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„Az európai kontinens alapvető'változásokat élt meg az elmúlt évtizedekben. Először is Európának 
szembe kell nézni a növekvő globális kihívásokkal és interdependenciával. Másodszor az uniónak 
szembe kell néznie a bővítés történelmi kihívásával. Harmadszor, de nem utolsósorban, az EU-tagálla- 
mokban végbemenő regionalizációs folyamatok eredményeképpen a régiók egyre jobban bekapcsolód
nak az európai döntéshozatalba."

„Az európai alkotmányos régióknak speciális szerepük van az EU jövőjéről szóló vitában. Először 
is, a régiók politikai mozgásterét nagyban befolyásolja az egyre jobban kiterjedő és mélyülő európai 
jogalkotás. Másodszor, az alkotmányos régiók kiemelkedő szerepet játszanak az európai törvények vég
rehajtásában. Harmadszor, egy demokratikus társadalomban az állampolgároknak joguk van arra, 
hogy tudják, amikor a szavazófülkékbe lépnek: ki és milyen szinten gyakorolja a politikai hatalmat."

(Az alkotmányos európai régiók politikai deklarációja, 2001. május. 28. Aláírók: Bajorország, Ka
talánja, Észak-Rajna-Vesztfália, Salzburg, Skócia, Vallónia, Flandria)

Globalizáció és nemzetállam

A globális gazdaság és a telekommunikációs rendszerek univerzalizmusa és ko
runk ezekkel párhuzamos társadalmi mozgalmainak (nemzeti-etnikai, vallási 
stb.) partikularizmusa komoly kihívásokat jelent a modern nemzetállam szá

mára, amelyet egyrészt a nemzetközi politika alapegységének, másrészt a belpolitika 
oszthatatlan küzdőterének tekintettünk a XX. században.

A XIX. században kialakult nemzetállam, amely a nemzeti modernizáció színtere 
volt, ma már egyre kevésbé képes ellenállni a lokalizáció és a globalizáció legújabb hul
lámainak. A nemzetállam jellegének megváltozása talán a legfontosabb eleme annak a 
folyamatnak, amelyet az elemzők a „posztmodern geopolitika" megjelenésének nevez
nek. Nick Renger szavaival:

„ A z e lm ú lt három évszázadban az európai politika központi in tézm énye a nem zetállam  volt. 
Ha azonban a posztm odern geopolitika szószólóinak igaza van, és a bel- és külpolitika közötti
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m ező  elm osódott, azok új form ákat vettek fel, akkor egyre problematikusabb a nem zetállam  m o
dern definícióját elfogadni. Ha a politika területi aspektusa kiürül, akkor éppen a nem zetállam ot 
összetartó m assza, a szuverenitás értelme kezd kérdésessé v á ln i" 1

Akármennyit is változott a nemzetállam jellege a nemzetköziesedés és interdepen
dence korában, azért még nem lehet a modern állam teljes kiüresedéséről beszélni; 
sokkal találóbb lehet az állam újrafogalmazásáról beszélni.

A nemzetállam mint tudásforma velünk van már évszázadok óta, és ez a tény alap
vetően befolyásolja azt, hogy milyen szemmel vizsgáljuk a társadalom problémáit. 
A XXI. század eleji államot szinte lehetetlen összehasonlítani 20 évvel ezelőtti önmagá
val. A globalizáció alapvető kérdéseket fogalmaz meg az állammal szemben, azzal a 
modern képződménnyel szemben, amelyet sokáig a nemzetközi politika kizárólagos 
alapsejtjének és a társadalmi kohézió biztosítójának tekintettek. Igen sok elemző főleg 
a globalizáció területi politizálásra tett hatásáról értekezik. Ezek az elemzések azt állít
ják, hogy a nemzetállam, amely sokáig a területi alapú politizálás egyetlen és kizáróla
gos terepének számított, a területi politizálás új szereplőivel érintkezik, és jelentősége 
rohamosan csökken a globalizáció korában. Ezek sokszor azt állítják, hogy a területi
ség átalakulásának vagyunk a tanúi.2 Ez a definíció azt a folyamatot jellemzi, miszerint 
egy sor új szereplő jelent meg a nemzetközi politika színpadán az olyan területi jelle
gű államszövetségektől, mint az Európai Unió az olyan nem területi jellegű nemzetkö
zi NGO-kig mint a Greenpeace vagy Amnesty International. Azt azonban hangsúlyoz
nunk kell újra, hogy szó nincsen a területiség eltűnéséről, sokkal inkább annak alapve
tő átalakulásáról beszélhetünk. Ebben az új korszakban természetszerűleg új definí
ciókra van szükségünk. James Anderson szavaival:

