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Bevezetés

Franciaországban 2017. április 23-án és május 7-én kerül sor az elnökválasztás 
két fordulójára. Az eddigi előrejelzések szerint Marine Le Pen, a szélsőjobbol-
dali Nemzeti Front (Front National, FN) elnöke be fog jutni a második fordulóba, 

míg François Hollande-nak, a jelenlegi szocialista elnöknek még erre sincs esélye. 
Ha ez igaznak bizonyul, talán nem túlságosan merész megjósolni azt sem, hogy 
2017-ben a megválasztott köztársasági elnök a Republikánusok (Les Républicains, 
LR) jelöltje lesz. A francia jobboldal és centrum 2016. november 20-án és 27-én 
rendezi meg – az V. köztársaság történetében először – az előválasztásokat. 
A hivatalos kampány szeptember 21-én kezdődik, s eddig 15 jelölt indulását jelezték. 
A 2015-ben alapított Republikánusok elnöke, Nicolas Sarkozy még mindig uralja a 
pártját, ahogyan azt a július 2-i programalkotó tanácskozás is jelezte. Ugyanakkor 
komoly kihívóra akadt Alain Juppé volt miniszterelnök személyében, akit a második 
fordulóban a többi rivális, François Fillon és Bruno Le Maire választói is támogatni 
fognak. A versengés tehát nyitott.

Mindazonáltal érdemes megvizsgálnunk, hogy mi köti össze a hatalom váro-
mányosainak tekinthető jobboldali jelölteket az Európa-programjuk tekintetében, 
illetve miben különböznek egymástól. Hogyan látják a német–francia páros sze-
repét Európában? Németország hatalmi túlsúlyának az ellensúlyozására vagy 
francia–német direktórium megvalósítására törekszenek? Milyen mértékben és 
kivel kívánják megvalósítani az Európai Unió reformját? Mi a megoldási javaslatuk 
a bevándorlási válság megoldására? Milyen lesz a transzatlanti viszony? Hogy vi-
szonyulnak a népszavazás kérdéséhez? Miért sürgetik ők is, hogy Nagy-Britannia 
minél előbb valljon színt a kilépés kérdésében? Föderális vagy konföderatív Európát 
akarnak? Miért hirdetik az alapító államoknak, az euróövezet tagjainak az elsőbb-
ségét? Hogyan képzelik az Oroszországhoz való közeledésüket? Miért kívánják az 
Európai Unió bővítését megállítani, tiltakoznak Törökország felvétele és a vele való 
bővítési tárgyalások folytatása ellen? Hogyan viszonyulnak a kis és közepes európai 
államokhoz? Magyarország, illetve a visegrádi négyek mit várhatnak a francia jobb-
oldaltól a Brexit utáni európai átrendeződés során?

Az elkövetkezendő években is a német–francia vezető tandem fogja meghatá-
rozni az európai politika fő irányait, ezért a magyar külpolitika és külgazdaság-politika 
szempontjából nem lehet közömbös, hogy milyen mozgástér nyílik számunkra a 
franciaországi hatalomváltás következtében.

http://www.lefigaro.fr/politique/2016/07/01/01002-20160701ARTFIG00297-la-guerre-des-ego-et-la-paix-des-idees.php
http://www.lefigaro.fr/politique/2016/07/01/01002-20160701ARTFIG00297-la-guerre-des-ego-et-la-paix-des-idees.php
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A RepuBlikánusok válAszA A BrexitRe

A francia jobboldal vezető pártja, Nicolas Sarkozy pártelnök kezdeményezé-
sére, már 2016. május 18-án kidolgozta a 2017-es választásokra tervezett 
programját. E program egy része Európával foglalkozik, és az abban foglaltak 

szerint a teendők főbb pilléreit a schengeni rendszer újragondolása (a „Schengen II.” 
terv kidolgozása), az euróövezet gazdasági kormányzása (a csúcstalálkozók állandó 
elnöklése, közös pénzügyi főtitkársága, valamint az Európai Valutaalap létrehozása), 
a tagállamok hatáskörének visszaadása, a Törökországgal és Oroszországgal kö-
zös gazdasági és biztonsági térség kialakítása jelentené.

