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Előmozdítja-e a gazdasági integráció szabályozási 
kereteinek erősítése a politikai integrációt?
Jean Monnet-professzorok helyzetértékelése1

Kengyel Ákos

Az elmúlt fél évtizedet a nemzetközi gazdasági és pénzügyi válság során kiala-
kult súlyos problémák kezelése jellemezte az Európai Unió valamennyi tagor-
szágában. A válság és az annak következtében jelentkező nehézségek kezelése 

az egész integrációs folyamat szempontjából komoly kihívást jelent, hiszen számos kér-
dés megoldása túllép az egyes tagországok lehetőségein, vagyis óhatatlanul igényli az 
uniós szintű fellépést vagy legalábbis a tagországok közötti szorosabb együttműködést. 
Az egyik legégetőbb feladattá a szuverén államadósságok kordában tartásának ügye 
vált, amely számos, korábban megoldatlan szabályozási kérdést vetett fel. A válság kö-
vetkezményeinek kezelése élesen ráirányította a figyelmet a gazdasági és monetáris 
unió működésének hiányosságaira, ezért fokozatosan felmerült a közös szabályozási 
keretek újragondolásának igénye, a szabályozás és ellenőrzés szigorításának szükséges-
sége, illetve az esetleges közös fellépés indokoltságának dilemmája.

A monetáris unió jól ismert féloldalasságának következményeire igazán a válságke-
zelés hívta fel újra a figyelmet. A korábban még csak elméleti szinten megfogalmazott 
aggodalmak után immáron a gyakorlatban is bebizonyosodott, hogy a közös mone-
táris politika mellett csak laza gazdaságpolitikai koordináció keretében, nemzeti ha-
táskörben működő fiskális politikák nem eredményeznek stabil, kellően fegyelmezett 
költségvetési gazdálkodást. A válság nyomán elszaladó államadósságok kezelése már 
végképp elkerülhetetlenné tette az uniós szintű gazdaságpolitikai kormányzás kerete-
inek megerősítését. Ennek során valóban komoly lépések történtek a kiszámíthatóbb 
nemzeti költségvetések kialakításának befolyásolására: korábban soha nem látott ellen-
őrzési és szankcionálási kereteket, szigorú korlátokat, illetve együttműködési kötele-
zettségeket alakítottak ki.

A gazdasági és pénzügyi válság kezelése tehát szükségessé tette, hogy uniós szin-
ten is konkrét intézkedéseket foganatosítsanak. A kialakult helyzet egyértelműen az 
európai gazdasági kormányzás kereteinek erősödéséhez vezetett, ami ugyanakkor 
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felveti a politikai együttműködés kereteinek újragondolását is. Nagy kérdés, hogy a 
gazdasági kormányzás mélyülése mennyiben eredményezi újabb nemzeti hatáskörök 
szupranacionális szintre kerülését és ezáltal a szorosabb politikai unió létrejöttét. Az 
elmúlt időszak során annak lehettünk tanúi, hogy a nemzeti gazdaságpolitikák kor-
dában tartása érdekében egyre több új szabályozási keret született. Ezek létrehozása, 
működtetése már integrációs filozófiai dilemmákat is felvet: vagyis mennyiben változ-
nak az uniós szintű intézmények feladatai, mennyiben szükségszerű a politikai unió 
felé történő elmozdulás, avagy ezzel ellentétben, a gyakorlatban mennyire erősödik a 
kormányköziség szerepe.

Az alábbiakban az integrációval foglalkozó vezető egyetemi oktatók (Jean Monnet-
professzorok2) által kifejtett gondolatok tükrében az integráció jelenlegi helyzetének 
megítélését és jövőbeli fejlődési irányait befolyásoló körülményeket vizsgáljuk meg, 
mintegy körképet adva a 2013 végén jellemző véleményekről, rávilágítva azokra a gaz-
dasági, politikai és társadalmi-kulturális tényezőkre, amelyek befolyásolják a gazdasá-
gi és politikai unió felé történő előrelépés lehetőségét, illetve korlátokat is jelentenek az 
integráció mélyítése szempontjából.

Az Európai Unió helyzetéről kialakult kép jellemzői

José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke a 2013. évi Jean Monnet-konferencián3 
is kifejtette abbéli meggyőződését, hogy a nemzeti érdekeket Európában úgy kell kép-
viselni, hogy eközben Európa globális összefüggésben fogalmazzon meg válaszokat. 
A bizottság elnöke a napjainkra kialakult helyzet kezelése kapcsán fontosnak tartja 
az uniós szintű együttműködés erősítését. Barroso véleménye szerint a válság meg-
mutatta, hogy milyen sérülékeny Európa, hiszen az Uniót érintette a legmélyebben a 
pénzügyi és gazdasági válság. Ugyanakkor a bizottság elnöke sajnálatosnak tartja azt 
a furcsa helyzetet, hogy az Európai Unió állampolgárai a világgazdasági válság keze-
lése kapcsán sokszor az EU-t, illetve annak intézményeit hibáztatják, pedig – amellett, 
hogy a válság nem Európában kezdődött – a bankok felügyelete nemzeti hatáskörben 
volt, az uniós szintnek nem volt semmilyen beleszólása ezen a területen. Ehhez persze 
hozzá kell tenni, hogy a nemzeti költségvetések helyzetének ellenőrzésére korábban is 
megvoltak a bizottság eszközei.