„A helyett hogy a modern állam jellegéről egyes szám ban beszélünk, fogadjuk el, hogy a z ál
lam ok (többes szám ban) ahogyan válaszolnak a globalizáció kihívásaira, egyre több, kü lönböző  
fo rm át öltenek fel. A  nem zetállam  haláláról szóló p le tykák tévesek és túlzóak. M eghalt az állam , 
éljenek az új típu sú  állam ok!"3

A  nemzetállam mint tudásforma másik maradványa az egy állam-egy nemzet szte
reotípia, e szerint egy államon belül csak egy nemzeti csoport létezhet. Ezt a modernis- 
ta-univerzalista dogmát veszik tűz alá Nyugat-Európa és Eszak-Amerika fejlett, „állam 
nélküli nemzetei". Ezek a népcsoportok regionális államiságuk kivívása érdekében tel
jes mértékben elfogadják a globalizáció korára jellemző megosztott szuverenitás gondo
latát, amely teljes mértékben ellentmond az egy állam-egy nemzet megközelítésnek.

A kommunizmus bukása nemcsak azért volt fontos, mert a modernitás egyik mes- 
ternarratívája omlott össze, hanem azért is mert az olyan stabilnak vélt „nemzetálla
mok", mint Jugoszlávia, a Szovjetunió, Csehszlovákia omlottak össze a bennük élő 
nemzetek identitásának újrafogalmazása miatt. A kommunista Kelet-Közép-Európa 
rég elfelejtett nemzeti problémái, amelyeket könnyű szívvel söpörtek a hidegháború 
szőnyege alá, ntos erővel törtek újra a felszínre az 1989 utáni világ „rendnélküli
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ségében". A kommunizmus bukása után a világ még globálisabbá vált, így nem meg
lepő, hogy Nyugat-Európa állam nélküli nemzetei is felfedezték Közép-Európa nem
zeti reneszánszát. Alex Salmond, a Skót Nemzeti Párt volt elnöke a következőképpen 
beszél a nemzeti kérdésről az új Európában:

„Európa-szerte nem zetek követelik vissza önrendelkezésüket, azt a jogot, am ely a nem zetkö
z i jog  alappillérének tekinthető. Közép-Európa ú j nem zetei, am elyek közül sok kisebb és szegé
nyebb, m in t Skócia, csatlakozni szeretne az Európai U nióhoz."4

Európában az integráció projektje -  amely a felvilágosodás gyermeke -  nemzetek fe
letti intézményrendszer kialakításával próbálja megőrizni a hosszú távú stabilitást és 
békét Európában, a bővítési folyamatban összetalálkozott a posztkommunista világ 
szürke hagyományával. Az integráció, amely az 1980-as évek második felében egy iga
zi demokratikus alternatívát kínált, ma a bővítés és mélyítés közötti csapdában vergő
dik. Ma még nincs világos, kiérlelt válasz arra, hogy a fenti dilemma milyen hatással 
lesz kontinensünk békéjére és stabilitására.

A posztjugoszláv válság félrekezelése -  amely főleg azon alapult, hogy az unió nem 
értette a régió eltérő nemzet- és politikafelfogását -  megingatta sokak hitét abban, hogy 
van-e páneurópai demokratikus megoldás korunk problémáira. 1989-1990 történelmi 
esélye arra, hogy egyesítsük Európát, elszalasztódott, ahhoz hogy tudjunk reményked
ni, szükség van egy dinamikusabb és főleg nagystílűbb politikai vízióra. Koppenhága 
után -  amely ugyan igen szűkös anyagi segítséget ajánlott fel az új tagoknak -  remény 
van arra, hogy a most folyó Európai Konvent és az azt követő IGC olyan európai al
kotmányt alkot, amelyben nem sérülnek az egyenlőség és a diszkriminációmentesség 
elvei. A vegytisztán intézményi logikát ki kellene egészíteni olyan elemekkel, amelyek 
érzékenyebbek a kulturális és nemzeti másságra.

Richard Kearney szavaival:
„Ez egy olyan Európát jelentene, ahol a ku lturá lis sokszínűség  és a gazdasági kohézió kifej

lődhetne. Európa számára az a legnagyobb kih ívás, hogy a globális és lokális kettős kötődésre 
megfelelő válaszokat adjon. Ez a nem zeti szuverenitás ósdi definíciójának újrafogalm azását je 
lenti. A  f ő  kérdés az, hogy az ú j Európa képes lesz-e egyszerre hűséges lenni a régió, nem zet, fö 
deráció szenthárom ságához."5

Többszintű kormányzás Európában: mítosz vagy valóság?

