott az a tény, hogy a valutaövezet helyreállításához magas szin-
tű fiskális uniót kell kialakítani, ami további gazdasági egységesülést, például közös 
uniós pénzügyminiszteri pozíció kialakítását, masszívabb közösségi költségvetést és 
valódi eurózóna-szintű bankfelügyeletet igényel. Erre középtávon nem minden tag lesz 
képes vagy hajlandó. Reális azzal a szcenárióval számolni, hogy amennyiben az integ-
ráció nem hígul fel vagy nem rendeződik vissza egy esetleges kaotikussá vagy kezel-
hetetlenné váló euróválság miatt, akkor az Unió egy többsebességes modell irányába 
mozdul majd el. Ennek legbelső csoportjába várhatóan csak a legjobb besorolással ren-
delkező és a föderalizmus irányába elmozdulni hajlandó tagállamok kerülnének. A kö-
vetkező csoportot a közös valutát használó, de a szigorúbb közös fiskális szabályoktól, 
illetve – főképp – a közös politikai intézményrendszer számukra túlzott megerősítésé-
től ódzkodó országok alkotnák. A harmadik csoport pedig az előbbiekből kimaradó, az 
euróval nem rendelkező országokból állna, amelyek megelégednének a belső piaci tag-
sággal. Mindez természetesen alapvetően munkahipotézis, de az integráció közelmúlt-
beli dinamikája alapján – még ha ez 2013-ban merész feltételezésnek is tűnik – mégsem 
tekinthető irreális szcenáriónak, ha egy öt-tízéves időhorizontot nézünk.
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A politikai föderalizmus általános megközelítése

A föderális állam különböző szintjeinek hatalmi viszonyait és funkcionális munka-
megosztását alapvetően a föderális alkotmány határozza meg. Ezek a viszonyok azon-
ban általában nem statikusak, hanem időben változóak. Gyakorta alakul ki gazdasági, 
politikai, közjogi versengés a jogi, politikai előnyökért, termelési tényezőkért, transz-
ferekért, különböző jogosítványokért a központi és a tagállami szint, illetve az egyes 
tagállamok között. A központi szintnek rendelkeznie kell valamiféle joggal arra vonat-
kozóan, hogy a tagállamok közti viszonyokat, az esetleges túlcsordulásokat (spillover: 
amikor az egyik tagállam tevékenysége a másik tagállam vagy a központi szint viszo-
nyait befolyásolja) szabályozza. Az amerikai alkotmány I. 8. pontja (a híres kereskedel-
mi klauzula) úgy rendelkezik, hogy a Kongresszus jogosult a tagállamok közötti keres-
kedelem szabályozására. A másik fontos – és az uniós jogban is meglévő – rendelkezés 
az amerikai alkotmány elsőbbségi klauzulája, amely azt mondja ki, hogy a szövetségi 
jog a tagállami jog felett áll.

A föderalizmus kutatásának és a gyakorlati életnek is fontos kérdése, hogy hány he-
lyi és tagállami kormányzat legyen a rendszerben, azok képviselete hogyan és milyen 
jogokkal történjen a központi kormányzatban, milyen funkciókat delegáljon a központi 
kormányzat az alsóbb szintekre, stb. Robert P. Inman és Daniel L. Rubinfeld három fö-
deralizmus típust különböztet meg. A gyakorlati életben általában ezeknek valamilyen 
keverékét tapasztaljuk. Mindenesetre mindegyiknek három alapvető feladatnak kell 
megfelelnie valamilyen mértékben: a nemzeti erőforrások hatékonyan allokálása; a tár-
sadalom politikai aktivitásának, részvételének elősegítése, a demokrácia stabilizálása; 
és végül az alapjogok és a szabadságok védelme. Emellett mindnek rendelkeznie kell az 
alábbi három intézményi funkcióról: az alárendelt kormányzatok számáról, az aláren-
delt szinteknek a központi kormányzatban való képviseletéről, valamint a szintek közti 
feladatok és felelősségek megosztásáról.

Az első típus a gazdasági föderalizmus, amit egy választott vagy kijelölt „központi ter-
vező vezet”. Ez a legcentralizáltabb föderalista modell, és a legfontosabb szempontja a 
gazdasági hatékonyság; a politikai részvétel és a személyi szabadságok védelme hát-
térbe szorul. A központi és a tagállami szint közötti funkcionális feladatmegosztás a 
gazdasági racionalitás szempontjai alapján történik. A kooperatív föderalizmus a második 
típus. Ez a legkevésbé centralizált változat, mert minden központi szintű döntéshez 
a tagállamok választott képviselőinek egyhangú hozzájárulása szükséges. Ez egy, a 
hagyományos kormányközi rendszerhez hasonló megoldás, amelyben szintén fontos 
szempont ugyan a gazdasági racionalitás, de a rendszer sokkal kevésbé bízik a közpon-
ti irányítás racionalitásában, vagyis abban, hogy a központi szint a föderális rendszer-
ben jelentkező minden hatékonytalanságot egyedül is kezelni tud. A harmadik típus a 
demokratikus (többségi szabályra alapuló) föderalizmus, amely a két előző között helyezkedik 
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el, mert a központi szint döntéseinek megerősítéséhez elegendő az alsó szint választott 
képviselőinek az 51 százaléka. Ez a megoldás is ellenőrzés alatt tudja tartani a közpon-
ti szintet, de gyorsabb és hatékonyabb döntéshozatali rendszert alkalmaz. A három 
funkció (hatékonyság, részvétel, alapjogvédelem) gyakorta egymásnak ellentmondó és 
egyszerre nehezen megvalósítható elvárások. A nagyméretű törvényalkotói testületek 
jobban képviselik a választói akaratot, de hajlamosak a gazdasági hatékonyság kárára 
menő, túlzott méretű költségvetést elfogadni, a kisméretű parlamentek ezzel szemben 
kevésbé reprezentatívak ugyan, de kevésbé hajlamosak a túlköltekező költségvetési po-
litikára is.

Larry E. Ribstein és Bruce Kobayashi a 2006-os tanulmányukban1 összegezte a föde-
ralizmus előnyeit és hátrányait. A föderalista államberendezkedés egyik fontos előnye, 
hogy az állampolgárok a beleszólási jogukat jelentősen megerősíthetik azzal, hogy le-
hetőségük van az adott tagállam elhagyására és egy másikban való letelepedésre, vagy-
is könnyedén tudnak szavazni a lábukkal. A másik előny, hogy a föderalizmus erősíti a 
gazdasági növekedést és a fejlődést, aminek az az alapja, hogy a tagállamok a verseny-
helyzet miatt csak limitáltan avatkoznak be a gazdasági folyamatokba, valamint erőtel-
jes költségvetési korlátokkal rendelkeznek (lásd később, az amerikai tagállamok adós-
ságfék rendelkezéseit), és nem áll hatalmukban sem a pénzkibocsátás, sem a korlátlan 
hitelfelvétel. Rá vannak szorulva a gazdasági szereplőkre és a társadalom egészére, ami 
piacfenntartó magatartást vált ki a tagállami kormányzatokból. További előny, hogy a 
föderális rendszer különböző tagállami jogrendjei kísérleti laboratóriumok lehetnek a 
jogalkotás és a gazdaságpolitika szempontjából, és a sikeres kísérletek mintául szol-
gálhatnak a többi tagállam számára is. Másrészt, mivel a helyi kormányzat vélhetően 
jobban ismeri a helyi társadalom preferenciáit, jobb megoldásokat képes kialakítani a 
problémák kezelésére. Egyes esetekben az ideális kormányzati méret a tagállami szint 
lehet és nem a szövetségi. A tagállamok közti verseny elméletben kontroll alatt tarthatja 
az egyes kormányzatok számát és méretét is, ami a kormányzat teljes méretének növe-
kedését is megakadályozhatja. vagyis egy föderális rendszer nem feltétlenül jelent jóval 
nagyobb államot. Ennek az elméletnek azonban számos gyakorlati cáfolata létezik a 
világban. A másik tapasztalat az, hogy a központi kormányzat természetes törekvése 
az, hogy egyre nagyobbá váljon, ehhez olykor a fenyegetés és a speciális alkukedvez-
mények eszközét is beveti az alárendelt szinttel szemben.

A föderalizmussal kapcsolatos gondok közül kiemelendő a túlcsordulás (spillover) 
problémája, ami azt jelenti, hogy a közszolgáltatások és azok költségei is átcsordulhat-
nak egyik tagállamból a másikba, ami arra ösztönözheti a tagállami kormányzatokat, 
hogy engedélyezzenek, lehetővé tegyenek káros tevékenységeket, amelyek hatásait 
nem ők, hanem a szomszédos tagállam fogja alapvetően megszenvedni. Az adózás 
területén is felmerülhet hasonló, amikor egy tagállam olyan tevékenységet adóztatna 
meg, amelynek az alapját képező bevételt máshol keresték meg. További gond, hogy a 
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tagállamok a mobilis gazdagokat szeretnék magukhoz csábítani a kedvező adózással, 
míg a „röghöz kötött” szegényeket, akik amúgy sem tudnak elköltözni, magas adóval 
sújtják. Emellett a tagállamok a népesség és adóbevétel elvesztésének elkerülése érde-
kében meg is nehezíthetik a társadalmi mobilitást.

Azt, hogy mely országok lesznek részei egy föderalizmusnak és melyek nem, számos 
tényező befolyásolja, de elsősorban az, hogy a föderalizálódás költség-haszon egyenle-
ge milyen az adott ország számára. A föderális rendszerek egyik legnagyobb dilemmá-
ja, hogy megtalálják az optimális állapotot, amikor a központi kormányzat elég erős a 
tagállami szint irányítására, de nem túl erős, vagyis nem uralkodik az alárendelt kor-
mányzati szint fölött. Természetesen a föderális rendszerek dinamizmusa miatt nehéz 
előre tudni a folyamatok irányát, és kizárni azt, hogy a központi kormányzat magához 
ragadjon minden hatalmat, ami ellen csak a kilépéssel tudnának védekezni a tagálla-
mok, ami viszont a föderáció végét jelentené.

Az Európai Unió nem tekinthető sem föderális közösségnek, sem államközi együtt-
működésnek, a kormányközi föderalizmus kettős jellegét távlatilag is magán viseli. 
Dimitris N. Chryssochoou az Uniót úgy jellemzi, mint „egyetértésen alapuló államala-
kulati forma, amely az integráció olyan szintjét érte el, ami számos többnemzetiségű 
föderális államalakulathoz hasonlít, anélkül azonban, hogy bármilyen alapvető módon 
fenyegetné az őt alkotó államok szuverenitását”. Bizonyos politikák részben (megosz-
tott hatáskör) vagy kizárólagosan uniós hatáskörbe kerültek, ugyanakkor más területe-
ken a tagállamok nem mondtak le a szuverenitásukról.2

Az Európai Unió egy olyan speciális föderáció, amely még nem építette ki teljesen 
az államok feletti intézményrendszerét. Nemcsak az euróválság erősíti az európai 
föderalizációt, hanem az is, hogy a tagállamok közötti koordinációnak igen magas a 
„tranzakciós költsége”, a föderális és az állami szint közötti hatalommegosztás és a 
tagállamok száma ugyanis összefügg. Amikor sok szubföderális kormány között kell 
összhangot teremteni, akkor inkább a föderális kormányzat erősödik – ezzel szemben a 
viszonylag kevés tagból álló szövetségi államok (például Ausztrália, Kanada) lényege-
sen nagyobb teret hagytak a tagállamoknak, vállalva az egyeztetés tranzakciós költsé-
geit is.3 Az európai tagállamok azonban a rendkívül nagy kulturális különbségek és a 
nyelvi akadályok miatt vélhetően sosem fognak teljes föderációban egyesülni.

A föderalizmus – még ha nem is teljes – azt eredményezné, hogy az egyes tagálla-
mok nemcsak szuverenitásuk egyes részeiről mondanának le, hanem magáról az ön-
állóságukról is: egy föderális állam tagállamai a nemzetközi jog szerint nem számíta-
nának önálló országnak. A globalizáció korában azonban a nemzeti szuverenitás sok 
tekintetben egyébként is meggyengült. Az EU-tagországok pedig számos területen már 
lemondtak a szuverenitásukról, vagy korlátozták az önállóságukat az Európai Unió 
közös politikai és döntéshozatali rendszerében. A nemzeti szuverenitás kérdése való-
színűleg meghatározó lesz a föderalizmusról folytatandó diskurzus során. Az európai 
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integráció eddigi történetének másik nagy dilemmája, amely szintén központi eleme a 
föderalizációs diskurzusnak, hogy miként lehetséges úgy nemzeti hatásköröket nem-
zetek feletti szintre delegálni, hogy közben a döntéshozatal demokratikus legitimitása 
biztosított legyen.