Barroso az EU pozícióját értékelve hangsúlyozta: nem szabad szem elől téveszteni azt 
a tényt, hogy az Európai Unió szerepe gazdaságilag – népességarányához képest – to-
vábbra is kiemelkedő a világban, a tagországok összesített GDP-je megegyezik az Egye-
sült Államokéval és kétszer akkora, mint Kínáé. Ráadásul, az általános vélemények-
kel ellentétben, az EU világgazdasági pozíciójának alakulását árnyaltan kell értékelni, 
ugyanis az elmúlt két évtized során az egyes tagországok esetében eltérő folyamatok 
figyelhetőek meg: többek között Franciaország, Olaszország és az Egyesült Királyság 
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részesedése csökkent, de például Németországé, Hollandiáé vagy Lengyelországé nőtt, 
tehát nem lehet egyértelmű pozícióvesztésről beszélni. Barroso a kontinens verseny-
képessége szempontjából pozitív jelenségnek tartja, hogy a nemzetközi diákmobilitás 
45%-a az EU-országokba irányul, tehát vonzó Európa felsőoktatása, K+F-eredményei is 
jelentősek, és kiemelkedő teljesítményű vállalatai vannak.

A bizottság elnöke kifejtette, Európa erősségének tartja Németország kimagasló vi-
lággazdasági versenyképességét, hiszen az ország ipari termelése Kínáéval egy súly-
csoportba tartozik. Meggyőződése szerint a német gazdaság globális versenyképessége 
jó Európának, és célul azt kellene kitűzni, hogy az Unió többi gazdasága is képes le-
gyen ezt a versenyképességi szintet megközelíteni. Barroso egyúttal az integrációból 
származó német nyereség kiegyensúlyozottabb megítélésére is felhívta a figyelmet, rá-
mutatva arra a tényre, hogy a német 6-7%-os kereskedelmi többlet nagy része az Euró-
pán kívüli országokkal folytatott áruforgalom során keletkezik, csak 2% az EU-n belüli 
többlet.

Az Európai Bizottság elnöke az európai gazdaság kilátásai kapcsán, a legfrissebb 
bizottsági előrejelzések4 alapján rámutatott arra, hogy két év recesszió után elindult a 
szerény növekedés: 2014-re minden makromutató esetében javulást prognosztizálnak, 
az egyedüli kivétel a munkanélküliség alakulása, különös tekintettel a fiatal korosz-
tályra. Barroso szerint az utóbbi jelenség különösen kiemelt figyelmet érdemel, már 
csak azért is, mert a kialakult helyzet komoly társadalmi feszültségekhez vezet és az 
európai integráció iránti bizalmat is jelentősen rontja, ugyanakkor a tagországokban 
egyre jellemzőbbé váló euroszkepticizmus és eurofóbia kialakulását erősíti.

Barroso véleménye szerint a stabilitás a politikai intézményrendszertől függ. A bi-
zottság elnökének meggyőződése, hogy a gazdasági és monetáris unió mélyítése a „kö-
zösségi módszer” és a szerződéses keretek között lehetséges, álláspontja szerint más 
megközelítés fragmentációhoz vezet. Véleménye szerint a szükséges változtatások kö-
zéptávon a másodlagos joganyagban is lehetségesek, vagyis nem kell az alapszerződést 
megváltoztatni. Meg kell jegyezni, hogy Barroso európai vitát akar kezdeményezni az 
Unió jövőjéről, s azt még a 2014. májusi európai parlamenti választások előtti időszak-
ban meg kívánja indítani. Ennek kapcsán fel is kérte a Jean Monnet-professzorokat, 
hogy járuljanak hozzá ehhez a kezdeményezéséhez, fogalmazzák meg kellően kritikus 
forgatókönyveiket az EU jövőjéről.

Az integráció jelenlegi helyzetét és az Unió előtt álló kihívásokat vizsgálva John 
McCormick,5 az Indianai Egyetem Politikatudományi Tanszékének Jean Monnet-
professzora Jean Monnet gondolatai tükrében azt a fő üzenetet fogalmazta meg, hogy 
Európa válságokon keresztül épül, s mindig talál megoldást, és semmi sem veszé-
lyesebb annál, mint a nehézségeket bukásként aposztrofálni. McCormick az euró-
pai integrációt jellemző problémákat, illetve a jelenlegi válság fő okait több tényezőre 
vezeti vissza. Szerinte a nehézségek az integrációs folyamat példa nélküli voltából, az 
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integráció végső céljának hiányából, a különböző nemzeti érdekek fennállásából és ab-
ból a helyzetből adódnak, hogy az emberek kevésbé azonosulnak az EU-val, mint a 
nemzetállamokkal.6

McCormick arra is felhívta a figyelmet, hogy napjaink jellemző problémái nem egye-
dül az európai uniós szintet érintik. A válság miatt 2007-hez képest általános bizalom-
vesztésnek vagyunk tanúi: a lakosság EU iránti bizalma 57%-ról 31%-ra esett vissza, 
ugyanakkor a nemzeti kormányokba vetett bizalom is csökkent, 41%-ról 25%-ra.7 Tehát 
ilyen szempontból a tendencia nagyon kedvezőtlen – de érdekes jelenség, hogy az uni-
ós szint iránti bizalom még így is nagyobb az emberekben. Hasonlóan negatív a jelen-
legi folyamatok megítélése is: a lakosság 55%-a szerint rossz irányba mennek a dolgok 
az EU-ban, s ez a helyzetértékelés gyakorlatilag azonos a tagállamok szintjén is (58%); 
ugyanakkor ez a kedvezőtlen megítélést tükröző mutató ennél jóval magasabb (78%-os) 
az Egyesült Államok esetében.