A többszintű kormányzás léte, sőt dominanciája Európában a legtöbb elemző számára 
közhelynek számít. A legtöbben azt tartják, hogy az EU kormányzási modellje olyan 
rendszer, ahol az alapjában különböző kormányzati egységek, mint az alkotmányos ré
giók, a nemzetállamok és a nemzetek feletti intézmények együttesen irányítják az 
uniót. Ez a kormányzási forma egy nem hierarchikus és policentrikus egységet alkot.
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Az optimistább szemlélők szerint ez a kormányzási rendszer elvezethet az olyan po
litikai identitások létrejöttéhez, amelyek jobban megfelelnek a többszintű kormányzás 
modelljének. Ez az identitás a többszintű identitás lenne, amely hosszú távon felvált
hatná a kizárólagos jellegű, zárt nemzeti identitásokat. Persze felmerül a kérdés: hogy 
is néz ki valójában ez az igen szépen hangzó elméletrendszer?

A szubszidiaritás elve szerint -  amely az európai kormányzás egyik fő princípiuma 
a maastrichti szerződés óta -  a politikai döntéseket akkor hozzák a legmegfelelőbb szin
ten, ha azok a legközelebb vannak az állampolgárokhoz. Vannak olyan szakpolitikák, 
mint például a védelempolitika és környezetvédelem, amelyeket jellegüknél fogva leg
könnyebben a szupranacionális szinten lehet szabályozni, míg másokat, mint pl. a terü
letfejlesztést vagy kis- és középvállatok fejlesztését, a regionális szinten. Ez persze -  azt 
amint korábban is jeleztük -  nem jelenti a nemzetállam végső erodálását. Egyrészt van 
egy sor szektor, mint például az oktatás vagy a szociális politika, amelyet leghatéko
nyabban a nemzetállam szintjén lehet szabályozni, és másrészt a globalizáció legtöbb 
problémáját a három szint közreműködése révén lehet valójában csak megoldani.

Mindenki által ismert az a tény, hogy az unió kibővülésével 25 tagállam vesz majd 
részt a közös politikákban, és az EU minőségileg új korba lép, amelyet már nem lehet 
kizárólagosan a régi módszerekkel kormányozni. A nizzai és laekeni EU-csúcsok után 
nagyszabású vita indult az EU kormányzásának jövőjéről. Igen sok politikus, tudós, ci
vil társadalmi szereplő vesz részt e vitában, amely intézményesült 2002 februárjától az 
Európai Konventben. A konvent munkájában részt vesznek a tagok és tagjelöltek kor
mányainak és törvényhozásainak képviselői és az európai intézmények (tanács, bizott
ság és parlament) képviselői. Szimbolikus jellegű a konvent, hiszen ez az első jelentős 
EU-intézmény, ahol együtt dolgoznak a jelenlegi és jövőbeli tagok képviselői. E tanul
mány nem vállalkozhat arra, hogy áttekintést adjon a konvent munkájáról terjedelmi 
és tematikai keretek miatt, de megpróbálja áttekinteni azt a vitát a konventen belül, 
amely az alkotmányos régiók részvételéről szólt az európai döntéshozatalban. Ily mó
don fontos következtetéseket fogalmazhatunk meg arról, hogy vajon mítosz-e vagy va
lóság a többszintű kormányzás Európában.

A jelenlegi EU intézményrendszerben a Régiók Bizottsága (RB) az egyetlen intéz
mény, amely az alkotmányos régiókat képviseli. Az RB konzultatív szerepe nagymér
tékben korlátozza a régiók lehetőségeit, hogy igazi hatást fejtsenek ki az igazi politikai 
döntésekre. Emellett a legnagyobb lakosságú és hatalmú alkotmányos régiók, mint 
például Bajorország, Flandria, Katalónia vagy Skócia mindig komoly fenntartásokat 
fogalmaztak meg az RB össztétele miatt. Neil MacCormick, a Skót Nemzeti Párt Euró
pa Parlament-képviselőjének szavaival:

„A Régiók Bizottsága lam e  az igazi megoldás? Egy olyan in tézm énynek , am ely az alkotm á
nyos régiók képviseletére hivatott, igenis lakosságarányos reprezentációt kellene biztosítania. 
£ vizsgán csúnyán  elbukik az R B ."6
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Az európai döntéshozatalban betöltött igen korlátozott szerepe ellenére a Régiók Bi
zottsága több jogilag nem kötelező érvényű nyilatkozatot tett az EU jövője körüli vitával 
kapcsolatban. Ezek a dokumentumok megpróbálják megfogalmazni, hogy milyen legyen 
a kibővült Európa kormányzati rendszere. A dokumentumok főbb állításai a következők:

