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 Az EU és a Nyugat-Balkán (2.) 

Összefoglalás: Az Európai Bizottság 2018 februárjában kiadott nyugat-balkáni stra-
tégiája még azzal kecsegtetett, hogy komolyabb változások következhetnek be az 
Európai Uniónak a nyugat-balkáni irányú bővítéshez való viszonyában. A rugalmas 
céldátum megjelenése, az EU részéről szükséges lépések megjelenítése óvatos 
bizakodásra adhatott okot. Azonban már ekkor is egyértelmű volt, hogy csak a to-
vábbi lépések fogják eldönteni, hogy a stratégia által kezdeményezett lendület elhal 
vagy folytatódik. Áprilisban a Bizottság kiadta a bővítési csomagját, benne az egyes 
országokra vonatkozó jelentésekkel, amelyekben részletes véleményt formált azok 
helyzetéről. Ugyanakkor az igazi mérföldkő a május 17-i szófiai Nyugat-Balkán-
csúcstalálkozó volt, amelyen már a tagállamok álláspontjáról lehetett visszajelzést 
kapni. A szófiai nyilatkozat nem is hagyott kételyeket afelől, hogy a tagállamok egy 
fontos csoportja sokkal inkább visszatérne a kevésbé ambiciózus bővítési törekvé-
sekhez.

Abstract: The Western Balkans strategy of the European Commission published in 
February 2018 promised important changes in the approach of the European Union 
toward the enlargement process in the direction of the Western Balkans. The flexible 
accession date, the steps that would be necessary from the side of the European 
Union gave some ground for careful optimism. Nonetheless, it was already obvious 
that further steps would decide whether the momentum of the strategy would 
fall or continue. In April, after the publication of the strategy, the Commission also 
introduced its enlargement package including the country reports in which it could 
elaborate its position in details on the individual countries. But the real milestone 
was the Western Balkans Summit in Sofia on 17 May, where the Member States 
gave a feedback regarding their standpoints. The Sofia Declaration left no doubt that 
an important group of Member States would prefer to return to the less ambitious 
enlargement agenda.

A STRATÉGIÁTÓL A BŐVÍTÉSI CSOMAGIG

Az Európai Unió Nyugat-Balkánnal kapcsolatos politikájában 2017 második 
felében erőteljes retorikai váltás következett be, amelynek középpontjában az 
európai perspektíva hitelességének a helyreállítása állt. A legmesszebbre az 

Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) elnöke, Jean-Claude Juncker ment, 
aki egy, a 2025-ig tartó időszakra vonatkozó stratégia elfogadását helyezte kilá-
tásba Montenegró és Szerbia számára. Mindezek tükrében komoly várakozások 
kísérik a 2018-as évet a tekintetben, hogy a tavaly elhangzott politikai üzenetek mi-
lyen formában öltenek majd testet.

A két ország számára előirányzott menetrend végül egy regionális stratégiá-
vá bővült, amelyet a Bizottság 2018. február 6-án adott ki, s annak részeként egy 
olyan forgatókönyvet vázolt fel Montenegróra és Szerbiára vonatkozóan, amely-
nek a teljesülése esetén megvalósulhatna a 2025-ös csatlakozásuk. Amint azt 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-credible-enlargement-perspective-western-balkans_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-credible-enlargement-perspective-western-balkans_en.pdf
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az előző elemzésemben részleteztem, a stratégia nem volt mentes a belső konf-
liktusoktól, hiszen láthatóan megpróbálta megteremteni az egyensúlyt egyrészt 
a különböző tagállami álláspontok, másrészt az EU politikai ígéretei és elvárásai 
között. A rugalmas céldátum volt talán az egyik legvitatottabb eleme a Bizottság 
akkori közleményének. A stratégia mindazonáltal igyekezett kihangsúlyozni, hogy 
az EU továbbra is kitart a korábban lefektetett kritériumrendszer mellett – vagyis a 
tagjelölteknek az összes előírt reformot végre kell hajtaniuk –, és rendkívül kritikus 
nyelvezetet használva ecsetelte a csatlakozni kívánó országok hiányosságait és el-
maradásait.