McCormick rámutatott arra a jelenségre is, hogy Európa imázsa az utóbbi években 
romlott, erősödött a szkepticizmus, a híradásokban csak a rosszul alakuló folyamatokra 
helyeződik a hangsúly, miközben az eredményekre nagyon kevés figyelem jut. Jellem-
ző az integrációhoz kapcsolódó általános tudáshiány; az emberek többsége nem sokat 
tud az EU-ról: 60-70% alig rendelkezik információkkal (20%-nak semmilyen ismeretei 
sincsenek), és csak a lakosság 30%-a tartja magát megfelelően tájékozottnak az euró-
pai politikai folyamatokkal kapcsolatosan. Az ilyen mértékű ismerethiány tükrében 
McCormick jogosan veti fel azt a problémát, hogy hogyan lehet értelmes társadalmi 
vitát folytatni. Mindemellett McMormick a túl sok információból adódó problémákra is 
figyelmeztet: úgy véli, a választók azoktól is összezavarodnak, illetve közülük csakis a 
könnyebben elérhető, nekik jobban tetsző véleményeket hallgatják meg.

McCormick véleménye szerint az Európáról folytatott vita nem olyan termékeny, ki-
egyensúlyozott és a kellő információkon alapuló, mint amilyennek lennie kellene. Meg-
állapítja, hogy az igaz, hogy az EU-ban problémák vannak, de nem érti, miért kell eh-
hez mítoszokat, félreértelmezett koncepciókat gyártani, illetve az egész integrációhoz 
apátiával viszonyulni. Az európai integráció iránti bizalom megteremtésének érdeké-
ben az Indianai Egyetem professzora nagyon lényegesnek tartja az EU által elért ered-
mények tudatosítását. Véleménye szerint ezek egyike, hogy az integráció tartós, fenn-
tartható konstrukció lett – békét teremtett Európában. Nagyon fontos, hogy a kizárást 
a befogadás váltotta fel, és az EU a demokrácia és az emberi jogok védelme terén nagy 
szerepet tölt be, ráadásul nem csak a tagországok esetében. Emellett a verseny és a piac 
tisztességes működése terén is komolyak az Unió által elért eredmények. McCormick 
hangsúlyozza, hogy a rossz és sokszor tévesen kialakult kép megváltoztatásában, az 
integráció eredményeinek megismertetésében és terjesztésében, vagyis az ismerethi-
ány csökkentésében nagy szerepe és felelőssége van a tudományos élet képviselőinek.
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A szorosabb együttműködés gazdasági keretei

Az európai gazdasági kormányzás megerősítése érdekében az elmúlt évek során na-
gyon sok újításra került sor: létrehozták az Európai Stabilitási Mechanizmust, elfo-
gadták a „hatos csomagot”, bevezették az európai szemesztert, megszületett a fiskális 
paktum, létrejött a bankunió, vagyis az európai bankfelügyelet. Ezen változások a gaz-
dasági és monetáris unió elindulása óta a legjelentősebb lépéseket jelentik az európai 
gazdasági kormányzás megerősítése terén. Tehát a közös keretek kialakultak az elmúlt 
évek folyamán, ugyanakkor továbbra is komoly feszültségeket tapasztalhatunk a vál-
ságkezelés során.

Lucio Pench, az Európai Bizottság Gazdasági és Szociális Ügyek Főigazgatóságának 
fiskális politikáért felelős igazgatója a gazdasági és monetáris unió kormányzásának 
megerősítése kapcsán arra emlékeztetett, hogy a pénzügyi integráció maastrichti konst-
rukciója a független Európai Központi Bankra (melynek fő célja az árstabilitás fenntar-
tása), a nemzeti fiskális politikák közös szabályokkal való kordában tartására (stabili-
tási és növekedési paktum, túlzott deficit esetén büntetés) és „laza” gazdaságpolitikai 
koordinációra épült.8 A gazdasági válság során viszont zuhanó piaci fegyelemmel kel-
lett szembenézni, és világossá vált a nem megfelelő monitoring és a kikényszerítési 
eszközök hiánya. Ebből azt a fő tanulságot kellett levonni, hogy a kockázatmegelőzés 
fejlesztésére van szükség. Ennek eredményeként elindult az európai szemeszter, mely-
nek fő feladata a fegyelmezett nemzeti költségvetési politikák biztosítása, valamint a 
makrogazdasági egyensúlytalanságok megelőzése és korrigálása. A strukturális refor-
mokhoz az Európa 2020 stratégia ad keretet, a felügyelet terén pedig a bankunió jelent 
nagy előrelépést.