• Két RB-tag legyen automatikus tagja az EU-konventnek;
• a szubszidiaritás elve alapján delegáljanak többletkompetenciákat az alkotmá

nyos régióknak;
• a jövő EU-alkotmányos dokumentuma ismerje el a régiót mint a kormányzati 

rendszer teljes tagját;
• a régiók képviselői automatikusan vehessenek részt a tanács tagállami delegá

cióiban;
• az alkotmányos régiók fordulhassanak egyenesen az Európai Bírósághoz;
• növelni kell az RB kompetenciáit a döntéshozatalban, és kapjon teljes jogú intéz

ményi státust.7
Azt, hogy ezekből a követelésekből mi fog beépülni az EU alkotmányába az még a 

jövő kérdése, viszont az a tény, hogy az RB képviselői csak mint megfigyelők vesznek 
részt a konvent munkájában, nem sok jót ígér.

Látva az RB intézményi és politikai súlytalanságát, a legnagyobb európai alkotmá
nyos régiók együttműködési folyamatot kezdeményeztek az EU jövője vita kontextu
sában. E folyamat eredményeképpen Bajorország, Katalónia, Eszak-Rajna-Vesztfália, 
Salzburg, Skócia, Vallónia és Flandria politikai deklarációt fogadott el, kifejtve saját el
képzeléseiket a kibővült Európa kormányzási rendszeréről. A folyamat következő lé
péseként már sokkal bővebb körben folyt az egyeztetés, nem kevesebb, mint 52 alkot
mányos régió elnöke írta alá a második politikai deklarációt. A dokumentum világo
san megfogalmazza a régiók programját:

„ A z EU  jövőjéről szóló vita és a következő  korm ányközi konferencia kontextusában az euró
pai alkotm ányos régiók elnökei felhívják a figye lm et arra, hogy a regionális sz in te t jobban be kell 
vo n n i az európai döntéshozatalba. A  régiók kom petenciái megnövelésének kérdése világosan ré
sze a n izza i csúcs után m egfogalm azott tárgyalási tem atikának, főleg a szubszidiaritás, a kom 
petenciakatalógus, az a lapvető  jogok chartája és az európai a lkotm ány kérdéseiben."8

A z  európai régiók álláspontja világosan meg van fogalmazva a szövegben. Nem 
kétséges, hogy több kompetenciát kérnek az uniótól. Felmerül a kérdés: milyen fogad
tatásra talált az igen erős regionális hozzájárulás a vitában?

A nizzai és laekeni csúcs között rengeteg, sokszor igen ellentmondásos vélemény 
hangzott el az EU jövője vitában. A laekeni nyilatkozat volt az tulajdonképpen, amely 
létrehozta az EU-konventet, és szabályozta a vita intézményi és tartalmi kereteit. 
A dokumentum nemcsak megfogalmazza az európai kormányzás alapvető kérdéseit, 
hanem megpróbálja felépíteni azokat az intézményi kereteket is, amelyben megtalálha
tóak a válaszok. Nem lehet kétségbe vonni az Európai Konvent történelmi jelentőségét.
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Ebből a szempontból igen tanulságos megvizsgálni, milyen környezetben és milyen 
gyakran jelennek meg a régiók a szövegben.

A laekeni nyilatkozat igen világosan fogalmazza meg az EU jövőjéről szóló vita fő 
céljait:

„ A z uniónak demokratíkusabbá, átláthatóbbá és hatékonyabbá kell válnia. H árom  fő  célt kell 
megoldania:

• közelebb kell kerülnie az európai állampolgárokhoz;
• hatékonyabbá és egyszerűbben korm ányozhatóvá kell válni;
• képesnek kell lennie a globális szerepvállalásra, és stabilizáló erővé kell válnia a m ultipo

láris nem zetközi rendszerben."
A  régiókról az alábbi paragrafusokban olvashatunk:
„El lehet-e választani tisztán  a kompetenciákat olyan m ódon, hogy bizonyos területeken az 

un ió  vagy a tagállam a kizárólagos szereplő, még m ásutt m egosztottak a feladatok? A  törvények 
végrehajtását és napi adm inisztrálását ráhagyhatjuk-e a tagállamra, vagy ahol az alkotmányos ke
retek engedik, a régiókra ? Kell-e adni a tagállamoknak, illetve az alkotm ányos régióknak jog i ga
ranciákat arra, hogy nem sérülhet meg a m egszerzett kom petenciájuk az integráció folyamatában?

V égül hogyan lehet azt b iztosítani jogilag, hogy a kom petenciák újraelosztása nem vezethet 
a szupranacionális in tézm ények láthatatlan befolyásának megnövekedésére a tagállamok és az 
alkotm ányos régiók rovására?"