A gazdasági és fiskális föderalizmus általános megközelítése

A gazdasági és fiskális föderalizmus kifejezésnek nincs egyértelmű definíciója a szak-
irodalomban, és konkrétan nem meghatározott a gyakorlatban sem. A kétféle födera-
lizmus ráadásul nem egymásnak megfeleltethető fogalmak.

A fiskális föderalizmus alapvetően az adóztatásnak és az újraelosztásnak a közpon-
ti és a helyi szint közötti megosztásával kapcsolatos gyakorlat leírására vonatkozó fo-
galom. Az Európai Unió rendkívül speciális helyzetben van e tekintetben. Egyrészt 
nincs központi, EU-szintű adóztatás, sőt az adószabályok harmonizációja is fejletlen, 
ráadásul az adózási kérdésekben még a lisszaboni szerződés (a továbbiakban: Szerző-
dés) után is egyhangú szavazást igényelnek az EU-szintű döntések. Másrészt az EU-
ban gyakorlatilag alig van költségvetési redisztribúció, hiszen a közös költségvetés az 
uniós GDP-nek mindössze 1 százaléka. Ezért fiskális föderalizmusról a szakirodalomban 
elterjedt értelemben nem beszélhetünk. Viszont amiatt, hogy az EU-ban a válság kitö-
rése óta nagy ütemben folyik a gazdaságpolitikai koordináció megerősítése (fiskális 
paktum, hatos csomag stb.) és a bankszektor közös felügyelet alá vonása, valamint a 
politikai deklarációk szintjén egy erős gazdaságpolitikai unió kiépítése, a politikai ví-
ziók szintjén pedig egy eurózónabeli költségvetés, egy európai pénzügyminiszter, az 
eurókötvények létrehozásának szorgalmazása, igazolt a gazdasági föderalizmus említése. 
További zavaró elem, hogy az angolszász szóhasználatban elterjedt fiskális (fiscal) ter-
minológia (fiscal compact, fiscal surveillance, sound fiscal policy, sőt még az eurózóna terve-
zett büdzséjét is fiscal capacity-nek hívják hivatalosan) az EU kontextusában alapvetően 
a gazdaságpolitikai koordináció, illetve a tagállamok költségvetési fegyelme erősítésé-
nek a témakörébe tartozik, nem pedig az adózás kérdésére vonatkozik. Az uniós össze-
függésben gyakran használt fiskális unió tehát nem a szakirodalomban általában fiskális 
föderalizmusként definiált kategóriába esik alapvetően, hanem a gazdasági föderaliz-
mus irányába tett lépésnek számít.

A pénzügyi válság kialakulásának elméleti alapja az a tény, hogy az európai Gaz-
dasági és Monetáris Uniót (GMU) csupán monetáris közösségként hozták létre, fiská-
lis elemek nélkül. Ennek felismeréseként jöttek létre a GMU-t kiegészítő, kormányközi 
megállapodásokon alapuló, válságkezelő fiskális eszközök, mint az EFSF vagy az ESM. 
A jövőben a közös kötvénykibocsátás a GMU strukturális hiányosságai kezelésének jól 
működő eszköze lehetne, és alapját jelenthetné egy fiskális uniónak.
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A pontos elhatárolás érdekében az EU válságkezelésének kontextusában a gazda-
sági föderalizmust a közös gazdasági kormányzási szabályok, intézmények és esz-
közök (gazdaságpolitikai koordináció, monetáris unió, bankunió, eurókötvények, 
közös pénzügyminiszter) együtteseként határozzuk meg. A fiskális unió fogalmát pe-
dig a szakirodalomban alapvetően a föderális és a tagállami szint közti transzfer- és 
funkciómegosztási rendszerre alkalmazzuk. Az uniós válságkezelés kontextusában a 
közös költségvetés tervezett kialakítása tartozik ide.

A „fiskális föderalizmus” kifejezés a föderális berendezkedésű, tengerentúli an-
golszász országok közgazdasági, közpénzügyi irodalmából indult útjára. Európában, 
illetve alapvetően az Európai Unió kontextusában a föderalizmus helyett inkább a 
szubszidiaritás kifejezést használják.4 A fiskális föderalizmus kutatása a különböző 
kormányzati szinteknek az adóztatás, a szintek közti transzferek, támogatások és alap-
szolgáltatások területén megvalósuló kompetenciamegosztására irányul. Eleinte olyan 
kérdésekkel foglalkozott, mint az adókoordináció, az adóverseny, de a későbbiekben 
olyan témák is hozzáadódtak, mint a kormányzati segélyprogramok és a különböző 
kormányzati szintek költségvetés-politikai felelőssége és viszonyrendszere.5 A fiskális 
föderalizmus fogalma vertikális megközelítésű, vagyis a különböző kormányzati szin-
tek érdekeire, interakcióira, munkamegosztására és hatalmi viszonyaira fókuszál.

A közpénzügyi irodalom egyik alapműve6 szerint a kormányzatnak három fő fel-
adata van: az allokáció (a gazdaság hatékony működésének elősegítése, a piaci kudar-
cok kiküszöbölése), a redisztribúció (a társadalom számára elfogadhatatlan jövedelmi és 
esélybeli különbségek felszámolása) és a stabilizáció (a gazdaság tartós és fenntartható 
növekedésének biztosítása). Wallace E. Oates véleménye szerint7 a stabilizáció egyértel-
műen a lehető legmagasabb szintű kormányzat feladata, hiszen egyedül annak a kezé-
ben csoportosul annyi erőforrás, amely már hatásos politikát tehet lehetővé. A rediszt-
ribúciót az alsóbb kormányzatok ellenérdekeltsége miatt szintén centralizálni kell. Az 
allokációs funkció bizonyos része azonban alacsonyabb szintre telepíthető: a területileg 
elhatárolható (helyi) közjavak előállítását és a helyi externáliák kezelését területileg 
kisebb kormányok kezébe lehet adni.8 A kormányzati transzferek többféle formát ölt-
hetnek: feltétel nélküli; feltételes (meghatározott feladatra); valamint a támogatott által az adott 
feladatra elköltött pénz nagyságától függő méretű transzfer.

A transzferek forrása és a különböző kormányzati szintek számára a funkcióik ellá-
tásához szükséges eszközök alapja az adó. Az adózás természetszerűleg decentralizált 
egy föderális rendszerben. A fiskális föderalizmus legfontosabb hatékonyságmérője 
az adózás decentralizálásának minősége. Az optimálisan decentralizált adó meghatá-
rozásakor általában Richard A. Musgrave megosztási szabályait9 használják, amelyek 
szerint a középső és különösen az alsó szintű kormányzatoknak kellene adóztatniuk 
mindazokat az adóalapokat, amelyek csak kevéssé mobilak. A progresszív személyi 
adót azon kormányzati szintre kellene telepíteni, amely a leghatékonyabban képes az 
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adott személy összes jövedelmét adóztatni. A redisztribúció érdekében bevezetendő 
progresszív adóztatásnak alapvetően központinak kell lennie, akárcsak a stabilizációs 
szempontokra is figyelemmel lévő adóbevételeknek. Azokat az adóalapokat, amelyek 
meglehetősen egyenlőtlenül oszlanak meg az egyes alsóbb szintű kormányok között, 
szintén központilag kellene adóztatni.10

Minden kormányzati rendszerben, különösen egy fiskális föderalizmusban, a köz-
ponti kormányzat alatti szintek a megosztott funkcióikhoz és a működésük stabilitásá-
hoz transzfereket kapnak a központi (szövetségi) kormányzattól. Ezek szükségessége 
mellett az alábbi indokok szólnak:

- A vertikális pénzügyi egyensúlytalanság, a fiskális hiány (fiscal gap) megszüntetése. 
A központi kormánynál általában a kiadási igényt meghaladó adóbevétel koncentráló-
dik, míg a helyi kormányzatoknál fordítva. Ezt a vertikális egyenlőtlenséget számolja 
fel a kormányzatközi transzfer.

- A túlcsordulási hatás (spill over) internalizálása. A központi kormánynak támogatnia 
kell az olyan helyi szolgáltatások ellátását, amelyek a másutt lakók számára is hasznot 
jelentenek (például oktatás, egészségügy, közlekedés, környezetvédelem stb.).

- A minimális szolgáltatás fenntartása. A külső gazdasági hatás egyik speciális eseté-
nek tekinthető, ha az önkormányzat azt a minimális ellátást sem nyújtja, amelyet pedig 
az egységes nemzetgazdaság működése megkövetelne.

- A fiskális különbségek (net fiscal differences) csökkentése. Az egyes kormányzatok hely-
zete nem azonos: egyeseknél több erőforrás, magasabb adóalap áll szemben a közjószág 
iránti ugyanakkora igénnyel. Ez megengedi számukra, hogy a helyi polgároknak ala-
csonyabb adó mellett is ugyanazt a minőségű ellátást nyújtsák, de ez káros migráció-
hoz vezet. Ennek megakadályozása érdekében lehetővé kell tenni minden önkormány-
zat számára, hogy (elvileg) ugyanazon fiskális feltételek mellett szolgáltathasson. Az 
amerikai kormányzati gyakorlat azt mutatja, hogy a tagállami és a helyi kormányzatok 
alapvető funkciója a lakosság szolgáltatásokkal való ellátása, míg a központi kormány-
zat legfontosabb szerepe a redisztribúció.11

A fenti elméleti összefoglalóból látszik, hogy az Európai Unió esetében – az uni-
ós szintű költségvetés minimális mérete (a GDP 1 százaléka) miatt – eléggé kérdéses 
fiskális föderalizmusról beszélni, legalábbis annak a szakirodalomban elterjedt értel-
mezésében. Az EU-tagállamok adózási önállósága (szuverenitása) gyakorlatilag teljes 
körű, az adózási kérdésekben még ma is egyhangú szavazással születnek a döntések. 
Az Unióban nincsen föderális adó, a közös EU-költségvetés bevételi forrása alapvetően 
tagállami hozzájárulás. A fentieknek megfelelően, alig léteznek központi transzferek. 
Akadnak, akik az EU kohéziós politikáját és agrárpolitikáját tekintve egyfajta fiskális 
föderációnak tekintik az Európai Uniót,12 de a központitól a tagállami szint felé irá-
nyuló transzferek volumene valójában mégiscsak rendkívül alacsony, továbbá ezek 
a transzferek (főképp az agrárkifizetések) nem igazán felelnek meg az anticiklikus 
transzferfunkciónak.
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Ezzel szemben az EU-tagállamok egy része monetáris unióba tömörült, jóllehet a 
valutaunió is megsínyli a kormányközi transzferek, az adókivetés, a kötvénykibocsá-
tás lehetőségének a hiányát. Még ennél is égetőbb probléma a közös gazdaságpolitika 
gyengesége, illetve az adóharmonizáció szinte teljes hiánya. A fenti területek mind-
egyikén ambiciózus programokat indítottak 2011–2012-ben. Az EU 2011-ben elfogadta 
a deficitkorlátozást alkotmányos szintre emelő fiskális paktumot, elindult a bankunió 
kivitelezése és az ezeknél jóval radikálisabb föderációs lépésekről való gondolkodás 
(beleértve a politikai uniót is, egy eurzóna-kormánnyal).

Végül vizsgáljuk meg, hogy miben segíthetne Európának egy amerikai mintájú gaz-
dasági föderalizmus a válságok kezelése során! Elsősorban a bizalmi és a politikai vál-
ságot enyhítené, illetve szüntethetné meg, továbbá jóval nagyobb kockázatelosztási és 
költségvetési újraelosztási játéktere lenne az európai államok szövetségének. Jóllehet 
– és ez világosan kiderül Görögország esetének vizsgálatából – nem az EU-n belüli költ-
ségvetési transzferek alacsony szintje volt a válság oka. Egy valódi föderalizmusban 
a működéséből adódóan szigorúbbak és könnyebben betartathatók a szabályok, amik 
segítenek a gazdasági válságok elkerülésében. A bankunió megléte pedig könnyebbé 
tenné a bankválságok megelőzését és kezelését.

Az USA mint lehetséges minta az EU számára

Az európai politikai unió számára az Amerikai Egyesült Államok mintaként történő 
említése nem új keletű jelenség: a huszadik század elejétől kezdve fel-felbukkan a poli-
tikai és a tudományos gondolkodásban. Az európai föderalizmus iránt elkötelezett po-
litikusok a két régió gyökeresen eltérő történeti fejlődése ellenére gyakran tekintettek, 
tekintenek követendő példaként az Egyesült Államokra. Az euróválság óta felgyorsult 
európai gazdasági és politikai föderalizáció valóban sok tekintetben tanulhat az USA 
történelméből. Az amerikai és az európai politikai rendszer, illetve a jogalkotás és az 
egyes szakpolitikák hatalmi-döntési kompetenciájának vizsgálata azt mutatja, hogy az 
Egyesült Államok kevésbé föderális, mint azt az általános vélekedés tartja, az Európai 
Unió pedig már ma is föderálisabb annál, mint ahogy gondolnánk.