Ugyanakkor a stratégia valós értékét csak az azt követő események tükrében 
határozhatjuk meg. A Bizottság hamarosan kiadta a bővítési csomagját, amelyben 
már részletes véleményt formálhatott az egyes országokban fennálló helyzetről, il-
letve ajánlásokat fogalmazhatott meg az Európai Unió Tanácsa (vagy Miniszterek 
Tanácsa; a továbbiakban: Tanács) felé is. Azonban az új megközelítés első igazi 
megmérettetése a szófiai Nyugat-Balkán-csúcstalálkozó volt, amelyen már a bi-
zottsági helyett a tagállami álláspontok nyújtotta keretek rajzolódtak ki.

A stratégia közzétételét követően Juncker Federica Mogherini, az uniós kül- és 
biztonságpolitikai főképviselő, valamint Johannes Hahn, a bővítési tárgyalásokért 
felelős biztos társaságában tett körutat a nyugat-balkáni térségben, hogy nyo-
matékosítsa a Bizottság szándékait. A helyi vezetőkkel folytatott találkozók során 
erőteljesen hangsúlyozták, hogy nincs szó fix csatlakozási dátumról, és elengedhe-
tetlen a reformok sürgős folytatása, mert csak a csatlakozási feltételek teljesülése 
esetén kerülhet sor a 2025-ös bővítésre.

A bővítési csomagot és azzal együtt az egyes nyugat-balkáni országokra vo-
natkozó jelentéseket április 17-én mutatták be. Az utóbbiak a 2016 ősze és 2018. 
február közötti időszakra vonatkozóan összesítik és értékelik a végrehajtott re-
formokat. Korábban a Bizottság ősszel adta ki a hasonló jelentéseit, de részben 
technikai (pl. a megfelelő statisztikák rendelkezésre állása), részben politikai okok-
ból (a bővítési kérdés a Juncker vezette Bizottság számára nem jelentett prioritást) 
2017 ősze helyett 2018 tavaszára halasztották a mostaniak kidolgozását.

Mivel ezek a jelentések alapvetően az országok aktuális európai integrációs 
felkészültségét értékelik, nem igazán meglepő, hogy nem esik szó bennük külön 
a Szerbiára és Montenegróra vonatkozó 2025-ös rugalmas céldátumról. A legje-
lentősebb politikai ajánlásokat Albánia és Macedónia kapcsán fogalmazta meg a 
Bizottság: az ottani fejlemények alapján azt javasolta a Tanácsnak, hogy kezdje 
meg a csatlakozási tárgyalásokat velük. Ehhez azonban Tiranának folytatnia kell a 
jogállamiságot érintő reformokat, különös tekintettel a bírák és az ügyészek átvilágí-
tására. Szkopje kapcsán a Bizottság pozitívan értékelte a sürgős reformintézkedések 
terén eddig tett lépéseket, ugyanakkor esetében is a reformok folytatását tette a 
csatlakozási tárgyalások megkezdésének a feltételévé. Koszovó számára azonban 
a Bizottság nem javasolta a vízumliberalizációt, bár hosszú belső vitákat követően 
a koszovói parlament is ratifikálta a Montenegróval megkötött határmegállapodást.

http://kki.hu/assets/upload/18_KKI-elemzes_EU_WB_Orosz_20180510.pdf
https://www.rferl.org/a/juncker-western-balkans-tour-support-no-accession-date/29071383.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3342_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3342_hu.htm
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A Bizottság első alkalommal tette közzé a bővítési csomaggal együtt a nyu-
gat-balkáni országok gazdasági reformprogramjának éves értékelését is, amelyben 
lényegében a megkezdett reformok folytatására ösztökélte a térség államait.

A SZÓFIAI EU–NYUGAT-BALKÁN-CSÚCSTALÁLKOZÓ

A 2003-as szaloniki csúcs után 15 évvel, 2018. május 17-én ismét egy kimon-
dottan a Nyugat-Balkánnal foglalkozó csúcstalálkozót tartottak, amellyel az 
Európai Unió célja az volt, hogy megerősítse a térség európai perspektíváját. 

Az EU soros elnökségét betöltő Bulgária kiemelt prioritásként kezelte a nyugat-bal-
káni bővítés kérdését, amelynek ezzel a rendezvénnyel igyekezett érvényt szerezni.

