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A mindössze 316 km2 területű, három szigetből, Máltából, Gozóból és a csöpp 
Cominóból álló szigetország csaknem négyszázezer lakosával1 az Európai 
Unió egyik legkisebb tagállama és a világ negyedik legsűrűbben lakott orszá

ga. A kontinens déli perifériáján való elhelyezkedése határozta meg mindig is a törté
nelem folyamán identitását, politikai fejló'dését, valamint gazdasági lehetó'ségeit és 
kapcsolatrendszerét. Öndefiníciója szerint hidat képez Európa és Észak-Afrika között, 
egyszerre európai és mediterrán. Ez a kettősség tetten érhető a külkapcsolatokban, az 
Európai Unióhoz való viszonyban és a gazdasági életben. A súlypontok és prioritások 
tekintetében van csak különbség a máltai politikai erők között.

A máltaiak erősen ragaszkodnak a hagyományos értékekhez, „számukra a legfőbb 
érték a hit, a család és a szolidaritás".2 „A máltai jellem és identitás sarokkövei az el
múlt évezred során a „Mindenható létezéséről való megbizonyosodás és a keresztény 
hit voltak".3 A lakosság 98 százaléka római katolikus vallású, s hetven százalékuk 
rendszeres templomjáró (Baldacchino 2002,196. o.). A szigetországban tilos a válás4 és 
az abortusz. A máltai társadalom Európában fiatalnak számít; az uniós átlagnál maga
sabb a születések és alacsonyabb a halálozások száma,5 így évente 0,7 százalékkal nő a 
lakosság (The World Factbook -  Malta 2004).

Máltát a középkorban a lovagrend, a brit fennhatóság idején pedig geostratégiai sze
repe tette ismertté. 1945-ben Jalta felé menet Roosevelt és Churchill Vallettában egyez
tetett. A hidegháború végén, 1989-ben pedig George Bush és Mihail Gorbacsov itt foly
tatott a jövő világrendje szempontjából sem mellékes eszmecserét; itt ért véget a jaltai 
rendszer. Kicsisége tehát sosem tette jelentéktelenné a szigetországot.

Titokzatos őslakosok, hódítók és lovagok

Addig, míg Málta Európa déli védőbástyája lett a török elleni hősi küzdelemben, nem 
kevesebb, mint tíz kultúra, birodalom vagy nemzet hódítói, rablói, kalandvágyó, me
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nekülő felfedezői fordultak meg a szigeten. Az első lakosok az akkor még minden bi
zonnyal létező földhídon keresztül érkeztek Szicíliából hétezer évvel ezelőtt. Nyomai
kat titokzatos, i. e. 2000 körüli időkből származó, megalitikus templomok őrzik, me
lyek építéséről s e nép kultúrájáról igen keveset tudunk (s annál is kevesebbet arról, 
hogy miért tűnt el nyomtalanul e civilizáció). Ezután a föníciaiak, a rómaiak, a bizán
ciak, az arabok, a normannok, a spanyolok mind megjelentek s be is rendezkedtek 
hoszszabb-rövidebb időre.6 Málta identitása szempontjából rendkívül nagy jelentősé
ge van annak, hogy i. sz. 60-ban Szent Pál a máltai partok közelében szenvedett hajó
törést; ezután tértek át a sziget lakosai a keresztény hitre.

1530-ban V. Károly német-római császár és spanyol király a szigetet a korábban Je
ruzsálemből, majd Rodoszról menekülő Szent János rend' lovagjainak adományozta. 
A lovagok kezdetben nem lelkesedtek túlzottan a helyért: a vidék kietlen, a talaj termé
ketlen volt. A védelmi rendszernek még csak a kezdeményeit sem építették ki, ráadá
sul igen alacsony volt a lakosság, így a szóba jöhető munkaerő száma. A közös ellen
ség, a török azonban gyors cselekvésre késztette őket: Az 1565-ös nagy ostrom (Great 
Siege) idejére a harmincezer fős török sereg már egy erődrendszerrel találta szemben 
magát, mely mögött hétszáz lovag és kilencezer helybéli várta a támadást8 (Richards 
1996,14. o.). A jó pár héten át elhúzódó csata a máltaiak győzelmével ért véget: a török 
flotta hazaindult, így Európát ebből az irányból már nem fenyegette veszély. Málta 
európaisága legdicsőbb tetteként tartják ma is számon e történelmi eseményt.

A brit korona fennhatósága alatt

A sziget soron következő agresszorai a franciák voltak: Napóleon 1798-ban foglalta el, 
s egyik első intézkedésével száműzte a lovagokat. A rend sorsa attól kezdve vált el 
Máltáétól. A francia uralkodó megfosztotta a szigetországi nemeseket kiváltságaiktól, 
a katolikus egyház javait elkoboztatta, a lovagok palotáit tönkretette. így sikerült ki
vívnia maga ellen a máltaiak haragját s ezzel Málta egyetlen felkelését a történelem so
rán. 1800-ban a máltaiak brit segítséggel elkergették a francia sereget, s -  oltalomra 
vágyva -  maguk kérték, hogy a korona gyarmatává váljanak. Az 1814-es párizsi béké
vel Málta több mint másfél évszázadra brit fennhatóság alá került.9

A britek fokozatosan ébredtek rá a sziget stratégiai jelentőségére: a krími háborúban, 
majd a Szuezi-csatorna megnyitása után fontos tengeri bázissá vált (utánpótlás-vétele
zés, a földközi-tengeri forgalom ellenőrzése, dokkok). Az első világháborúban Málta 
„Európa nővérkéje" lett: mintegy 25 ezer sebesült katonát gyógyítottak itt.

1921-ben Málta részleges autonómiát kapott, majd mikor a brit kormány szükségle
tei úgy kívánták, jött újra a központosítás, az 1921-es alkotmányt10 felfüggesztették 
(1930). 1931 és 1933 között újra életbe léptették, majd -  a háborús készülődés jegyében
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-  ismét hatályon kívül helyezték. A második világháborúban a szigetország újra kulcs
szerepet kapott: a nyugat-keleti utánpótlási vonalakat kellett biztosítania úgy, hogy 
közben megakadályozza az Olaszország és Észak-Afrika közötti összeköttetést. Az eu
rópai konfliktus kitörése után kilenc hónappal szenvedte el az első német-olasz légitá
madást Málta, ezt 1942-ig számtalan további követte. 1942 áprilisában VI. György brit 
uralkodó a hősies ellenállásért és bátorságukért a sziget összes lakójának kollektiven 
György-keresztet, a legmagasabb brit polgári kitüntetést adományozta. Az 1943-as szi
cíliai partraszállással ért véget Málta közvetlen részvétele a háborúban.

A szakadatlan világháborús bombázás hatalmas pusztítást végzett; a britek által 
harmincmillió fonttal segített újjáépítés majd egy évtizedig tartott. 1947-ben helyreállí
tották a szigetország részleges autonómiáját. Az 1950-es években az is felmerült, hogy 
Máltát teljesen integrálják Nagy-Britanniába, s a Westminsterben máltai képviselők is 
üljenek. A máltai katolikus egyház ellenállása miatt -  mivel semmiképp nem akart az 
anglikán egyházhoz csatlakozni -  azonban ez az elképzelés megbukott.

A sokféle fennhatóság mind nyomot hagyott a máltai identitáson: az arabok a nyelvet, 
a lovagok főképp a francia és az olasz kultúrát, építészetet, valamint az első államszerve
zetet hozták. A britektől fegyelmet, a Földközi-tenger vidékén többnyire ismeretlen időér
zéket, a közigazgatást, a közszolgálat intézményét és az oktatási rendszert sajátították el. 
A nagyrészt 1854 és 1873 között kodifikált jogrend alapja a napóleoni törvénykönyv.

A vallás, a katolikus egyház erejét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy nincs 
olyan máltai család, amelynek legalább egy tagja ne lépett volna egyházi szolgálatba 
(Scicluna 2004). A szigetlakok hetven százaléka a vallásos értékek iránti elkötelezettsé
get helyezi az első helyre élete prioritásainak sorrendjében (Baldacchino 2002,196. o.). 
A máltai katolikus egyház a kezdetektől fogva nem volt különösebb híve a brit fenn
hatóságnak. Ennek fő oka -  amint arról már volt szó -  az volt, hogy tartottak az angli
kán egyház befolyása alá kerüléstől.

A katolikus egyházon túl, mint azt látni fogjuk, a máltai identitás meghatározója a 
párthovatartozás is.

A függetlenné válás és az önálló Málta útkeresése

A XIX. század során a britek többször tettek kísérletet arra, hogy „angolszászosítsák" 
Máltát. Ekkorra már létezett, ha szűk volt is, a máltai középosztály, amely -  különösen 
az egységes Olaszország létrejötte után -  már nem kizárólag a britek fennhatósága 
alatt tudta elképzelni a szigetország jövőjét. 1880-ban alakult meg -  akkor még Néppárt 
néven -  a mai konzervatív-kereszténydemokrata Nemzeti Párt (Nationalistic Party, NP), 
mely nevéből is következően a máltaiak saját identitására helyezte a hangsúlyt. Itália- 
barát politikát folytatott,11 s annak elkerülése volt a fő törekvése, nehogy Málta is az af
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rikai brit gyarmatok egyikének szintjére süllyedjen. A XX. század első felének másik 
nagy politikai ereje az úgynevezett Strickland Párt volt, mely egyértelműen „filobrit" 
irányvonalat követett.12 A harmadik, ekkor még jelentéktelen politikai erő a Máltai 
M unkáspárt (Malta Labour Party, M LP) volt.

A második világháború alatt a briteknek, azon túl, hogy a korábban Máltának adomá
nyozott jogok nagy részét a rendkívüli helyzetre való tekintettel visszavonták, minden
ki gyanús lett, akinek alattvalói hűségéhez bármi kétség férhetett. Ennek következtében 
a Nemzeti Párt teljes vezérkarát, ezzel a máltai értelmiség jó részét korábbi nyílt olaszba
rátságuk miatt (hisz Mussolini Itáliája akkor ellenség volt) Ugandába deportálták. A há
ború után egytől-egyig visszatértek, de a történtek miatt a korábbi filobrit politikai erők 
örökre diszkreditálódtak. A Strickland Párt ennek következtében eltűnt. A Nemzeti Párt 
a Brit Nemzetközösségen belüli autonóm státus megszerzésére való törekvés politikáját 
hirdette meg (India példája nyomán). Az 1947-es választásokon, a történelem során elő
ször, a máltai Munkáspárt szerezte meg a győzelmet. Paul Boffa miniszterelnök katolikus 
Munkáspártja nem sokáig maradt hatalmon; a feltörekvő, egykori oxfordi diák, Dom 
M intoff új utakra akarta vinni a pártot. Szakadás következett be a politikai erőn belül, el 
is vesztették az 1950-es választásokat. Ekkor a Nemzeti Párt Ugandát is megjárt legen
dás vezére, Enrico M izzi alakíthatott kormányt. Pár hónappal később azonban elhunyt, s 
utóda a kormányfői székben öt évre a Nemzeti Párt fiatalabb generációjához tartozó 
(Ugandát nem járt) George Borg Olivier lett, aki egészen 1977-ig állt a párt élén. 1955-ben 
Mintoff Munkáspártja a Nemzeti Párttal szembeni politizálás jegyében még a Nagy-Bri- 
tanniába való teljes integrálódást hirdette, meg s nyerte is vele a választásokat. Időközben 
azonban mind több vitája keletkezett a gyarmattartókkal (ez a Szuezi-válság ideje, s a bri
tek újra közvetlen irányítás alá vonták Máltát), így lemondott; s 1958-ban -  száznyolcvan 
fokos fordulatot véve -  már a teljes függetlenség kivívását tűzte zászlajára. 1961-ben, ami
kor újra a Nemzeti Párt került a hatalomra, a britek új alkotmány adományozásával pró
bálták menteni a menthetőt, de a folyamatot már nem lehetett visszafordítani.

1964. szeptember 21-én, George Borg Olivier miniszterelnöksége idején Málta tehát 
függetlenné vált; ennél békésebb úton soha gyarmat nem szakadt el az anyaországtól. 
A szigetország ugyanakkor nem vált ki a Brit Nemzetközösségből, így a brit uralkodó ma
radt Málta államfője (államformája tehát alkotmányos monarchia volt). Olivier, akit 
1966-ban újraválasztottak, arról állapodott meg a korábbi gyarmattartóval, hogy a brit 
hadsereg még tíz évig a szigeten marad ötvenmillió fontért cserében. Amikor Dom 
Mintoff Munkáspártja 1971-ben hatalomra került, az egyezséget újratárgyalták, így 
1979 márciusában az utolsó brit hadihajó is elhagyta a Nagykikötőt (Grand Harbour).

Már a függetlenség elnyerése előtt vita folyt a máltai képviselőházban az Európai Gaz
dasági Közösséggel való kapcsolattartásról, illetve arról, hogy kellene-e az Egyesült Ki
rályságnak (melynek akkor Málta is részét képezte) csatlakoznia az EGK-hoz. Két év
vel az önállóság kivívása után, 1966-ban kezdődtek meg a tárgyalások az EGK-val, s
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ezek vezettek el a társulási megállapodás 1970. december 5-i aláírásához Az egyezmény 
1971. április 1-jén lépett hatályba. A Nemzeti Párt szociális piacgazdaságban gondol
kodott, s ezen egyezménnyel kívánta biztosítani a szigetország európai orientációját. 
Úgy tervezték, a megállapodást vámunióvá fejlesztik majd tovább.

1974-ben Málta alkotmánymódosítással megváltoztatta államformáját: parlamentáris 
köztársaság lett, de a mai napig megmaradt a Nemzetközösség tagjának. Az államfői tiszt 
ebből következően a királynőről a parlament által öt évre választott köztársasági el
nökre szállt át (Kardos-Simándi 2002,515-516. o.). Azon túl, hogy az államfő nevezi ki 
a miniszterelnököt, illetve a miniszterelnök javaslatára a kormány tagjait, a köztársasá
gi elnöki tiszt jórészt protokolláris. Az államfőnek elvileg politika felett állónak kell 
lennie, s ki kell fejeznie a nemzet egységét.

Az egy átruházható szavazattal, arányos rendszer szerint, öt évre választott, egyka
marás parlamentben a függetlenség előtti időkhöz hasonlóan a mai napig kétpárti vál
tógazdaság érvényesül: hol a baloldali Munkáspárt, hol a kereszténydemokrata kötődé
sű Nemzeti Párt van hatalmon. A választásokon a győztes és vesztes között mindig 
rendkívül csekély a különbség; a minimális mandátumtöbbség is elegendő ugyanak
kor a szilárd kormányzáshoz. A végrehajtó hatalom erős, a Westminstert modellező, 65 
fős, öt évre választott törvényhozás rovására (Győri 2004,335. o.). Általános máltai vé
lekedés, hogy ez nem kizárólag a gyarmati múlt öröksége; a kis szigeten csak erős kéz
zel és biztos felhatalmazás birtokában lehet kormányozni. Érdekesség, hogy helyható
sági választásokat 1993-ban tartottak először.

1974-ben a Mintoff vezette kormánynak először is a gazdaság terén kellett volna 
rendet teremtenie. A britektől való elválás, de különösen a brit flotta távozása ugyanis 
alapjaiban rengette meg a kicsiny országot (addig a brit hadsereg kiszolgálása volt a 
gazdasági élet és a foglalkoztatás alapja): hatalmas lett a munkanélküliség, s emiatt 
a kivándorlás Kanada és Ausztrália irányába.13 A munkáspárti kormányfő politikai 
irányváltásra is törekedett: NATO-ellenes szólamokat vitt, a hetvenes évek közepén 
meghirdette a szigorú semlegesség politikáját, s olyan, jórészt Európán kívüli országok 
barátságát kereste, mint a Szovjetunió, Kína és Líbia. Az 1971-es társulási szerződéssel 
kijelölt európai orientáció tehát nem maradt fenn sokáig; a társulási szerződést nem 
fejlesztették tovább vámunióvá; helyette Mintoff protekcionista intézkedésekkel igye
kezett megvédeni a honi ipart, mezőgazdaságot és halászatot. Gazdaságpolitikájában 
tehát inkább a keleti modellt követte. Az új barátokkal ápolt kapcsolatnak, a tizenhat 
év el nem kötelezett külpolitikának azonban igen vegyes volt a hozománya: az úgy
mond nyugati világgal a kapcsolatok beszűkültek, a közvetlen állami irányítás alatt csak 
vergődött a gazdaság, s a demokrácia működése is hagyott kivetni valót maga után.14

A függetlenség elnyerése után a munkáspárti kormány a textilipar felfuttatása mel
lett döntött, mivel a brit flotta távozása miatt feleslegessé vált munkaerőt ezzel tudta 
a leggyorsabban lekötni. Ezen túl a szabadkikötő, a Máltán évszázados hagyományok-
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kai bíró hajójavítás, hajóépítés volt a fő megélhetési forrás. Ezek mind a nyolcvanas, ki
lencvenes évek tipikus válságágazatai voltak, nem véletlen tehát, hogy az egész gazda
ság rövid idő alatt válságba került. Az ellenzéki Nemzeti Párt és hívei ellenezték az ál
lamosítást, az állami szektor térhódítását. A néhány tucat család tulajdonában levő 
máltai magángazdaság forrongott, s nem látta biztosítottnak sem a saját, sem az ország 
jövőjét a munkáspárti kormányokkal.