A Republikánusok elnöke a 2016. június 23-i brit népszavazást követően rögvest 
magához ragadta a kezdeményezést, felidézve azt az időszakot, amikor – 2008 
második felében, az Európai Unió francia soros elnökségi időszakában – köztársa-
sági elnökként döntő szerepet vállalt az európai intézményes válság megoldásában. 
Sarkozy a politikája középpontjába az Angela Merkel német kancellárral kialakított 
bizalmi viszonyát állította, hiszen „együtt mentették meg Európát” a válságidőszak-
ban, noha az egyik Keletről, a másik Nyugatról jött, az egyik fontolva haladó, a másik 
pedig gyors döntéshozó.

Sarkozy abból indult ki, hogy az európai intézmények hasonló visszautasítása 
nemcsak Nagy-Britanniában, hanem akár Franciaországban is bekövetkezhetett 
volna. Ezért úgy véli, hazájának sürgősen élére kell állnia az Európai Unió újraala-
pításának. A Republikánusok elnöke az európai állam- és kormányfők egy olyan 
soron kívüli találkozójára tett javaslatot, amelyen kidolgoznák az Európai Unió új 
alapszerződését. Sarkozy „a belügyminiszterek kormányától” azt várja, hogy az Eu-
rópa külső határainak védelmére kidolgozza a Schengen II. szerződést, megtartva 
benne az európaiak szabad áramlásának jogát, de elutasítva azt a „nem európaiak 
számára”.

Sarkozy szerint az euróövezet gazdasági kormányának, az Európai Valuta-
alapnak önálló nagyhatalomként, nem pedig egyszerű amerikai csatlósként kell 
viselkednie. Továbbá hangsúlyozta, hogy a szubszidiaritás elvét érvényesítve az 
Unió tevékenységét tíz stratégiai fő irányra kell összpontosítani, a többi hatáskört 
pedig vissza kell adni a nemzetállamoknak. Szerinte a Bizottság nem gyakorolhat-
ja többé egyszerre a törvényhozó, a végrehajtó és az igazságszolgáltató hatalmat; 
az állam- és kormányfők Európai Tanácsának a döntéseit kell végrehajtania; illetve 
egyetlen döntés sem hajtható végre az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek 
előzetes hozzájárulása nélkül, mivel a franciák nem akarnak technokrata, demokrá-
ciaellenes európai adminisztrációt látni.

A Republikánusok elnöke a programja Európát érintő részében elmondta, 
hogy a kibővítést le kell állítani, Törökországnak őszintén meg kell mondani, hogy 
nincs helye az Európai Unióban, és vissza kell vonni a török vízummentességi 

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/republicains/pages/7223/attachments/original/1467390592/PROJET_DES_REPUBLICAINS_2017.pdf
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/republicains/pages/7223/attachments/original/1467390592/PROJET_DES_REPUBLICAINS_2017.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IusI9723ovM
https://www.youtube.com/watch?v=IusI9723ovM
https://www.youtube.com/watch?v=n6oVxsXpMsI
https://www.youtube.com/watch?v=n6oVxsXpMsI
http://www.republicains.fr/actualites_turquie_union_europeenne_non_20160701
http://www.republicains.fr/actualites_turquie_union_europeenne_non_20160701
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megállapodást. Indoklásában megerősítette, hogy az európai eszme akkor tartható 
fenn, ha az összhangban marad a népek akaratával, és nem azokkal szemben érvé-
nyesítik. Az európai identitás, kultúra, civilizáció, életmód fenntartása megköveteli a 
nemzetállamokra támaszkodást, mert erre az erőre épül Európa. A helyzet nem en-
gedi a gyáva meghunyászkodást, így tehát az európai politikusoknak tisztánlátásra, 
energiára, vezetésre lesz szükségük.