A találkozó korlátai azonban már a Tanács március 22-i ülésén kirajzolódtak. 
A tanácsi következtetéseknek megfelelően a csúcs tematikáját az európai perspek-
tíva általános megerősítésére, illetve annak a vizsgálatára szűkítették, hogy miként 
lehet javítani a régión belüli és az EU-val való fizikai és társadalmi összeköttetése-
ket, s hogyan fejleszthető az együttműködés a közös kihívások – így a biztonság 
és a migráció – terén. A bővítési kérdéskört kivették a tartalmi elemek közül, és ki-
kötötték, hogy az csak a Tanács júniusi ülésén kerülhet napirendre. Donald Tusk, az 
Európai Tanács elnöke április végén tett látogatást a nyugat-balkáni fővárosokban, 
ahol az egyes országokat érintő kihívásokról, valamint a szófiai csúcstalálkozóról 
egyeztetett. Mindenütt hangsúlyozta, hogy az országoknak kell dönteniük az uniós 
csatlakozásról, és megtenniük az ahhoz szükséges lépéseket.

Az előkészítést a tartalmi korlátok mellett az is nehezítette, hogy a Koszovó 
státuszát el nem ismerő tagállamok közül Spanyolország – a katalóniai helyzet mi-
att – nem kívánt ugyanolyan formában részt venni az eseményen, mint a többiek. 
Végül csak a rendezvény informális részén képviseltette magát Madrid. Szerbia is 
sokáig lebegtette a kérdést, de végül az államfő, Aleksandar Vučić is megjelent a 
találkozón. A nyilatkozatban a tisztázatlan státuszkérdést oly módon kezelték, hogy 
a nyugat-balkáni államok helyett partnereket említ a szöveg.

Ami a szófiai nyilatkozat tartalmát illeti, az európai integrációs perspektí-
va támogatásának megerősítését, valamint az EU értékalapú közösségének és a 
nyugat-balkáni országok uniós elköteleződésének az üdvözlését követően a doku-
mentum az alábbiakat fektette le:

• a jószomszédi viszony és a regionális stabilitás támogatása;
• a régión belüli, valamint a régió és az EU közötti közlekedési, energiaügyi, 

digitális, gazdasági és humán összeköttetések erősítése;
• a piac- és beruházásbarát környezet támogatása, a digitális gazdaság és az 

éghajlatbarát társadalom előmozdítása;
• az energiabiztonság javítása, valamint az összeköttetéseket akadályozó té-

nyezők leépítése (az Energiaközösségről, illetve a Közlekedési Közösségről 
szóló szerződés megvalósítása);

http://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2018/03/22/european-council-conclusions-on-the-western-balkans-and-actions-by-turkey-in-the-eastern-mediterranean-and-the-aegean-sea-22-march-2018/
https://www.rferl.org/a/serbia-eu-most-reliable-partner-for-western-balkan-countries-tusk-belgrade/29192317.html
https://www.rferl.org/a/serbia-eu-most-reliable-partner-for-western-balkan-countries-tusk-belgrade/29192317.html
https://exit.al/en/2018/05/09/sofia-summit-spain-remains-opposed-to-kosovo-participation/
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• a közös biztonsági kihívások (a migrációs hullámok kezelése, a terrorizmus 
és a szélsőségességgel szembeni fellépés, a szervezett bűnözés és a korrup-
ció elleni küzdelem, a kiberbiztonság) terén való együttműködés fejlesztése.

A kiemelt célkitűzésekre vonatkozó szófiai menetrend hat területen fogalmazott 
meg lépéseket:

• a jogállamiság és a jó kormányzás támogatásának fokozása;
• a biztonságra és a migrációra vonatkozó szerepvállalás növelése;
• a társadalmi-gazdasági fejlődés támogatása és az ifjúságügynek a köz-

pontba állítása;
• az összekapcsoltság fokozása;
• a Nyugat-Balkánra vonatkozó digitális menetrend;
• a megbékélés és a jószomszédi viszony támogatása a Nyugat-Balkánon.

A résztvevők el- és felismerték, hogy túlságosan sokáig nem tartottak a témá-
val kapcsolatos hasonlóan magas szintű rendezvényt, ezért már most kitűzték a 
következő EU–Nyugat-Balkán-csúcs időpontját, s a megszervezését Horvátország 
vállalta, a soros elnöksége (2020 első féléve) idejére.