A politikai színtér tehát súlyosan megosztottá vált.15 Az 1981-es választások botrá
nyos körülmények között zajlottak. A Mintorf-kormány úgy alakította át a választóke
rületek határait, hogy hiába szerezte meg a szavazatok többségét az ellenzék, mégis a 
Munkáspártnak jutott több parlamenti mandátum. Az országon politikai és gazdasági 
instabilitás és bizonytalanság lett úrrá; a Nemzeti Párt tiltakozásul egy évignem jelent 
meg a törvényhozásban. Végül a Munkáspárt kénytelen volt engedni: úgy módosítot
ták az alkotmányt, soha többet ne fordulhasson elő, hogy a szavazatok többsége nem 
jelent egyben mandátumtöbbséget is. A politikából arcmentési szándékkal kivonuló, 
de a háttérből továbbra is irányító Mintoff helyét a kormányfői székben 1984-ben Car- 
melo M ifsud Bonniéi vette át.

A katolikus egyház e korban játszott szerepéről is érdemes pár szót ejteni. A Munkás
párttal a legendás máltai érsek, Sir Michael Gonzi16 először akkor került szembe, ami
kor a párt még a Nagy-Britanniába való teljes integrálódást tűzte zászlajára az ötvenes 
évek végén. A Dom Mintoff és a máltai egyházi vezető közötti viszony akkor sem ja
vult, amikor a munkáspárti kormány a keleti blokk felé nyitott; az egyház érthető 
okokból aggódott Málta esetleges fokozódó szekularizációja miatt.17 Gonzi vezetésével 
a katolikus egyház nyíltan kifejezésre juttatta ellenérzéseit a munkáspárti hatalomgya
korlással és külpolitikai irányvonallal szemben.

Út a csatlakozásig, fejezetről fejezetre -  a koppenhágai 
csomag Máltára vonatkozó tartalma

A csatlakozás közvetlen  politika i előzm ényei
Máltán a belpolitikai viták homlokterében a függetlenség óta az Európai Közösséggel, 
majd unióval ápolt viszony állt. Az EU-csatlakozáshoz való hozzáállás mély törésvonalat 
jelentett a társadalomban és a politikai erők között: a Nemzeti Párt mindig is a belépés 
pártján állt, míg a Munkáspárt hevesen ellenezte azt, s egy lazább együttműködést kép
zelt (képzel) el a közösséggel („mediterrán Svájc" elmélet, lásd később) (Győri 2004,336. 
o.). Az NP belpolitikai intézkedéseit kormányon a minél problémamentesebb csatlakozás 
vágya vezérelte, a Labour pedig -  mivel a csatlakozás helyett csak a lehető legszorosabb, 
a tagság előnyeit előnyeit biztosító, de hátrányait kiküszöbölni igyekvő -  partnerségi 
megállapodás kötését javasolta az unióval, jórészt ellenezte ezeket a lépéseket.
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Három Labour-párti kormányzati ciklus, tehát tizenöt év után, az üzleti körök nem 
kis megkönnyebbülésére, 1987-ben Edward Fenech Adami vezetésével a Nemzeti Párt 
nyerte meg a választásokat. Az új kormány gyökeres fordulatot hajtott végre: az 1987- 
es alkotmánymódosítással -  hosszú vita lezárásaként -  kinyilvánította a semlegessé
get, majd igyekezett visszaterelni az országot az Európa-párti irányvonalra: 1990-ben 
kérte Málta felvételét az Európai Közösségbe, s meg is kezdte a majdani csatlakozásra 
való felkészülést. Málta ekkor a NATO Partnerség a Békéért (PfP) együttműködési for
májának is részévé vált.

1989-90-ben, a berlini fal leomlása következtében (az akkor még leginkább ön-) jelölt, 
tehát az Európai Közösségbe igyekvő' országok száma hirtelen megszaporodott. A kö
zösség azonban ekkor a saját reformjával volt leginkább elfoglalva (Maastricht előkészü
leteivel). Az integrációs formáknak pedig minden bővítés egy megrázkódtatással ér fel, 
így a két kis szigetország (Málta mellett Ciprus) kedvéért az unió nem is igyekezett azon
nal szélesre tárni a kapuit (a kelet-közép-európaiakat egy időre „kifizették" az európai 
megállapodásokkal18). 1995 júniusában, Cannes-ban ugyanakkor már muszáj volt valamit 
mondani: az Európai Tanács tehát kinyilvánította, hogy az intézményi reformokról -  a 
bővítés feltételeinek megteremtéséről -  dönteni hivatott kormányközi konferencia vége 
után hat hónappal megkezdik a csatlakozási tárgyalásokat a két felvételre pályázó szi
gettel, Máltával és Ciprussal. Ezek a kelet-közép-európai országokhoz képest megnyug
tató gazdasági fejlettséggel rendelkeztek, ráadásul addigra már elkészült róluk az Euró
pai Bizottság pozitív -  tehát a tárgyalások megkezdését javasoló -  országvéleménye.19 
Fél évvel később Madridban e menetrendet az EU állam- és kormányfői megerősítették, 
azzal a kiegészítéssel, hogy felkérik a bizottságot, a kelet-közép-európai jelentkezőkről is 
készítsen országvéleményt. Az unió vezetői -  pontosan a megrázkódtatástól való féle
lemtől vezéreltetve -  már akkor hangot adtak reményüknek, hogy az összes jelölttel egy
szerre kezdhetik meg a felvételi tárgyalásokat (Horváth 2002, 410. o.). 1997 júniusában 
aláírták a fő célkitűzésektől ugyan messze elmaradó, de a kormányközi konferenciát le
záró amszterdami szerződést, tehát -  a korábbi ígéretek miatt -  már nem lehetett tovább 
húzni a csatlakozási folyamat elindítását (Győri 2004,336-3. o.).

Időközben ugyanakkor Máltán változás történt: 1996-ban a politikai váltógazdaság 
logikája szerint a Munkáspárt következett a hatalomban. 1994-ben a fiatal, dinamikus, 
Harvardon végzett Alfred Sant lett a Munkáspárt vezére, aki jól használta ki, hogy a 
konzervatív kormány a majdani EU-csatlakozásra való felkészülés jegyében bevezette 
az áfát. Az egyből 16 százalékosra tett kulcs valóban magas volt, s a felzúdulás mérté
két -  hiszen a szigetországban pár tízezer szavazat is döntő jelentőségű -  lemérhette a 
választási eredményen a hivatalban levő kormány. A Sant-kormány fennállásának két 
éve alatt igyekezett visszacsinálni mindent, amit csak lehetett. Eltörölte az EK által 
megkövetelt áfát (és azt egy másik adónem bevezetésével helyettesítette), azon az ala
pon, hogy a kis szigetország teljesen nyitott gazdaság: minden áru és szolgáltatás egy
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ben vagy import vagy export tárgya, ezért -  ellentétben a nagyobb európai országok
kal -  mindent nagy és állandó szállítási költség terhel. Ez felfelé nyomja az árakat, 
amelyek így nem terhelhetők még tovább forgalmi adóval is. Ha mégis ez történne, ak
kor az Máltát örökre a „low cost" ország szerepére kárhoztatná, míg a szakképzett 
munkaerővel és magas szellemi tó'kével rendelkező' kis országnak inkább a minőség és 
nem az árak versenyében kell részt vennie. Az EU-tagfelvételi kérelmet Sant, bár nem 
vonta vissza, befagyasztotta, a PfP-ből pedig kivonult.

1997-ben elkészült a kelet-közép-európai jelöltekről és a felvételre ugyancsak pályá
zó Ciprusról az országvélemény: az Európai Bizottság az Európai Tanácsnak 5 + 1 or
szággal tanácsolta a tárgyalások megkezdését. Ezt az állam- és kormányfők 1997 de
cemberében Luxemburgban vissza is igazolták.

Mindezalatt Máltán a Sant-kormány népszerűsége gyorsan elillant, amikor a máltaiak 
rájöttek, hogy az áfa helyett bevezetett adónemmel még rosszabbul jártak. Másrészt a 
Munkáspárt nagy öregje, Mintoff sosem fogadta el Santot, s a háttérből szította a kor
mánypárton belüli ellentéteket. Ennek volt köszönhető, hogy egy nem különösebben 
jelentős ügyben, egy kikötői koncesszió megadásához kapcsolt bizalmatlansági indít
ványon elvérzett a Sant-kormány. 1998-ban előrehozott parlamenti választásokat tar
tottak, amelyeken a Nemzeti Párt győzött.

Az NP az EU-csatlakozás programjával diadalmaskodott, s attól kezdve ez képezte fő 
bel- és külpolitikai célkitűzését. Első lépésként „reaktiválta" a Munkáspárt által befa
gyasztott csatlakozási kérelmet. Az unióban azonban nem övezte korlátlan lelkesedés az 
újabb máltai irányváltást. A legjellemzőbb hozzáállás az volt, hogy a szigetországnak 
végre el kellene döntenie, merre kíván továbbhaladni; megbízhatatlan partnerre, pláne 
megbízhatatlan új tagállamra az uniónak nincs szüksége. 1999 decemberében Helsinki
ben az Európai Tanács úgy döntött -  felzárkóztatva a Luxemburgban kihagyottakat és 
megbocsátva Máltának -, Törökország kivételével minden felvételre pályázóval neki
kezd a csatlakozási tárgyalásoknak. Ez 2000. február 15-én meg is történt.20 A máltai ve
zetésnek ugyanakkor azt is egyértelműen a tudtára hozták: újabb váltás esetén nem lesz 
több esélye a szigetországnak a belépésre. Málta tehát belső politikai helyzetéből adó
dóan egyszerre került a startvonalra a kelet-közép-európaiak második hullámával.

A z  ország helyzete  a tagfelvételi fo lyam at alatt
Gazdaság -  Málta kicsiny, nyitott gazdaságú ország. Nyersanyagban szegény, talaja ter
méketlen; mezőgazdasági termékekből a szükséges mennyiségnek csak a 20 százalékát 
képes előállítani (The World Factbook -  Malta 2004). A nyolcvanas évek végén, a kilenc
venes évek elején a struktúraváltás jegyében Málta sikeresen honosított meg új ipar
ágakat, illetve fektetett mind többet a kecsegtető szolgáltatói szektorba. A World 
Economic Forum 2003. decemberi globális információtechnológiai jelentésében a 27. 
helyre rangsorolta Máltát az IT-használatában (eggyel megelőzve Olaszországot és jó
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val az összes többi most csatlakozott EU-tagállamot) (News Bulletin, 2003. december 10.) 
A máltai exportnak ma már jelentős részét (negyven százalékát) adja az ST Electronics 
nevű multinacionális cég termelése. A szigetország specializálódott ugyanis bizonyos 
magas hozzáadott értékű hi-tech termékek (ráadásul niche termékek) gyártására. Ennek 
köszönhető, hogy az ezredfordulóra a GDP 25,5 százalékát az ipar, 2,8 százalékát a me
zőgazdaság, közel 72 százalékát pedig a szolgáltatások adják. Ez utóbbiból a turizmus 
35 százalékot tesz ki (Világgazdaság, 2003). Az egy főre eső GDP 15 ezer euró, vásárló
erő-paritáson számítva pedig 17200 USD, ami az uniós átlag 65 százaléka. Ez a harma
dik legmagasabb érték Ciprus és Szlovénia után a tagjelöltek közül (Origó 2003).

Málta gazdasági helyzetében a csatlakozási folyamat kezdetekor, illetve a tárgyalá
sok elején nagyobb kilengések nem voltak. Az exportvezéreit növekedés három-négy 
százalék között mozgott, 2002 első kilenc hónapjában 2,5 százalékra mérséklődött. 
Ezek az eredmények a nemzetközi válságra és az európai gazdaság gyengélkedésére 
tekintettel nem tekinthetők rossznak. A többi makrogazdasági adat is viszonylag ked
vező nemzetközi összehasonlításban: a munkanélküliség öt-hét százalék között volt, 
az infláció két-három százalék körül alakult, az államadósság a maastrichti kritérium 
alatt maradt.

A szeptember 11-ei terrortámadás nem ingatta meg alapjaiban Málta idegenforgal
mát, de jelentős veszteségeket okozott. Figyelemreméltóan hatékonynak bizonyultak 
ugyanakkor a máltai kormány és a magánszféra azon erőfeszítései, melyeket a turista- 
szezon kiterjesztése, a turisták által Máltán töltött idő meghosszabbítása, valamint a 
minőségi turizmus és konferenciaturizmus élénkítése érdekében tettek.

Az „egytermékes" (csípek) ipari termelésre való áttérésnek voltak negatív hozadé- 
kai is. A hi-tech iparágak 2002-es gyengélkedése az egész máltai gazdaságot visszave
tette. Mindemellett a gazdaságra nem jellemző a multinacionális cégek dominanciája; 
a GDP 86 százalékát a kis- és közepes vállalkozások adják.

Málta legnagyobb makrogazdasági problémája hosszú idő óta a magas költségveté
si deficit. Ennek csökkentése lassabb a vártnál, (az 1999-es nyolc százalékról 2000-re 
hat százalékra csökkent, de egy évvel később újra hét százalék körül alakult). A deficit 
oka, hogy a folyamatos, bár kissé lassú privatizáció ellenére továbbra is magas az álla
mi tulajdon részaránya Máltán, a közszférában dolgozók pedig a foglalkoztatottak 
egyharmadát teszik ki. Az ipari struktúraváltás is esedékes lenne bizonyos területeken. 
A szárazdokkok konverziós programja sok éve szerepel már a napirenden.

A szigetország sokat fordít külgazdasági promócióra, illetve arra, hogy a külföldi tő
kebefektetők érdeklődését felkeltse. Külgazdasági kapcsolataiban dominál az Európai 
Unió, illetve az észak-afrikai régió.

Külkapcsolati rendszer -  A máltai diplomácia fő törekvése 1998 óta egyértelműen az 
uniós csatlakozás. A máltai vezetők ugyanakkor minden fórumon hangsúlyozzák, 
hogy az országnak kettős, európai és mediterrán identitása van, és az EU-tag Málta a
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Földközi-tenger két partja közötti „híd hivatását" éppen az unióban fogja kiteljesíteni. 
(Az ellenzék szerint ennek éppen ellenkezője fog történni, ha az ország egyoldalúan 
valamelyik partra rögzíti magát.)

A máltai külpolitika második fő iránya a mediterrán együttműködés és a térség közös 
érdekeinek képviselete. A szigetország az EU-ban e térség szószólója kíván lenni, és azt 
a felfogást vallja, hogy a Földközi-tenger két partja közti jóléti szakadék csökkentése 
nélkül Európa biztonsága hosszú távon nem szavatolható. Észak-Afrika és a Közel-Ke
let államaival Málta kétoldalú (szabadkereskedelmi, kettős adóztatást kizáró stb.) 
egyezmények láncolatát igyekezett kiépíteni. Legfontosabb, politikailag probléma- 
mentes partnerei a térségben Egyiptom és Tunézia. Líbiával folytatódott a szankciók 
felfüggesztése nyomán újraindult -  elsősorban gazdasági — kapcsolatépítés, növekvő 
máltai exporttal. (A Dom Mintoff alatti szintre persze e kapcsolatok aligha juthatnak el 
újra.) Líbia a mai napig kedvezményes áron szállít olajat Máltának, a szigetország pe
dig az elmúlt év során növelte ottani gazdasági jelenlétét: kereskedelmi kirendeltséget, 
egy líbiai-máltai vegyes vállalat pedig két vámmentes áruházat nyitott. A szigetország 
szorgalmazza Málta bevonását az euromediterrán együttműködésekbe (lásd lejjebb).

További különleges vonása a máltai külpolitikának az ország tagsága a Nemzetkö
zösségben, ami az elmúlt években nem volt eseménytelen (kasmíri válság, Zimbabwe 
fölfíiggesztése a szervezetben).