Az amerikai föderalizmus is lassan teljesedett ki, illetve telt meg valós tartalommal. 
Az államok a Thomas Jefferson által megszövegezett 1776-os Függetlenségi nyilatko-
zattal a szuverenitás kiharcolása mellett döntöttek. A függetlenség elnyerése után, az 
1781-ben érvénybe lépett Konföderációs cikkelyek és az 1787-ben elfogadott alkotmány 
közti időszakban a leendő Egyesült Államok laza államszövetségként, konföderáció-
ként működött. De ez a berendezkedési forma nem bizonyult működőképesnek és ha-
tékonynak, ezért – követve az Alexander Hamilton, James Madison és John Jay által 
jegyzett Föderalista értekezések szellemiségét – a tizenhárom alapító állam az unió 
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létrehozása mellett döntött, elfogadta a mai napig is érvényes alkotmányt, és elnökké 
választotta a függetlenségi háború győztes hadvezérét, George Washingtont. A kezdeti 
időkben a központi kormányzat szerepe jóval kisebb volt, és a tagállamok sokkal több 
szuverenitást élveztek, mint ma, a 21. század elején. A föderális és a tagállami szint köz-
ti dominanciaharc végigkíséri az amerikai történelmet, de az elmúlt kétszáz év alapve-
tő trendje mégis a központi hatalom megerősödése volt, a tagállami önállóság kárára. 
Az amerikai föderalizmus történetét az alábbi korszakokra oszthatjuk fel: dualizmus 
(1790–1860), amikor a tagállamok és a központi kormányzat politikai ereje, jelentősé-
ge kiegyenlített volt; a következő a centralizáló föderalizmus korszaka (1860–1933) volt, 
amikor lassan növekedni kezdett a központi kormányzat felelősségi köre; ezt követ-
te a kooperatív föderalizmus (1933–1964), amikor a nagy világválság leküzdésére indított 
központi társadalmi segélyprogramok és szakpolitikák beindulása miatt a központi 
kormányzat szerepe radikálisan megnőtt; végül 1964 óta tart a kreatív föderalizmus idő-
szaka, amelyben a központi kormányzat közvetlen és aktív részt vállal a tagállami és a 
helyi szintű problémák megoldásában.13

A lassú föderalizációs folyamat tényét nem hagyhatjuk figyelmen kívül, mégis ki 
kell emelni egy jelentős különbséget az Egyesült Államok és az Európai Unió között: 
mégpedig azt, hogy Amerikának megvolt, ráadásul már a történelme kezdetén, az al-
kotmányozási pillanata. Ez az államalapítási aktus a mai napig hiányzik Európában, 
mert itt az alapító atyák belátták, hogy az Európai Egyesült Államok, de legalábbis az 
Európai Politikai Unió és az Európai Védelmi Unió megalapítására vonatkozó kezdeti, 
nagy ívű tervek irreálisnak bizonyultak az ötvenes évek elején, mivel a tagországok 
nem álltak készen arra, hogy a szükséges mértékben lemondjanak a nemzeti szuvereni-
tásukról. Ezért ők arra kényszerültek, hogy a nagyszabású alkotmányozás és politikai 
struktúrák felépítése helyett olyan szerény programokat tűzzenek ki az európai integ-
ráció elé, mint a vámunió vagy a közös piac.

A szimbolikus alkotmányozási pillanatra fél évszázaddal később került volna sor, 
de az alkotmányszerződést akkor népszavazáson utasította el a holland és a francia 
társadalom. Egy évtizeddel később az euróválság viszont kényszerhelyzetet teremtett, 
és egyre szélesebb a konszenzus a tekintetben, hogy a közös pénzt és az Európai Uni-
ót – legalábbis abban a formában, ahogy ma ismerjük – nem lehet fenntartani anélkül, 
hogy a tagországok elmozdulnának a gazdasági és – részben – a politikai föderalizmus 
irányába.

Az Egyesült Államok föderalista rendszere tehát egy kétszáz éves speciális fejődés 
eredménye, egy olyan államszerkezet, amely a világ legstabilabbjának számít. Az egyre 
erősödő föderalista jelleg nem utolsósorban az USA Legfelsőbb Bírósága döntéseinek, 
jog- és államfelfogásának köszönhető: a szervezet a fennállása alatt az esetek többségé-
ben a szövetségi állam megerősödését eredményező döntéseket hozott. Ebben a tekin-
tetben nagyon hasonló a szerepe a kvázi EU-alkotmánybíróságként működő Európai 
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Bíróságéhoz, amely a nagyközönség számára szinte ismeretlen intézmény (ellentétben 
az amerikai Legfelsőbb Bírósággal), de a közösségi jog kiterjesztő értelmezésével és ma-
gyarázatával, illetve a másodlagos jog hiánya esetén az alapszerződések rendelkezései-
nek és szellemének értelmezésével kulcsszerepe volt az európai integráció szorosabbra 
fogásában.

A gazdaságpolitika területén az amerikai fiskális föderalizmus történelme és mai 
gyakorlata kézzelfogható és a válságkezelés kényszere okán gyorsan alkalmazható 
tanulságokat tartogat Európa számára. Az Egyesült Államok történelmének kezdetén 
a szövetségi kormány hitelességének megteremtése és egy korszerű pénzügyi rend-
szer felépítése céljából Hamilton, az USA első pénzügyminisztere úgy döntött, hogy 
a szövetségi állam „átvállalja” a tagállamok adósságát. Ez a föderális adósságmentési 
akció aztán megismétlődött 1812-ben, az Angliával Kanadáért vívott háború után, ami 
jelentősen megnövelte a központi kormányzat súlyát a tagállamok rovására. Miután a 
központi kormányzat ilyetén módon megerősítette hatalmi súlyát, az 1840-es évektől 
áttért a no bail-out politikára (vagyis deklarálta, hogy többé nem vállalja át a tagállamok 
adósságát) és hagyta, hogy több tagállam is csődbe menjen. Ennek következtében a tag-
államok többsége megtanulta a kiegyensúlyozott költségvetés politikáját, és deficitelle-
nes önkorlátozó jogszabályokat vezetett be. Jelenleg Vermonton kívül minden tagállam 
alkotmányában szerepel ez a szabály, jóllehet a szövegezés eltérő szigorúságú.

A 2011-ben elfogadott európai deficitellenes szerződésben (fiskális paktum) az EU-
tagállamok – Nagy-Britannián és Csehországon kívül – megegyeztek abban, hogy 
adósságfék-rendelkezést tesznek az alkotmányukba, vagyis alkotmányos szinten vál-
lalják, hogy a strukturális deficitjük nem lehet több,  mint a GDP-jük fél százaléka. 
Randall Henning és Martin Kessler megvizsgálta,14 hogy az amerikai tagállami egyen-
súlyi-költségvetési szabályalkalmazás mennyiben lehet példa az EU számára, és azt a 
megállapítást tették, hogy alapvetően megfelelő lenne, de van három fontos eltérés az 
amerikai és az európai helyzet között. Először is az, hogy az adósságfékre vonatko-
zó itteni szabályokat a tagállamok nem maguktól hozták/hozzák meg, hanem jelentős 
brüsszeli (és német) nyomásra, a kikényszerítésben pedig az Európai Bizottságnak és az 
Európai Bíróságnak van kulcsszerepe, vagyis azokat a tagországok sokkal kevésbé tet-
ték magukévá, mint az amerikai tagállamok. Jóllehet a krízis ráébreszti az EU-tagorszá-
gokat az adósságfék (fiskális paktum) jelentőségére, az amerikai tagállamok ezt a lépést 
a 19. században mégiscsak maguktól, a központi kormányzattól függetlenül tették meg. 
A másik eltérés, hogy a bankmentésért az USA-ban a központi állam felel, míg Európá-
ban egyelőre – az európai bankszanálási rendszer felállításáig – a tagállamokat terheli 
anyagilag a pénzügyi rendszer esetleges szanálási kényszere. Ez pedig – mint kiderült 
több EU-tagország (Írország, Spanyolország stb.) esetében is – komolyan megterheli a 
tagállami költségvetést, ami kérdésessé teszi a deficit korlátozására tett vállalásuk be-
tarthatóságát. Végül pedig óriási különbség van az amerikai és az európai központi 
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költségvetés méretében, erejében. Az amerikai központi költségvetés hatalmas, míg az 
európai minimális, ráadásul nem is finanszírozhat anticiklikus ösztönzőket, nem be-
szélve arról, hogy adóztatási joga sincs. Összegezve tehát: az USA központi kormányza-
ta először felépített egy robosztus költségvetési bázist, azt követően nyert teret a tagál-
lami adósságfékek rendszere; az EU éppen fordítva áll hozzá ehhez a folyamathoz, ami 
nem optimális megoldás. Ezért az EU-nak is szüksége lenne egy jelentősebb, a közös 
anticiklikus eszközöket finanszírozó költségvetésre, amely mögött egy adókivetési és 
állampapír-kibocsátási  joggal bíró központi kincstár áll.

Darvas Zsolt megvizsgálta,15 hogy miért mélyebb a válság az eurózónában, mint 
Amerikában, pedig a valutaövezet legtöbb makrogazdasági mutatója jobb az ameri-
kainál, valamint azt, hogy milyen elemeket vehetne át az EU az amerikai fiskális fö-
deralizmusból. A 2011-es adatok alapján az eurózóna átlagos államadóssági szintje 90 
százalékos, az Egyesült Államoké 125 százalék, a deficit az euróövezetben 6 százalék, 
az USA-ban 10 százalék – az amerikai gazdaság még sincs olyan mély válságban, mint 
az európai. Ennek alapvetően politikai, bizalmi, nem pedig gazdasági okai vannak: a 
mai napig hiányzik egy erős és megbízható gazdasági kormányzati rendszer és egy 
föderális politikai kormányzat az euró mögül. Európa tehát nemcsak gazdasági, hanem 
bizalmi, politikai és az egész európai konstrukció létét fenyegető válságban is van – 
ilyesmiről Amerikában szó sincs.

Ha megvizsgáljuk az amerikai és az európai fiskális föderalizmus adatait, éles kü-
lönbséget látunk: Amerikában a teljes adóbevétel kétharmadát a szövetségi kormány 
szedi be, a tagállamok csak az ötödét, a helyi kormányzatok pedig a többit. Európá-
ban föderális adó nincs. A tagállamok a GDP-jük kb. 0,8 százalékát fizetik be az uniós 
költségvetésbe, tagállami hozzájárulásként. Az amerikai tagállamok bevételük 10-30 
százalékát kapják a központi költségvetésből, az EU-tagországok a GDP-jük 0,5-3 szá-
zalékát. Az európai uniós és az amerikai gazdasági kormányzást több szempontból 
is összehasonlította a szerző.16 A gazdasági kormányzási és a fiskális szabályok jóval 
szigorúbbak egy föderális államban (USA), mint az EU-ban, és a szabályokat sokkal 
nehezebb megszegni. Láttuk, hogy a legtöbb amerikai államban van adósságkorlátozó 
rendelkezés az alkotmányban. A tagállami adósság ennek megfelelően sokkal kisebb 
(2010-ben mindössze a GDP 22 százaléka volt). Ennek a másik magyarázata az, hogy a 
bevételek és a kiadások nagy része a szövetségi szinten összpontosul. További fontos 
különbség, hogy a robosztus (és a méretgazdaságosság és a jó hitelminősítés előnyeit 
is élvező) szövetségi költségvetés jelentős anticiklus-politikai eszköz – mindez pedig 
hiányzik Európában. Hasonlóság, hogy egyik helyen sincs szabályozott eljárás a tag-
országok csődbevitelére. Az ugyanis egy nagyobb tagállam esetében a közös valuta 
megszűnését eredményezné. Abban is hasonlít a két régió, hogy az adósságot 
egyikük sem fogja elinflálni, és nem fogja leértékelni a valutáját. Az USA szö-
vetségi kormánya nem menti meg a csődbe jutott tagállamokat (Obama 2009-ben 
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nemet mondott Kaliforniának), az EU kénytelen megsegélyezni a csődközeli helyzet-
be jutott tagállamait, félve a fertőzési veszélytől, mert egy államcsődhullám szintén a 
közös pénz megszűnését eredményezné. A bankszektor talrpra állítása megtörtént az 
Egyesült Államokban, Európa csak most kezdi kialakítani a saját bankunióját. A mun-
kaerő- és termékpiaci mobilitás tekintetében az USA jóval az EU előtt jár. A munkaerő 
teljesen mobil az USA tagállamai között, de ez egyáltalán nem mondható el Európáról. 
Vagyis az Egyesült Államok sokkal inkább tekinthető optimális valutaövezetnek, mint 
az eurózóna.