A  laekeni nyilatkozat elemzése után könnyen kimutatható, hogy az alkotmányos ré
giók üzenete igazából nem vált a vita szerves és központi részévé. Emellett az Európai 
Konvent összetétele sem biztosítja igazából, hogy a régiók hatása meghatározó legyen 
az új európai alkotmány írásakor.

Az Európai Konvent plenáris ülése 2003. február 6-7-én tárgyalta az alkotmányos régiók 
szerepét a közeljövő európai alkotmányában. Figyelembe véve a konvent intézményi kor
látáit és az azt követő kormányközi konferencia jelentőségét, érdemes elemezni a vita főbb 
tendenciáit és néhány fontosabb írásbeli kontribúció tartalmát. A vita előtt néhány nappal 
érdekes vitairatot publikált a konvent elnöksége.9 A dokumentum szerint négy kulcskérdés 
megválaszolásával lehet javítani a régiók részvételét az európai kormányzásban:

• Az uniónak tisztelnie kell a tagállamok nemzeti identitását és jogát saját közigaz
gatásuk létrehozására és szabályozására;

• be kell tartani a konzultáció és partnerség alapelveit;
• meg kell reformálni a Régiók Bizottságának működését és státusát;
• lehetőséget kell adni a régióknak, hogy az Európai Bírósághoz fordulhassanak.
A fenti első elvet már implicit módon elismeri az alapvető jogok európai chartája,

amely minden bizonnyal szerves része lesz a jövő európai alkotmányának. Kérdés, 
hogy szükséges-e megemlíteni a régiókat az alkotmány általános elvei között. A kon
vent kiegészítő kompetenciákkal foglalkozó munkacsoportja szerint igen, az EU szer
ződés 6. paragrafusának (3) bekezdését kellene módosítani.
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A konzultáció és partnerség elvet már több fontos uniós dokumentum is elismeri, 
pl. a strukturális alapokat szabályozó rendelet 8. paragrafusa. Az EU-konvent szubszi
diaritással foglalkozó munkacsoportjának jelentése is szerepet szán az alkotmányos ré
gióknak a szubszidiaritás monitorizálása kapcsán.

A konvent elnökségének dokumentuma is elismeri: az RB összetétele nem fedi le tel
jesen az európai helyi és regionális szervek összességét, és nem veszi figyelembe a tag
államok és régiók demográfiai súlyát sem. A konventben azonban nem jött létre kon
szenzus az RB reformjának főbb vonalairól, mivel többen is jelezték, hogy nem adná
nak többletjogokat a szervezetnek.

Az RB bírósághoz fordulásáról is igen feltételesen szól a vitairat. Többen azzal kri
tizálták a konvent elnökségét, hogy túlságosan a kormányok álláspontját veszi figye
lembe. A régiókról szóló dokumentumból is világosan kitűnik, hogy néhány tagállam 
tiltakozását elkerülendő, igen óvatosan fogalmaztak, és próbálták elkerülni a jogkiter
jesztésre utaló bekezdéseket.

jóval bátrabbnak és konkrétabbnak tűnik a brit kormány, a skót és walesi regionális 
kormányzat által beterjesztett dokumentum.10 A dokumentum üdvözli a szubszidiari
tás munkacsoport jelentését, amelyben szerepet szánnak a regionális parlamenteknek 
a szubszidiaritás ellenőrzésében. A beadvány szerint a régiók szerepét be kell építeni a 
készülő alkotmány normaszövegébe, mégpedig az EK-szerződés 5. paragrafusának 
kiegészítésével a bizottságot kötelezni kell arra, hogy mielőtt a régiókat érintő törvény- 
javaslatokat beterjesztik a tanács és a parlament elé, konzultáljanak azokkal. Ezt a leg
könnyebben az EK-szerződés 211. paragrafusának átírásával lehet megtenni:

„A bizottság m ielőtt bárm ilyen jogszabálytervezetet készít el, konzu ltáljon  a tagállamokkal. 
E nnek a konzultációnak ki kell terjednie a helyi és regionális szervekre is."