Málta igyekszik a méreteinél nagyobb súllyal hallatni hangját az őt közvetlenül lát
szólag nem érintő világpolitikai kérdések megoldásában is. 2001. szeptember 11-e e te
kintetben nem fordulatot, hanem az eddigi hangsúlyok fölerősödését hozta. A kor
mány és az elnök egyértelműen elítélte a szeptember 11-i terrortámadást, kinyilvánít
va szolidaritását az amerikai néppel. A kormány fokozta a belbiztonsági intézkedése
ket. Csatlakozott az ENSZ BT 13. sz. határozatához, és az elsők között írta alá és ratifi
kálta a terrorizmus finanszírozásának megakadályozásáról szóló ENSZ-egyezményt. 
Üdvözölte a terrorizmusellenes koalíció létrejöttét, hangsúlyozva ugyanakkor, hogy a 
jelenséget csak az okok felszámolásával lehet megszüntetni. A további fegyveres fellé
pés lehetőségére aggodalommal tekint.

Málta érzékenységének középpontjában a béke, különösen a Mediterráneum  békéjé
nek megőrzése áll. Ennek egyetlen hatékony eszköze máltai megítélés szerint a párbe
széd és az együttműködés, a „mare nostrum" térségében jelen lévő három nagy mono- 
teista vallás erkölcsi tanításainak torzításmentes érvényre juttatása. Málta a „civilizá
ciók útkereszteződésében" van, és aggasztja a civilizációk összeütközésének elmélete 
és eshetősége, konkrétan pedig az erőszak eszkalációja a Szentföldön. A békés megol
dás csak Izrael Állam biztonságának garantálása és a palesztin állam megteremtése ré
vén érhető el. (Jeruzsálem státusa kapcsán — egyedülálló módon — a Vatikán elkép
zeléseit osztja.) Málta rendre csatlakozik az EU vonatozó állásfoglalásaihoz, amely bi
zonyos elmozdulást jelent a korábbi, különösen a Mintoff-évek egyértelműen palesz
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tinbarát irányvonalához képest. (Nem hivatalosan azonban továbbra is hallhatók az iz
raeli megtorlási politikát elmarasztaló megnyilatkozások.)

A máltai külpolitika harmadik kiemelt területe a nemzetközi szervezetekben történő tevékeny 
szerepvállalás, amelyekben a kicsiny diplomáciai hálózattal rendelkező, politikai, védelmi 
vagy gazdasági integrációhoz korábban nem tartozó Málta méretéhez képest mindig erő
sen hallatta a hangját. Kiemelten aktív szerepet játszott a szigetország annak idején a 77-ek 
csoportjában, az el nem kötelezett mozgalomban, de az EBESZ előfutár EBEÉ-ben21 is. 
Ugyanígy aktív a nemzetközi tengerészeti intézményekben (például UNCLOS-ban22). Mál
ta olyan helyzet létrejöttét óhajtja, amelyben a nemzetközi közösség kész az erre egyedül 
igazán hivatott ENSZ kezébe helyezni az egyetemes békéért és biztonságért viselt felelőssé
get. Az EBESZ-ben sürgeti, hogy abba minél szorosabban kapcsolódjanak be a mediterrán 
partnerek, és az EBESZ mintájára szervezzék meg a Mediterrán Biztonsági és Együttműködési 
Értekezletet. Az EBESZ máltai vélemény szerint olyan komparatív előnyökkel rendelkezik, 
amelyek révén leginkább alkalmas arra, hogy a biztonságról folytatott párbeszéd fóruma le
gyen Európa, illetve Izrael és egyes arab államok között. Legalább ugyanilyen jelentőséget 
tulajdonít a barcelonai folyamatnak (Euro-Mediterranean Partnership23); ebben és még né
hány más földközi-tengeri regionális fórumban egyaránt kezdeményező szerepet vállal. 
Málta évek óta szorgalmazza, hogy dolgozzák ki a térség stabüitási paktumát.

Máltán kiemelt jelentősége van az ország semlegessége kérdésének. A kormány a 
semlegességet rugalmasan, az ellenzék mereven, de mindkettő pillanatnyi politikai ér
dekeinek megfelelően értelmezi. A kormány a semlegességet az uniós tagsággal, illetve 
annak formálódó védelmi dimenziójával is összeegyeztethetőnek tartja, és a már tag
ságot nyert semlegesek példájára hivatkozik. A kormány elkötelezte magát az ESDP- 
ben való részvétel mellett, egy könnyűgyalogos-szakaszt is felajánlva.

A kicsiny Málta -  leendő tagállamhoz méltóan -  folyamatosan fejleszti diplomáciai 
képviseleti hálózatát; az utóbbi években Stockholmban és Koppenhágában, 2004 elején 
pedig Budapesten nyitott nagykövetséget.

Málta koppenhágai alkuja
Málta uniós csatlakozási tárgyalásai azt bizonyítják, hogy egy kis állam nem eleve 
elrendeltetetten esélytelen egy nálánál jóval nagyobb és erősebb országcsoporttal való 
tárgyalás során (Pace 2003, 3. o.). A szigetországnak maximálisan sikerült érdekeit ér
vényesítenie, s talán a legjobb alkut kötötte Koppenhágában.

Ez több okra vezethető vissza. Az első magyarázat a tárgyalások természetéből adó
dott. A felvételi eljárás kétoldalú alapon, kormányközi konferencia keretében folyt 
(a tizenötök, az Európai Bizottság vezetésével a jelölt országgal szemben), s a jelöltek 
között emiatt -  no meg a szinte folyamatos rivalizálásból kifolyólag -  nem tudtak tar
tós szövetségek kialakulni. A kis Máltának tehát nem kellett szövetségesekhez alkal
mazkodnia, így ügyesen operálhatott belső adottságaival.
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E belső adottságokból két további magyarázat adódik. Az egyik, a szigetországnak si
került elhitetnie, hogy Málta „más": nem terheli a kommunizmus öröksége, ha döcögő
sen is, de működő piacgazdasággal rendelkezik, és jóval magasabb az életszínvonal. Más 
szigetország mivolta és kicsiny mérete miatt is; egyedülállóak a problémái, ezek egyedi 
kezelést igényelnek, így kivételt érdemel bizonyos uniformizáló szabályok alól.24

A másik ok az angolszász közigazgatási hagyományban és kultúrában rejlett. A tár
gyalások légköre nem volt idegen a többnyire brit (és amerikai) elit iskolákban tanult 
máltai vezetés számára. A tárgyalásokért a fő felelősséget a külügyminiszter, Joe Borg 
viselte, de a főtárgyaló az a Richard Cachia Caruana volt, aki évtizedeken át Fenech 
Adami miniszterelnök mellett tevékenykedett annak legfőbb bizalmasaként, személyi 
titkáraként. Az általa irányított úgynevezett szűk körű tárgyalódelegáció (core nego
tiating group) rajta kívül Málta brüsszeli EU-nagykövetéből, a külügyminisztérium 
EU-igazgatóságának vezetőjéből és a külügyminiszter személyi titkárából állt. Munká
jukat a Miniszterelnöki Hivatalban helyet kapó titkárság segítette, valamint témától 
függően a tárcák képviselői. Cachia Caruana végig remekül taktikázott és kamatoztat
ta kiváló képességeit.25

Végül a sikerességhez elengedhetetlen volt az Egyesült Királyság (s néhány esetben 
Olaszország) támogatása, s az Európai Bizottság együttműködése. Tekintettel az erős 
belpolitikai megosztottságra, a tárgyalások előrehaladtával a sikeres belépés már nem 
csak a máltai kormánynak, hanem a bizottságnak és a tagállamoknak is a szívügyévé 
vált. Egyetlen másik jelölt államban sem kampányolt olyan vehemensen a csatlakozás 
mellett sem az Európai Bizottság, sem a tagállamok, mint Máltán.

Málta összesen 77 kérdésben kapott állandó vagy átmeneti kedvezményt az acqnis commu- 
nautaire alkalmazása alól (www.mic.org.mt). A magas szám a máltai tárgyalócsapat ügyes
ségét bizonyítja. Meggyőző erővel tudták ugyanis előadni kéréseiket az Európai Bi
zottságnak; érvrendszerük mindig bizonyos belpolitikai vagy szociális problémákon 
alapult, függetlenül attól, hogy azok valóban megalapozottak voltak-e. Fontos hivat
kozási alap volt végig az ország mérete is: a kicsiséggel Málta igen eredményesen ope
rált, azaz mindig sikerült megmagyarázni, hogy bizonyos uniós szabályok átvétele alól 
miért kell felmenteni a szigetországot. Egyes esetekben azzal indokolták a mentességi 
kérelmet, hogy az amúgy sem kerül semmibe az EU-nak. Másszor pedig azon alapult 
a máltai érvrendszer, hogy pontosan az uniós szabály alkalmazása alóli felmentéssel 
lehet elérni a szigetország esetében az acquis célját (Pace 2003, 3. o.). Nemegyszer ho
zakodott elő Málta eredményesen azzal a fegyverrel is, hogy egy bizonyos témakör 
olyan fajsúlyú politikai kérdés, hogy engedmények kicsikarása nélkül megbukik a 
csatlakozás, azaz a máltaiak el fogják utasítani a belépésről szóló szerződést.

A méretre és a várható súlyos szociális következményekre való hivatkozással sike
rült Máltának eredményeket elérnie több kulcsfontosságú fejezet tekintetében. A kis, 
behatárolt földterület, a csekély számú lakosság és a nagy népsűrűség volt az ütőkár
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tya a máltai tárgyalódelegáció kezében a tőke-, illetve a munkaerő-áramlás, valamint 
az agrárkérdések tárgyalásakor.

A tőke szabad áramlása fejezetben Málta arra hivatkozott, hogy amennyiben az unió 
polgárai korlátlanul vásárolhatnának ingatlant a szigetországban, akkor egyrészt a 
máltaiaknak -  a szabad földterület korlátozott volta miatt -  nehézséget okozna az ott
honteremtés, másrészt az ingatlanárak az égbe emelkednének. Az EU az érvrendszert 
elfogadta, így Málta tartós derogációt ért el, amellyel a nem helyben lakó külföldiek 
második lakhelyre szóló ingatlanszerzését nem diszkriminatív módon -  a restrikció 
ugyanis a külföldön élő máltaiakra is vonatkozik -  korlátozza. Eszerint Málta uniós 
csatlakozása után is -  és az idők végezetéig -  maga döntheti el, engedélyezi-e azoknak 
az uniós polgároknak, akik nem élnek legalább öt éve bejelentetten a szigetországban, 
hogy területén második ingatlant vásároljanak. A többi, a szigetországgal párhuzamo
san tárgyalást folytató ország e téren, illetve a mezőgazdasági földterületek vonatko
zásában is csak átmeneti mentességet kapott.

A munkaerő szabad áramlása témájában nem az uniónak, hanem Máltának voltak félel
mei a tárgyalások során. Míg a kelet-közép-európai jelölt államok esetében a tizenötök 
tartottak az olcsó munkaerő beözönlésétől Keletről, addig -  tekintettel méretükre -  Mál
ta (és Ciprus) semmiféle gondot nem okozott számukra. A két szigetország viszont igen
is tartott attól, hogy az ő esetükben az áramlás fordított irányú lesz, tehát hogy Máltára 
a közeli, gazdasági gondokkal, például magas munkanélküliséggel küszködő Szicíliából 
érkeznek majd tömegesen a munkavállalók, felborítva ezzel a kicsiny máltai munkaerő- 
piacot. E félelmet Brüsszel megalapozottnak találta, így Málta a csatlakozástól kezdve 
hét éven át korlátozhatja az állást kereső uniós polgárok beutazását. Egy a csatlakozási 
szerződéshez mellékelt közös nyilatkozatban még arra is jogot kapott a szigetország, 
hogy amennyiben az átmeneti időszak letelte után még mindig gondok mutatkoznak a 
munkaerő beáramlásával, Málta az uniós intézményeknél keressen gyógyírt.

A mezőgazdasági termelők szubvencionálása Máltán a közös agrárpolitika (CAP) ál
tal biztosítottnál fajlagosan magasabb volt a csatlakozás előtt, ezért a tét nem a közös 
kasszához való hozzáférés, hanem a kettő közötti különbség fenntartása volt annak ér
dekében, hogy a környezetvédelmi szempontból is fontos kicsiny máltai mezőgazda
ság meg ne szűnjön (a máltai mezőgazdaság az ország GDP-jéhez kevesebb mint 
három százalékkal járul hozzá, s a halászattal együtt is csak 2,4 százalékot tesz ki, a 
foglalkoztatásban pedig mindössze 1,8 százalék az aránya). Ezért a termelői támogatá
sok ügye Máltának kisebb fejtörést okozott, mint a kelet-közép-európaiaknak (a köz
vetlen kifizetések témaköre náluk nem volt kulcskérdés). A máltai mezőgazdasági ter
melés az élelmiszer-szükségleteknek csak egyharmadát elégíti ki, s az élelmiszerárak 
hagyományosan magasabbak az uniós átlagnál (a félelmek tehát az árak várható csök
kenéséből, s így a gazdák esetleges tönkremenéséből fakadtak). Brüsszelt sikerült meg
győzni a „sokfunkciós" (erózió elleni küzdelem, foglalkoztatás a családi parcellákon,
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nehéz természeti adottságok leküzdése) máltai mezőgazdaság fennmaradásának szük
ségességéről, Az Európai Unió tehát a csatlakozás óta közvetlen kifizetésekkel biztosít
ja a gazdák jövedelmének szinten tartását, segíti az élelmiszeripar átstrukturálását, és 
finanszírozza a vidékfejlesztési programot. Málta egész területét az unió kedvezőtlen 
adottságú vidékei közé sorolták be (ez az egyetlen ilyen tagállam) (Bayar 2003, 61. o.), 
ami szintén pluszforrásokhoz juttatja a gazdákat. A szigetország arra is jogot kapott, 
hogy öt éven keresztül, súlyos piaci zavarok esetén, tehát ha a külföldi agrártermékek 
elárasztanák az országot a helyi termékek rovására, akkor a helyzet ellenőrzését kér
heti az EU-tól, és rendkívüli piacvédelmi intézkedéseket vezethet be (safeguard 
clause). A nemzeti kvóták tekintetében számos átmeneti időszakot sikerült kiharcolni 
a tejtermelés, a sertéshús és az olívaolaj előállítása terén. Várhatóan megduplázódik 
majd a szőlő termőterülete, és felfelé ível a paradicsomtermesztés. Keserű pirula 
ugyanakkor, hogy az importszőlőből készült bort Málta csak asztali borként hozhatja 
forgalomba a csatlakozás óta, tehát át kell címkézni a borospalackokat.26 E téren két év 
türelmi időt sikerült kialkudni.

A halászat nemcsak gazdasági, hanem egyben nemzeti ügy is volt a máltai tárgyaló 
delegáció számára. Azzal érveltek, hogy a halászati szektor rendkívül kicsi, s alig 
gépesített a szigetországban. Ezért ha a jóval modernebb felszereléssel rendelkező 
európai halászok korlátozás nélkül halászhatnának a máltai felségvizeken, akkor az 
nemcsak egyes halfajok kihalásával vagy az állomány radikális csökkenésével járna, 
hanem azzal is, hogy eltűnik ez a hagyományos máltai foglalatosság. Azt nem sikerült 
ugyan elérni, hogy a máltaiak kizárólagosan halásszanak ezeken a vizeken, de az úgy
nevezett 25 tengeri mérföldes állománymegőrzési övezet (conservation zone) létrehozá
sával sok aggodalmat sikerült orvosolni. Eszerint nem nőhet a halászat mértéke az 
övezeten belül, csak az engedéllyel rendelkező halászok dolgozhatnak itt, nem adnak 
ki új engedélyeket, és a hajók hossza nem haladhatja meg a 12 métert (ez utóbbi révén 
a máltai halászflotta 94%-a halászhat majd az övezetben). A lampuki nevű, Máltán 
hagyományosan halászott halfajtát a kormány által kijelölt 130 helyen lehet majd csak 
kifogni. Ezek közül 110-et a máltai halászok már lefoglaltak, így a külföldieknek igen 
kicsi „vadászterület" maradt. A lampuki egyébként bekerült azon halak listájára, 
melyeket túlkínálat esetén ki lehet vonni a piacról, azaz így próbálnak a halászok 
számára viszonylag állandó jövedelmet garantálni.