Az Egyesült Államok a meglévő intézményi, politikai, gazdasági különbségek mel-
lett minta lehet az európai gazdasági föderalizmus és egy európai politikai unió ki-
alakításához. Amerika és Európa a nyugati civilizáció két alappillére, közelségüket 
nemcsak a közös kulturális gyökerek és a gazdasági szféra szerves összefonódása, de 
a geopolitikai realitások és a számos tekintetben közös geostratégiai érdekek is erő-
sítik. Ebből következően logikus az amerikai kormányzati struktúra és a gazdasági 
kormányzási rendszer megvizsgálása egy gazdasági és politikai föderáció felé araszoló 
Európában.

Az egységesülés felé vezető úton néhány fontos akadály látszik: részben a tagorszá-
gok eltérő geopolitikai fókusza és a valóban egységes külpolitikai profil hiánya, rész-
ben az európai identitástudat hiánya és az európai projektnek az uniós állampolgárok-
tól való hatalmas távolsága.

Az európai föderalizmusra vonatkozó elképzelések és a gyenge 
külpolitikai profil

Az euróválságnak komoly szerepe van a szorosabb gazdasági és politikai szövetségről 
szóló gondolkodás és programalkotás felerősödésében, de távolról sem csak az euró 
bevezetése, illetve annak válsága miatt merült fel a politikai unió mint választási le-
hetőség az európai integráció számára. A válság kitörése előtt a föderaliták Európának 
pontosan a nemzetközi versenyben való jobb esélyei miatt akarták a politikai uniót 
megalakítani. Vannak, akik úgy gondolják, hogy az világos üzenet lenne az állampol-
gárok számára, és minden bizonnyal szimpatikusabbá tenné az európai projektet a sze-
mükben. Mások egyenesen odáig mennek, hogy a politikai unióra azért van szükség, 
hogy Európa megmeneküljön a szabadkereskedelmi övezetté zülléstől, és attól, hogy 
szociális modelljét eladva egy amerikai típusú, kegyetlen, liberális, piacorientált régió-
vá alacsonyodjon, ahol a magas kultúra és a szociális kohézió csak álom. Attól tartanak, 
ha az európai projektet politikai vízió és vezetés nélkül a „piacokra” bíznánk, akkor 
menthetetlenül ez lenne az öreg kontinens sorsa. Nem beszélve arról, hogy erős politi-
kai arculat és külpolitika nélkül Európa örökre Amerika kisinasának szerepére lenne 
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kárhoztatva. Nem jelentéktelen tehát az érvek tömege az Európai Egyesült Államok lét-
rehozása mellett. Ezek közül vannak jogos és vannak értelmetlen, sőt egyenesen káros 
gondolatok is. Nem hiszem például, hogy egy politikai uniónak az lenne a legfontosabb 
értelme, hogy a globalizált világban egy fenntarthatatlan és versenyképtelen modellt 
védelmezzen.

Joschka Fischer 2000-ben a Humboldt Egyetemen mondta el a nagy visszhangot ki-
váltó beszédét a „mag-Európa” létrehozásának szükségességéről, vagyis arról, hogy 
jöjjön létre egy élcsapat az EU-n belül, amely gyorsabban halad előre az integrációban. 
Lássuk, mi történt 1990-óta! Akkor Európa épp csak újraegyesült, egyelőre főleg lel-
kileg; a globalizáció félelme sehol sem volt még, nem is beszélve a lengyel vízveze-
ték-szerelőkről. Az EU akkor még tizenkét, viszonylag homogén és alapvetően gazdag 
ország elitklubja volt. Tehát az Európai Egyesült Államok gondolata minden EU-tagnak 
szólt. Másfél évtizeddel később a helyzet sok tekintetben megváltozott; öt évvel később 
egy egészen új világ köszöntött be az EU-ban. Ma az Unió már egy 28 tagú, rendkívül 
heterogén, hatalmas területi kiterjedésű regionális szövetség, egészen más, mint a ti-
zenöt évvel ezelőtti közösség. A nyugat-európai lakosság „depressziós”, a gazdasági 
növekedés csapnivaló; az emberek szinte meg sem tanulják egy új és szegény tagállam 
nevét, már itt is a következő; a cégek Kínába vagy az új tagországokba települnek. Csak 
idő kérdése volt, hogy mikor kerül felszínre a kétsebességes Európa ötlete. 2005 vé-
gén be is került a köztudatba Guy Verhofstadt belga miniszterelnök koncepciója, amely 
az Európai Egyesült Államok gondolatát ötvözi a kétsebességes Európáéval. Szerinte 
Európának szüksége van egy integracionalista központi magra, egy olyan megerősí-
tett szövetségre az EU-n belül, amely politikai unióba szerveződik, és irányt mutat a 
félperifériának is, elejét véve ezzel annak a veszélynek, hogy az európai integráció fel-
oldódik a saját heterogenitásában, és visszafejlődik valamiféle kereskedelmi övezetté. 
A központi Európa megújíthatná az EU fásult imázsát, és adna valami kézzelfoghatót 
az Európa iránt egyre érzéketlenebb fiatal generációknak is, akik természetesnek veszik 
a békét, a jólétet és a határok nélküli Európát. A központi mag (amely – logikusan – lehet-
ne maga az eurózóna) körül az oda nem csatlakozó országok alkotnák annak lazább 
holdudvarát. A fenti koncepció mozgatórugója a növekvő heterogenitás okozta lassulás 
miatt érzett aggodalom és az euróválság mellett a globalizáció hatásai miatti félelem. 
Pontosabban: az attól való félelem, hogy a nemzetközi verseny következtében Euró-
pa képtelen lesz fenntartani a jóléti intézményrendszerét, és öregedő társadalmával 
nem tudja majd tartani a tempót a versenytársakkal. A koncepció ezer aggályt vet fel, s 
számos támadás érte a tagállamokból és az európai intézményekből egyaránt. Komoly 
szuverenitási aggályokat vet fel, de vannak lelkes hívei is. Hosszú távon – nem utol-
sósorban a bővítések miatt – valamilyen jelentős intézményi átalakulás fog lejátszód-
ni Európában. Mindez azonban felvet több, igen nehéz kérdést is: milyen feltételekkel 
jöhet létre egy két- vagy többsebességes Európa, hol vannak Európa határai, illetve 
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hogyan tudja az európai elit elfogadtatni az államközi szövetség szorosabbra fűzését 
az egyre kiábrándultabb európai állampolgárokkal?

2010 környékén, az alkotmány csendes elhalása, illetve a politikailag sokkal kevésbé 
feltűnő lisszaboni szerződésbe történő áttranszponálása után éppen a közös pénz fenn-
maradásába vetett hit megroppanása – amely a gazdasági válságon túl egy elhúzódó 
integrációs politikai, sőt egyes országokban szociális válságot is előidézett – erősítette 
fel újra a föderalizmust és a politikai uniót követelő hangokat. 2012-ben Van Rompuy 
és – még nála is markánsabban – Barroso egyaránt hitet tett a szorosabb európai integ-
ráció, a nemzetek föderációjának rendszere mellett.

2013. április 25-én jelent meg a European Council on Foreign Relations (ECFR) hon-
lapján Olivier de France és Nick Witney tanulmánya17 az európai védelempolitikai ko-
ordináció hiányáról. A szerzőpáros megállapítja, hogy a tagállamoknak megvan a saját, 
külön nemzeti biztonsági stratégiájuk, azok általában inkoherensek, nem tartalmaznak 
eredeti célokat és eszközöket, ráadásul nem számolnak a közös, uniós biztonsági prob-
lémák európai szintű kezelésével. Ennek ellenére Brüsszel a mai napig nem újította 
meg az EU immár tízéves biztonsági stratégiáját. Vagyis az a keret, amely megfelelő 
stratégiai irányt adhatna a külpolitikai és a biztonságpolitikai erőfeszítéseknek, hiány-
zik mind az EU, mind – néhány kivételtől eltekintve – a tagállamok szintjén. Ennek 
politikai szétesés a következménye. A nemzeti szinten, koordináció nélkül végrehajtott 
védelempolitikai megszorításoknak és leépítéseknek pedig számottevő negatív geopo-
litikai jelentősége lesz az EU szempontjából. Az Európai Tanács 2013 végén esedékes, 
védelem- és biztonságpolitikai kérdésekkel foglalkozó ülésén ezért Van Rompuynak 
radikális lépéseket kellene javasolnia az európai hadi kapacitások megosztására és 
erőteljesebb koordinációjára, sőt részleges összevonására vonatkozóan. A gazdasági 
koordinációhoz hasonlóan a védelempolitikában is be kellene vezetni az európai sze-
mesztert, és dönteni kellene a közös európai légtérvédelemről. Mindez azonban csak 
úgy lehetséges, ha mind a 27 tagország – vagy legalábbis a legtöbbjük – képes lesz fel-
ismerni, hogy nemzeteik hosszú távú geopolitikai érdekei egybeesnek, és szükség van 
az erősebb védelempolitikai koordinációra. A tanulmányban megfogalmazott kritikák 
részben igazak az EU közösnek mondott külpolitikájára is.

Az EU a világ legnagyobb gazdasága, a világ legnagyobb kapitalista piaca; GDP-je 
meghaladja az amerikait, ami igaz a világkereskedelemből való részesedésére is: Euró-
pa a világ legnagyobb kereskedője. Szankcionálja Kínát, ha az nem tartja be a dömping-
ellenes szabályokat, és megbünteti a legnagyobb amerikai cégeket, ha azok megsértik a 
kartellellenes előírásokat. Európa nem csupán a szülőhazája a modern demokrácia esz-
méjének, de egyes tagállamai jelentős politikai súlyt is képviselnek a nemzetközi rend-
ben. Nagy-Britannia és Franciaország állandó tagja az ENSZ Biztonsági Tanácsának, 
és több európai ország rendelkezik komoly hadsereggel és atomfegyverekkel. Európa 
gazdasági gigász, de politikai törpe, mivel míg az előbbi értelemben többé-kevésbé 
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egységes, addig politikai és katonai téren nem az. Az európai közvélemény nem bánná, 
ha az uniós kül- és védelmi politika egységesebb lenne, a kormányok számára ez azon-
ban rendkívül nagy falatnak bizonyult.

Az „európai” külpolitika egy nem európai számára igen nehezen megfogható és igen 
bonyolult, többrétegű rendszer. Magában foglalja egyrészt a tagállamok (alapvetően a 
nemzetközi porondon jelentős szerepet játszó európai országok) saját, hagyományos 
külpolitikáit, másrészt a közösnek nevezett, de igazából nem közös „EU-külpolitikát”, 
továbbá a jugoszláviai vérengzések hatására elindult közös védelmi politikát – vagyis 
azon elvek és akciók összességét, amelyeket a tagállamok egyeztetnek és egyhangúlag 
elfogadnak. Végül idetartoznak még azok a valóban közös külügyi, alapvetően kül-
gazdasági jellegű politikák, mint a közös uniós támogatási politika vagy a Brüsszelből 
irányított külkereskedelem-politika.

Az európai külpolitika, ha lassan is, de fejlődik, igyekszik tanulni a korábbi hibáiból, 
és a lisszaboni szerződés jelentős fejlesztést hozott a kül- és biztonságpolitikai főképvi-
selői poszt, illetve az egységes Európai Külügyi Szolgálat létrehozásával. A főképviselő 
az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) külkapcsolatokért felelős tagjaként egy 
személyben annak alelnöke és a Külügyek Tanácsának elnöke is, továbbá javaslattételi 
joga van az Európai Tanács és az Európai Unió Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) dön-
téseire vonatkozóan. Ő irányítja az Európai Külügyi Szolgálatot is, amelynek feladata, 
hogy segítse a főképviselőt, a Bizottság elnökét és a Bizottságot a külkapcsolatokkal 
összefüggő feladataiban, illetve ellássa az EU harmadik országokban való képviseletét.

A fentiek ellenére az Európai Unió még ma is távol áll az igazi, egységes külpolitikai 
profil és gyakorlat megvalósulásától. De fontos tudni, hogy a közös külpolitika gyen-
geségének nem az elégtelen uniós szintű koordináció vagy a döntéshozatal körülmé-
nyessége a valós oka. Ezek csak a tünetei egy, a mélyben meghúzódó, sokkal fontosabb 
kérdésnek: a nemzeti szuverenitásról való lemondástól való tagállami vonakodásnak.

Identitás és demokráciadeficit

Egy szorosabb integráció irányába történő elmozdulás, akár gazdasági, akár politikai 
föderalizálódásról van is szó, mindenképpen a nemzeti szuverenitásról való lemon-
dással jár. Olyan lépéseket pedig, amelyek a nemzeti szuverenitás csökkentésével és a 
központi szint politikai hatalmának megerősödésével járnak, egyre nehezebb megten-
ni az uniós állampolgárok akarata ellenére, támogatása nélkül. Ezért kritikus kérdés az 
európai föderalizmus esélyeinek vizsgálatakor az uniós állampolgárok európai identi-
tásának és az integrációhoz való érzelmi viszonyának megismerése.