A  bizottság egyik korábbi anyagában a jobb kormányzás érdekében azt javasolja, 
hogy három résztvevős megegyezésekkel lehetne javítani a törvénytervezetek minősé
gét. Nagy-Britannia beadványában jelzi, szívesen részt venne az ilyen egyezmények 
tesztelésében, mivel már nagy tapasztalata van a regionális és központi kormányzatok 
közötti koordinációban. Ha a bizottság harmadik félként részt venne az egyeztetések
ben, biztosan javulna a törvénytervezetek minősége. A Régiók Bizottságának meg kell 
adni a jogot, hogy a bírósághoz fordulhasson. A konzultációs folyamatban a bizottság
nak írásban kellene választ adni arra, hogy miért nem vette figyelem az RB vélemé
nyét. Az RB-nek teljes intézményi státust kell biztosítani. A komolyabb szerepvállalás
hoz át kell alakítani tagjainak kiválasztási rendszerét. Például a különböző önkor
mányzati szövetségek megválaszthatnák saját küldötteiket. Egy megerősödött regio
nális képviseletet el lehetne nevezni az Európai Régiók Kongresszusának vagy az 
európai régiók konventjének.

A vitában sok érv és ellenérv hallatszott a régiók kompetenciáinak növeléséről, de 
összességében úgy tűnik, hogy nem várható nagy előrelépés. Ennek megfelelően az al
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kotmányos régiók vezető jogi szakértői igen keserűen nyilatkoztak a laekeni deklará
cióról és az EU-konventről. Gerardo Ruiz-Rico szavaival:

„V élem ényem  szerin t igen nehéz lesz kom prom isszum ot találni az a lkotm ányos régiók rész
vételéről az EU -döntéshozatalban. A z  un ió  nem kötelezheti a. tagállamokat, hogy biztosítsák  
a régiók szám ára a megfelelő'képviseletet. E z a kérdés a nem zeti alkotm ányok kérdése. Így csak 
a tagállam ok biztosíthatják az alkotm ányos régiók jog a it."11

Következtetések

Európa régiói az integráció szupranacionális intézményeit stratégiai partnernek tekin
tik saját programjuk megvalósításához. A közelgő bővítés, nem kétséges, át fogja raj
zolni a „régiók Európájának" térképét, hiszen a leendő új tagállamok szinte mindegyi
ke többnemzetiségű, és jelentős regionális diverzitással rendelkeznek. Az a tény, hogy 
ezek az országok szegényebbek, mint az unió mai átlaga, csak tovább bonyolítja a hely
zetet a szociális kohézió szempontjából.

Európa alkotmányos régiói elfogadják az osztott szuverenitás gondolatát. Számuk
ra az integráció eszközt jelent részleges önrendelkezésük visszaszerzésére, hiszen az 
integrációban a szuverenitás megosztásával gyengülnek a hagyományos nemzetállami 
kompetenciák. Bizonyos szempontból az integráció keretein belül elmosódnak a ki
sebbségi törekvések és a regionalizmus közötti határok. Peter Lynch szavaival:

„A kisebbségi pártok programja europaizálódott. A z  autonóm iát az integráció kontextusában  
fogalm azzák meg. E z a legjobb b izonyíték arra, hogy az integráció m ilyen hatással van a kisebb
ségi tud a tra ."12

A  poszt-Nizza folyamat és az Európai Konvent létrejötte új dimenziókat nyitott meg 
az európai alkotmányos régiók előtt. A vita értelmezhető valamiféle Pandora-szelence- 
ként is hiszen jó tündérek és rossz szellemek szabadulhattak el, amelyek teljesen új
raértelmezhetik az európai kormányzás erőviszonyait.

A legtöbb elemző egyetért abban -  Giscard d'Estaing retorikája ellenére -, hogy a kon- 
vent munkája és az azt követő kormányközi konferencia semmiképpen nem vezet az 
Európai Egyesült Államok föderális államának kialakulásához. Sőt úgy tűnik, hogy a 
tanács, a kormányzati rendszer kormányközi intézménye erősödik meg a folyamat vé
gén. Brüsszel 2002-ben semmiképpen nem összehasonlítható 1781 Philadelphiájával...

Mások, így az ismert szociológus szerint továbbra is a nemzetállam az az intézmény, 
amely képes válaszolni a globalizáció kihívásaira, a konvent munkája csak másodla
gos. Dahrendorf szavaival:

„Nehéz elm enekülni attól a tételtől, hogy a demokrácia és a nemzetállam elválaszthatatlan egy
mástól. A  nemzetállam gyengülése a globalizáció viharaiban a demokrácia gyengülését jelenti. 
A z  eddigi kísérletek, hogy a demokráciát a nemzetállam feletti szintre kiterjesszék, m ind  megbuktak.
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Természetesen érdemes ebből a szem pontból m egvizsgáln i az E U  intézm ényrendszerét. A kö
zelebbi vizsgálat u tán  sem lehet azonban elhessegetni az érzést, m iszerin t az EU  m egbukik a de
m okráciavizsgán. Sőt az unió  kísérlete inkább m egerősíti a fen ti tételemet, m iszerint nem lehet 
nem zetek fe le tti demokráciát ép íten i."13