A fiskális politikáért felelős igazgató elengedhetetlennek tartja a további integrá-
ciót a gazdasági unió kormányzása terén, ugyanakkor véleménye szerint a hosszú 
távú vízió elérése során a „minimális követelmények” teljesítésére érdemes töre-
kedni. A gazdasági és monetáris unió mélyítéséhez az első lépés a bankunió – azaz 
a pénzügyi integráció kiteljesítése. Ezt kellene követnie egy központi „fiskális kapa-
citás” fokozatos kifejlesztésének. Pench szerint a költségvetési fegyelmet a kockáza-
tok megosztására szolgáló mechanizmussal kell kombinálni, a stabilizációs kapacitást 
meg kell erősíteni (pl. egy stabilizációs alap létrehozásával). Ugyanakkor felhívja arra 
is a figyelmet, hogy igazi föderációkban a redisztribúciós funkció egyben automatikus 
stabilizátorként is működik, és ezért nincs is feltétlenül szükség állandó transzferek-
re. További feladat a reformok koordinációjának megerősítése. Mindehhez megfelelő 
politikai elszámoltathatóság kell. A bizottság igazgatója arra is rámutatott, hogy már 
eddig is nagyon jelentős lépések történtek, amelyek a nemzeti szuverenitást komolyan 
érintik, ezért kellő időre és egymás helyzetének és problémáinak alapos megértésére 
van szükség a tagországok közötti együttműködés további mélyítéséhez.
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Arra a kérdésre, hogy milyen mértékben kellene integrálni a tagországok fiskális 
politikáit, vagyis mit jelent a fiskális unió (FU) az EU esetében, Nico Groenendijk, a 
hollandiai Twente Egyetem Jean Monnet-professzora kétféle fiskális unió körvonalait 
vázolta fel.9 A „lazább” FU teljes nemzeti szuverenitást jelent, de koordináció mellett, 
melynek célja a tagországok fiskális fegyelmének biztosítása. Ennek gyakorlati példája 
a hatos csomag és a fiskális paktum elfogadása, valamint az EFSM/EFSF/ESM létreho-
zása. A „szoros” FU már költségvetési integrációt feltételez, megfelelő hierarchiával a 
szupranacionális és a nemzeti szintek között. A feladat ebben az esetben az uniós szin-
tű célok elérése. Ez a forma értelemszerűen már nem csak a deficit és az államadósság 
kordában tartásáról szól. Gyakorlati megvalósulási elemei jelenleg a kohéziós politiká-
ban és az európai szemeszterben jelennek meg. Groenendijk következtetése, hogy az 
EU-ban kialakult keretek mindkét fajta fiskális unió jellemzőiből tartalmaznak eleme-
ket, ráadásul nem egyértelmű például, hogy van-e kimentés, vagy nincs, mert jogilag 
nincs, gyakorlatilag pedig van. Ez a helyzet rossz üzeneteket közvetít a tagországok és 
a befektetők felé is. Emellett nincsenek megfelelő, hatékony költségvetési eszközök a 
strukturális reformok kikényszerítésére, illetve arra, hogy valóban sikerüljön elérni az 
Európa 2020 stratégia keretében kitűzött célokat.

Groenendijk rávilágított arra, hogy a szorosabb és a lazább FU egymás mellett fej-
lődött: egységes monetáris politika a lazább FU keretei között alakult ki, ugyanakkor 
közös célok vannak (Európa 2020, globális versenyképesség), amelyek a szorosabb FU 
mellett szólnak. Mindemellett felhívta a figyelmet arra is, hogy a fiskális integráció már 
az egységes piac kapcsán is befejezetlen, pedig annak megfelelő működéséhez elen-
gedhetetlenül szükséges. Véleménye szerint a fiskális unió és a fiskális kompetenciák 
„föderalizálásának” megvitatása során nem lehet törekedni az „egyre szorosabb integ-
ráció” és az uniformizált, egységes integráció kereteinek fenntartására. A kívánatos 
fiskális integrációhoz szükséges az adórendszerek és a kiadások „konvergenciája”, és 
amennyiben nem teremthető meg reálisan a 28 tagország egyetértése, akkor csakis a 
differenciált integráció lehet a megoldás, amihez a megerősített együttműködés megte-
remti a megfelelő keretet.

A gazdasági és politikai integráció mélyülése előtt álló kihívásokat vizsgálva 
Panagiotis Liargovas, a Peloponnészoszi Egyetem Közgazdasági Tanszékének Jean 
Monnet-professzora azt hangsúlyozta, hogy az euró bevezetése politikai célokat is 
szolgált, hiszen az európai identitás erősítésében a közös pénz megteremtése fontos 
szimbólum. Véleménye szerint az euró mellett számos érv szól: monetáris politikai 
szempontból nominális horgonyként működik (infláció), a kereskedelmet megkönnyíti 
– ezáltal mélyíti a gazdasági integrációt – és a politikai kohéziót erősíti. Ugyanakkor a 
jól ismert problémát a szupranacionális monetáris politika és a nemzeti kézben maradt 
fiskális politika ellentéte jelenti: nincsenek automatikus stabilizálók, és nem jött létre 
stabilizációs mechanizmus sem.10
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Liargovas emlékeztetett arra, hogy számos tekintélyes közgazdász már a monetáris 
unió kialakítását megelőzően is komoly problémákra hívta fel a figyelmet. A megfo-
galmazott kritikák alapja az volt, hogy az eurózóna nem tekinthető optimális valuta-
övezetnek, ezért a tagországait aszimmetrikus sokkok érintik, melyekre kellően már 
nem képesek reagálni a közös monetáris politika keretében, ráadásul az alkalmazko-
dás egyik fő eszköze, a megfelelő szintű munkaerő-mobilitás nem jellemzi a térséget. 
Liargovas rámutatott arra, hogy az aszimmetrikus sokkoktól való félelem jogosnak 
bizonyult, ugyanakkor azok a várakozásoktól eltérőek voltak: a 2003–2007 közötti 
időszakban nem a recesszió, hanem a túlzott mértékű hitelezés vezetett súlyos prob-
lémákhoz a periféria országaiban, mivel az olcsó hitelek elszaladása az ingatlanárak 
emelkedését eredményezte. Írországnak vagy Spanyolországnak az eurózóna tagjaként 
már nem volt lehetősége arra, hogy emelje a kamatlábat vagy leértékeljen. A nemzetkö-
zi pénzügyi válság ebben a helyzetben érte az érintett országokat, s ennek következté-
ben már valóban a recesszió elleni küzdelem vált a fő feladattá, amikor pedig szintén a 
leértékelés lehetett volna az alkalmazkodás egyik fontos eszköze.