Az adózás fejezet a máltai kormány számára élethalálkérdésként szerepelt. Brit és ír 
precedens alapján a tárgyalások során végig jelezték, fenn kívánják tartani az élelmisze
rek és gyógyszerek nullakulcsos értéktöbblet-adóját. (Mint láttuk, az áfa 1995-ös bevezetése 
nagy szerepet játszott a kormány egy évvel későbbi bukásában. Az unióban a minimá
lis áfakulcs öt százalék.). Az EU erre sokáig nem mutatott hajlandóságot, és eleve el
utasította a precedensekre hivatkozást. A máltai kormánynak a kivétel elérése a válasz
tások közeledtével kulcskérdés, „a túlélés záloga" lett, ezért egészen a koppenhágai
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döntésig harcoltak érte. A kompromisszumképtelenséggel felérő hajlíthatatlanságot és 
kitartást siker koronázta: a szigetország elérte, hogy 2010. január 1-jéig fenntarthassa 
az élelmiszerekre és a gyógyszerekre a nulla kulcsot, utána pedig bevezeti az áfát, ha
csak más tagállam nem tarthatja fenn továbbra is a mentességét. Az átmeneti időszakot 
Ciprus is kiharcolta magának, de a meghosszabbítás lehetőségét Máltától eltérően már 
nem kapta meg. Ez azt jelenti, hogy Máltának az Egyesült Királyság és Írország termé
szetes szövetségese lesz, s ügyes taktikázással akár még hosszabb ideig is fenntarthat
ja majd a mentességét. A nemzetközi és belföldi személyi forgalom, a vízdíj, az új épít
kezés és a telkek adásvétele továbbra is áfamentes maradhat. A kis- és középvállalko
zások bizonyos értékszint alatt szintén nem fizetnek forgalmi adót.

A közlekedéspolitikában és a szociálpolitika terén egyaránt négy-négy kérdésben ért el 
Málta átmeneti időszakot (többnyire a nehézjárművekre, illetve a munkahelyi bizton
ságra vonatkozó szabályok átültetésére kapott többéves haladékot). Ki kell emelni, 
hogy -  az Egyesült Királysághoz és Ciprushoz hasonlóan -  Máltának is felmentése van 
a heti munkaidő 48 órában történő maximálása alól.

A bel- és igazságügyi fejezetben a szigetország kénytelen volt vállalni, hogy vízumpo
litikáját legkésőbb a csatlakozás pillanatában az EU-hoz igazítja, vagyis néhány olyan 
arab országgal szemben vízumkényszert vezet be, amellyel eddig vízummentes forgal
mat bonyolított. (Különösen érzékenyen érintette az üzleti köröket a változás Líbia irá
nyában. A líbiaiak a csatlakozás előtt személyi igazolvánnyal utazhattak be az ország
ba, és az Észak-Afrikából beérkező turistaforgalom legnagyobb hányadát ők teszik ki.) 
Összességében 14 olyan ország van, amelyek polgárai korábban csak vízum birtoká
ban utazhattak be Máltára, s a csatlakozástól kezdve vált szabaddá számukra a forga
lom, s 45 azon államok száma, melyek korábban vízummentességet élveztek, de ez 
számukra 2004. május l-jén megszűnt.

Máltán a környezet állapota általánosságban lehangoló; rengeteg probléma vár meg
oldásra (szeméthegyek öntése a tengerbe, magas károsanyag-kibocsátás, megoldatlan 
szennyvízelvezetés stb.) Ennek megfelelően a környezetvédelmi fejezetben a máltai kor
mány számos átmenetikérelem-igénnyel lépett fel, sőt állandó kivételre is igényt tartott. 
A kérések zöme olyan területekre vonatkozott, melyek esetében a szigetország azonosult 
ugyan a vonatkozó acquis céljaival, de azok azonnali kivitelezése hatalmas terhet jelen
tett volna a költségvetésnek, ezért csak a fokozatos megvalósítást tartották reálisnak. 
Ilyen, végül Brüsszel által is méltányolt kérelmekkel élt Málta a levegőminőség (káros
anyag-kibocsátás), a vízminőség és a hulladékgazdálkodás terén. Az egyik legfogósabb 
kérdés a fejezet tárgyalásakor a mintegy húszezer családot érintő madárvadászat volt. Mál
ta számtalan európai madárfaj telelő- vagy átmeneti pihenőhelye, ugyanakkor ezek befo
gása vagy lelövése nemzeti sport. A téma tehát érzékeny politikai, nemzeti kérdéssé vált 
a tárgyalásokon, s elkerülhetetlennek tűnt a zöldek és a vadászok ütközése. Végül sike
rült kialkudni egy derogációt, amelynek alapján meghatározott időszakban (tavasszal)
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továbbra is vadászhatnak majd a máltaiak, a befogásról azonban egy bizonyos idő után 
(2007) kénytelenek lesznek lemondani, új befogási engedélyeket már nem adhatnak ki.

A  versenypolitika, az állami támogatások kérdése nemcsak Magyarország, hanem a tagfel
vételre pályázó országok zöme, így Málta számára is sok fejfájást okozott. A fő gondot az 
állami hajógyárak és hajójavító műhelyek nem eurokompatibilis szubvencionálása jelen
tette. A máltaiak arra hivatkoznak, hogy egyrészt a szubvenciók nem a termelés, hanem 
például a munkások kedvezményes nyugdíjazása, más szociális vagy képzési támogatá
sok céljaira szolgálnak, másrészt pedig a kormány maga is kész az átstrukturálásra 
(ahogy ez aztán 2003-ban el is indult, lásd később). A szakszervezetek ellenállása ugyan 
nagy, de a közvélemény már szívesen látná e veszteséges ágazat támogatásának megnyir
bálását. Brüsszel végül elfogadta az érveket, így a máltaiak 2008-ig nyertek időt arra, hogy 
fokozatosan leépítsék ezen iparágak megsegítését. Az unió kikötötte ugyanakkor, hogy 
„ez semmiképp nem jelenthet majd precedenst a jövőre nézve" (Bayar 2003,63. o.). A kül
földi befektetőknek juttatott adókedvezmények tekintetében Máltának a magyarországi
hoz hasonló problémát kellett megoldania. A kedvezményezett vállalatokkal végül 
egyenként, minden esetet külön megvizsgálva tárgyaltak és döntöttek az adott könnyítés 
sorsáról (e szerződéseknek 2011-ig kell kifutniuk, s így a jogbiztonság sem sérül).

A  regionális és strukturális politikák tekintetében az EU Máltát egy támogatási célrégió
nak tekintette, míg a máltai kormány -  a gozóiak nyomására -  legalább két övezetre kí
vánta osztani az országot. Végül az egész szigetország az 1. célkitűzés alá nyert beso
rolást, Gozóra pedig speciális szabályozást értek el (lásd lejjebb).

A szakmapolitikai fejezeteken túl a szigetország a nemzeti identitása szempontjából 
fontos kérdésekre is nagy hangsúlyt fektetett. A máltai nyelv az Európai Unió hivatalos 
nyelve lett, azaz a százmillió ember által beszélt némettel megegyező státust kapott. 
A csatlakozási szerződéshez csatoltak továbbá egy nyilatkozatot, melyben az áll, a sem
legesség kívül esik az unió illetékességén, az kizárólag a máltai kormány ügye, tehát az 
EU-tagság nincs káros hatással a szigetország semlegességére. Az abortusz kérdését kü
lön jegyzőkönyv rendezi: az acquis semmilyen módon nem érinti a művi terhesség
megszakításra vonatkozó máltai jogszabályokat, tehát a téma szabályozása teljes egészé
ben nemzeti hatáskörben marad.27 A harmincezer lelkes Gozo sziget különleges adottsá
gait, helyzetét nyilatkozat szögezi le: statisztikai szempontból külön régiót képez (NUTS 
III.), de a strukturális alapok szempontjából Máltával együtt kezelendő (NUTS I. és II.). 
Gozo lakói speciális kedvezményekre28 is jogosultak, ezáltal is elismerve a kisebbik szi
get többszörösen hátrányos helyzetét. Amennyiben ezek közül bármelyik kérdésben a 
máltai kormány eredménytelen lett volna a tárgyalásokon, az azzal lett volna egyenérté
kű, hogy a belépésről döntő népszavazáson a polgárok biztosan nemmel szavaznak.

A csatlakozás pénzügyi mérlegének elkészítéséhez le kell szögezni, Málta nem részesült 
a kelet-közép-európai országok EU-tagságra való felkészülését segítő alapokból, azaz 
sem a PHARE programból, sem a jóval későbbi, a mezőgazdasági felkészülést könnyí
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tő SAPARD-ból, illetve a környezetvédelmi és közlekedési projekteket finanszírozó 
ISPA-ból nem jutott neki. Ehelyett összesen 38 millió eurót kapott 2000 márciusában egy 
tanácsi rendelet révén „előcsatlakozási stratégia" jogcímen (Country profile -  Malta 2004) 
a 2000-2004 közötti időszakra.29 Ebből egymillió eurót szántak mezőgazdasági célra, a 
gazdák segélyezésére a belépést megelőzően (hogy 850 ezer eurót a teraszos művelés30 
céljaira, 150 ezret pedig a termelői szervezetek megerősítésére fordítsanak). Ebből is 
látszik, hogy az előcsatlakozási pénz főként más, tehát a termeléshez közvetlenül nem 
kapcsolódó területeket szolgált: az acquis átvételének, alkalmazásának és kikényszerí
tésének megkönnyítése volt a fő célja.

Koppenhágából ugyanakkor nem távozott üres kézzel a tárgyalódelegáció: a 2004- 
2006 közötti időszakra 1,3 millió eurós bevételt remélhetnek az EU költségvetéséből,31 
míg ahhoz csak 177 millió euróval kötelesek hozzájárulni. Ez 194,3 millió eurós (80,96 
millió euró máltai font) nettó haszonélvezői pozíciót jelent, s ez egy főre számítva a csat
lakozók között a negyedik legkedvezőbb összeg (330 euró/fő). Tekintettel arra, hogy 
Málta Ciprussal együtt az egyik leggazdagabb a tíz új tagállam között, ez kiváló ered
mény, s ismét csak a szigetországi tárgyalódelegáció ügyességét bizonyítja.

A koppenhágai csomagnak egyedül az intézm ényi részével elégedetlen Málta. Az uni
ós intézményekben ugyanis nem kapott annyi helyet, mint amennyi a lakosság száma 
alapján megilletné. A nizzai szerződés a szigetországnak az Európai Parlamentben öt he
lyet, a tanácsban három szavazatot juttatott, vagyis mindkét esetben a lakosságszám 
által indokoltnál eggyel kevesebbet (a hasonló méretű Luxemburgnak hat EP-képvise- 
lője és négy szavazata van). A csatlakozási szerződésbe tehát ez került be, azzal a kiegé
szítéssel, hogy amennyiben bármely más ország vonatkozásában újratárgyalnák a niz
zai szerződésnek e fejezetét, akkor azt Máltával is automatikusan megteszik. Az Euró
pai Unió gazdasági és szociális bizottságában öt helye van Máltának; képviseltetik magu
kat e szervben a munkavállalói és munkaadói szervezetek, valamint a civil társadalom. 
A régiók bizottságában ugyancsak öt fővel képviselteti magát a szigetország.

A végső alkuban tehát a szigetország a pénzügyi és az egyes fejezeti szakkérdések
re helyezte a hangsúlyt, feláldozva ezzel az intézményi ügyeket. Málta ugyanis úgy 
ítélte meg, e témákban tagállamként hatékonyabban tud majd fellépni a nizzai hibák 
korrigálása érdekében. Az uniós alkotmány tárgyalása során (lásd később) ekként is 
járt el, nem kevés sikerrel.

Máltán a többi csatlakozó országnál is nagyobb jelentősége volt -  tekintettel a politi
kai helyzetre -  annak, hogy a polgárok folyamatosan nyomon követhessék a tárgyalások 
fejleményeit. A tájékoztatás egy elvileg független, ám a kormány és Brüsszel által is 
finanszírozott szervezet, a M álta-EU  Tájékoztató Központ feladata volt. Ez máltai méretek
ben jelentős, 1,745 millió Lm-es, azaz kb. 3,7 millió eurós összköltségvetéssel operált 
2002-2004 között.32 Négy fő célt tűzött maga elé: általános tájékoztatás az EU-ról, a csat
lakozási tárgyalásokról, az EU-csatlakozás hatásairól és a tárgyalások végeredményéről.
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A Munkáspárt sokszor találta pártosnak a tájékoztatást, élt azzal a váddal, hogy a köz
pont nemcsak informál, hanem meggyőzésre is törekszik, azaz a belépés mellett érvel. 
Az elfogultság vádját a kormány azzal igyekezett kivédeni, hogy a tájékoztató közpon
tot a MEUSAC (lásd lejjebb) felügyelete alá helyezte. Azt mindenképp el kell ismerni, 
hogy mind elektronikusan, mind kiadványok formájában módjuk volt a máltai polgá
roknak hozzájutni az őket érdeklő, színvonalas, naprakész információkhoz.

A  többi tagjelölt országhoz hasonlóan, illetve a máltai hatalmi viszonyokból (eró's kormány, 
gyenge parlament) fakadóan a szigetországban is erős kormányzati túlsúly érvényesült végig 
a tárgyalások során. Az úgynevezett M álta-EU Irányító és Végrehajtó Bizottságot (M alta-EU  
Steering and A cting  Committee-t, M EUSAC) mindenesetre a csatlakozási tárgyalások felet
ti társadalmi kontroll érdekében hozták létre; ez lett a nemzeti érdekegyeztetés fő fóruma 
(mintegy 120 szervezet vett részt a tevékenységében). Tagjai voltak a tárgyalódelegáció, 
a tárgyalásokban érintett miniszterek, a tárcák képviselői, a szakszervezetek és egyéb ér
dekképviseletek, NGO-k és elvileg a parlamenti pártok képviselői (azért elvileg, mert az 
ellenzéki Munkáspárt -  a csatlakozás ügyének elutasításaként -  nem vett részt a testület 
ülésein) (Bonello 2003). A bizottságban a külügyminiszter elnökölt, s a testület feladata 
volt, hogy előzetesen megvitassa a kormány elé kerülő állásponttervezeteket. Ez a szer
vezet jelentős politikai tőkét jelentett a kormány számára; működése nagyban hozzájárult 
ahhoz, hogy a népszavazás előtti kampányban (lásd a következő alfejezetben) mind több, 
a bizottság munkájában korábban részt vevő szervezet jelentette ki, hogy a belépés párt
ján áll (hisz maguk is részesei voltak a máltai álláspont kialakításának).

A csatlakozási kérelem beadásáról a miniszterelnök csak tájékoztatta a törvényho
zás plenáris ülését, tehát nem kért parlamenti felhatalmazást. A tárgyalások alatt -  par
lamenti EU-bizottság hiányában -  a külügyi bizottság folytatott rendszeres eszmecserét 
a külügyminiszterrel, valamint a Málta-EU Irányító és Végrehajtó Bizottság tagjaival. 
Az üléseket igyekeztek a bizottságban egyébként tag külügyminiszter elfoglaltságai
hoz igazítani. A testület mindig az aktuálisan tárgyalt fejezetet tekintette át, részletei
ben, és kivétel nélkül utólag. A mandátumadás, mandátum-jóváhagyás a parlament ré
széről fel sem merült. A tárgyalások állásáról a kormány időközönként informálta a 
plenáris ülést. Málta esetében tehát a tárgyalások gyenge törvényhozási kontroll mel
lett folytak (Győri 2004, 346. o.).

2002. december 13-án a nyolc kelet-közép-európai ország és Ciprus mellett Máltával 
is lezárták a csatlakozási tárgyalásokat. 2003. április 16-án Athénban Málta is egyike 
volt a csatlakozási okmányok aláíróinak.

Koppenhágától a belépésig
Politikai történések -  Az ellenzéki Munkáspárt vezetője, a korábbi miniszterelnök Sant 
koherens érvrendszerrel kampányolt végig a tárgyalások alatt, illetve azok lezárása 
után is a csatlakozás elutasítása érdekében. Úgy ítélte meg, a kicsiny szigetországnak
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történelmi hagyományai, politikai kapcsolatrendszere, földrajzi elhelyezkedése és gaz
dasági érdekeltségei révén egyfajta mediterrán Svájcként kellene működnie, úgy, hogy 
közben az unióval 1970-ben kötött társulási szerződést átfogó partnerségi megállapo
dássá alakítják át. Ez annyit jelentene, hogy a szigetország a lehető' legszorosabb kap
csolatokat tartja fönn az EU-val, de nem kényszerül belemenni a tagsággal járó olyan 
átalakításokba, amelyek nem igazodnak adottságaihoz. Ez lehetővé tenné, hogy az eu
rópai gazdaságba niche termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolódjon be. Érveinek má
sik része az ország méreteivel állt összefüggésben. Úgy ítélte meg, a törékeny belső 
piaci és szociális egyensúlyokat az EU-tagságból egyenesen következő személy- vagy 
tőkemozgások fölboríthatják, akkor is, ha azok elenyésző méretűek.