A szófiai prioritások közül érdemes külön is rámutatni azokra, amelyek a nyu-
gat-balkáni polgárokat közvetlenül érintik. A térséget sújtó – különösen a fiatalabb 
korosztályra jellemző – elvándorlás miatt az ifjúságügy prioritássá tétele lényeges 
lépés, és ennek támogatása céljából döntöttek a résztvevők az Erasmus+ prog-
ram térségre jutó költségvetésének a megduplázásáról, a „nyugat-balkáni ifjúsági 
innovációs fórum” létrehozásáról, a szakképzés támogatásáról és a magánszektor 
számára biztosítandó pénzügyi garanciák bővítéséről. A térség lakosai számára 
szintén közvetlen előnyökkel járhat majd a barangolási díjak kilátásba helyezett 
csökkentése.

A csúcs egyik lényeges hozzáadott értékének tekintik, hogy számos bilaterális 
találkozóra kerülhetett sor. A legnagyobb figyelmet a görög–macedón egyeztetés 
kapta, de a szerb–bolgár is eredményesen zárult: aláírták a gázösszeköttetésről 
szóló egyetértési nyilatkozatot.

TÖRTÉNELMI PILLANAT VAGY HIDEGZUHANY?

A szófiai csúcs jelentőségéről megoszlanak a vélemények. A találkozó min-
denképp hiánypótló eseménynek tekinthető, és szimbolikus jelentőséggel is 
bírt, ugyanakkor egyáltalán nem hozott olyan átütő eredményeket, amelyek 

nyomán különösebb változás lenne várható az EU és a Nyugat-Balkán jelenlegi vi-
szonyában vagy a bővítési folyamat dinamikájában.

A csúcstalálkozó során elhangzott sajtónyilatkozatok alapján úgy tűnik, hogy nem 
feltétlenül a Nyugat-Balkán európai integrációjának a kérdése uralta a találkozót. 
A térségre irányuló figyelmet ismét elterelték más, nagy horderejű nemzetközi ügyek. 

https://europeanwesternbalkans.com/2018/05/25/sofia-summit-case-optimism-disappointment/
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Az Amerikai Egyesült Államokkal folyó kereskedelmi vitával és az iráni nukleáris 
megállapodás amerikai felrúgásával kapcsolatos kérdéskörök legalább ugyanannyi, 
ha éppen nem több figyelmet kaptak a résztvevőktől, mint a Nyugat-Balkán. Az 
azokban különösen érintett tagállamok – mint Németország, Franciaország és az 
Egyesült Királyság –, illetve az uniós intézmények vezetői így csak részben kon-
centráltak a nyugat-balkáni partnereikre.

Az Európai Tanács elnöke, Donald Tusk sikeresnek nevezte a találkozót, és üd-
vözölte, hogy Horvátország jóvoltából két év múlva is egy hasonlóra kerülhet sor. Az 
összeköttetésre vonatkozó napirend kapcsán hangsúlyozta, hogy az nem helyette-
síti a bővítést, és nem is alternatívája annak, hanem az a célja, hogy a társulni kívánó 
országok jobban ki tudják használni a csatlakozás előtti időszakot. Megerősítette, 
hogy a bővítést érintő kérdések részleteit a Tanács júniusi ülésén tárgyalják majd 
meg. Egy újságírói kérdésre válaszolva Tusk a rugalmas csatlakozási dátumról el-
mondta, hogy nem az időpont a lényeg, hanem a folyamat és annak tartalma. Azt is 
hangsúlyozta, hogy erős a szkepticizmus Európában a bővítéssel kapcsolatban, és 
ezt szintén kezelni kell, így nem akarnak irreális elképzeléseket támogatni. Juncker 
bizottsági elnök szinte nem is beszélt a nyugat-balkáni térség ügyeiről.