Liargovas szerint a válság során alkalmazott intézkedések fontos tanulsága, hogy 
éppen azok az országok szenvedték el a legnagyobb visszaesést, amelyek az IMF és az 
EU mentőcsomagjaihoz kapcsolódóan a legszigorúbb megszorító intézkedéseket hoz-
ták meg. A megszorítás ezzel párhuzamosan a GDP-hez viszonyított adósságrátát is 
emelte. Mindeközben a stabilitási és növekedési paktumból következő szankcionálás 
hitelességét vesztette. Liargovas felhívta a figyelmet arra is, hogy a válságkezelés során 
komoly társadalmi ellenállás alakult ki, ami a magas munkanélküliség következtében 
nem is csodálható. A fiatal korosztályban a munkanélküliség Spanyolországban elérte 
az 50%-ot, Görögországban pedig a 60%-os arányt.

A Peloponnészoszi Egyetem professzora szerint a helyzet kezelése szempontjából a 
legfontosabb annak biztosítása, hogy az Európai Központi Bank valóban „utolsó me-
nedékként” szolgáljon, a másik lényeges feladat a strukturális reformok (elsősorban a 
közszektor reformja és a versenyképesség javítását szolgáló intézkedések) ösztönzése. 
Az adóssághelyzet kezelésének stabilizálását követően az uniós segítségnyújtásnak a 
társadalmi és gazdasági változások támogatására kell koncentrálnia. Liargovas fő kö-
vetkeztetése, hogy az eurózónának gyorsabban kellene a fiskális föderáció felé halad-
nia, ami értelemszerűen egy nagyobb közös költségvetés felé történő elmozdulást is 
jelentene. A fiskális föderáció hiányában ugyanis az EU tagországai csakis a nemzeti 
szintű, hagyományos anticiklikus gazdaságpolitika keretében fellépő automatikus sta-
bilizátorokra tudnak támaszkodni.
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A politikai együttműködést befolyásoló feltételek

A gazdasági integráció mélyüléséhez kapcsolódó új szabályozási keretek kiépülése a 
tagállamok közötti politikai együttműködés terén egyfajta egyetértés körvonalazódását 
is feltételezi. A politikai integrációról alkotott tagországi álláspontok azonban meglehe-
tősen eltérőek. Maximiliano Bernad y Álvarez de Eulate, a Zaragozai Egyetem nemzetközi 
közjoggal foglalkozó Jean Monnet-professzora szerint az európai integrációs folyamat-
hoz való viszonyt négy megközelítés alapján lehet kategorizálni: a föderalista, a prag-
matikus, az euroszkeptikus és az eurofób („utálom Európát”) hozzáállás szerint.11 Az 
a véleménye, hogy az első három normális hozzáállás, az eurofóbiát viszont meg kell 
állítani. Bernad professzor szerint nagyon fontos tudomásul venni, hogy Európa a kü-
lönbözőség földrésze, éppen ezért a nemzeti érzékenységre tekintettel kell lenni az in-
tegráció fejlődése során, ugyanakkor meg kell érteni, hogy az EU 28 tagországa együtt 
erősebb és sikeresebb lehet.

Wolfgang Wessels, a Kölni Egyetem Jean Monnet-professzora szerint az alapvető prob-
lémát az jelenti, hogy az integráció politikai végcélját sohasem vitatták meg. Wessels 
emlékeztetett arra a tényre, hogy az alkotmányszerződés kudarca után, annak módosí-
tása során az államra utaló szimbólumok és fogalmak nem kerültek bele az alapszerző-
désbe, mert ezek „túl korainak” bizonyultak. A Kölni Egyetem professzora rámutatott 
arra, hogy a politikai unió kialakítása felé tett lépések során új intézményi egyensúlyra 
van szükség, és a hatalom és a vezetés egyértelmű legitimitását meg kell teremteni.12 
Meglátása szerint az intézményi egyensúly terén annak vagyunk tanúi, hogy az Eu-
rópai Bizottság kezdeményező szerepe gyengült, ugyanakkor ellenőrző funkciója erő-
södött az elmúlt évek során. Az Európai Központi Bank szerepe erős, de hiányzik a 
demokratikus kontroll, bár ez is volt a deklarált cél a „független” jegybank megterem-
tésekor. Az Európai Unió Tanácsa és az Európai Tanács kezdeményező szerepe pedig 
erősödött.

A hatalmi, vezetési képesség szempontjából Wessels megállapította, hogy szinte 
egyedül Németország tűnik igazán erős hatalomnak, de azért semmiképpen sem lehet 
Európa hegemónjának tartani. Véleménye szerint a megosztott felelősség és a konszen-
zusos demokrácia modellje felé kellene elmozdulni. Vagyis valamilyen formában min-
denkinek részt kell vennie a folyamatok alakításában. A legitimitás erősítése nagyon 
fontos feladat. Elméletileg az eredeti vitához lehet visszatérni: a föderációt minél hama-
rabb (Altiero Spinelli) vagy csak fokozatosan (Robert Schuman, Jean Monnet) kellene 
megvalósítani.