A kormány mindezzel szemben úgy vélte, Málta az Európa és Észak-Afrika közötti 
sajátos hídszerepét az unió tagjaként tudja legjobban betölteni; a csatlakozás egyszer
re gazdasági, történelmi és politikai szükségszerűség a szigetország számára.

A 2003. január 18-án a kormánytöbbség szavazataival, az ellenzék egységes nemje 
mellett elfogadott parlamenti határozat rögzítette, hogy az EU-csatlakozásról március
ban népszavazást tartanak, s a határozat megszövegezte a felteendő kérdést is. A köz- 
társasági elnök minden politikai erőt arra szólított fel, hogy a referendum eredményét 
tartsa majd tiszteletben.

A 2003. március 8-ára kiírt konzultatív népszavazás33 (a máltai alkotmány nem is
meri a kötelező érvényű referendum intézményét) a függetlenség óta az első referen
dum volt Máltán. A miniszterelnök a kampány során a csatlakozást nemzeti ügyként 
állította be, s arra kérte az embereket, azt ne pártügyként, hanem nemzeti sorskérdés
ként kezeljék. A munkáspárti ellenzék egész politikáját a csatlakozás elutasítására ala
pozta; az egyetlen függőben levő kérdés az volt, vajon bojkottra szólítja-e fel híveit 
Alfred Sant. Végül a bojkottfelhívás elmaradt, s a Munkáspárt erős „nem" kampány
ba kezdett. Sokak megütközését váltotta ki az ellenzéki pártvezér azon megközelíté
se, mely szerint a népszavazás kimenetele számára nem kötelező érvényű; amennyi
ben a parlamenti választásokat megnyeri a politikáját az EU-belépés elutasítására ala
pozó Munkáspárt, akkor az felülírja a népszavazás eredményét. Ehhez képest a Mun
káspárttal általában összhangban levő szakszervezetek, a General Workers' Union 
(Általános Munkásunió) visszafogottak voltak: a kampányban az EU-n kívül maradás 
mellett törtek lándzsát, de jelezték, tiszteletben fogják tartani a referendum kimene
telét. Érdemes megjegyezni, hogy sok európai uniós politikus, Tony Blair brit kor
mányfőtől Romano Prodi európai bizottsági elnökig nyíltan kampányolt a szigetor
szágban a belépés mellett.

Ä 2003. március 8-ai referendumon a máltai polgárok 91 százaléka vett részt; 53 szá
zalékuk a belépés mellett, 46,4 százalékuk ellene szavazott. Ez Máltán fölényes siker
nek számít,34 s ennek volt köszönhető, hogy a miniszterelnök -  bízva a lendület fenn
maradásában -  kérte a parlamenti választások mielőbbi kiírását.
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2003. április 12-én tehát, alig egy hónappal a népszavazás után, ismét az urnákhoz 
járultak a máltaiak (a részvétel szokás szerint rendkívül magas volt, 96 százalék). 
A Nemzeti Párt helyzetértékelésének helyességét a parlamenti választások kimenetele 
igazolta: a Nemzeti Párt 51,7 százalékot kapott, tehát megszerezte a szavazatok abszo
lút többségét, míg a Munkáspárt csak 47,6 százalékot. Ez mandátumokra lefordítva 35- 
30 volt az NP javára, ami Máltán korábban soha nem tapasztalt méretű gyó'zelemnek 
számított (korábban a mandátumok közötti különbség általában egy-három között 
mozgott) (Scicluna 2004).

A választások után az ellenzék is hangot váltott. Sant -  meglepetésre -  politikájának 
egyértelmű bukása után is posztján maradt. Bejelentette, a Munkáspárt tiszteletben 
tartja a polgárok döntését, azaz elfogadja az ország EU-tagságát. A Labour politizálá
sa azonban továbbra is az uniós történések negatívumainak kidomborításán alapszik.

2004 februárjában Edward Fenech Adami -  életkorára hivatkozva -  27 év után lekö
szönt a Nemzeti Párt elnöki posztjáról. 2004. március 4-én Lawrence Gonzi addigi szo
ciális ügyi miniszter, miniszterelnök-helyettes (korábban házelnök, illetve a Nemzeti 
Párt főtitkára) vette át tőle a pártelnöki tisztet. Március 23-án Fenech Adami lemondott 
a miniszterelnökségről is, s Gonzinak adta át a kormányrudat. Fenech Adami elnöksé
ge alatt a Nemzeti Párt hat választásból ötöt megnyert, s abszolút többségre tett szert 
a törvényhozásban. A hetvenet betöltő politikus 15 évig volt miniszterelnök, s fő célki
tűzését, hogy Máltát végérvényesen lehorgonyozza az Európai Unióban, el is érte. így 
már -  úgy érezte -  elhagyhatja a napi politizálás színterét.

2004. április 4-én lejárt Guido de Marco köztársasági elnök (a máltai konzervatív po
litizálás másik nagy öregje, volt ENSZ-közgyűlési elnök és külügyminiszter) mandátu
ma; március 29-én a képviselőház 33 igen szavazattal, 29 ellenében (az ellenzék egysé
gesen ellene szavazott) megválasztotta Fenech Adami volt miniszterelnököt köztársa
sági elnöknek. Sant Fenech Adamit megosztó személyiségnek nevezte, s az ő jelölését 
szégyenletes és az emberek jelentős részét megalázónak tartotta (News Bulletin, 2004. 
március 30.). Adami az első a független Málta köztársaság elnökei közül, aki korábban 
miniszterelnökként szolgált.

Érdekesség, hogy Gonzi a kormányalakításkor saját maga számára tartotta meg a 
pénzügyi tárca irányítását. Ez nem véletlen, s legfőbb oka nem a hatalom koncentrálá
sára való törekvés. Az új miniszterelnök ugyanis világosan látja, hogy a csatlakozás 
után Máltának igen sok a teendője; a gazdaság alig növekszik, a költségvetési deficit 
újra az égbe emelkedett, s a kormányzati kiadásokat is racionalizálni kell. A pénzügyek 
közvetlen kézben tartásával Gonzi személyes felelősséget vállal a szigorú költségveté
si politika végrehajtásáért.

A  csatlakozás intézményi, közjogi hátterének megteremtése -  Málta volt az egyetlen a tag
jelölt országok közül, mely a belépés előtt közjogi szempontból teljes mértékben felké
szült a tagságra, s rögzítette parlamentje jövőbeli uniós feladatait is (Győri 2004,355. o.).
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A máltai törvényhozás 34 igen szavazattal 25 ellenében, tehát meggyőző többség
gel erősítette meg 2003. július 14-én az EU-csatlakozásról szóló törvényt35 (Neius Bulletin, 
2003. július 15.). A jogszabály kimondja az EU-jog elsőbbségét, valamint módosítja a 
szigetország alaptörvényét. Eszerint 2004. május 1-jétől az Európai Unió már meglé
vő és jövőbeli joganyaga kötelező Máltára nézve, és a belső jog részévé válik. Minden 
olyan máltai rendelkezés, mely ezzel ellentétes és az uniós csatlakozási szerződés 
hatálya alá esik, azonnal hatályát veszti. A törvény még arra is felhatalmazza a mi
niszterelnököt, hogy az elkövetkező 12 hónapban rendeleti úton bármely olyan 
törvényt módosítson, amelyet összhangba kell hozni a csatlakozási szerződéssel 
(www.doi.gov.mt/EN/archive/maltaeu/images/bill4.pdf). A törvény egyébként a 
hasonló tárgyú, 1972-es brit, illetve ír jogszabály mintájára készült (News Bulletin, 
2003. június 23.).

Ennek következtében a máltai alaptörvény 65. cikke már szól az uniós tagságról: „Az 
alkotmány rendelkezéseinek értelmében a parlament törvényeket alkot Málta békéje, 
rendje és jó kormányzása érdekében, az emberi jogok, a nemzetközi jog általánosan el
fogadott szabályai és Málta regionális kötelezettségei teljes tiszteletben tartásával, kü
lönös tekintettel az Európai Unióval Athénban, 2003. április 16-án aláírt csatlakozási 
szerződésben foglaltakra"36 (News Bulletin, 2003. július 15.).

A csatlakozást szem előtt tartva a képviselőház külügyi bizottsága 2003 júliusában 
megkezdte annak vizsgálatát, milyen nemzetközi szerződésekhez kell Máltának az EU 
miatt csatlakoznia. 2003 októberében pedig módosították a házszabályt a parlamenti scrutiny, 
azaz az uniós jogszabálytervezetek parlamenti szűrése jogi alapjainak megteremtése érdekében. 
A  120F cikk határoz a kül- és európaügyi bizottság felállításáról is. Érdekessége a tes
tületnek, hogy teljes jogú tagja a külügyminiszter (házszabály 120F cikk (1) bekezdés).

Az európai parlamenti választásokról szóló törvényt a csatlakozásról szóló törvénnyel 
párhuzamosan tárgyalta a máltai parlament, s ugyanúgy 2003 nyarán fogadta el. A szi
getország európai parlamenti képviselőit -  a parlamenti és az önkormányzati választá
sok rendjéhez hasonlóan -  az arányos képviselet elvén alapuló, listás választáson, egy 
átruházható szavazattal választják meg, csak ez esetben Málta szigete és Gozo egy vá
lasztókerületet képez. A jogszabály kimondja a nemzeti képviselői, az önkormányzati 
választott tisztség és az EP-tagság összeférhetetlenségét (a megválasztást követően öt 
napon belül rendezni kell a valamelyik megbízatásról való lemondást). A törvény ren
delkezik a nem máltai uniós polgárok szigetországbeli választójogáról és választhatósá
gáról is (www.doi.gov.mt/EN/archive/maltaeu/images/bill5.pdf). A képviselőház ház
szabályának 120F cikkének (1) bekezdése rendelkezik a leendő máltai EP-képviselők jo
gairól is: ők részt vehetnek majd a kül- és európaügyi bizottság munkájában, de szava
zati jog nem illeti meg őket és indítványokat sem terjeszthetnek elő (Extracts 2003).

A z utolsó simítások a tagságig -  A  koppenhágai tárgyalászárástól a tagságig eltelt csak
nem másfél évre Máltának bőven akadt tennivalója. Egyrészt teljesíteni kellett a tár
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gyalások során tett vállalásokat, másrészt a máltai gazdaság rendbetétele, legalábbis a 
rendbetétel elkezdése nem várhatott tovább. A GDP ugyanis az utolsó években alig nö
vekedett (2002: 1,2 százalék, 2003: 1,6 százalék, 2004 első negyedévében 2,3 százalék) 
(News Bulletin, 2004. augusztus 18.). Ennek legfőbb oka a gyenge versenyképesség, a fő 
bevételi forrást jelentő turizmus hanyatlása (mint arról már volt szó, 2001. szeptember 
11-e erősen éreztette a hatását Máltán), az exportban domináns elektronikai ipar (ST 
Microelectronics) válsága, a túlfogyasztás, a külkereskedelmi mérleg növekvő hiánya. 
Bár nőtt az elmúlt időszakban a termelékenység, emelkedtek a bérek is, a növekedést 
ez sem tudta gerjeszteni. A magas költségvetési hiány (2001: 6,8 százalék, 2002: 6,2 száza
lék, 2003: 9,7 százalék) jelentősen felette maradt a kormány várakozásainak (Monito
ring jelentés 2003, illetve News Bulletin, 2004. március 17.)

Mindezt a 2003 novemberében az Európai Bizottság által közzétett (a csatlakozás 
előtti utolsó) országjelentés is leszögezte. A jelentés a versenypolitika és az áfaszabályok 
terén állapított meg hiányosságokat. A közszolgáltatások árának képzését még mindig 
nem tartotta megfelelőnek. A magas deficit okául azt jelölte meg, hogy a növekedés 
alacsonyabb volt a vártnál, s a privatizációból kevesebb bevétel folyt be. Jelezte továb
bá, hogy a nyugdíjreform továbbra is várat magára, s elkerülhetetlen lesz a nyugdíjkor
határ felemelése (Monitoring jelentés 2003). A szigetország elvileg 2025-re szeretné 
utolérni az EU átlag GDP-jét, de a jelenlegi növekedési ráta mellett nehéz lesz -  állapí
totta meg 2004. márciusi jelentésében a Máltai Központi Bank.

A szárazdokkok és hajógyártás témaköréről külön kell szólni. Mint láttuk, a témakör a 
csatlakozási tárgyalások során is az egyik legkeményebb diónak bizonyult. Az iparág 
2002-ben 26 millió Lm (máltai font) veszteséget halmozott fel, 6,7 millióval többet, mint 
egy évvel korábban (News Bulletin, 2003. október 1.). A rendezés tehát sem pénzügyi 
okból nem maradhatott el, sem azért, mert az unió sem hagyta volna szó nélkül, ha a 
szigetország nem teljesíti a tárgyalások során tett ígéreteit. Mindezekre való tekintettel 
2003 decemberében a kormány megállapodott a szakszervezetekkel, s ezzel több évti
zedes kínszenvedés után sikerült -  egyelőre nem tudni, mennyire tartós -  megoldást 
találni. Az egyezség szerint a korábbi állami társaságokat feloszlatják, a javak és a ko
rábbi kötelezettségek a kormányra szállnak. Létrehoznak egy új vállalatot, mely a ko
rábbi 2600 munkásból 1700-at alkalmazni fog. 900 munkásnak pedig korai nyugdíja
zást vagy más munkakörben való foglalkoztatást ígértek. A pénzügyi átstrukturálás 
keretében a megszüntetendő vállalatokat mentesítik a felhalmozott adósság és kamat- 
fizetés alól (www.doi.gov.mt/EN/News/newsitems/audiorecording-drydocks.asp). 
Az egyezség ára a magas 2003-as költségvetési deficiten túl az államadósság elszaladá
sán is meglátszik: a szárazkikötők és hajógyárak adósságának átvállalása több mint tíz- 
százalékos adósságemelkedést jelentett (2002: 61,7 százalék, 2003: 72 százalék).

Az infláció -  2003. október: 1,07 százalék (News Bulletin, 2004. július 23.) -  és a m un
kanélküliség -2004. március: 5,8 százalék (News Bulletin, 2004. augusztus 3.) -  a tagság
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előtti hajrában nem okozott problémát. Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy a foglal
koztatási ráta -  a magyarhoz hasonlóan -  alacsony (53,7 százalék) (News Bulletin, 2004. 
május 26.).

2002-2003 során részlegesen privatizálták a máltai postát és a nemzetközi repülőte
ret; a szabadkikötő (Malta Free Port), a lottótársaság és az Air Malta légitársaság 
magánosítása még várat magára.

Az Európai Bizottság utolsó monitoring jelentése 2003 novemberében a mezőgazda
ság terén jelezte a legtöbb hiányosságot az EU-csatlakozásra való felkészülésben: a szi
getország adós volt -  Magyarországhoz hasonlóan -  a kifizető ügynökség felállításá
val és az integrált irányítási és ellenőrzési rendszer beindításával. A hajrá azonban jól 
sikerült. A gazdaregisztráció megtörtént a csatlakozásig, s az Európai Bizottság illeté
kes főigazgatóságán elérték, hogy lecsökkentették azon minimális termőföldterület 
nagyságát, mely szükséges az uniós alapokból való részesedéshez, s ezáltal közel száz 
százalékkal sikerült megnövelni az önkéntes ugaroltatásra s így támogatásra jogosult 
máltai földterületet (News Bulletin, 2004. február 23.). A környezetvédelem  kérdésében a 
költöző madarakra vonatkozó megállapodás (lásd a Málta koppenhágai alkuja alfejezet- 
ben) betartásával és a levegő minőségével jelzett gondot az Európai Bizottság (Moni
toring jelentés 2003, News Bulletin, 2004. június 28.).

Málta külpolitikájában a csatlakozási hajrá nem hozott változást. Az iraki konfliktus, 
a transzatlanti viszony kérdésében Málta -  semleges országhoz méltóan -  igyekezett 
nem állást foglalni, jelezve, hogy az egyetemes nemzetközi szervezetek keretében kell 
a megoldást megtalálni. Fenech Adami miniszterelnök az ENSZ 2003. őszi közgyűlé
sén azt hangoztatta, az iraki rendezésben, a rend és a legitimáció helyreállításában az 
ENSZ-nek szerepet kell kapnia (News Bulletin, 2003. szeptember 26.). De Marco köztár
sasági elnök az Európa és az USA közötti feszültség idején arról beszélt, hogy olyan 
partnerek közötti párbeszédre van szükség, akik a világbéke érdekében tevékenyked
nek az ENSZ keretei között (de Marco 2004). Jasszer Arafat több alkalommal kérte eb
ben az időszakban is a máltai elnök közbenjárását az ENSZ előtt az izraeli-palesztin 
konfliktusban.38

A csatlakozás előtti utolsó hónapokban Málta egyik legfájóbb kötelessége az unió 
vízumpolitikájának átvétele volt, tehát az, hogy be kellett vezetnie a vízum kényszert 
az észak-afrikai országokkal szemben. Tartottak ugyanis attól, hogy e lépésnek a Líbiá
val fenntartott sokrétű kapcsolatrendszer (együttműködés az olajkitermelésben, az 
illegális migráció közös ellenőrzése, turizmus fejlesztése39 stb.) látja a kárát. Végül 
azt a megoldást sikerült elfogadtatni, hogy Málta és Líbia között kölcsönössé tették 
a vízumkötelezettséget. Mindez egybeesett az afrikai országgal szembeni fenntar
tások általános enyhülésével (az ENSZ megszüntette a szankciókat, s az USA is eny
hített azokon), tehát minden valószínűség szerint a máltai-líbiai viszony nem rom
lik meg.
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Hogyan tovább tagállamként?