A Pew Research Center 2013. május elején közölte rendkívül érdekes és tanulságos 
tanulmányát az Európai Unió, az „európai projekt” általános társadalmi megítéléséről 
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és az egyes tagállamok gazdasági és politikai helyzetéről. Az EU társadalmi támogatott-
sága 2012 óta 60 százalékról 45 százalékra csökkent a megkérdezett európai polgárok 
körében. (Nyolc EU-tagországban folyt a kutatás, Magyarország nem volt a kosárban.) 
Arra kérdésre, hogy az európai integráció erősítette-e a gazdaságot, a megkérdezettek 
mindössze 28 (!) százaléka felelt igennel. Különösen figyelemre méltó és veszélyes az 
EU-integráció sorsára nézve, hogy a legnagyobb kiábrándulás Franciaországban követ-
kezett be. (A német és a francia társadalom Európa-, illetve EU-képében rendkívül mély 
ellentét állt be.) A megkérdezettek körében szintén drámaian megugrott a választott 
politikai vezetőkből való kiábrándultság mértéke is.

Szintén érdekes, hogy a többség (59%) az államadósság csökkentését tartotta a vál-
ságból való kiútnak, és mindössze 29 százalék akart több gazdaságösztönzést a kormá-
nyok részéről. Különösen figyelemreméltó, hogy ez a vélemény leginkább a francia tár-
sadalomra jellemző, mert ott a megkérdezettek 81 százaléka akart adósságcsökkentést, 
és csak 18 százalék további ösztönzést – ami éles ellentétben áll a francia kormányzati 
politikával, főleg annak kommunikációjával. A gazdasági válság ellenére az emberek 
többsége meg akarja tartani az eurót: átlagosan 65 százalék vélekedik így. A legtöbben 
(69%) éppen Görögországban ragaszkodnak a közös pénzhez.

A kutatás foglalkozik a britek EU-tagsággal kapcsolatos hangulatával is. A megkér-
dezettek 45 százaléka szeretne kilépni, 43 százalékuk pedig bent akar maradni az Euró-
pai Unióban. A kutatás a német közhangulat és a többi ország hangulata közti eltérésre 
is kitér, és megállapítja, hogy úgy tűnik, mintha a németek egy másik kontinensen él-
nének, mert míg közülük 75 százalék gondolja azt, hogy a gazdaság rendben van, addig 
az EU-átlag 9 százalék; a saját politikai vezetőjükről pozitívan gondolkozók aránya 75 
százalék, szemben az átlagos 26 százalékkal.

Az EU demokratikus deficitjéről is sok szó esik, mind a szakirodalomban, mind a 
politikai és a közbeszédben – és alapvetően méltán. Valójában nem is az a gond, hogy 
az EU-intézmények antidemokratikusak lennének, hanem az, hogy rendkívül távoli-
ak a polgárok számára. Az Európai Parlament (a továbbiakban: Parlament) kívánta és 
kívánja betölteni a demokratikus és emberközeli intézmény szerepét: ez az egyedüli 
intézmény, amelynek tagjait közvetlen választásokkal küldik Brüsszelbe. A tapasztalat 
azonban az, hogy ettől az európai jogalkotásban egyre nagyobb súllyal szereplő Par-
lament még nem tölti be a fent vázolt szerepet: állandó és egyre mélyülő legitimációs 
válsággal küzd. Az európai parlamenti választásokon a részvételi arány minden alka-
lommal egyre kisebb, és ha nem lenne néhány tagországban – a statisztikai átlagot javí-
tó kihatással – kötelező a részvétel a szavazáson, az átlag talán már jó ideje 30 százalék 
körül lenne. Fél tucat tagállamban a szavazókorú népesség negyede, sőt esetenként ke-
vesebb mint ötöde vesz csak részt a voksoláson, és a megválasztásuk után a képviselők 
szinte eltűnnek a választók szeme elől.
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2013 az európai polgárok éve. Ezt a nehezen értelmezhető politikai gesztust 
kívánta kitölteni valamiféle tartalommal az Európai Bizottság (a továbbiakban: 
Bizottság), amikor az év derekán egy olyan intézkedéscsomagot helyezett ki-
látásba, amely az uniós polgárok mindennapi életében felmerülő akadályokat 
hivatott csökkenteni. Az uniós polgárságról szóló 2013. évi jelentés 12 konkrét 
intézkedést vázol fel, amelyek az európai polgárok uniós jogainak jobb érvé-
nyesítését segítenék elő – a más uniós tagállamban történő munkakereséstől 
kezdve az Unió demokratikus életében való tevékenyebb részvétel biztosításá-
ig. A legjelentősebb javaslatok között szerepel: bármely EU-tagállamban törté-
nő munkavállalás vagy tanulás megkönnyítése, a felesleges papírmunka csök-
kentése az EU-ban élő és utazó uniós polgárok számára, valamint a határokon 
átnyúló vásárlás akadályainak lebontása. Ez a jelentés a Bizottság válasza az 
uniós polgároktól érkező számos megkeresésre, amelyekben azok megosztot-
ták a más uniós tagállamba történő utazásuk, költözésük vagy ottani vásárlá-
suk során tapasztalt problémákat.

Intézményi kérdések

Az Európai Unió egy elitvezérelt és eljárásalapú képződmény; intézmények és azok 
egymáshoz való dinamikus viszonya és rendkívül bonyolult interakciója során kiala-
kuló politikai eredmények határozzák meg a leginkább a jellegét. Másrészről pedig a 
föderalizáció elsősorban intézményi fejlődéssel, átalakulással járó folyamat. Ezért ér-
demes külön figyelmet szentelni az EU szempontjából releváns intézmények várható 
átalakulásának, jövőbeli szerepének.

A válságkezelés komplexitását részben az adja, hogy az a pénzügyi-gazdasági stabi-
lizáció mellett új típusú döntéshozatali és egyeztetési struktúrákat is létrehozhat az Eu-
rópai Unión belül. A korábbi krízisek során is előtérbe kerültek a válságból történő kilé-
pést célzó intézkedések elfogadtatására vonatkozó kormányközi megoldások, de most 
a kormányköziség egy új típusa jelent meg. A tagállamok közötti együttműködésnek 
kialakulhatnak olyan új módjai, amelyek a közösségi módszer helyébe léphetnek, így 
az uniós döntéshozatal radikálisan átalakulhat. Megjelenhet az ún. uniós módszer,18 
amely a közösségi módszertől eltérő logikát követő tagállamok közötti lazább együtt-
működési forma. Vagyis a kormányköziség kerül előtérbe a páneurópai (a Bizottság és 
a Parlament által erősen befolyásolt és EU-jogot alkotó) eljárások helyett. Ennek termé-
szetesen nagy jelentősége van az egyes intézmények jellege és erőviszonyai szempont-
jából, s elvezethet a dezintegráció visszafordíthatatlan folyamatához is. A válságkezelés 
eredményeképp az Európai Unió szerződésein kívüli megoldások is megjelenhetnek, 
és meg is jelentek.19 Ha azonban a föderalizáció erőre kap a válság megoldása után vagy 
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akár a válságkezeléssel párhuzamosan, a kormányköziség felé való intézményi és eljá-
rási elmozdulás csak átmeneti jelenség lesz.

A válság során egyre inkább alkalmazott uniós módszernek a szerződéses megál-
lapodások kötése lehet az egyik kulcseleme, amely így megoldást kínálhat az uniós 
hatáskör hiányára. A tagállamok a szerződéses megállapodás keretében önkéntes vál-
lalással köteleződnének el az ún. országspecifikus ajánlások végrehajtása tekintetében. 
Az uniós módszert a tagállami együttműködés egy olyan formájaként lehet megha-
tározni, amelyet a szerződésekben lefektetett célok megvalósítása és a többoldalú fel-
ügyeleti rend végrehajtása érdekében folytatnak a tagállamok egymás között olyan, 
a többoldalú felügyeleti rend által érintett szakpolitikai kérdésekben, amelyekben az 
Unió nem rendelkezik hatáskörrel. Az uniós módszer ez utóbbi körülményből fakadó-
an nem vezethet uniós jogi aktus elfogadásához. A megállapodások részben politikai 
jellegű dokumentumok formáját öltik, részben a szerződéseken kívüli megállapodá-
sokban jelenhetnek meg. Külön kell választani a célok elfogadását (ami politikai jellegű 
deklarációk formáját ölti) a megállapodások végrehajtásától.20

Az új kormányközi szerződésalkotás példája volt a fiskális paktum21 elfogadásának 
folyamata. A paktum az EU-s szerződéseken kívül létrehozott nemzetközi szerződés, 
és a legfontosabb rendelkezése az ún. aranyszabály, amit a részes tagállamoknak az al-
kotmányukba vagy azzal egyenértékű jogszabályba át kell ültetniük. Az aranyszabály 
szerint a 60 százaléknál magasabb államadósággal rendelkező országokban a költség-
vetési hiány strukturális egyenlege nem haladhatja meg a 0,5 százalékot. Egy további 
rendelkezés szerint az együttműködésben részt vevő feleknek kölcsönösen tájékoztat-
niuk kell egymást az állampapír-kibocsátási terveikről. Normális esetben szerződés-
módosításhoz kormányközi konferencia (IGC) összehívása szükséges, az alkotmány-
szerződés előkészítésére pedig konventet állítottak fel. Az ott kialakítandó konszenzus 
nagyon nehezen biztosítható. Az „alkotmányozó” konvent gyakorlata megmutatta, 
hogy az eredeti szándéktól alapvetően eltérő eredményeket is hozhat a különböző po-
litikai programokkal részt vevő kormányok, nemzeti, illetve európai parlamenti kép-
viselők törekvéseinek eredője. Az IGC keretében kidolgozott és valamennyi szerződő 
félre kötelező szerződés módosításának elfogadása egyhangúságot igényel. A rendes 
szerződésmódosítás tehát hosszadalmas, ezért a komoly politikai ellentétek várható ki-
alakulása miatt kockázatos lett volna a válság idején. A fiskális paktumot szorgalmazó 
tagállamok érdeke ezért a gyors megegyezés volt. A részvételt elutasító brit álláspont 
megfelelő alkalmat adott a lassabb és bonyolultabb rendes szerződésmódosítási út el-
kerülésére.22

Az Európai Unió demokratikus válságának a leküzdése érdekében a Bizottság 2013 
tavaszán azzal az ajánlással ált elő, hogy a 2014-es európai választásokon a pártok 
állítsanak jelölteket az Európai Bizottság elnöki tisztére, továbbá a jelöltek nyilváno-
san tegyék közzé, hogy melyik európai párthoz kötődnek. E javaslatok célja, hogy a 
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szavazók alaposabban megismerhessék azokat a kérdéseket, amelyeket a jövő évi euró-
pai parlamenti választások kimenetele befolyásolhat, és szélesebb körű európai szintű 
vita kezdődhessen, így végső soron növekedjék a választásokon a részvételi arány. 
A Bizottság arra is felkérné a tagállamokat, hogy az eddig alkalmazott, négynapos vá-
lasztási folyamat helyett egyetlen közös napot tűzzenek ki a szavazásra. Nyilvánvaló, 
hogy nem „építhető tovább” Európa az európai polgárok részvétele nélkül. Az 
európai pártok hatékonyságának megerősítésére vonatkozó ajánlás hátterében 
az az Eurobarométer-felmérés áll, amely szerint a válaszadók 84%-a úgy gon-
dolja, hogy növekedne az európai választási részvételi arány, ha az emberek 
többet tudnának arról, milyen hatást gyakorol az EU a mindennapi életükre, 
mit tartalmaz az európai pártok parlamenti programja, és egyáltalán, több in-
formációjuk lenne a választásokról. A megkérdezettek 73%-a szerint ösztönöz-
né a választásokon való megjelenést, ha az emberek jobban ismernék a jelöltek 
politikai hovatartozását, míg 62%-uk szerint növelné a részvételi arányt, ha a 
Bizottság elnökét a pártok jelölése alapján választanák ki, és a választás egyet-
len napon lezajlana.