Amelia Hadfield, a Canterbury Christ Church Egyetem Jean Monnet-professzora sze-
rint differenciált Európára van szükség: éppen ezért az igazi kérdés az, hogy hogyan 
lehet intézményesíteni a flexibilis integrációt.13 Hadfield rámutatott arra, hogy nagy a 
megosztottság az EU-n belül: észak–dél, kelet–nyugat, illetve a „jók” és azok, akik a 
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válságért felelősek. Meglátása szerint nagy kérdés, hogy az EU-szintű szabályok és in-
tézmények erősödjenek-e, avagy sem; illetve hogy hogyan lehet összeegyeztetni a szo-
lidaritást a hatékonyság javításával. Egyáltalán: milyen uniót akarunk? Hadfield véle-
ménye szerint gyakorlatilag mindennap a többsebességes unióról beszélünk, és ezt kell 
többféle keretben, működőképesen fenntartani. A differenciált megközelítésre jó példa, 
hogy számos területen országspecifikus ajánlások vannak (pl. a hatos csomaghoz kap-
csolódó intézkedések esetében, illetve a költségvetési hiány mérséklésének középtávú 
betartása kapcsán). Hadfield felhívta arra is a figyelmet, hogy egyes megállapodások 
eleve a hagyományos kormányköziségre és egyhangú egyetértésre épülnek, és nem 
vesz bennük részt minden tagország.

A politikai unióhoz szükséges társadalmi és kulturális háttér

A gazdasági és politikai integráció jövőjét nem lehet a társadalmi és kulturális össze-
függések vizsgálata nélkül elemezni. Nagyon lényeges feladat az állampolgárok és az 
Európai Unió közötti szakadék áthidalása, az emberek mindennapjait is befolyásoló 
kérdések megvitatásában való minél szélesebb körű részvétel megteremtésének elő-
mozdítása. Az állampolgárok nem szakadhatnak el a gazdasági és politikai területeket 
érintő döntésektől. Ugyanakkor – ahogy többen felvetik – Európának európaiak kel-
lenek, vagyis az európai identitást kellene erősíteni. Ugyanis új generációk nőttek fel, 
akiknek az eredeti üzenet már kevés és semmitmondó lehet: vagyis új narratíva kell, 
mert az eddigi hagyományos üzenet, a „peace through trade” sikeres, de a 21. században 
már többre van szükség.

Ahogyan Alberta Sbragia, a Pittsburghi Egyetem Jean Monnet-professzora megálla-
pította: az európai identitás gyenge, a regionális identitás is csak néhány országban 
erős, továbbra is a nemzeti identitás a legerősebb. Nincs közös nyelv, vallás stb., ami 
összekötő erő lehetne. Sbragia rámutatott arra a jelenségre, hogy a válság kapcsán a 
problémákért jellemzően mindegyik tagországban az uniós szintet hibáztatják; ugyan-
akkor megjegyezte, hogy ez az Egyesült Államokban sincs másképp: a tagállamok ott 
is a föderális kormányzati szintet okolják a nehézségekért. Sbragia megállapítása sze-
rint súlyos gondokat tükröznek azok a felmérési eredmények, amelyekből az derül ki, 
hogy 24 uniós ország lakosságának többsége érzi úgy, hogy nem számít a véleménye, 
és számos tagállamban (pl.: Görögország, Ciprus, Spanyolország, Portugália, Szlovénia, 
Románia vagy Bulgária esetében) a lakosság 10%-nál kisebb hányada gondolja csak azt, 
hogy jó irányba mennek a dolgok. Az ilyen rossz vélemények azt is mutatják, hogy az 
állampolgárok nem rendelkeznek kellő ismeretekkel az integrációról.

A Pittsburghi Egyetem professzora szerint a hazai pártoknak van igazán nagy 
felelősségük a megfelelő tájékoztatásban, nekik kellene elfogadtatniuk és megma-
gyarázniuk Európát, mert csak ők rendelkeznek a kellő beágyazottsággal és ezáltal 
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potenciállal.14 Az uniós szervek közül pedig az Európai Parlament képviselőinek kelle-
ne sokkal nagyobb szerepet betölteniük a lakosság tájékoztatásában: a választókerüle-
tükben jóval aktívabban kellene az „üzeneteket” továbbítaniuk.

Henrik Plaschke, a dániai Aalborgi Egyetem Jean Monnet-professzora leszögezte, 
hogy az Unió polgárainak az integráció iránti elkötelezettségét nagyon kedvezőtlenül 
befolyásolja az a kialakult helyzet, hogy a megszorító politikák nem vezettek gazdasági 
növekedéshez, jobb költségvetési egyensúlyhoz, és nem teremtődtek új munkahelyek. 
A közbeszédben megerősödtek a nemzeti alapon való különbségtételek: vagyis az ár-
nyalt elemzések helyett annak kapcsán például, hogy kik a válság vesztesei vagy nyer-
tesei, a nemzeti (országok szerinti) csoportosítást használják. Értelemszerűen a hitelező 
és az adós országok alapvetően eltérő módon viselkednek, ugyanakkor a mélyebb szer-
kezeti okokkal nem igazán foglalkozik senki. Plaschke szerint a fő kérdés, hogy ho-
gyan alakítsunk ki közös identitást. Meglátása szerint a közös történelmi és kulturális 
örökségre és a közösen vállalt politikai értékekre való hivatkozással lehet erősíteni az 
azonosságot. Úgy véli, az „európai projekt” iránti elkötelezettséget a szociális védelem 
és a társadalmi kohézió szerepének sokkal hangsúlyosabbá tételén keresztül lehetne 
erősíteni.