Bárkinek is van igaza a vitában, abban mindenki egyetért, hogy a most folyó polé
mia alapvetően megváltoztathatja az európai kormányzás alapvető struktúráit. Korai 
lenne még levonni a végső következtetéseket az alkotmányos régiók jövőbeli helyzeté
ről, de jelentős változás várható ezen a téren is. Előfordulhat, hogy kormányzati hatá
suk csökkenhet, és jelentős kompetenciákat veszthetnek. A német régiók már a maast- 
richti szerződés előtt is a német alkotmánybírósághoz fordultak, amikor szerintük a 
szerződéssel sérültek jogköreik.14

A német lánderek tiltakozása és a nagy alkotmányos régiók együttműködése azt jel
zi, hogy nem fognak belenyugodni abba, ha az európai alkotmányozási folyamatban 
sérülnek érdekeik. A Bundesverfassungsgericht döntése a maastrichti szerződésről azt 
is jelentette, hogy továbbra is figyelemmel kísérik: vajon az unió hatásköreinek növe
kedése nem vezet-e a német alkotmányos régiók jogainak csorbulásához. A döntés, 
amely alapvetően megkérdőjelezte az európai jog felsőbbrendűségének dogmáját, sok 
elemzőt és politikust meglepett.

Az elmúlt tíz évben nem kétséges, hogy jelentősen megnőtt az alkotmányos régiók 
szerepe az európai döntéshozatalban.13 Ez nemcsak a régiókra, hanem Európa állam 
nélküli nemzeteire és nemzeti kisebbségeire is igen pozitív hatással volt. A vonatkozó 
irodalom nagy része egyetért abban, hogy a kisebbségi pártok politikai programját és 
a nemzeti konfliktusok kitörésének esélyeit moderálta az integráció.16

A nyugat-európai állam nélküli nemzetek számára a jövő kérdése, hogy az unió fej
lődése kielégíti-e majd önrendelkezési programjukat a többszintű kormányzás kere
tein belül. Neil MacCormick szavaival:

„A jelenlegi skót alkotm ányos vita  fő  kérdése valójában az, hogy a jövőben az alkotm ányos 
régiók kapnak-e jelentős többletkom petenciákat, és ezek a többletjogok elegendőek lesznek-e 
ahhoz, hogy Skócia jobban járjon, m intha egy független , ötm illiós tagállam len ne ."1''

Közép-Európa sem mentes természetesen a regionalizálási törekvésektől. A régió or
szágai csak nemrégiben nyerték vissza teljes függetlenségüket, de az EU-bővítés kény
szerei alatt legtöbbjük már elkezdte a regionalizációs folyamatot és az államigazgatás 
korszerűsítését. Minden modernizációs hatás ellenére ma még nincsenek alkotmányos 
régiók Közép-Európában, de az európai példák jelentős visszhangra találtak régiónk
ban. Erdély fővárosában, Kolozsvárott például ismert román és magyar értelmiségiek 
egy csoportja intézett petíciót Adrian Nastase miniszterelnökhöz, akinek országa talán 
centralizáltabb, mint maga Franciaország, a jakobinus állam szülőhazája.

A dokumentum maga világosan utal az alkotmányos régiók korábban ismertetett 
deklarációjára:
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„R észvételünk az Európai U nió jövőjéről szóló vitában -  am ely az u n ió t olyan föderatív  
rendszernek tekinti, amelyben az a lkotm ányos régióknak, így Skóciának, Katalóniának, Fland
riának, Vallóniának, Bajorországnak stb . megvan a saját h e lyük  -  hozzájárulhat ahhoz, hogy 
pontosabban m egism erjük azokat az in tézm ényi struktúráka t, amelyekbe integrálódni kívá
n un k . A  regionális modell, az ú gyneveze tt kö zépszin tű  korm ányzás (m eso-governm ent) vélemé
n y ü n k  szerin t európai iden titásunk visszaszerzését szolgálja " ÍS

Abban mindenki egyetért, hogy az európai alkotmányozási folyamatban -  aminek 
résztvevői a tagjelöltek is -  a kormányzás, a szuverenitás és az integráció korábbi de
finíciói komoly kihívások elé néznek. E történelmi fordulóponton Európa kormányoz- 
hatósága és kulturális, nemzeti sokszínűségének megőrzése a tét. Giscard d'Estaing, az 
EU-konvent elnökének szavaival:

„Ha elbukunk, tovább m élyítjük  az európai projekt válságát, és nem  leszünk  képesek arra, 
hogy olyan korm ányzati modellt a jánljunk, am ely képes lenne egyben tartani a kibővült uniót. 
V égső  soron ezzel azt veszélyezte tnénk, am it 50 év alatt elértünk."
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Résumé

Globalisation, nation state, region: m ulti-level governance in Europe: 
m yth or reality?
The existence, what's more, dominance, of multi-level governance in Europe is taken 
for granted by most analysts. Most of them think that the EU governance model is a 
system in which the different governance units such as the constitutional regions, 
nation states and supra-national institutions govern the Union jointly. This governance 
model constitutes a non-hierarchical and policentric unit.