Tervek a gazdasági föderalizmus létrehozására

Az Európai Tanács 2012. júniusi ülése előtt hozták nyilvánosságra a négy EU vezető 
– Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke, José Manuel Barroso, az Európai Bi-
zottság elnöke, Mario Draghi, az Európai Központi Bank elnöke és Jean-Claude Juncker, 
az eurócsoport elnöke – jelentését, mely „A cél a valódi gazdasági és monetáris unió” 
címet viseli. A jelentés a következő időszak kívánatos lépéseit vázolja fel, melyekkel a 
gazdasági és monetáris unió működési hibáit kívánják orvosolni. A terv szerint integ-
rált pénzügyi keretet kellene létrehozni, közös európai bankfelügyelettel és egy európai 
betétbiztosítási és szanálási rendszerrel. Az újonnan létrehozandó integrált költségvetési 
keret pedig azt jelentené, hogy meghatározott államadósság feletti kötvénykibocsátás 
csak az eurózóna többi tagjának egyetértésével lenne lehetséges, vagyis fontos költség-
vetési kérdéseket közösségi szintre emelnének; ezzel együtt viszont felmerül a közös 
kötvénykibocsátás és az államadósságokért való közös felelősségvállalás iránti igény is. 
Szól még a terv egy integrált gazdaságpolitikai keretrendszerről és az európai intézmények 
demokratikus legitimitásának növeléséről is.23

Az első, időben legsürgetőbb feladat az integrált pénzügyi keretrendszer – a bankunió – 
létrehozása a pénzügyi stabilitás biztosítása érdekében. Ez egy kétszintű (európai és 
tagállami), egységes európai felügyeleti rendszerből, a közös betétbiztosítási és a bank-
szanálási keretrendszerből állna, ami összhangban van a Bizottság és a Tanács elképze-
léseivel is. A felügyeleti rendszert egy közös hatóságnak kellene működtetnie, a hatóság 
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fizetőképességét pedig az Európai Stabilitási Alap (ESM) garantálná az euróövezet vo-
natkozásában.

A második feladat az integrált költségvetési keretrendszer kialakítása. A cél a tagállami 
költségvetést – ideértve a hiányt és az államadósság felső határát is – érintő döntések 
egy részének közösségiesítése, közösségi szintre emelése. Amennyiben egy tagállam a 
közösen eldöntött szinten túl tervezne eladósodni, akkor azt indokolnia kell, és azt a 
többi tagállamnak jóvá kell hagynia. A javaslat szerint a közös kötvénykibocsátás lehe-
tőségét középtávon meg kell oldani. A dokumentumban megjelenik egy euróövezeti 
költségvetési testület felállításának az elképzelése is.

A harmadik feladat az integrált gazdaságpolitikai keret létrehozása. A cél a gazdaság-
politikai koordináció keretrendszere kikényszeríthetőségének az erősítése, az európai 
szemeszter és az euró plusz paktum alapelveire építve.

A negyedik feladat a demokratikus legitimáció és az elszámoltathatóság erősítése. Ha a kom-
petenciák átcsoportosítása nem jár együtt a demokratikus kontroll erősítésével, akkor 
a legitimációs válság elmélyül. A legitimáció erősítése kapcsán felmerülhet az Európai 
Parlament feladatainak a bővítése, a döntéshozatalban való részvétele, a nemzeti par-
lamentek uniós ügyekben játszott szerepe, az Európai Bizottság elnökének közvetlen 
megválasztása.

A négy építőelemből álló javaslatot az Európai Tanács 2012-ben megtárgyalta, és fel-
kérte az elnököket, hogy konkrét határidőket tartalmazó ütemtervet állítsanak fel, és 
részletezzék a GMU elmélyítésének irányait.

Az Európai Bizottság a négy elnök levelével párhuzamosan, 2012. november 28-án 
hozta nyilvánosságra az ő anyagukénál részletesebb vitaindító dokumentumát a valódi 
Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) megteremtéséről, amely alapjául szolgál az Euró-
pai Tanács 2013. december 13–14-i ülésen elfogadandó, konkrét határidőket és lépéseket 
tartalmazó jelentésnek. A Bizottság áttekinti a rövid távon (6–18 hónap), középtávon 
(1,5–5 év), illetve hosszú távon (5 éven túl) szükséges lépéseket, amelyek a valódi GMU 
megteremtése céljából szükségesek. Míg a rövid távú intézkedésekhez nem szükséges 
a Szerződés módosítása, addig a középtávú és hosszú távú elképzeléseknél a jelenlegi 
szerződéses keretek nem teszik lehetővé a továbblépést, ezért a Szerződés módosítása 
szükséges 

2012. szeptember 12-én a Bizottság a bankunió megvalósulása érdekében egy egy-
séges felügyeleti mechanizmus (Single Supervisory Mechanism, SSM) kidolgozására 
vonatkozó javaslatcsomagot terjesztett elő. A közelmúlt eseményei egyértelműen azt 
igazolták, hogy csak európai szintű felügyelet biztosíthatja az integrált banki ágazat 
megfelelő ellenőrzését és az EU – de különösen az euróövezet – pénzügyi stabilitását. 
Az SSM az Európai Központi Bank (EKB) és a nemzeti felügyeletek együttműködése, 
kölcsönös információcseréje révén valósul meg. Az EKB-ra ruházott felügyeleti felada-
tokat uniós szinten kell végrehajtani a prudenciális szabályok, a kockázatellenőrzés és 
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a válságmegelőzés egységes és hatékony alkalmazásának biztosítása érdekében. 
A nemzeti hatóságok továbbra is el fogják látni azokat a feladatokat, amelyek nemze-
ti szinten eredményesebben végrehajthatók. Amikor létrejön az euróövezeti bankokra 
vonatkozó mechanizmus, lehetőség nyílik arra, hogy az Európai Stabilitási Mechaniz-
mus (ESM) közvetlenül tőkésítse fel a bankokat. Az egységes felügyeleti és banksza-
nálási mechanizmus alapja az Európai Bankhatóság (EBA) által kidolgozott egységes 
szabálykönyv, amely valamennyi tagállami pénzintézet működésének keretszabályát 
adná. A következő lépés az egységes bankszanálási rendszer (Single Resolution Mechanism) 
felállítása. A hatékonyan működő bankunióhoz az integrált felügyeleten kívül egysé-
ges bankszanálási gyakorlat is szükséges. A Bizottság három pontban foglalta össze, 
hogy milyen elvek mentén szeretné megvalósítani a jövőben az egységes bankszanálási 
rendszert: a magas prudenciális követelményeknek és az egységes felügyeleti gyakor-
latnak köszönhetően eleve minimálisra csökkenjen annak a lehetősége, hogy egy bank 
csődközeli állapotba kerüljön; el kell kerülni, hogy a tagállami költségvetést, illetve 
az adófizetőket terhelje a bankszanálás költsége; és kizárólag a bankok befizetéseiből 
felállított alap finanszírozhatja a bankszanálási eszközök alkalmazását.

A hosszú távú cél az euróövezet valamennyi bankjára kiterjedő, teljes bankunió lét-
rehozása. Az EKB egységes szabálykönyvön alapuló, közvetlen felügyelete és az EBA 
által kialakítandó egységes felügyeleti gyakorlat révén valósulhat meg az eurózóna va-
lamennyi bankjára kiterjedő felügyeleti integráció, amit kiegészít az egységes banksza-
nálási rendszer és a valamennyi tagállamban megerősített betétbiztosítási rendszer, amely 
hozzájárul a befektetői bizalom, végső soron az euróövezet pénzügyi stabilitásának 
helyreállításához.

Az egységes költségvetési rendszer területén rövid távon a kettes csomag (lásd később rész-
letesen) elfogadása és a már létrehozott mechanizmusok teljes körű alkalmazása volt a 
cél. További fontos törekvés az állami beruházások elősegítése. A stabilitási és növekedési 
egyezmény előkészítésekor a Bizottság elemzi annak a lehetőségét, hogy a költségvetési 
folyamatok vizsgálatakor miként vehetők még inkább figyelembe az állami beruházá-
sokra fordított kiadások.

Középtávon a költségvetési felügyelet további erősítését jelölte meg célként a bizott-
sági alapdokumentum. Ezen belül is a kettes csomag által bevezetett új intézkedések 
továbbfejlesztését; a nemzeti költségvetések feletti európai ellenőrzés további erősítését az eu-
rópai kötelezettségvállalásoknak megfelelő felülvizsgálatuk kikényszeríthetősége érde-
kében; a tagállami költségvetés-tervezetek módosítási kötelezettségének előírását, amennyiben 
uniós szinten ezt indokoltnak minősítik amiatt, hogy a tagállam eltért a közösen már 
meghatározott költségvetési alapelvektől; szorosabb ellenőrzést és együttműködést, a 
kiigazítás előírásának lehetőségét olyan esetekben, ha egy nemzeti költségvetési intézkedés 
alapvetően eltér az uniós szinten meghatározott költségvetési konszolidációs pályától; egy-
értelmű uniós kompetencia létrehozását a nemzeti költségvetési jogrendek harmonizációjára. 
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A dokumentumban felmerül az adósság-visszavásárlási alap (Redemption Fund) is. Ez a 
koncepció eredetileg a Német Gazdasági Szakértők Tanácsának 2011-ben nyilvánosság-
ra hozott javaslata volt. Célja, hogy a finanszírozási költségek minimalizálása által az 
euróövezeti tagállamok államadósságát fenntartható szinten tartsa. A mechanizmus 
az alábbiak szerint működne. A tagállamok államadósságát két részre bontanák: 
a GDP 60%-a alatti tartozásukért saját maguk felelnének továbbra is, de az azt meghala-
dó adósságrészt az alapba vezetnék át. A tagállamoknak ezt az átvezetett adósságot egy 
meghatározott idő (pl. 25 év) alatt kellene törleszteniük. Az alap kötvényeket bocsátana 
ki, és az abból származó bevételt a tagállamok arra használnák fel, hogy azzal fedezzék 
a forgalomban lévő kötvényállomány visszavásárlását és az új forrásbevonást. 
A bizottsági javaslatban megjelent az eurójegyek (Eurobills) bevezetésnek lehetősége is. 
Ez egy-kétéves futamidejű eurójegyek közös kibocsátását jelentené, ami által megte-
remthető egy nagy, rövid lejáratú értékpapírpiac, amely az euróövezet tagállamai szá-
mára lehetővé tenné a rövid távú likviditás biztosítását.

Az egységes gazdaságpolitikai keretrendszer területén a rövid távú programok közt a Bi-
zottság javasolja a jelentősebb tagállami reformok előzetes koordinációjának bevezetését az 
európai szemeszter (lásd később részletesen) keretein belül. Az elképzelések között sze-
repel a konvergencia és versenyképesség eszköz (Convergence and Competitiveness Instrument, 
CCI) elindítása is. Ez magában foglalná a strukturális reformok végrehajtását célzó 
szerződéses viszonyoknak a hatos csomag (lásd később részletesen) részeként létreho-
zott makrogazdasági egyensúlytalansági eljáráson (Macroeconomic Imbalances Procedure, MIP) 
alapuló kialakítását. A tervezet szerint a túlzott egyensúlytalansági eljárás alatt lévő 
tagállamoknak az erről szóló szerződést kötelező lenne megkötniük, a többi tagállam 
önkéntesen vállalhatná. Az alapja egy, a Bizottságnak értékelésre benyújtott korrektív 
intézkedési terv. A tagállam és a Bizottság megállapodna az intézkedések részleteiről, 
azok időzítéséről és végrehajtásáról. Ezt a szerződéses viszonyt a nemzeti parlament-
nek is jóvá kell hagynia. A CCI másik eleme a szerződéses viszony pénzügyi támogatása. 
A pénzügyi eszköz célja az EMU működése szempontjából fontos szerkezeti reformok 
elősegítése. Ez az EU költségvetésének a része lenne, de nem képezné részét a többéves 
pénzügyi keretnek. Az eszköz létrehozható a másodlagos jogalkotás szintjén, nem igé-
nyel szerződésmódosítást. Forrása a tagállamok vállalása vagy a saját forrásokról szóló 
határozatban foglalt jogi kötelezettség lenne. Nagysága kezdetben korlátozott lenne, 
majd középtávon lehetne növelni.

Középtávon a gazdaságpolitikai koordináció további erősítése az egyik legfontosabb cél. 
Ennek keretében a Bizottság szeretné a Szerződés módosításával lehetővé tenni, hogy 
az eurózóna szorosabb koordinációt alakíthasson ki az adópolitika és a munkaerő-piaci 
szabályozás területén. (Az adóharmonizációról később részletesen szólunk.) Továbbá 
javaslat készült arra vonatkozóan is, hogy az Általános gazdaságpolitikai iránymuta-
tásoknak és a Foglalkoztatáspolitikai iránymutatásoknak egységes jogalapja lehessen. Ez a 
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szociálpolitikai kérdések közösségiesítését jelenti, ami eddig számos tagállam (elsősor-
ban Nagy-Britannia) erős ellenállásába ütközött. További cél egy euróövezeti költségvetés 
(fiskális kapacitás) létrehozása az eurózónában zajló strukturális reformok támogatásához, 
egy autonóm forrásból. Ez kezdetben a másodlagos jog alapján, majd a megerősített 
formájában már a Szerződés módosításával történhetne meg.