A Brexit következtében már Nicolas Sarkozy és Alain Juppé londoni útja során 
megmutatkoztak a koncepcióbeli különbségek. A Republikánusok elnöke nem a 
britekkel való kilépési tárgyalások mihamarabbi elindítását tartja fontosnak, hanem 
inkább London eddigi pénzügyi szerepének az átvételét sürgeti. Sarkozy továbbra 
is Angela Merkel német kancellárral összhangban képzeli el az Európai Unió irá-
nyítását, ugyanakkor az európai ügyekben kiírt népszavazást a nép természetes 
akaratának a megnyilvánulásaként értékeli.

Ezzel szemben legfőbb riválisa, Alain Juppé a britek felé az azonnali „válást” és 
„szétköltözést” szorgalmazza. Elnöksége esetén a németekkel kemény tárgyaláso-
kat folytatna az Európai Unió újrarendezéséről, és határozottan elítéli a referendum 
elvét, mert szerinte az a Front National malmára hajtja a vizet.

Bruno Le Maire a hat alapító tagállamra bízná az Unió reformját. François Fillon 
pedig egy „erős” – a németek oldalán európai vezető szerepre törekvő – Francia-
ország megteremtése, az Oroszország elleni szankciók megszüntetése, az iszlám 
„totalitarizmus” elleni harc, a keleti keresztények védelme, az amerikai gyámság és 
gazdasági uralom korlátozása, illetve egy európai védelmi szövetség létrehozása 
mellett szállt síkra.

Az őszi előválasztásokra készülve a jelöltek nemcsak François Hollande köz-
társasági elnökkel, a baloldallal és a Front National elnökével szemben próbálják 
pozícionálni magukat, hanem a francia jobboldali közhangulat fő áramlatába illesz-
kedve is igyekeznek minél több szavazót szerezni.

A francia jobboldal pártjának politikai bizottsága 2016. június 27-én nyilatko-
zatban foglalta össze Európa-koncepcióját, amelyet az előválasztáson induló 
valamennyi jelöltjük elfogadott. A Republikánusok – tiszteletben tartva az Egye-
sült Királyság népeinek demokratikus akaratnyilvánítását – az Európai Unióból való 
brit kiválásról szóló tárgyalások haladék nélküli megkezdését sürgetik. A párt olyan 
független, az európai nemzetállamokon alapuló Európát akar, amely az európai pol-
gárok érdekeit védi, biztonságot nyújt nekik, és meghódítja a világpiacot. Az Európai 
Unió újraalapítását a következő elvek mentén javasolja:

1. Európának el kell ismernie a (külső) határai létezését, és népeinek tartozik 
azzal, hogy azokat tiszteletben tartassa. A Schengen II. rendszer létrejöttéig 
Franciaország saját maga ellenőrzi a nemzeti határait mindenütt és mind-
addig, amíg az szükséges.

2. Európa a politikai függetlenségét és a gazdasági erejét az euróövezet vé-
delmével érvényesíti. Olyan euróövezeti gazdasági kormányt kell létrehozni, 

http://www.lemonde.fr/politique/article/2016/06/30/a-londres-m-sarkozy-se-veut-a-la-hauteur-des-geants-qui-ont-su-refonder-l-europe_4960819_823448.html?xtmc=sarkozy_londres&xtcr=7
http://www.lemonde.fr/referendum-sur-le-brexit/article/2016/07/05/apres-nicolas-sarkozy-alain-juppe-vient-rassurer-les-francais-de-londres_4963880_4872498.html?xtmc=sarkozy_londres&xtcr=5
https://www.fillon2017.fr/2016/07/02/discours-au-conseil-national-des-republicains/
http://www.republicains.fr/actualites_declaration_bureau_politique_20160627
http://www.republicains.fr/actualites_declaration_bureau_politique_20160627
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amely a gazdasági, költségvetési és fiskális politika összehangolásával a 
gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést szolgálja. Létre kell hozni az 
Európai Valutaalapot, azt követően a Nemzetközi Valutaalapnak az európai 
ügyekbe többé beleszólása nem lehet.