In the view of the more optimistic onlookers this governance system may lead to the 
formation of political identities, which suit the model of multi-level governance better. 
This identity would be a multi-level identity, which in the long run might replace the 
exclusive and closed national identities. The question arises though, how this nicely 
put system of theories really looks like.

The formation of the European Convent and the debate on the future of the EU 
provides an opportunity to integrate the noble theory of the Europe of the regions into 
the new EU constitution with legal and constitutional guarantees. This article is aimed 
at analysing the debate of the Convent in this context and comes to the conclusion that
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in spite of some minor steps forward, the constitutional regions do not appear as the 
basic units of integration in the debate, and the reform of the Committee of Regions, in 
spite of all the acknowledged contradictions, is put off.

Globalisierung, Nationalstaat, Region: mehrstufige Regierung in Europa: 
Mythos oder Wirklichkeit
Die Tatsache, ja sogar die Dominanz des Regierens auf mehreren Ebenen in Europa gilt 
für die meisten Analysten als Gemeinplatz. Die meisten sind der Auffassung, dass das 
Modell des Regierens der EU ein System ist, in dem die Union von solchen 
grundlegend unterschiedlichen Verwaltungseinheiten, wie von den konstitutionellen 
Regionen, von Nationalstaaten und von supranationalen Institutionen zusammen 
verwaltet wird. Diese Form des Regierens bildet eine nicht hierarchische und 
polyzentrische Einheit.

Den optimistischeren Betrachtern nach kann dieses Regierungssystem zum 
Entstehung von solchen politischen Identitäten führen, die dem Modell des Regierens 
auf mehreren Ebenen besser entsprechen. Diese Identität wäre die mehrstufige 
Identität, die langfristig gesehen die geschlossenen nationalen Identitäten von 
ausschließlichem Charakter ablösen könnte. Natürlich ergibt sich die Frage: wie schaut 
in Wirklichkeit dieses schön klingende Theoriensystem aus?

Die Entstehung des Europäischen Konvents und die damit zusammenhängende 
Diskussion über die Zukunft Europas bot die Möglichkeit dazu, dass die edle Theorie 
des Europas der Nationen über die rechtlichen und konstitutionellen Garantien in die 
neue EU-Verfassung eingebaut werden kann. Der Artikel versucht die Debatte des 
Konvents in diesem Kontext zu interpretieren, er gelangt zu der Schlussfolgerung, 
dass trotz der kleineren Fortschritte die konstitutionellen Regionen in der Debatte 
nicht als Grundeinheit der Integration auftreten, und auch die Reform des 
Ausschusses der Regionen unterbleibt -  trotz aller seiner bekannten Widersprüche.
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Mondialisation, état national, regions: gouvernement de plusieurs niveaux: 
myth on réalité

L'existence mérne la dominance de l'administration de plusieurs niveaux en Europe est 
un lieu commun pour la plupart des analystes. Ils pensent que le modele de 
l'administration de l'UE est un Systeme dans lequel les unités fondamentalement 
differentes comme les regions constitutionnelles, les Etats nationaux et les institutions 
supranationales dirigent ensemble l'Union. Cette forme gouvernementale constitue 
une unité non hiérarchique et polycentrique.

Selon les observateurs optimistes, ce Systeme gouvememental peut aboutir ä la 
formation des identitás politiques qui correspondent mieux au modele 
d'administration de plusieurs niveaux. Cette identité serait une identité de plusieurs 
niveaux qui ä long terme pourrait succéder aux identitás nationales closes, de caractére 
exclusif. Certes, la question se pose: comment est ce Systeme de théories si attrayant ?

La naissance du Convent Európáén et le débat sur l'avenir de l'UE ont permis 
d'intégrer la théorie noble de l'Europe des régions ä la nouvelle constitution de l'UE ä 
l'aide des garanties juridiques et constitutionnelles. L'article essaie d'interpréter le 
débat du Convent dans ce contexte et arrive ä la conclusion que malgré les petits 
progres, les régions constitutionnelles n'apparaissent pas dans les débats comme les 
unités de base de l'intégration, et le réforme du Comité des régions -  malgré toutes ses 
contradictions connues -  n'aura pas lieu.
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