Plaschke az integráció jövőjét illetően három elvi forgatókönyvet vázolt. Az egyik 
az intézményi reformok, a föderáció felé való elmozdulás. Véleménye szerint ezzel az 
a gond, hogy politikailag nehéz és nagyon időigényes folyamat, és rövid, illetve közép-
távon nem ad választ a jelenlegi gazdasági és szociális válság problémáira. A máso-
dik opció a gazdasági egyensúlytalanság és egyenlőtlenség korlátozása: a pénzügyek 
szigorúbb ellenőrzése, a külső egyensúlytalanság kordában tartása; az államadósság 
„európaizálása” és egy „szociális Európa” megteremtése. A harmadik opció a monetá-
ris unió tárgyalásos szétválása. Ennek lehetséges módja például két valutaövezet létre-
hozása, avagy Németország kilépése az eurózónából. Plaschke szerint a második irányt 
kellene követni. Az Aalborgi Egyetem professzorának javaslata, hogy az integráció 21. 
századi új narratívájaként a „szociális és ökológiai unió” kialakítását fogalmazzák meg.

Guillaume Klossa, az Európai Műsorszóró Unió igazgatója, az EuropaNova elnöke 
megállapította, hogy nem egyszerűen gazdasági vagy pénzügyi válság van, hanem 
rendszerválság alakult ki, és az emberek védelmet várnak az EU-tól. Az európai integ-
ráció emberi és demokratikus dimenzióját kell erősíteni. Klossa szerint Európa elvesz-
tette „story telling” képességét, ezért is fontos lenne megteremteni az európai „public 
space”-t. Meglátása szerint nagyon lényeges és időszerű lenne végiggondolni, hogy a 
média hogyan járulhat hozzá pozitívan az EU-ról folytatott eszmecseréhez.
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A gazdasági válság és az új politikai környezet

Fausto de Quadros, a Lisszaboni Egyetem Jogi Kara Jean Monnet-professzorának véle-
ménye szerint a jelenlegi az integráció történetének legkomolyabb válsága. Az elmúlt 
hat évtizedben elért eredmények ellenére meg kell győzni az állampolgárokat az in-
tegráció jelentőségéről.15 A Lisszaboni Egyetem professzora szerint a politikai unióhoz 
– ami nem egyenlő a szupranacionális szint megerősítésével – új környezet kell. Az 
új politikai környezethez kapcsolódóan a következő alapfeltételeket fogalmazta meg: 
realizmus (a monetáris unió kerül veszélybe, ha nincs politikai együttműködés), biza-
lom (nélküle nincsenek beruházások), szolidaritás (interdependencia), alapvető jogok 
és értékek (az EU nem csak a piac és kereskedelem) és mindehhez gazdasági növekedés, 
társadalmi kohézióval és szociális védelemmel. Quadros megállapítása, hogy „több” 
Európa kell, de „jobb” is.

Véleménye szerint szélesebb körű társadalmi párbeszédet kell kezdeni, amire jó al-
kalmat teremt az európai parlamenti választás. Meglátása szerint komoly problémákra 
figyelmeztet az EP-választásokon jellemző 40% körüli részvételi arány, amely ráadásul 
számos országban csak 30% körül alakul: vagyis az EU népességének mintegy 2/3-a 
nem érzi fontosnak az EP-választást. Quadros nagyon lényegesnek tartja, hogy a fiata-
lokat meg tudjuk szólítani, és ezáltal meg lehessen akadályozni azt, hogy a szélsősége-
sek pártján legyenek és EU-ellenessé váljanak.

Daniela Schwarzer, a berlini Nemzetközi és Biztonsági Ügyek Intézete EU-integráci-
ós Kutatórészlegének vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy a gazdasági integráció 
fejlődésének jobb megértése érdekében a gazdaság strukturális és ciklikus különb-
ségeit jobban kellene tanulmányozni. Az intézményrendszerrel kapcsolatban meg-
állapította, hogy a többszintű kormányzási keretek fontossága megkérdőjelezhetet-
len, de az eurózóna válságának kezelése kapcsán mélyülő együttműködés során a 
kormányköziség erősödött, ami problémás kérdéseket vet fel. A társadalmi hatásokat 
illetően a szolidaritásnak mindenképpen erősödnie kellene. Schwarzer kiemelte, hogy 
a válság miatt erősödik a populizmus és az egész „rendszerrel” szembeni elégedetlen-
ség, tehát politikai válságról is szó van. A politikai együttműködés erősítéséhez véle-
ménye szerint a tagállamokban működő pártok Európa-politikájának megváltoztatásá-
ra lenne szükség.