Az egységes gazdaságpolitikai keretrendszer területén a hosszú távú célok az alábbi-
ak: teljes gazdaságpolitikai és fiskális koordináció; teljes körű költségvetési (fiskális) és 
gazdasági unió megvalósítása, euróövezeti költségvetéssel (az eurózóna költségvetésé-
ről részletesen szó esik később), ami segítene az aszimmetrikus sokkok kezelésében. Az 
eurózóna központi költségvetésének joga lenne a kötvénykibocsátásra (eurókötvények), 
és cikluson átívelő pénztranszfert jelenthetne (jó időben a tagállam automatikusan befi-
zet, rossz időben pénzt kap). Fontos alapelve lenne, hogy hosszú távon egyik tagállam 
sem lehet nettó nyertes vagy vesztes, nem lehet tartós a pénztranszfer egyik tagállam 
kárára, illetve előnyére. A központi költségvetés megvalósítása érdekében a Szerződés 
módosítása szükséges, és lehetővé kell tenni, hogy egy, a Bizottságon belüli GMU-
kincstár (EU Treasury) uniós szintű adóztatási jogkörrel rendelkezzen, vagy kötvény-ki-
bocsátási képessége legyen (eladósíthatja magát). A tervek szerint az euró bevezetésére 
készülő tagállamok szabadon csatlakozhatnának ehhez a rendszerhez.

Az áttörésként értelmezhető bizottsági javaslatcsomag néhány, egyéb területre vonat-
kozó kezdeményezést is tartalmaz. Rövid távon szükségesnek ítéli az euróövezet egységes 
álláspontjának, külső képviseletének megteremtését, alapvetően a multilaterális pénzügyi 
szervezeteknél, legfőképp az IMF-ben. Ehhez egy kétlépcsős tervet fektet le. Az első 
lépcsőben a cél az euróövezeti tagállamok egységes csoportjának megteremtése az 
IMF-ben, továbbá annak elérése, hogy az euróövezet egésze megfigyelőként vehessen 
részt az IMF-ben. A második lépcsőben aztán saját helyet kell létrehozni az euróövezet 
számára az IMF döntéshozó testületeiben.

A bizottsági terv a politikai unió kérdésére is kitér. A javaslatok nemcsak az EU, illet-
ve az eurózóna föderális jellegét növelik erősen, de az Európai Parlament és a nemzeti 
törvényhozások ellenőrző szerepét is. Az Európai Bizottság szerint a 2014-es európai 
parlamenti választásokat arra kell felhasználni, hogy a pénzügyi és gazdasági unió 
további építésével kapcsolatos kérdésekről széles körű társadalmi vita alakuljon ki.

Az Európai Bizottság 2012 novemberében nyilvánosságra hozta a második gazdasá-
gi kormányzási csomagját, amely három elemből áll. Megtalálható benne egy rendelet-
tervezet az eurózóna tagállamainak szorosabb költségvetési felügyeletéről és a túlzott hiány 
megszüntetésének biztosításáról, egy másik a súlyos finanszírozási nehézségekkel küzdő 
euróövezeti tagállamok erőteljesebb gazdasági és költségvetési felügyeletéről, továbbá 
egy vitaindító dokumentum – green paper – a stabilitási kötvények (eurókötvények) beve-
zetéséről. A két rendelettervezet a Bizottság elnöke által 2012 októberében bemutatott, a 
szerződésmódosítás nélkül is kivitelezhető intézkedéseket tartalmazó „A stabilitás és a növekedés 
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menetrendje” („A Roadmap to Stability and Growth”) című dokumentum folyományaként 
született. A Bizottság célja, hogy az euróövezet tagállamaiban a hatos csomagon túlme-
nően, az európai szemeszter menetébe integrálva, fokozatosan növelje a költségvetési 
koordinációt, a Bizottság felügyeleti hatáskörét, valamint jogszabályi keretbe foglalja a 
pénzügyi támogatási program alatt lévő tagállamok felügyeleti módszereit, hogy ez-
által is – a kis lépések politikáját folytatva – növelje az Eurózóna gazdaságpolitikai 
egységességét.

A munka a programalkotó bejelentések után elindult, szakmai és politikai szinten 
egyaránt. 2013 első felében négy kérdésről folytak egyeztetések: a nagy horderejű gaz-
daságpolitikai reformok előzetes egyeztetési mechanizmusáról; a Gazdasági és Monetáris Unió 
társadalmi dimenziójának a kialakításáról; egy újfajta, önkéntes vállalásokon alapuló szerződé-
ses rendszerről (amit a tagállam és az uniós intézmények kötnének az európai szemesz-
ter keretében, a gazdaság- és szociális politika területén elfogadott országspecifikus 
ajánlások végrehajtása érdekében); illetve a strukturális reformokat előmozdító és az 
aszimmetrikus sokkokat enyhítő új pénzügyi eszköz, az ún. szolidaritási mechanizmus 
kialakításáról.24

A gazdasági föderalizmushoz való közeledés tehát kétféleképp történik az EU-ban, 
illetve az eurózónában: egyrészt a másodlagos gazdasági jogszabályalkotás aprómun-
kájával, másrészt a nagyszabású – és legtöbbször szerződésmódosítást igénylő – re-
formtervek meghirdetésével és azok részleteinek kidolgozásával.

Adóharmonizáció25

Az adóharmonizáció ügyével azért indokolt foglalkozni, mert az adószuverenitás 
kulcskérdés minden föderális rendszer hatalommegosztási rendjében. Az európai gaz-
dasági és politikai föderalizációnak is megkerülhetetlen kérdésköre lesz az adóharmo-
nizáció, illetve egy esetleges közös adó bevezetése.

Az Európai Unióban az adóharmonizáció igen gyenge. Ennek oka, hogy a tagálla-
mok eddig nem kívántak lemondani a nemzeti szuverenitás egyik legfontosabb elemé-
nek – az adópolitikának – a saját hatáskörben történő, illetve csak szerény koordináció 
és harmonizáció melletti gyakorlásáról. Közgazdasági szempontból az EU-ban még ma, 
az euró bevezetése után közel másfél évtizeddel is meglepően nagy tehát a különbség 
az adózási és a monetáris politika harmonizáltsági szintje között. Az Unió célja csak 
a nemzeti adórendszerek, jogszabályok hasonlóvá tétele a belső piac működését za-
varó különbségek megszüntetése érdekében. Alig vannak kötelező jelleggel, minden 
részletre kiterjedő közös előírások, különösen a közvetlen adózás (társasági és személyi 
jövedelemadók) területén. Az adóharmonizáció a másodlagos jogalkotáson (alapvetően 
irányelveken) keresztül valósul meg.
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Az adózási előterjesztések nehézkes elfogadási procedúrája miatt a megerősített 
együttműködés (amikor a tagországok legalább egyharmada magára nézve kötelező-
nek fogadja el a közös szabályokat) egyre gyakoribbá válhat ezen a területen, és az 
egységes vállalatiadó-alap bevezetése is így történhet meg a gazdasági föderalizmus 
irányába gyorsabban haladni kívánó országokban.

Karel Lannoo, a CEPS (Center for European Policy Studies) vezetője 2013 májusában 
jelentette meg írását26 az EU-szintű társaságiadó-harmonizáció témájáról. A tanul-
mányban megállapítja, hogy a még ma is egyhangú szavazás alá tartozó társasági adó-
zás területén alig létezik EU-szintű szabályozás. Kivétel néhány partikuláris területet 
szabályozó, kilencvenes évekbeli irányelv és a tíz éve elfogadott megtakarítási adódi-
rektíva. Lannoo szerint az EU-nak a pénzügyi tranzakciós adóról szóló tervezet feletti 
kötélhúzás helyett inkább a társaságiadó-alap harmonizációjára kellene fókuszál-
nia. A pénzügyi tranzakciós adó – ha megvalósul – ugyanis nem fogja elérni a célját: 
nem tudja majd a bankokra hárítani a pénzügyi krízisek költségeit, viszont teljesen 
értelmetlenül éles szembenállást eredményez a tagországok között, és mindezt éppen a 
bankunió létrehozásának idején, ami különösen káros integrációpolitikai hatással jár-
hat. Mindennek ellenére és dacára annak, hogy 2011-ben Németország az euró plusz 
paktumban az euró bevezetésének feltételéül szabta a társaságiadó-alap harmonizáci-
ójának elfogadását, nincs előrelépés a jogalkotás területén – jóllehet egyre több szakmai 
és politikai diskurzus szereplője a társasági adó harmonizációjának kérdése. A társasá-
giadó-alap EU-szintű harmonizációja az euró megmentése szempontjából elkerülhetet-
len, valódi gazdasági unió irányába tett fontos lépés lenne; az EU egységes befektetési 
lokáció jellegét erősítené a világban; elérné, következtében a termelés és az adózás helye 
ugyanaz lenne; továbbá sokkal jobban kezelné a bankszektor átlátható adózásának kér-
dését és megkönnyítené a bankunió létrehozását.

Végezetül szólni kell az európai adó kérdéséről. Nemcsak azért, mert ez a kérdés is 
napirenden van már a 2000-es évek eleje óta, de – főleg – azért is, mert egy gazdasá-
gi vagy fiskális föderáció létrehozásához elengedhetetlen egy közös adóbevételi forrás 
megléte.

Az Európai Bizottság már több mint tíz éve javaslatot tett valamiféle európai adó 
bevezetésére, amely a közös EU-költségvetés bevételi forrása lenne. A terv azóta is 
gyakorta felmerül a Bizottság és az Európai Parlament részéről, de a tagállamok je-
lentős része hűvösen viszonyul hozzá. Így történt ez a 2014–2020 közötti keretköltség-
vetésről szóló vitában is. A kirajzolódni látszó és – a szerző véleménye szerint – rend-
kívül rossz választás a pénzügyi tranzakciós adóból származó bevételek egy részének 
EU-célokra való felhasználása lesz. Ezt az adónemet egyes pénzügyi tranzakciók után, 
annak bizonyos (töredék) százalékában megadott összegben fizetik a pénzügyi szol-
gáltatók a tagállamok költségvetésébe. A tranzakciós adó motivációja a pénzügyi szek-
tor politikai megregulázása és a pénzügyi szektor megmentésére áldozott hatalmas 
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kormányzati pénzek visszanyerése. Ezek alapvetően érthető politikai célok, de ezt az 
adónemet és ezt az adóbevételt az EU saját forrásának megtenni rövid távon kényel-
mes, hosszú távon viszont értelmetlen döntés.

Az európai adó kérdése mögött egy alapvető politikai dilemma húzódik meg: ki 
finanszírozza az európai projektet? A jelenlegi rendszer szerint az EU költségvetésének 
oroszlánrészét a tagállamok fizetik, tagállami hozzájárulásként, mintegy klubtagsági 
díjként. Ennek megfelelően az EU urai is a tagállamok. Ebből a helyzetből nemcsak a 
közös intézmények viszonylagos erőhátránya következik, hanem az állampolgároktól 
való elkülönülés, eltávolodás is. Az uniós polgárokban a távolodás érzete azáltal is erő-
södik, hogy úgy érzik, nem finanszírozói, nem gazdái, nem tulajdonosai az integráci-
ónak, hiszen annak működését látszólag a kormányuk tartja fent, a tagállami befizetés 
által. Természetesen ez csak a látszat, hiszen a kormányok valójában a polgárok adóbe-
vételét utalják a közös brüsszeli költségvetésbe.

Az amerikai függetlenségi mozgalom mottója a „No taxation without representation”27 
volt. A mai európai helyzetet a „No representation without taxation” realitásával lehet jel-
lemezni. Amennyiben az állampolgárokban tudatosodna, hogy az adózáson keresztül 
ők az európai projekt gazdái, sokkal könnyebb lenne a jelenlegi társadalmi elfordulást, 
érdektelenséget feloldani, ami pedig – mint láttuk – az egyik alapfeltétele annak, hogy 
az Európai Unió továbbléphessen a válságból és sodródásból való kilábalás útján.

Az európai állampolgárok által fizetett európai adót természetesen költségvetés-
semleges módon kellene (és lehet is) bevezetni. Vagyis sem az egyes állampolgárok-
nak, sem a tagállamoknak nem kerülhetne többe az új rendszer alkalmazása. Ennek 
a legjobb módja – a föderális államok (pl. Kanada) gyakorlatához hasonlóan – az áfa 
megosztása. Ahogyan az ember Torontóban egy kabát vásárlása esetén X százalék áfát 
a föderális, Y százalék áfát pedig az Ontario tartományi adminisztrációnak fizet, a ma-
gyar vásárló 26 százalék áfát fizetne a magyar és 1 százalékot az uniós költségvetésbe. 
Mindez azt is jelentené, hogy a tagállamok mentesülnének a közös költségvetésbe tör-
ténő befizetési kötelezettségük alól.

Egyelőre tehát a pénzügyi tranzakciós adó tűnik a közös EU-adó legvalószínűbb 
forrásának, de nem kizárt, hogy ezt később, a kétsebességes Európának a valódi gazda-
sági közösséget – akár egy közös gazdasági kormányt is – létrehozó föderális magjában 
kiváltja egy olyan adónem, amely a polgárok érintettségét erősíti.
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A föderalizmus gondolatának térnyerése a politikai vitában

A válság elhúzódásával egyre több közéleti szereplő és politikus lép a gondolkodók és 
kutatók nyomába, és kezd nyíltan beszélni az európai föderáció szükségességéről.