3. A szubszidiaritás elvét szükséges végre hatékonyan érvényesíteni, ezért az 
Európai Unió illetékességeit néhány stratégiai területre kell visszaszorítani: 
belső piac, közös mezőgazdasági politika, ipar, energia, kutatás, verseny, 
kereskedelmi politika, digitális politika. Minden egyéb terület a szuverén ál-
lamok kebelébe térjen vissza. Az Európai Bizottság működésében véget kell 
vetni az európai szabályozás inflációjának.

4. Az Európai Unió kibővítését meg kell állítani mindaddig, amíg az Unió új-
raalapítása véget nem ér. Ki kell jelenteni, hogy Törökország semmi szín 
alatt sem lehet az Unió tagja. Ebben az értelemben stratégiai partnerséget 
kell létrehozni Oroszországgal és Törökországgal, amely viszont nem lehet 
egyenértékű a tagállammá válással.

A Republikánusok újraalapítanák az Európai Uniót, s ennek közös francia–né-
met kezdeményezését várják. Nagy tervük megvalósításához a tartalmi kérdést 
tartják a lényegesebbnek, s annak függvényében választanák meg a politikai és 
jogi módszereket. Úgy vélik, az európai eszme veszélyben van. Az Európai Unió ezt 
a történelmi fordulópontot csak az európai népek támogatásával élheti túl, amihez 
a politikusok részéről tisztánlátásra, akaratra, átfogó tervre, felelősségvállalásra és 
politikai bátorságra lesz szükség.

A Republikánusok politikai bizottságának nyilatkozata tehát Nicolas Sarkozy 
elnök nézeteit visszhangozta. Ez az Európa-koncepció lényeges pontokban külön-
bözik a francia baloldal által (eddig) képviselt politikától, és szembeszáll a Front 
National Frexitet (Franciaországnak az Unióból és az euróövezetből való kiválását) 
szorgalmazó álláspontjával. A Brexit időzítése Franciaországban a jobboldali elő-
választások és a jövőre sorra kerülő köztársasági elnökválasztás középpontjába 
állította Európa jövőjének és azon belül a franciák helyének és szerepének a kér-
dését.

Nicolas Sarkozy a Tout pour la France [Mindent Franciaországért] című prog-
ramkönyvében augusztus 22-én, hétfő délután jelentette be, hogy jelöltként indulni 
kíván a 2017-es elnökválasztáson, és egyben lemondott pártja, a Republikánusok 
elnökségéről. Ezzel kezdetét vette az előválasztási kampány, amely egy olyan moz-
gó „háború”, amelynek témáit és ütemét Nicolas Sarkozy határozza meg.
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Mi következik A RepuBlikánus pRogRAMBól euRópáRA, 

A visegRádi négyekRe és MAgyARoRszágRA nézve?

Az elmúlt hetekben a francia politikai elit jobb- és baloldala egyaránt azt 
követelte, hogy az Európai Unió a lehető leghamarabb „adja ki Nagy-Britan-
nia útját”. Ebben Franciaország azon törekvése tükröződik, hogy az eddigi 

háromszereplős (német–francia–brit) európai vezetés helyett kétpólusúvá váló 
direktóriumban minél nagyobb befolyást szerezzen. Az európai jövő alakításában 
ugyanis Angela Merkel a német–francia–olasz triumvirátust próbálja előtérbe 
helyezni. A Republikánusok Európa-programjának a célkitűzései kivétel nélkül 
mind azt célozzák, hogy a brüsszeli intézményekben döntő súllyal rendelkező Né-
metország szerepét kiegyensúlyozzák, az „Európai Egyesült Államok” felé tartó, 
Merkel-féle „egységesítő”, „föderatív” akaratot megfékezzék.