Franciaország elnöke, Emmanuel Macron a találkozó alatt egyértelművé tette, 
hogy nem támogatja a bővítést mindaddig, amíg az EU belső ügyeire nem sikerül 
megnyugtató megoldást találni. Egyes értékelések szerint ez az üzenet már az eu-
rópai parlamenti választásoknak szól, míg mások, köztük Florian Bieber úgy vélik, 
a francia fél többek között ezzel igyekszik nyomást gyakorolni Berlinre: „Ha bővítést 
akartok, akkor először – velünk közösen – meg kell reformálni az Európai Uniót.” 
Ugyanakkor az, ahogyan és ahol a francia elnök ezt közölte, negatívan hathat a bő-
vítésre – állítja a grazi professzor. Srđan Cvijić, a Balkans in Europe Policy Advisory 
Group (BiEPAG) tagja szerint azonban a francia elnök szavai nem a térség ellen 
irányulnak, hanem annak az EU-n belüli relevanciája a lényeg. Ez az érvelés jogos-
nak tűnik, ha visszaemlékszünk arra, hogy milyen negatív következményekkel járt a 
hivatalba lépése előtt álló Jean-Claude Juncker 2014. júliusi beszéde, amelyben a 
bővítési folyamat befagyasztását helyezte kilátásba.

Németország kancellárja, Angela Merkel a térség csatlakozási perspektívájának 
támogatása mellett kijelentette, hogy a reformok teljesülését tekinti az elsődleges 
szempontnak, és csak a tagjelöltek teljesítménye alapján fog hazája támogatást 
nyújtani a bővítéshez. Láthatóan Berlin részéről nincs meg a politikai akarat a bő-
vítési folyamat gyorsítására, ugyanakkor nem is akarja elengedni a térséget, és 
igyekszik az EU nyugat-balkáni politikájában a saját prioritásait érvényesíteni. Ennek 
a legkirívóbb eredménye a berlini folyamat prioritásainak az uniós feltételrendszer-
be történt becsatornázása, amit jól tükröz a szófiai nyilatkozathoz mellékelt „kiemelt 
célkitűzések és menetrend” is.

Az uniós intézmények vezetői közül csupán az Európai Parlament elnöke, Anto-
nio Tajani támogatta a 2025-ös céldátum fenntartását, és egy újabb 10 millió eurós 
beruházási csomagra tett javaslatot.

A berlini folyamatban részes államok vezetői közül Sebastian Kurz osztrák kan-
cellár adott hangot a leghatározottabban azon aggodalmának, hogy a térségben az 

https://vimeo.com/270375995
https://europeanwesternbalkans.com/2018/05/25/macron-eu-enlargement-cold-water-warm-bath/
https://europeanwesternbalkans.com/2018/05/25/sofia-summit-case-optimism-disappointment/
https://europeanwesternbalkans.com/2018/05/25/sofia-summit-case-optimism-disappointment/
https://vimeo.com/270363799
https://europeanwesternbalkans.com/2018/05/17/live-sofia-eu-western-balkans-summit/
https://europeanwesternbalkans.com/2018/05/17/live-sofia-eu-western-balkans-summit/
https://vimeo.com/270311246
https://vimeo.com/270311246
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EU helyett más külső szereplők válhatnak dominánssá. Theresa May brit minisz-
terelnök pedig – a folyamat soron következő nyugat-balkáni csúcstalálkozójának 
házigazdájaként – az Egyesült Királyságnak a térség iránti elkötelezettségét hang-
súlyozta, kiemelve, hogy országa Európa része marad, még ha ki is lép az EU-ból.

Mindezek alapján kijelenthető, hogy a történelmi pillanatként értékelt szófiai 
csúcs valójában komolyabb politikai üzenetek nélkül zárult le. A találkozót követő 
kritikusabb észrevételek ellensúlyozása érdekében az Európai Bizottság képviselői 
igyekeztek az esemény és az elért eredmények pozitív elemeit kiemelni – annak elle-
nére, hogy a Juncker által ismertetett nyugat-balkáni stratégia számos hangsúlyos 
része (így a legnagyobb politikai súllyal bíró 2025-ös céldátum) teljes mértékben le-
került a napirendről. Az ambiciózus elképzelések helyét a tagállamok álláspontjának 
közös minimuma vette át, ami egyben a nyugat-balkáni bővítés realitásait is tükrözi.