Kormányzati struktúra az uniós ügyek vitelére -  Az európai uniós belső koordináció rendjére 
Málta a tárgyalások alatt jól bevált formulát választotta. Uniósügyi minisztériumot nem 
hoztak létre, azt túl költségesnek tartották. A szigetország által az unióban képviselendő 
pozíció kidolgozása a miniszterelnök közvetlen alárendeltségében folyik. A csúcsszerv az 
úgynevezett kabinet bizottság (Cabinet Committee), melyet a miniszterelnök vezet, aki egy
ben pénzügyminiszter is. Tagjai a külügyminiszter, a miniszterelnök-helyettes (aki jelenleg 
a belügyminiszter) és a brüsszeli máltai állandó képviselet (EU-misszió) vezetője (az állandó 
képviselő). Ez utóbbi vezeti a kabinet bizottságnak alárendelt uniósügyi tárcaközi bizottságot, 
mely péntekenként előkészíti a kabinet bizottság rá következő hétfői üléseit, szükség ese
tén megpróbálja tisztázni a tárcák közötti nézeteltéréseket, közvetít, hogy csak a leglénye
gesebb kérdések kerüljenek a miniszteri szintű szerv asztalára. Mindezt a munkát a Mi
niszterelnöki Hivatal és a külügyminisztérium EU-igazgatósága segíti.

A máltai brüsszeli állandó képviselet jelenleg 25 főt alkalmaz, a végleges létszám elé
rését, a 37 főt 2004 végére tervezték. Ezáltal a máltai képviselők képesek lefedni az 
összes tanácsi munkacsoportot, illetve bizottságot.

A Málta-EU Irányító és Végrehajtó Bizottságot meghagyták; ez a társadalmi szerv 
továbbra is tehet javaslatokat a kabinet bizottságnak.

Politikai történések -  Uniós tagállamként az első jelentős történés Máltán a 2004. júni
usi európai parlamenti választás volt. Az Eurobarometer szerint a huszonötök közül a 
máltaiak foglalkoztak a legtöbbet a választásokkal (News Bulletin, 2004. augusztus 6.). 
A kampány -  hasonlatosan a többi tagállamhoz -  belpolitikai témák körül forgott. Sant 
-  nem eredménytelenül -  azzal riogatta a polgárokat, hogy június 12-e után a kormány 
drasztikusan csökkenteni fogja a nyugdíjakat. A kormány ezt többször cáfolta; jelezte, 
a nyugdíjreformról a viták csak a választások után indulnak meg.

Az EP-választásokon elért 82 százalékos részvétel messze kimagaslik az unióban; ez 
az eredmény az új tagállamok között (az új tagállamok átlaga 44,2 százalék volt) a má
sodik legnagyobb (az utána következő Ciprusé 72 százalék volt), és a régi tagállamok 
közül is csak Belgiumban és Luxemburgban járultak többen az urnákhoz40 (News Bul
letin, 2004. június 15.). Meg kell jegyezni, hogy ugyanakkor a máltai önkormányzatok 
egyharmadában tartottak választásokat.

A választások kimenetele jól illeszkedett az európai trendhez: a kormányt itt is bün
tették a polgárok. A nyertes Labour a szavazatok 48 százalékát szerezte meg, s így há
rom európai parlamenti képviselőt (MEP-t) küldhet Strasbourgba. A Nemzeti Pártnak 
összesen 41 százalék jutott, tíz százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban a parla
menti választásokon; ennyi voks két MEP küldéséhez elegendő. A kormány elismerte 
a vereséget; Gonzi miniszterelnök jelezte, tudják, „a kormánynak jobban kell dolgoz
nia" (Nezos Bulletin, 2004. június 14.).
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A Munkáspárt előretörése a voksok százalékában nagynak tűnhet, de a valóságban 
nem az történt, hogy átpártoltak hozzá a szavazók. A voksokat egy addig jelentéktelen 
Alternattiva Demokratika nevű zöld párt vitte el (fennállása óta először kapott tíz száza
lékot), mely igyekszik egyenlő távolságot tartani mindkét nagy politikai tömörüléstől. 
Egyes vélemények szerint -  mivel nem döntő jelentőségű választásról volt szó -  a mál
taiak megengedhették maguknak, hogy figyelmeztessék a kormányt anélkül, hogy a 
Munkáspártot különösebben helyzetbe hozták volna; a tétmérkőzésen majd ismét a két 
nagy között dől el a játszma (Scicluna 2004).

Intézm ényi ügyek -  Az öt máltai helyen tehát három ellenzéki és két kormánypárti 
képviselő osztozik 2004-2009 között az Európai Parlamentben. 2004. augusztus elején 
mindannyian aláírtak egy megállapodást Gonzi miniszterelnöknél, hogy azokba az 
EP-bizottságokba jelentkeznek, melyek Málta nemzeti érdekei szempontjából a legfon
tosabbak, s ezt az elhatározásukat a vonatkozó EP-beli frakciókban érvényre is juttat
ják. ígéretet tettek továbbá arra, hogy a szigetország érdekeinek képviselete érdekében 
együttműködnek egymással.

A nemzeti párti képviselők az Európai Néppárt -  Európai Demokraták (EPP-ED) frak
ció sorait erősítik. A máltai néppárti delegáció vezetője, Simon Busuttil a tárgyalások alatt 
kitüntetett szerepet kapott (lásd a Málta koppenhágai alkuja alfejezetben), a Málta-EU Tájé
koztató Központ volt vezetője (ezzel a kinevezéssel a kormány szinte beismeri, hogy nem 
lehetett pártatlan a kommunikációs kampány). O az EP-ben a költségvetési és a regioná
lis politika bizottságban tag, a költségvetés ellenőrzésiben pedig póttag. A másik nemze
ti párti képviselő, David Casa a gazdasági és pénzügyi, valamint a halászati bizottságban 
foglal helyet, a környezetvédelmiben pedig póttag. A munkáspárti küldöttek az Európai 
Szocialisták frakciójában John Attard Montalto delegációvezető irányítása alatt tevékeny
kednek. Ő az ipari bizottságba került, s két és fél év után alelnöki címet kap majd a testü
letben. Emellett a közlekedési és turizmus bizottságban póttag. A másik két munkáspárti 
képviselő, Louis Grench a költségvetési bizottságot tagként, a regionális politikait póttag
ként, Joseph M uscat a gazdasági és pénzügyit tagként, a belső piacit póttagként erősíti 
{Nexus Bulletin, 2004. július 23.). A máltai képviselők sikeresen harcoltak azért, hogy az EP 
úgynevezett interparlamentáris delegációi közül a szigetország szempontjából kulcsfon
tosságú észak-afrikai országokkal kapcsolatot tartó küldöttségekbe bekerüljenek.

A máltai kormány 2004 májusában Joe Borg külügyminisztert (az ő tisztsége idejére 
estek a tagfelvételi tárgyalások) nevezte a szigetországot megillető biztosi helyre. Az 
Európai Bizottságban a fejlesztési és humanitárius segélyezésért felelős másodbiztosi 
posztot kapta. Barroso új bizottsági elnökké történt 2004. júliusi kinevezése után a mál
tai miniszterelnök ismét őt nevezte a 2004. november 1-jén hivatalba lépő új testületbe. 
Az új Európai Bizottságban Borg a halászat és tengerhajózási ügyek biztosa lett, ami 
Málta szempontjából döntőbb jelentőségű tárca, s Borg maga is jóval elégedettebb ve
le (Borg 2004). A volt máltai külügyminisztert megerősített bizottsági struktúra várta;
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átnevezték a főigazgatóságot (DG) Halászat és Tengerhajózás DG-vé, s most már ide 
tartozik a korábban a Külkapcsolati Főigazgatóság által felügyelt tengerjog is, valamint 
a Közösségi Halászati Ellenőrzési Ügynökség felügyelete. Máltán szokatlan módon 
mind a kormányoldal, mind az ellenzék üdvözölte, hogy Borg egy Máltának húsba vá
gó területet felügyeletét kapta meg (Nexus Bulletin, 2004. augusztus 16.).

2004. május 1-je óta a máltai is hivatalos nyelve az Európai Uniónak. Komoly gon
dot okoz ugyanakkor, hogy elegendő, megfelelően felkészült tolmácsot találjanak 
{News Bulletin, 2004. augusztus 18.). Málta az EU hivatalos dokumentumainak fordítá
sával végig komoly lemaradásban volt a tárgyalások alatt.41

A máltaiak -  a többi új tagállam polgáraihoz hasonlóan -  minél nagyobb számban 
igyekeznek bekerülni az EU intézményeibe. A meghirdetett uniós köztisztviselői he
lyekre 186-an pályáztak a szigetországból, s közülük 54 kapott első körben állást News 
Bulletin, 2004. augusztus 11.).

A z ország állapota a csatlakozás után  -  Az Economist Intelligence Unit szerint az egy 
főre eső GDP Máltán 27 százalékkal kevesebb az uniós átlagnál, s a szigetországnak 29 
évre lesz szüksége a felzárkózáshoz {Nexus Bulletin, 2004. június 4.). A kormánynak te
hát az EP-választásokon kapott lecke ellenére tovább kell folytatnia az olykor áldoza
tot követelő reformokat. A GDP-növekedés 2004-ben éves szinten 1-1,7 százalék között 
lesz, tehát a gazdaság beindítása, a versenyképesség fokozása még mindig első számú 
feladat. Az eddig sikeresen kordában tartott infláció 2004 júniusában 2,04 százalék volt 
(az egy évvel korábbi egy százalék körüli értékkel szemben), s várhatóan tovább fog 
nőni, hisz az EU-tagság miatt emelni kellett az áfát (az áfakulcs a csatlakozással 15-ről 
18 százalékra emelkedett) (News Bulletin, 2004. augusztus 13.). A 2004-es államadóssá
got súlyosbítja, hogy immár hozzászámolják az állami tulajdonban levő máltai dokkok 
és hajóépítés által az elmúlt évtizedekben felhalmozott adósságot is.

2004 májusában másik öt új tagállamhoz -  Cseh Köztársaság, Magyarország, Ciprus 
és Szlovákia -  hasonlóan Máltát is figyelmeztette az Európai Bizottság, hogy túl magas 
a deficit, s hozzon korrekciós intézkedéseket. Ebben is benne van az egyszeri magas ki
adás a szárazdokkok miatt; az év végére a hiány valószínűleg 5,9 százalék lesz {Nexus 
Bulletin, 2004. május 13.). A máltai konvergenciaprogram szerint 2006-ra kellene elérni 
a maastrichti három százalékot. Az Európai Bizottság szerint ez ambiciózus, de nem le
hetetlen elképzelés {Nexus Bulletin, 2004. június 28.). 2004. július 5-én Brüsszel jóvá is 
hagyta a konvergenciaprogramot azzal, hogy a terv végrehajtására vonatkozó intézkedé
sekről a szigetországnak folyamatosan jelentenie kell. A költségvetési megszorítások 
(kormányzati kiadások csökkentése, a veszteséges állami cégektől való megszabadulás, 
a szabadkikötő magánosítása, az egészségügyi reform, a nyugdíjreform) továbbra is na
pirenden vannak, s Gonzi miniszterelnök-pénzügyminiszter rendkívül elszántnak tűnik.

A Standard and Poor legutóbbi minősítése szerint Málta kicsi, szolgáltatásorientált 
gazdaság, javuló versenyképességgel, ugyanakkor fel kell gyorsítani a fiskális konszo
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lidációt és a strukturális reformokat, odafigyelve a költségvetési hiányra és az adósság- 
állományra. Enélkül az EMU-csatlakozás sem lesz lehetséges (News Bulletin, 2004. au
gusztus 11.).

A  közös valuta bevezetését illetó'en a máltai kormány igen óvatos. 2004 februárjában a 
pénzügyi vezetésnek az volt a véleménye, hogy „a szigetország akkor csatlakozik 
majd az euróövezethez, amikor azt az ország érdeke megköveteli, nem pedig akkor és 
azért, mert valaki ezt várja tőlünk" (News Bulletin, 2004. február 25.). Málta egyelőre 
annyi kötelezettséget vállalt, hogy 2010-ig áttér a közös pénzre, „amint sikerül a ma
gas deficitet a kitűzött 2006-os dátumig a megfelelő szintre levinni, minden bizonnyal 
kedvezővé válik a csatlakozás". Amennyiben minden maastrichti kritériumnak megfe
lel a szigetország 2006-ban, a közös valuta bevezetésére 2008-ban is sor kerülhet. A kor
mány -  tekintettel a sok bizonytalanságra -  egyelőre inkább kerüli az esélylatolgatást. 
A máltaiak egyébként nem kötődnek különösen a máltai fonthoz,42 tehát a használatá
ról való lemondás valószínűleg nem vezet majd felzúduláshoz. A stabilitási paktumról 
Málta eddig azt mondta, azt tiszteletben kell tartani.

A lisszaboni folyamat célkitűzéseit Málta szerint rugalmasan, a valósághoz igazítva 
kell értelmezni.43 2004 augusztusában nemzeti akcióprogramot fogadtak el a foglal
koztatottság három százalékkal történő növelésére 2010-ig. A csatlakozás után egyéb
ként pont az ellenkezője történt annak, amit vártak: a Máltán dolgozni kívánó EU-pol- 
gárok száma nemhogy nőtt, hanem enyhén csökkent (Neivs Bulletin, 2004. augusztus 
22.). Málta 2005 elejére tervezi az uniós egészségkártya bevezetését.

A turizm us a csatlakozás után is kulcságazat marad. A tíz új EU-tagállam közül Mál
tán kapja a legmagasabb állami támogatást az idegenforgalom; a kormányzati kiadások 
3,4 százalékát áldozzák erre, szemben az EU 1,9 százalékos átlagával (Nezos Bulletin, 
2004. augusztus 21.j.44 Teendő ebben a szektorban is van bőven, hisz két év alatt, tehát 
2002 óta 12 százalékkal csökkent a beutazók száma (Neivs Bulletin, 2004. május 13.). Az 
inkább identitásbeli, mint gazdasági kérdés halászat terén a csatlakozási tárgyalások so
rán elérteket időközben be is építették az acquis communautaire-be (lásd a 813/2004 sz. 
EU-rendeletet a lampukihalászatról és a máltai felségvizek megőrzéséről) (News Bulletin, 
2004. augusztus 13.). A kormány tervezi egy ökoadó bevezetését, de ezt egyelőre nem 
merte meglépni a várható nagy felzúdulás miatt (érdekes módon s talán a jó tájékoztató 
kampánynak köszönhetően a tagsággal járó áfaemelést nem kísérte közfelháborodás).

A közigazgatás korszerűsítése szintén elkerülhetetlen feladat. A nagyszámú köztiszt
viselő45 igen elkényeztetett helyzetben van (például rövidített nyári munkaidő a nagy 
melegre való tekintettel), s létszámuk nem igazodik a lakosság nagyságához. A kor
mány egy új törvény elfogadtatásával kíván úrrá lenni a helyzeten.

Ami Málta uniós teljesítményét illeti, van még teendő. Az Európai Bizottság 2004. jú
liusi jelentése szerint a szigetország a leglassúbb az összes EU tagállam közül a belső 
piaci irányelvek átvételében; a szükséges jogszabályoknak csak hatvan százalékát ho
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nosította meg, s 617 irányelv átültetésével még adós (News Bulletin, 2004. július 16.). 
Málta tehát nem törekszik éltanulói szerepre; saját érdekei alapján, a neki legmegfele- 
ló̂ bb tempóban végzi a dolgát az unió tagjaként.