Nicolas Sarkozy tűnik jelenleg a köztársasági elnöki pozíció egyetlen olyan hi-
teles jelöltjének, aki a jobboldali előválasztás megnyerése esetén képes megállítani 
a „Németország uralta Európa” kialakulását. A hasonló felfogású Lengyelország és 
Magyarország esetében ráadásul sokkal megértőbbnek mutatkozik, mint a jelenle-
gi baloldali francia elnök és kormány. Sarkozy Európa-programjának a legnagyobb 
belső ellentmondása az, hogy az alapvetően nemzetállamokra épülő, konfödera-
tív új Európát Angela Merkel kancellárral és lehetőleg német pénzügyi fedezettel 
kívánja létrehozni. A német–francia vezető szerep, kezdeményezés, direktórium 
egyenlő súlyú partnereket tételez, egyik sem erőltetheti az akaratát egyoldalúan a 
másikra. Németország azonban több területen éppen az ellenkezőjét akarja, mint 
francia partnere. A „kis német Európa” (ide számítjuk a Benelux államokat, Ausztri-
át, Finnországot, talán Svédországot és a nyugat-balkáni tagállamokat) ellensúlya 
lesz a francia törekvéseknek. Az a patthelyzet, amely Brüsszelben a Brexitről szóló 
referendumot követően kialakult, jól tükrözi, hogy a Republikánusok Európa–prog-
ramjának a megvalósítása előtt milyen nehézségek tornyosulnak.

A visegrádi négyeket az eurózóna központú Európai Unió a brit ellensúly elvesz-
tésével még jobban kiszolgáltatottá teszi Berlin politikai, gazdasági és pénzügyi 
akaratának, még jobban beszűkíti – a Németország javára billent erőviszonyokból 
adódóan – amúgy is csekély mozgásterüket. Nicolas Sarkozy az eddigi politikai 
pályafutása során nem mutatott túl nagy hajlandóságot arra, hogy az európai 
kis- és közepes méretű államok törekvéseinek az élére álljon. Éppen ellenkezőleg: 
a Republikánusok elnöke nem Lengyelországot fogja használni Németország el-
lensúlyozására, hanem minden bizonnyal Oroszországot. Ezért feltehetőleg hamar 
véget szeretne vetni az Oroszországgal szembeni szankcióknak, ami noha Ma-
gyarország javát szolgálná, ámde exponálná Oroszország szomszédait (Ukrajnát, 
Lengyelországot, a balti államokat, Georgiát), és amerikai ellenreakciót válthatna ki.

http://www.lopinion.fr/edition/international/angela-merkel-refuse-l-europe-a-francaise-108496
http://www.lopinion.fr/edition/international/angela-merkel-refuse-l-europe-a-francaise-108496
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A Republikánusok jelöltjének köztársasági elnökké választása magyar szem-
pontból kedvező változásokat indíthat el Európában: a föderatív Unió utópiája 
hajótörést szenved; a brüsszeli bizottság befolyása megfelelő korlátok közé szorul; a 
szuverén nemzetállamok visszaszerezhetik a hatáskörüket (a bevándorlás kérdésé-
ben is); a valaha szovjet érdekszférába tartozó „Kelet” hangját jobban meghallják; a 
külső határok ellenőrzése normává válik.

Mindazonáltal Sarkozy a „nagyhatalmi” politika híve. Elnökké választása esetén 
a német–francia vezető szerep oltárán feláldozhatja a „kisállami” érdekeket. Ma-
gyarország európai gazdasági és pénzügyi mozgástere ezért szűkülhet, ami okos 
alkalmazkodásra és manőverezésre késztethet bennünket. Ehhez a francia elnök-
választásig terjedő időszakban minél szorosabb kapcsolatokat kell kiépítenünk a 
hatalom várományosaival, a Republikánusokkal.