Az első hivatalos terv Európa jövőbeni föderatív berendezkedésére vonatkozóan 
2012 júniusában jelent meg. A korábban már ismertetett, Herman Van Rompuy, José 
Manuel Barroso, Mario Draghi és Jean-Claude Juncker által elkészített terv meglehe-
tősen elnagyolt, vázlatos, azonban körvonalazza a föderáció megvalósulásának négy-
lépcsős modelljét. A jelentés szerint a föderáció felé vezető út első szakasza a bankunió 
megteremtése. Már az első lépés is csak az eurót használó országokra nézve kötelező, 
a többi tagállam számára opcionális. A második szakaszban a fiskális unió megteremtése 
következne. Ez lényegében még szigorúbb ellenőrzést jelentene a költségvetési politi-
ka területén, valamint egy erős jogosítványokkal rendelkező európai pénzügyminisz-
ter lenne kompetens a fontosabb ügyekben (pl.: tagállami hitelfelvétel). Emellett közös 
eurókötvények kibocsátására is sor kerülne. A harmadik szakasz a már egységes gazdasági 
kormányzás kialakítása. Ez többek között az adópolitika, nyugdíjpolitika, szociálpolitika ösz-
szehangolását jelentené. A negyedik szakasz pedig a politikai unió lenne.

2012 szeptemberében jelent meg a Guido Westerwelle német külügyminiszter kez-
deményezésére felállított Zukunftgruppe (Európa Jövője Csoport) jelentése, amely már 
jóval több konkrétumot tartalmaz. Westerwelle a francia, az olasz, az osztrák, a por-
tugál, a spanyol, a dán, a lengyel, a belga, a holland és a luxemburgi külügyminisztert 
kérte fel, hogy vegyenek részt a munkában. A dokumentum legfőbb gondolata az, hogy 
intenzívebb integrációra van szükség a válság legyőzése és a hosszú távú célok eléré-
se érdekében. A jelentésben abszolút prioritást élvez a Gazdasági és Monetáris Unió 
megerősítése a gazdasági kormányzás erősítésén és új EU-szintű mechanizmusok lét-
rehozásán keresztül. A demokratikus legitimitás és az elszámoltathatóság érdekében 
az Európai Parlament hatáskörébe újabb feladatok kerülnének, és erősítenék az EP és a 
nemzeti parlamentek közötti együttműködést.

Hosszabb távú céljuk, hogy a válság elhárítása után alapvető változásokat érjenek 
el az EU működését illetően. 2013-ban alapos revízió alá helyeznék és a többségi dön-
tési rendszerre való áttéréssel megerősítenék a közös biztonság- és védelmi politikát 
(KBVP), valamint a közös kül- és biztonságügyi politikát (KKBP). Célul tűzik ki a nem-
zetközi szervezetekben való közös képviseletet, végső soron pedig egy európai hadse-
reg felállítását is.

Intézményi reformok útján tovább erősítenék az Európai Bizottság pozícióit és az 
Általános Ügyek Tanácsa koordinációs szerepét. A bizottsági elnök az EU miniszterel-
nökeként funkcionálna, és személyesen nevezné ki a kormányát. Az egyik elképzelés 
szerint az uniós kormányfőt az állampolgárok választanák.
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Törvénykezdeményező joggal is rendelkező, kétkamarás Európai Parlamentet java-
solnak, amelynek felső házába delegálnák a képviselőket a tagállamok (ez a jelenlegi 
Tanács). Az EP demokratikus legitimitását erősítendő – akár már 2014-ben – az EP-vá-
lasztásokon összeurópai pártok indulnának, amelyekre az európai polgárok közvetle-
nül szavaznának.

José Manuel Barroso, a Bizottság elnöke az ún. „State of the Union” beszédével nyitot-
ta meg az EP őszi ülésszakát 2012. szeptember 12-én Strasbourgban.28 Egy, az európai 
egység felé vezető új tervet vázolt fel: az erősebb integrációt jelölte meg követendő cél-
ként, és nyíltan az európai föderáció kialakításáról beszélt. A beszéd legfőbb üzenete 
is éppen az volt, hogy az EU előtt álló út a föderáció irányába mutat („Today I call for a 
federation of nation states.”), mert csak így tudják az EU-tagállamok a szerteágazó prob-
lémáikat megoldani.

Barroso nemzetállamok föderációjáról, összeurópai pártokról, közösségi szintre 
emelt adópolitikáról szólt, kilátásba helyezve középtávon az alapszerződés-módosítást 
is. Óva intett az eurótól való visszalépéstől, és egy politikai unión alapuló, valódi gaz-
dasági unió létrehozása mellett érvelt.

A beszédben ismertette a bankuniót elindítani hivatott egységes felügyeleti me-
chanizmusról (SSM) szóló javaslatcsomagot is. A gazdasági válság kirobbanása óta a 
Bizottság harminc pénzügyi szabályozási javaslatot dolgozott ki (pl. a derivatívákra, 
a shortolásra és a bankárok méltányos fizetésére vonatkozó előterjesztések). Az 
eurózóna egységes, külső képviseletének megteremtéséről, és a stabilitási kötvényekről 
(eurókötvények) is készültek bizottsági tervek. Barroso bejelentette a hitelminősítő inté-
zetek, a banki válságkezelő alap és a pénzügyi alkalmazottak személyes felelősségére 
vonatkozó javaslatok előterjesztését is. Beszélt egy ütőképes eszközökkel felruházott, 
valódi közösségi gazdasági kormányzás létrehozásáról, amely hiteles uniós költségve-
tési háttérrel, egy esetleges euróövezeti saját büdzsével rendelkezne.

Bejelentette, hogy az adópolitika terén is az egységesítés irányába tesz majd lépése-
ket az Európai Bizottság: többek között az adóelkerülés és -csalás visszaszorítására, a 
megtakarítások adóztatásáról szóló irányelv keretében a harmadik országokkal való 
keményebb fellépésre. Kiállt a közös pénzügyi tranzakciós adó mellett, és jelezte, hogy 
a Bizottság támogatja azt a megoldást is, hogy az adót nem a teljes EU-27-es körben, 
hanem csak az ebben részt venni kívánó tagállamokban vezessék be.

Célként jelölte meg tovább egy „közös európai politikai tér” létrehozását és az EP 
szerepének további erősítését. A 2014-es európai választásokra a pártok szorosabb 
együttműködését, „európaizálódását” tűzte ki célul. Utalt a Bizottság szintén aznap 
megjelentetett javaslatára,29 amely arról szólt, hogy az európai politikai pártok hogyan 
tudnák jobban képviselni az uniós polgárokat.

Minderre csak közép- és hosszú távon lát reális esélyt. Először a problémákat kell 
azonosítani, ezt követően kell a megoldáshoz az eszközöket megválasztani. Ennek 



154 Külügyi Szemle

Marján Attila

megfelelően előbb a jelenlegi szerződéseken belül kell meghozni a szükséges intézke-
déseket, legvégül viszont új szerződésre lesz szükség.

Az Európai Tanács elnöke 2012 decemberére készítette el azt a jelentést, amely a 
pénzügyi, költségvetési és gazdasági unió kiépítéséhez szükséges politikai irányokat 
tartalmazza. Nemcsak ő, de a Bizottság is készített tervet a Gazdasági és Pénzügyi Uni-
óval összefüggésben, amelyben szerepel a szorosabb politikai együttműködés és a kö-
zös adósságtörlesztés költségvetési kapacitása is. Barroso a 2011-es éves beszédében30 
nagy tapsot kapott a Parlamentben, amikor kijelentette, „le kell számolni azzal az illú-
zióval, hogy lehet közös pénzünk, egységes piacunk kormányközi megközelítéssel”.

A következő szerződésmódosítások egyik témájaként a kötelező egyhangú döntések 
körének megszüntetését jelölte meg: „A tagállamoknak természetesen joguk van nem 
elfogadni és alkalmazni egy döntést, ez a nemzeti szuverenitás, de arra nincs, hogy 
egyedül blokkoljanak másokat az előrelépésben. Hiszen ezzel egy másik tagállam nem-
zeti szuverenitását sértik, amely előre akar lépni”.

A bizottsági elnök szerint az európai parlamenti választásokon a szavazópolgárok 
nem is találkoznak az európai pártcsaládok nevével, csak a hazai tagpártokéval, ezért 
nincsen valódi európai dimenziója az ötévente esedékes voksolásnak. Az Európai Bi-
zottság ezért javaslatot tett az európai pártok működési szabályzatának módosításá-
ra: a 2014-es európai parlamenti választási kampányban nevezzék meg a jelöltjeiket az 
Európai Bizottság új elnöki posztjára. Ehhez nem szükségeltetik szerződésmódosítás, 
csak politikai támogatás. Barroso szerint a további integrációt végig kell kísérnie az 
erős demokratikus legitimitásnak. Ennek eleme az európai választások szerepének nö-
velése, valamint az is, hogy ne legyen kétség egyetlen uniós tagállam demokratikus 
elkötelezettsége felől sem.

François Hollande francia államfő radikális föderális programot hirdetett 2013 máju-
sában, a hatalomra kerülésének első évfordulóján tartott sajtótájékoztatón. A program 
legfontosabb elemei: euróövezeti kormány, az adórendszerek harmonizációja, valóban 
közös energiapolitika, az eurózóna közös kötvénykibocsátása és politikai unió. A ter-
vet a bejelentés szerint két év alatt kellene megvalósítani. A francia elnök szerint ezek 
a lépések elengedhetetlenek ahhoz, hogy Európa túljusson a válságon, amely már az 
identitását veszélyezteti: ha nem lesz változás, Európa eltűnik a világ térképéről.

A bejelentésben az is szerepelt, hogy gazdasági kormányt kellene felállítani az 
eurózónában, amely minden hónapban ülésezne, és élén egy teljes munkaidőben fog-
lalkoztatott elnök állna. A francia államfő Németországgal együtt szeretné kidolgozni a 
reformokat: „Franciaországnak és Németországnak kötelessége, hogy Európát előrébb 
mozdítsa. Ha Európa a jelenlegi állapotában marad, akkor az az európai eszme végét 
jelenti.”31 A bejelentés természetesen nélkülözi a konkrétumokat, és túlzottan ambici-
ózus, a németek pedig nem valószínű, hogy előrerohannának a politikai unió felé a 
gazdasági válság leküzdése előtt. A föderalizmus irányába való elmozdulásért minden 
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esetben a gazdasági kormányzásra és a fegyelmezett költségvetési politikára vonatkozó 
szabályok szigorú betartását kérnék cserébe – ami az egész eurózóna szempontjából 
hasznos álláspont.

Összegzés

A békés európai integráció létrejötte és hat évtizedes fejlődése páratlan történelmi 
esemény. Az előző korokban a regionális szövetségek megalakulásához és fennmara-
dásához háborúra, hódításokra, polgárháborúkra volt szükség. Ez igaz még Nagy-Bri-
tanniára és az Egyesült Államokra is. Ezért az Európai Unió, számtalan nehézsége és 
működési anomáliája ellenére, kétségtelenül globális minta a világ többi régiója számá-
ra. Az európai integrációt a 2010-es években a rendkívül súlyos válság és a monetáris 
unió megmentésének szándéka minden bizonnyal egy föderálisabb rendszer létreho-
zása irányába tereli. Azonban a rendkívül hűvös társadalmi közeg, a társadalmak elfor-
dulása az integráció ügyétől és az EU-intézmények jelentős távolsága a társadalomtól 
mindezt rendkívül nehézzé fogja tenni.

Az európaiak első generációja a második világháború után megteremtette a konti-
nens békéjét, a második pedig az európai egységes piacot és a jólétet a hidegháború 
korszakában. A mostani generáció dolga kitalálni azt a modellt és jövőképet az európai 
integráció számára, amely garantálja, hogy a két közös európai vívmányt a következő 
generáció is élvezhesse majd az új világrendben.
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Résumé

Selected Economic and Political Aspects of European Federalism

In present-day’s political and academic discourse a consensus seems to emerge on the 
necessity to forge a stronger economic and political union between member states to 
guarantee the longevity of the common currency. This however will probably not be a 
viable or desired choice for all the member countries of the EU, therefore a multi-speed 
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integration is a political reality, with a core group of countries that are ready to move 
towards economic and political federalism.

This article discusses some of the issues relevant to the question of European economic 
and political federalism. It touches upon the issue whether the historical experience of 
the United States can serve as a model or at least whether there are elements in the US 
federal setup that are comparable to the EU reality. The political consequences of the 
euro crisis as a key driver for a possible stronger unity deserve special attention. The 
article also discusses some of the recently announced major political programs.