A z uniós alapok felhasználása -  A csatlakozási tárgyalások hozományaként, mint arról 
már volt szó, jelenleg egész Málta az 1. célkitűzés alá esik az unió strukturális politiká
jában. A máltai strukturális politika irányítása a Miniszterelnöki Hivatal Tervezési és 
Prioritás-koordináló Igazgatósága kezében van, a miniszterelnök közvetlen irányítása 
alatt. A szigetország 2004-2006 között 87 millió eurót áldoz a Brüsszellel egyeztetett s 
általa jóváhagyott egységes programozási dokumentum  (SPD)46 alapján a Strukturális Ala
pok 1. célkitűzése keretében kidolgozott projektekre. Ebből 63,2 millió euró EU-pénz, 
22 millió saját forrás (News Bulletin, 2003. szeptember 3., 23. o.).

A máltai SPD öt prioritást és tizenhét intézkedést fektet le. Az első prioritás a környezet- 
védelmi és a közlekedési szektort, valamint a termelő ágazatokat jelenti, négy intézke
déssel, 39,5 millió euró értékben. Ide tartozik például a turizmusszektor versenyképes
ségének javítása (2,5 millió Lm), a műemlékvédelem, neolitikus templomok állagmeg
őrzése, restaurálása, tíz környezetvédelmi projekt (vízminőség, hulladékkezelés stb., 2,1 
millió Lm értékben) stb. A második prioritás alatt folyósítható 8,8 millió euró három in
tézkedése a képzésre, az emberi erőforrásokkal való gazdálkodásra irányul (az egész 
életen át tartó tanulás, fogyatékkal élők foglalkoztatása stb.), a negyedik intézkedés pe
dig a máltai Művészeti, Tudományos és Technológiai Főiskola létrehozására. A harma
dik prioritás a vidékfejlesztés és a halászat (hétmillió euró). Öt intézkedésébe tartozik a 
gazdák segítése a költségtakarékos gazdálkodási módokra való áttérésben, a termelési 
szerkezet megerősítése (1,5 millió Lm), a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és 
promóciójának javítása (950 ezer Lm), a halászflotta és a halászkikötők modernizálása. 
A negyedik prioritás speciálisan Gozóra irányul: az alapinfrastruktúra és a turizmust 
szolgáló létesítmények fejlesztése, az emberi erőforrások fejlesztése (összesen 6,5 millió 
euró). Az ötödik prioritás a technikai segítségnyújtás (1,4 millió euró) (News Bulletin, 2004. 
augusztus 17.). Az SPD tervezetét a Máltai Gazdasági és Szociális Fejlesztési Tanáccsal is 
megvitatta a kormány. A pályázati felhívásokat 2004 februárjában tették közzé.

Az unió kohéziós alapjának keretében Málta 26 millió euró felhasználására jogosult 
2004 és 2006 között; ebből 22 millió euró EU-pénz, négymillió saját forrás. E politika se
gítségével olyan projekteket valósítanak meg, mint a TEN-T-hez47 kapcsolódó útháló
zat javítása vagy olyan környezetvédelmi beruházások, mint például a material recovery 
facilities (nyersanyag-visszanyerő létesítmények) építése és a szilárdhulladék-feldolgo- 
zás (a Sant Antnin újrahasznosító üzem kibővítése). Összesen hat útépítési projektet 
akarnak finanszírozni Máltán a regionális és a kohéziós alapokból (beleértve egy felül
járó felújítását), és 96 kilométernyi út épülhet majd uniós segítséggel.

Az Európai Bizottság 2004 júliusában hagyta jóvá Málta nemzeti vidékfejlesztési tervét, 
33,6 millió euró értékben. Ebből 26,9 millió euró EU-forrás, a többi nemzeti hozzájáru
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lás. E programmal a gazdáknak a szigetország kedvezőtlen földrajzi fekvésből szárma
zó hátrányait igyekeznek ellensúlyozni, valamint igyekeznek megteremteni a lehető
ségét az „egészséges mezőgazdasági művelésnek" úgy, hogy közben megőrzik az 
egyedülálló máltai tájat (agrárkörnyezet-védelem). Mindez megkönnyíti, hogy a szi
getország magas védővámokkal körülbástyázott mezőgazdasága modern, az unió pia
caival versenyképes gazdasággá váljon.

Az úgynevezett transition facility (az átmeneti időszakra szóló pénzügyi eszköz) révén 
Málta 2004-ben további 8,9 millió euróhoz jut, s ezt még ki is egészítik 2,9 millió euróval 
a más új tagállamok által el nem költött pénzek terhére; e források felhasználásához csak 
8,52 százalékos állami társfinanszírozásra van szükség. Ezen pénzügyi eszköz olyan cél
területekre irányulhat, mint az adminisztratív kapacitások megerősítése a közösségi jog 
végrehajtására. Transition facility lesz 2005-re és 2006-ra is (Neivs Bulletin, 2004. július 23.).

A szigetország mindezen felül háromszázezer eurót kap az Európai Bizottság Fordí
tási Főigazgatóságától máltai tolmácsok képzésére a Westminsteri Egyetemen; ehhez 
még az Európai Parlament is külön hozzájárul (jelenleg nagy a hiány felkészült máltai 
tolmácsokban).

Egy 2004. februári európai bizottsági jelentés szerint van esély arra, hogy Málta 
elveszíti jogosultságát arra, hogy az 1. célkitűzés alá tartozzon. A tíz ország csatlako
zása következtében ugyanis 12,5 százalékkal alacsonyabb lesz az uniós GDP-átlag -  ez 
az úgynevezett statisztikai hatás -  (News Bulletin, 2004. február 27.), s Málta a 75 szá
zalékos küszöb fölé kerülhet (jelenleg 72 százalékon áll). Ez belpolitikai szempontból 
különösen érzékeny, hiszen legkésőbb 2008-ban parlamenti választásra kerül sor, s sze
rencsétlen lenne, ha pont a kampány idején derülne ki, a pénzcsapot Málta számára 
örökre elzárták. A jelenlegi számítások szerint 2007-13 között még nettó haszonélező 
marad Málta, de azután valószínűleg már nem lesz szüksége uniós támogatásra, s net
tó befizetővé válik (News Bulletin, 2004. július 20.).

A z unió jövőjéről, alkotmányáról folytatott vita -  Még a csatlakozás előtt a jobbközép 
máltai kormány és a Nemzeti Párt delegáltja, Michael Frendo (2004. július óta külügy
miniszter) az EU alkotmányáról 2002-2003 folyamán tanácskozó konventben visszafo
gott, a kialakuló konszenzushoz csatlakozni kész, „követő" módon vett részt. Meg
nyugtatónak találták, hogy a „szélsőséges" vélemények marginalizálódnak, és egyet
értés mutatkozott a tekintetben, hogy Európa nem lesz szuperállam, de nem is degra
dálódik a kormányközi együttműködés valamely korábbi szintjére. A szigetország osz
totta azt a nézetet, mely szerint az unió intézményeit „polgárközeibe" kell hozni. Mál
ta az államok és polgárok Európájában gondolkodik, ahol tudomásul veszik a tagál
lamok különbözőségét, ugyanakkor a nemzetközi politikában megerősítik a szerepét. 
„Az alkotmány vezérfonalának annak kell lennie, hogyan adhatjuk vissza Európát az 
embereknek" (de Marco 2004). Az olyan kifejezések használatát, mint a föderalizmus, 
ebben az összefüggésben kerülni szükséges, mert senki nem tudja, mit kell alatta érte
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ni. A nemzeti szuverenitás nem tűnik el, csak átalakul, de ezt a nagy tagállamok is el
szenvedik: egyes területeken meggyengül a szuverenitás, másrészt viszont a tagálla
mok olyan „távoli" helyzetekre is befolyást nyernek, ahol eddig ilyenekkel nem rendel
keztek. „Az EU-országok nem adják fel szuverenitásukat, hanem meghatározott terüle
teken közösen gyakorolják azt. (...) Ezáltal saját szuverenitásukat is megerősítik, hisz 
jobban képesek magukat megvédeni és érdekeiket érvényre juttatni" (de Marco 2003).

Az ellenzéket a konventben képviselő Sant részvételét nem az EU jövőjéről szóló vi
tákhoz való hozzájárulásra, hanem a tagságtól különböző együttműködési formák ke
resésére és elfogadtatására igyekezett fölhasználni.

Az Európai Unió jövőjéről szóló vita néhány alkalommal szerepelt a máltai képvi
selőház napirendjén, általában abban a formában, hogy a kormánypárti konventtag be
számolt a legfrissebb történésekről a plenáris ülésnek (az ellenzéki konventtag, a Mun
káspárt elnöke, erre nem volt hajlandó). Az ellenzék indítványát az alkotmányt végle
gesítő kormányközi konferenciáról (IGC) ugyanakkor nem tárgyalta meg a ház, abból 
kiindulva, hogy az üj kül- és európaügyi bizottságnak (lásd részletesebben a Koppen
hágától a belépésig alfejezetben) lesz a feladata az IGC nyomon követése. Ennek első 
lépéseként 2003 szeptemberében, az IGC indulása előtt, megtárgyalták azt a levelet, 
amelyet Fenech Adami akkori miniszterelnök írt Berlusconi olasz kormányfőnek, aki 
2003. második félévében töltötte be az Európai Tanács soros elnöki tisztét. E levélben a 
máltai kormányfő összegezte a szigetország álláspontját az alkotmányos szerződés ter
vezetéről (Győri 2004, 353-354. o.).

A 2003 októberében indult kormányközi konferencián Málta a kezdetektől határo
zottan kiállt amellett, hogy az unió alkotmányának preambulumába kerüljön be az 
utalás Istenre és Európa keresztény örökségére. Ez utóbbi ugyanis, a szigetország szi
lárd meggyőződése szerint, nem értelmezés vagy hit kérdése, hanem tény {News Bulle
tin, 2003. szeptember 23.). 2004 májusában, a kormányközi konferencia hajrájában, 
Olaszország és Lengyelország társaságában Málta, immár tagállamként, közös levél
ben lobbizott ez ügyben az ír elnökségnél.

A vita során a szigetország az egy ország-egy biztos elvet vallotta, illetve hogy a biz
tosoknak egyenrangúaknak kell lenniük (elutasította tehát a több nagy tagállam által 
szorgalmazott szuperbiztosi posztok létrehozását, illetve azt, hogy legyenek szavazó, 
valamint szavazati joggal nem rendelkező biztosok is).48 Az olyan, politikai szempont
ból érzékeny területeken, mint a külpolitika, a védelem49 és az adózás, a szigetország 
szerint fenn kell tartani az egyhangú szavazás elvét. Málta a legharcosabban amellett 
állt ki a kormányközi konferencia során s lobbizott intenzíven a többi tagállamnál, 
hogy a konvent tervezetében szereplő négyről hatra emeljék azt a minimális képvise
lői létszámot, melyet egy ország az Európai Parlamentbe delegálhat.50 Az Európai Bi
zottság elnökének megválasztásakor a szigetország azt javasolta, hogy ahhoz ne csak 
az államok kétharmadának szavazatára legyen szükség, hanem a jelöltet legalább
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annyi állam támogassa, amelyeknek a lakossága kiteszi az unió népességének három
ötödét. A minó'sített többségi szavazás újradefiniálása helyett Málta a nizzai egyezség 
fenntartását ajánlotta, annak ellenére, hogy a blokkoló kisebbségre vonatkozó ottani 
formula is hátrányos volt számára. A konvent tervezetében szereplő kettős többség el
vével egyetértett, de a többi kis államhoz hasonlóan egyensúlyt kért a lakosság és az 
államok többsége kettős viszonylatban. Az Európai Tanács állandó elnöki posztjának 
létrehozásával és a hosszabb elnökségi periódusokkal kapcsolatosan a szigetország 
a fenntartásait hangoztatta; és a kisebb tagállamok többségéhez hasonlóan a rotáló el
nökség -  néhány módosításával történő -  fennmaradása mellett érvelt. Az unió legiti
mitásának növelése érdekében Málta azt javasolta, hogy a nemzeti parlamentek -  a 
szuverenitás- és arányosságvizsgálaton túl -  a közösségi jogszabálytervezetekkel kap
csolatos véleményüket is az Európai Parlament elé terjeszthessék.

Az Európai A lkotm ány 2004. június 19-ei elfogadásakor Málta a legnagyobb fegyver
tényként azt könyvelhette el, hogy EP-képviselői helyeinek száma 2009-től hatra emel
kedik (amikortól a parlament létszáma nem haladhatja meg a 750-et a mai 732-vel 
szemben). Szintén előnyösnek találta a szigetország, hogy a leginkább húsba vágó té
mákban (az adózás, beleértve a társadalombiztosítást, a kül- és biztonságpolitika, az 
alapító szerződések módosítása) fennmarad az egyhangúság kényszere, illetve hogy 
legalább négy országra van szükség ahhoz, hogy a döntéseket blokkolják a tanácsban. 
Az alkotmány elkötelezi magát a területi különbségek csökkentése mellett, s hogy a 
szigetországok egésze is megkaphatja a sziget mint hátrányos helyzetű régió státusát, 
így Málta a jövőben is részesülhet majd a Kohéziós Alapból. Szintén üdvözölte Málta, 
hogy 2014-ig lesz saját biztosa az Európai Bizottságban. Máltai javaslatra került bele 
az is a szövegbe, hogy a megállapodás szerint ugyan ekkor rátérnek az új rendszerre, 
mely szerint a tagállamok kétharmada képviselteti csak magát mindig a testületben, s 
a megbízatások rotálnak, de ezt megelőzően még egyszer áttekintik a helyzetet, s egy
hangúan döntenek a továbbiakról. Az alkotmány a máltai semlegesség szempontjából 
nem hoz újat, hisz kül- és védelempolitikai kérdésekben, mint láttuk, amúgy is marad 
az egyhangú határozathozatal. Az egyetlen csalódása az volt a szigetországnak, hogy 
a kereszténységre való utalás kimaradt a szövegből.

Máltán a jelenlegi álláspont szerint az alkotmányról nem rendeznek népszavazást. 
A kormány megítélése szerint a belépésről rendezett 2003-as népszavazáson már szó
ba került az uniós alaptörvény minden olyan vonatkozása, mely Máltát érinti.

Külpolitika -  Az immár EU-tag Málta akkor lehet sikeres a nemzetközi színtéren, ha 
egyfajta fejlődési mintát szolgáltat a Mediterráneum többi országa számára, bizonyítva, 
hogy kis országok is lehetnek sikeresek a globalizáció korában (Calleya 2002, 1. o.). 
A máltai kormány meggyőződése, hogy a Földközi-tenger medencéjének ismerete fon
tos hozzáadott érték az EU számára, így a csatlakozástól kezdve ez a máltai külpolitika 
sarokköve. Az uniónak jobban kell értenie és értékelnie a mediterrán medencét; szoro
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sabb kapcsolatokat kell kiépíteni vele. Az immár 26 országot összehozó euro-mediterrán 
partnerségi folyamat végsó' célja nem lehet más, mint a béke és stabilitás övezetének meg
teremtése. Ez egyben Málta küldetése. Málta abban gondolkodik, hogy közép- vagy 
hosszú távon a cél Líbiával és Tunéziával egy gazdasági, jóléti együttműködési három
szög kiépítése (Calleya 2002, 12. o.). A mare nostrum  iránti elkötelezettségét bizonyítja, 
hogy pályázik az Euromed ifjúsági platformja, illetve az Európai Beruházási Bank medi
terrán részlege székhelyének elnyerésére. Szintén helyet kíván adni az Interparlamentá
ris Unió égisze alatti Mediterrán Parlamenti Közgyűlésnek (ez utóbbi létrehozását Mál
ta az elsők közt javasolta).

Málta a többi semleges EU-országhoz hasonlóan konstruktív szerepet kíván ját
szani az unió formálódó közös kül-, biztonság- és védelmi politikájában (aktív semle
gesség). A szigetország 2004 júliusában kérte felvételét az Európai Védelmi Ügynök
ségbe.

M enekültügy -  Máltán a jelenleg hatályos szabályozás szerint minden illegális be
vándorlót azonnal letartóztatnak, tehát igen szigorúan bánnak velük.51 Ugyanakkor a 
menekültek 53 százaléka menekült vagy úgynevezett humanitárius státust kap, s ez az 
arány a legmagasabb az Európai Unióban (Nexus Bulletin, 2004. szeptember 1.) 2002-ben 
1680 volt az illegális bevándorlók száma (igaz, 2003-ban csak 286). 2004 nyarán ez a 
szám ugrásszerűen megnó'tt, ezért Málta összeurópai megoldás sürget. Támogatja azt 
a német javaslatot, hogy Észak-Afrikában fogadótáborokat állítsanak fel az EU-ba 
igyekvő menekültek szűrésére (Nexus Bulletin, 2004. augusztus 29.), illetve hogy kösse
nek visszafogadási egyezményeket az észak-afrikai államokkal. Málta -  Magyaror
szághoz hasonlóan -  az unió külső határai ellenőrzésére szolgáló ügynökség székhe
lyéül is ajánlkozik mint déli „végvár".