A KÖVETKEZŐ FELVONÁS MÉG A NYÁRI SZÜNET ELŐTT

A Tanács június utolsó hetében tárgyalja a nyugat-balkáni bővítés aktuális kér-
déseit, amelyek közül a legfontosabb, hogy zöld jelzést adnak-e Albániának és 
Macedóniának a csatlakozási tárgyalások megkezdésére. A soros elnökséget 

adó Bulgária miniszterelnöke, Bojko Boriszov a szófiai találkozón igyekezett meg-
nyugtatni és nagyobb bátorságra ösztönözni a tagállamokat a bővítés kapcsán, de 
aligha járt sikerrel. Tusk már ott közölte, hogy bár a Nyugat-Balkán nem egy nagy 
térség, az egy főre eső problémák száma mégis nagyobb, mint Németországban és 
Franciaországban együttvéve.

A nyugat-balkáni csúcstalálkozó óta a görög és a macedón miniszterelnök meg-
állapodott a névvita rendezésében. Amennyiben a macedón parlamentnek sikerül 
a tanácsülés előtt ratifikálnia a megállapodást, s erről hivatalosan is tájékoztatja a 
görög felet és az uniós intézményeket, akkor annak értelmében Athén támogatni 
fogja a csatlakozási tárgyalások megkezdését. Ugyanakkor a végső rendezéshez 
Macedóniának még egy népszavazást is kell tartania, és az alkotmánya módosítá-
sára is szükség van. Mindezek után Athénban is ratifikálni kell az egyezményt.

A bővítést amúgy sem sürgető tagállamok nagy valószínűséggel inkább ki-
várnak a folyamat lezárulásáig. A macedón miniszterelnök, Zoran Zaev számára 
azonban kiemelten fontos lenne, hogy a sok-sok engedmény után hazája is politikai 
hasznot húzzon az elmúlt időszak kompromisszumaiból. Albánia miniszterelnöke, 
Edi Rama a szófiai találkozón a csatlakozási folyamatra vonatkozó frusztrációjá-
nak és elégedetlenségének adott hangot. Mindkét vezető arra fog törekedni, hogy a 
csatlakozási folyamat gyorsítása érdekében politikai nyomást gyakoroljon az uniós 
partnerekre, de érzékelhetően nem az ő preferenciáik fogják meghatározni a Tanács 
júniusi döntését, így könnyen előfordulhat, hogy az év végére vagy 2019 első felére 
maradnak a lényeges tanácsi döntések. Július 10-én Londonban tartják a berlini 
folyamat következő csúcstalálkozóját, amelyen azonban nem várható jelentősebb 
politikai üzenet megfogalmazása.

https://vimeo.com/270316433
https://vimeo.com/270316433
https://europeanwesternbalkans.com/2018/05/17/live-sofia-eu-western-balkans-summit/
https://www.politico.eu/article/eu-western-balkans-sofia-summit-takeaways-membership-talks-enlargement/
https://www.politico.eu/article/eu-western-balkans-sofia-summit-takeaways-membership-talks-enlargement/
https://www.politico.eu/article/eu-western-balkans-sofia-summit-takeaways-membership-talks-enlargement/
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 Az EU és a Nyugat-Balkán (2.) 

A fentiek alapján előfordulhat, hogy a bővítési folyamat komolyabb politikai ve-
zetés (leadership) nélkül marad. Noha a bővítést lassítani igyekvő tagállamok is 
ügyelnek arra, hogy az EU és a térség közötti szálak ne szakadjanak el, az ismét 
technikai jelleget öltő nyugat-balkáni politika ugyanazoknak a biztonsági kocká-
zatoknak a felerősödéséhez vezethet, amelyek a 2017-es retorikai változáshoz is 
hozzájárultak. Az EU láthatóan igyekszik ezeket a kérdéseket a bővítési folyamattól 
részben lehatároltan kezelni, s a regionális együttműködés erősítésével egy olyan 
áthidaló napirendet kialakítani, amellyel ki lehet tölteni a bővítési folyamat mögötti 
politikai űrt. Ez utóbbi azonban óhatatlanul is a csatlakozási perspektívát gyen-
gíti. Az aligha vitatható, hogy az egyes nyugat-balkáni országok vezetői részéről 
elengedhetetlen az EU iránti őszinte elköteleződés, ugyanakkor a bővítési folyamat 
kétoldalúságáról sem szabad megfeledkezni, vagyis arról, hogy a sikeres bővítés-
hez az EU-ban is szükség van egy erős politikai akaratra, amelynek megteremtése 
viszont már az uniós döntéshozók felelőssége.