Othmar Karas, az Európai Parlament alelnökének véleménye szerint megfelelő hatáskö-
rökre és költségvetési forrásokra van szükség az aktív szolidaritáshoz. Renacionalizálás 
vagy politikai unió között választhatunk. Meggyőződése szerint a gazdasági és szociá-
lis uniót kell elérni, ugyanakkor az eurózóna válságkezelése kormányközi megállapo-
dások keretében történik, egyhangú döntésekkel, ami renacionalizálódást jelent – ehe-
lyett az uniós szintű kereteket kellene erősíteni.
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Záró megjegyzések

Az Európai Unióban a napjainkra kialakult helyzetből adódó következményeket és az 
integráció előtt álló kihívásokat összegezve megállapítható, hogy a gazdasági és mone-
táris unió működésének komoly hiányosságait kezelni próbáló intézkedések – amelyek 
különösen sürgetővé váltak a nemzetközi gazdasági és pénzügyi válság hatásainak 
nyomán kialakult recesszió és szuverén államadósság-problémák miatt – elindították 
a tagországok közötti szorosabb együttműködést. A szorosabb, szabályozottabb kere-
tek között megvalósuló gazdasági kormányzás azonban értelemszerűen nem maradhat 
következmények nélkül a politikai együttműködés kereteinek újragondolása, valamint 
az intézményi és döntéshozatali folyamatok területén sem. Nagyon lényeges szempont, 
hogy megfelelő hatáskörmegosztás alakuljon ki, amely mögött kellő legitimitás is áll.

Az elmúlt fél évtized során az uniós intézmények szerepét illetően bekövetkeztek 
kisebb hangsúlyeltolódások, ugyanakkor a kormányközi együttműködési keretekben 
történő megoldások előtérbe kerülése is jellemzővé vált. Tehát egyáltalán nem beszél-
hetünk világosan átgondolt intézményi és hatásköri változási irányokról. A politikai 
integráció mélyülésének vizsgálata átfogó elemzést igényel, figyelembe kell venni 
Európa történelmi, kulturális és társadalmi fejlődését, valamint a további politikai in-
tegrációval szemben felmerülő akadályokat és lehetőségeket is. Mindehhez hozzá kell 
tenni, hogy a politikai integráció kérdésköre különösen érzékeny területnek számít a 
válság nyomán erősödő euroszkepticizmus és eurofóbia időszakában. Ráadásul az in-
tegráció iránti társadalmi elkötelezettség alakulását egyre inkább az ismeretek hiánya 
és a félinformációk határozzák meg, amit a válság következtében növekvő szociális 
feszültségek még inkább kedvezőtlenül befolyásolnak. Ilyen helyzetben nagy szükség 
van az integráció által elért eredmények és a felmerülő problémák megalapozott elem-
zésére és a megoldások körvonalazására. Az uniós polgárok megfelelő tájékozódásá-
ban és a folyamatok értelmezésében a tudomány képviselőinek a jelenleginél sokkal 
nagyobb szerepet kellene betölteniük.

A politikai integráció mélyüléséhez elengedhetetlen az EU állampolgárainak támo-
gatása. A válság nyomán ez a támogatás és az integráció iránti bizalom egyre gyengül, 
ami az egész együttműködést sodorhatja veszélybe. Helyre kell állítani az integráció 
iránti bizalmat, aminek alapvető feltétele az elmúlt több évtized eredményeinek sok-
kal szélesebb körű megismertetése. Az EU jövőjét és szerepét érintő széles körű párbe-
szédre és vitákra van szükség ahhoz, hogy a tagországok – és az állampolgárok – által 
kívánatosnak tartott irányba mozduljon el az integráción belüli hatáskörök és feladatok 
megosztása, és tisztázódjon az uniós szinttel szemben támasztott elvárások és a nemze-
ti szuverenitás közötti viszony.
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A Jean Monnet-professzorok helyzetértékeléséből egyértelműen kirajzolódik az eu-
rópai integráció új narratívájára vonatkozó igény. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy 
annak tartalma alapvetően a múltbeli tapasztalatok alapján alakul ki. Amúgy sincs 
egyetlen narratíva, sokféle él egymás mellett. Ehelyett inkább „mission-t” (küldetést) 
lenne indokolt megfogalmazni, amelynek a lényegét talán úgy lehetne összefoglalni, 
hogy Európa a 21. században akar helytállni és eredményes lenni – és ehhez az európai 
integráció tudja biztosítani a megfelelő keretet. Ezt a keretet viszont csakis a részt vevő 
tagországok és állampolgárok által elfogadott tartalommal és hatáskörmegosztással le-
het eredményesen működtetni.
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Résumé

Will Strengthened Regulatory Frameworks of Economic Integration Promote
Political Integration?
Jean Monnet Professors’ Evaluation on the State of Affairs

In order to combat the impacts of the international economic and financial crisis, 
concrete measures have been introduced at EU level. This situation led to new 
frameworks of economic governance and deepening of economic integration, which 
should have political implications and might lead to a further political convergence 
in the European Union, or even a political union. It is generally considered that closer 
political integration is needed to balance the deepening economic integration. The 
adaptation of existing institutions and decision-making procedures might be necessary, 
as well as the means of financing. At the same time, citizens should not be disconnected 
from what is decided in the economic and political areas. Europe is in the midst of an 
economic and financial crisis, which has been painful for many EU member states. This 
brings a sense of disenfranchisement among its population, in particular the youngest 
generation, which wonders what the Union is delivering for them, and asks whether it 
is worth all the difficulties. This comprehensive subject is presently being discussed at 
both the European and the member states’ levels, as well as in different dedicated fora. 
Europe’s history, culture, and social realities raise potential obstacles to – and offer great 
opportunities for – further political integration. All these aspects should be analysed in 
their economic, political, and societal perspectives. The study gives an overview based 
on Jean Monnet professors’ ideas and proposals about the present situation and future 
challenges of the European integration.