Összegzés

A kis dél-európai szigetország EU-csatlakozásával több évtizedes belpolitikai vita ért 
véget. Immár lekerült a napirendről, hogy Máltának az EU tagjának vagy stratégiai 
szövetségesének kell-e lennie. Az egyszerre európai és mediterrán identitású, sokféle 
kultúrális hagyománnyal rendelkező állam a sok nehézséggel küzdő föld közi-tengeri 
medence mintaországává kíván válni, bizonyítandó, hogy csekély méretű és lakosságszá
mú, belpolitikáját tekintve mélyen megosztott ország is lehet eredményes. Ezt a csatlakozási 
tárgyalásokon Málta már bizonyította is azzal, hogy számára igen kedvező feltételeket 
harcolt ki. Ez a tárgyalócsapat felkészültségének volt elsősorban köszönhető, annak, 
hogy kérelmeiket jól alátámasztották, világos érvrendszert használtak, illetve hogy a 
szigetország kicsisége miatt az uniónak nem okozott nehézséget engedni. Ezen túl 
problémáik egyediségével is igen sikeresen operáltak a máltaiak.
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Máltának most a legsürgetőbb feladata a gazdaság élénkítése, a versenyképes 
gazdasági ágak előtérbe helyezése. A nyolcvanas-kilencvenes évek sikeres struktúra- 
váltása (a high-tech iparágakra áttérés, a szolgáltatások, különösen a turizmus fejlesz
tése) után a költségvetés rendbetétele sem várathat tovább magára. Az európai színvo
nalú jólétet Málta úgy kívánja megteremteni, hogy közben nem veszti el saját vonásait, 
megtartja erősen mediterrán arculatát, kapcsolatrendszerét. Mindezt nem tekinti teher
tételnek, hanem úgy éli meg, mint az unióba hozott kincset.52
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Jegyzetek
1 Málta lakossága 399867, ebből máltai állampolgár 388867 fő. (2003. végi adatok. Forrás: News Bul

letin, 2004. augusztus 19.)
2 Edward Fenech Adami miniszterelnök beszéde máltai kivándorlók előtt Vallettában, 2004. augusz

tus 4. (Nervs Bulletin, 2004. augusztus 5.)
3 Edward Fenech Adami beszéde köztársasági elnöki beiktatásakor 2004. április 4-én (www.doi. 

gov.mt/EN/newsites/video+audiorecording%20-%2004.04.04%20hatra%20tal-president.asp.
4 Málta az egyetlen ország Európában, mely nem legalizálta a válást (Baldacchino 2002, 196. o.). A 

törvény ugyanakkor lehetőséget biztosít a különélésre.
5 Ezer lakosra 12,75 születés és 7,8% halálozás jut. Egy nő átlagosan 1,91 gyermeket hoz a világra (The 

World Factbook -  Malta 2004).
6 Ebből a szempontból a középkorig Málta történelme igen sok hasonlóságot mutat a legközelebbi, 

mindössze 93 km távolságra fekvő szomszéd, Szicília sorsával.
7 A rendet a XI. században alapították mint a Jeruzsálemi Szent János gyógyító barátok rendjét. Kez

detben főleg gyógyító tevékenységet folytattak a szent helyre látogató zarándokok között, valamint 
kíséretet biztosítottak a Levante felé igyekvő kereskedőknek. Az első keresztes hadjárat, 1099 után 
a rend katonai feladatai kerültek előtérbe: ők lettek a hit, a keresztények első számú védelmezői (so
sem támadtak keresztény ország ellen, s a gyógyító missziójuk is megmaradt valamilyen szinten). 
Kétszáz évvel később a muzulmánok elől először Cipruson, majd 1310-ben Rodosz szigetén talál
tak menedéket. Ezután kétszáz békésebb év következett: ezalatt a rend gazdagabb és hatalmasabb 
lett, saját hajóflottát épített ki. II. Szulejmán 1522-es támadása ellen kezdetben hősiesen védekeztek, 
de végül Rodoszt fel kellett adniuk. Ezután kapta meg a rend Málta szigetét és Tripolit új székhe
lyül, egy sólyom jelképes áráért (Richards 1996,12. o.).

8 Érdemes megemlíteni, hogy a magyar történelemből jól ismert mozzanat e csatában is bekövetke
zett: a lovagok segítségkérelméről az európai hatalmak tudomást sem vettek.

9 A Vallettából elűzött lovagok először Szicíliában találtak menedéket, de jó pár pár évig még -  nem 
is alaptalanul -  élt bennük a remény, hogy egyszer visszatérhetnek Máltára. Az 1804-es amiens-i 
szerződés ugyanis visszajuttatta a szigetországot a lovagrendnek. A máltai középosztály vágyaival 
a lovagok visszatérési szándéka ugyanakkor nem találkozott, hisz a szigetlakok úgy látták, a lova
gok útját állják az ő gazdagodásuknak. A máltaiaknak tehát olyan megoldás után kellett nézniük, 
melynek révén a francia veszély és a lovagok visszajövetele egyszer s mindenkorra lekerül a napi
rendről. A nehéz helyzetben a britek a legjobb megoldást (vagy a legkevésbé rossz opciót) jelentet
ték a védtelen szigetország számára (Itália mindig is szimpatikus volt a máltaiaknak, de ebben a 
korszakban még nem egységes állam, így erejében nem bízhattak). A máltaiak egyetlen kikötése az 
volt, hogy római katolikus vallásukat megtarthassák, s Nagy-Britannia tartsa tiszteletben a Máltai 
jogok nyilatkozatát (Britannica Hungarica 1998, XI1/237. o.). A britek e feltételeket elfogadták. 1815 
után tehát a lovagok visszatérésére már nem volt több esély. A pápa ugyanakkor csak 1834-ben je
lölte ki szálláshelyükül Rómában az Aventinus dombon levő palotát. A Máltai Lovagrend mind a 
mai napig ott székel.

10 Az 1921-es A m ery-M iller alkotmány duális rendszer, azaz a máltai, illetve a birodalmi kormány ket
tős irányítása alatt biztosított belpolitikai kérdésekben autonómiát Máltának. Ekkor hozták létre az 
akkor még kétkamarás máltai törvényhozást (Country profile -  Malta 2004).

11 Az olaszbarátság egyik szemléletes példája, hogy a XIX. század végén elfogadtak egy törvényt 
(Legge Crespi), mely szerint az olaszoknak joguk volt letelepedni és munkát vállalni Máltán 
(Scicluna 2004).

12 Lord Gerald Strickland Vallettában, angol felmenőktől .született. Karrierje elején brit gyarmatterü
leteknek volt a kormányzója (például Tasmániáé, Nyugat-Ausztráliáé stb.). 1925-től a brit alsóház 
tagja. 1927-30 között volt Málta miniszterelnöke.

13 Ma Ausztráliában legalább annyi máltai származású polgár él, mint magán Máltán.
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14 Mintoff Mao Ce-tung Kínájából nyerte az inspirációt a máltai -  angolszász modellre épülő' -  iskola- 
rendszer tönkretételéhez. Bevezette az úgynevezett dolgozó diák rendszert, mely szerint a hallga
tóknak egy évből felet tanulással, felet pedig tanulmányaikhoz egyáltalán nem kapcsolódó munká
val kellett tölteniük. A sajtó teljes kormányzati ellenőrzés alatt állt. Mintoff megtiltatta bizonyos sze
mélyek (például Edward Fenech Adami, 1977-től a Nemzeti Párt vezére, a Labour-kormányzás idő
szakában végig az ellenzék megtestesítője) nevének kimondását (leírását), illetve bizonyos fogalma
kat (például azt, hogy Málta vagy azt, hogy nemzet) csak a kormány engedélyével lehetett használ
ni a médiában. Az NP hívei mind a mai napig úgy beszélnek erről az időszakról, mint a kelet-kö- 
zép-európai országok a kommunista uralom idejéről.

15 Érdemes megemlíteni, hogy a politikai megosztottság a máltai hétköznapokban is jól tükröződik 
mind a mai napig. Mindkét pártnak megvan a saját televíziócsatornája, rádióállomása és újságjai, 
saját emblémája, zászlója és himnusza, s igen népszerű találkozóhelyek a pártok klubjai. Az ipari és 
dokkmunkások hagyományosan a Munkáspárt legnagyobb bázisát jelentik, míg a gazdák, a vállal
kozók és a nagy számú köztisztviselő inkább nemzeti párti szavazók.

16 A második világháború előttől 1976-ig Málta első számú egyházi méltósága. A „Chiesa militante" 
híve, tehát annak, hogy az egyháznak szerepet kell játszania a politikában. Ezen az alapon vállalta 
fel a Mintoffal szembeni politizálást is. Végül 1970-ben a Vatikán kötelezte arra a máltai egyházat, 
hogy egyezzen ki a Munkáspárttal (nehogy elveszítsék a szigetországot a hit szempontjából), s így 
született meg az évben erről a konkordátum. Annak, hogy az 1971-es választásokat, ha összesen négy 
(!) szavazattöbbséggel is, a Munkáspárt nyerte, ennek a kiegyezésnek nagy szerepe volt (Scicluna 
2004). A Gonzi után következő érsek már más irányvonalat vitt, s a máltai katolikus egyház ma in
kább kivonul a pártpolitizálásból s a szociális és oktatói tevékenységre koncentrálja erejét. A legjobb 
máltai iskolákat továbbra is az egyház tartja fenn a szigetországban.

17 Mintoff ezt úgy igyekezett beállítani, mintha az egyház csak a javainak fennmaradásáért harcolna 
(Scicluna 2004).

18 Az európai megállapodások ugyanúgy aszimmetrikus, hosszabb távon szabadkereskedelmet előirány
zó társulási egyezmények voltak, mint amilyeneket annak idején Ciprussal, illetve Máltával kötött 
a közösség, csak azok új generációjának számítottak.

19 Az Európai Bizottság 1993 júniusában jelentette meg pozitív, tehát a tárgyalások megkezdését java
soló véleményét (avis) (Baldacchino 2002, 200. o.).

20 Érdemes megjegyezni, hogy 1998. március 30-án ünnepélyes külsőségek mellett mind a tíz tagjelölt
tel megnyitották a csatlakozási folyamatot, de a konkrét tárgyalásokat egy nappal később csak 5+1 
országgal kezdték meg. Az acquis communautaire, azaz a közösségi vívmányok szisztematikus 
vizsgálata (screening), egybevetése a máltai jogrendszerrel 1999 májusában indult meg a szigetor
szággal, s 2000 januárjáig tartott (www.mic.org.mt/screen_process.htm).

21 Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (1975, helsinki folyamat), majd az 1994-es névvál
toztatás óta Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet.

22 Az ENSZ tengerjogi konferenciájának rövidítése (United Nations Conference on the Law of the 
Sea)

23 A Földközi-tenger medencéjének két partján elterülő országok együttműködésének keretét 1995- 
ben Barcelonában hirdette meg az Európai Unió. A második miniszteri szintű találkozónak 1997 áp
rilisában Málta adott otthont.

24 Különösen igaz volt ez a külföldiek ingatlanvásárlása és a munkaerő-áramlás kérdésében (részle
tesebben lásd a Koppenhágától a belépésig alfejezetben).

25 A csatlakozás óta Cachia Caruana Málta állandó képviselője az Európai Unióban (tehát ő lett a 
brüsszeli misszió vezető).

26 Málta a szőlő termőterülethez képest jelentős mennyiségű bort állít elő. Ehhez a szőlőt Olaszország 
különböző vidékeiről, főként az északi Friuliból vagy a jóval közelebb fekvő Szicíliából szerzik be.

27 Az uniónak nincs hatásköre az abortusz szabályozására a tagállamokban, tehát a jegyzőkönyv egy
fajta túlbiztosítás volt, hogy nem enyhül a csatlakozás után sem a szigorú (tiltó) máltai szabályozás. 
A semlegességre vonatkozó kitételre is ugyanez érvényes.
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28 Ilyenek például, hogy a csatlakozás után még öt évig a Gozo és Málta közötti komp és személyfor
galom áfamentes marad, és hogy a gozói közlekedés és mezőgazdasági termelés továbbra is része
sülhet nemzeti támogatásban.

29 2000. március 13-ai 555/2000. sz. tanácsi rendelet. Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy az 1970-es tár
sulási szerződés alapján több évre szóló pénzügyi jegyzőkönyvek révén az Európai Közösség folya
matosan juttatott forrásokat Máltának. A kelet-közép-európai országok európai megállapodásaihoz 
ugyanakkor nem készítettek pénzügyi protokollt, s ezt ezen államok többször nehezményezték is.

30 Máltán a kevés termőföld és a folyamatos eróziós veszély miatt rendkívül nagy jelentősége van an
nak, hogy teraszokat alakítsanak ki a mezőgazdasági tevékenység céljából.

31 A 371,3 millió eurós bevétel részletezése a következő: 29 miihó euró mezőgazdaság, 79 millió euró 
strukturális alapok, 30 miihó euró közösségi programok, 233,3 millió euró költségvetési kompenzá
ció (Bayar 2003, 71. o.).

32 A Málta-EU Tájékoztató Központ éves költségvetései a következők voltak: 2002: 900000 Lm 
(2160 000 euró), 2003: 500 000 Lm (1200 000 euró), 2004: 345 000 Lm (828 000 euró) (Scicluna 2004).

33 Ugyanaznap helyhatósági választásokat is rendeztek.
34 A 270650 szavazó közül 143094 voksolt az EU-csatlakozásra s 123628 utasította azt el (Pace 2003, 

12. o.). Ez a durván húszezer szavazatos különbség Máltán jelentősnek számít.
35 Máltán e törvény elfogadásához (beleértve az alkotmánymódosítást is) 50 százalék+1 voks szüksé

ges, ami a képviselőház esetében 33 képviselő igen szavazatát jelenti. A kormányoldalon mind a 34 
képviselő az igen gombot nyomta meg, a jelen levő 25 ellenzéki pedig egységesen a nemet. Ellen
zéki oldalon többen (négyen) hiányoztak, ami a belső egység erodálódását mutatta. Távol maradt a 
szavazástól például maga Sant is. A jogszabályt július 16-án írta alá a köztársasági elnök, s július 23- 
án helyezték letétbe -  elsőként a csatlakozó országok közül -  az EU elnöki posztját akkor betöltő 
olasz kormánynál.

36 A szerző saját fordítása.
37 Korábban Máltán csak egyetlen közszolgáltató létezett, az ENEMALTA, tehát az áram, a gáz, víz 

stb. szolgáltatást egetlen állami társaság végezte. Mára már feldarabolták az ENEMALTA-t, de egy
előre nincs napirenden a társaságrészek privatizációja. Érdekességként azt is érdemes megjegyezni, 
hogy a máltaiak mind a mai napig nem fizetnek szemétszállítási díjat.

38 Például 2004 márciusában (News Bulletin, 2004. március 15.)
39 A Budapesten is két szállodával jelen levő Corinthia csoport 2004 tavaszán nyitotta meg Líbia első lu

xusszállodáját. Az avatási ünnepségen részt vett a máltai miniszterelnök is (Nexus Bulletin, 2004. már
cius 17.). A Corinthia csoport -  azon vádból miatt, hogy alaptőkéjében Líbiának is van részesedése, 
illetve hogy túl szívélyes viszont ápol Kadhafival -  az embargó idején az USA turisztikai feketelistá
ján szerepelt, sőt akkoriban Máltát is igen negatívan kezelte az Amerikai Egyesült Államok.

40 Érdemes ugyanakkor azt is megjegyezni, hogy Belgiumban és Cipruson kötelező a szavazás, Lu
xemburgban pedig párhuzamosan parlamenti választásokat is tartottak, tehát ezekben az országok
ban ennek volt köszönhető a magas részvétel.

41 Az Európai Bizottság szerint 2003 novemberében Máltának még ötvenezer oldalnyi uniós joganyag 
fordítása volt hátra (Monitoring jelentés 2003).

42 Egy máltai font (másik elnevezése: líra, Lm) kb. 2,33 eurónak felel meg (2004. szeptember).
43 Erről Gonzi miniszterelnök beszélt a 2004. márciusi Európai Tanács-értekezleten (Nexus Bulletin, 

2004. március 29.).
44 A tekintélyes brit „Holiday which?" című utazási magazin szerint Málta az árakhoz képest a leg

jobb hely a vakáció eltöltésére (Nexus Bulletin, 2044. február 19.).
45 Málta esetében nincs különbség a köztisztviselő és közalkalmazott között; köztisztviselő alatt az ál

lami alkalmazottakat kell érteni.
46 Single Programming Document, SPD. Az uniós szabályok szerint mivel az egész 2004-2006 közöt

ti időszakra kevesebb, mint egymilliárd euró támogatásról van szó, nem nemzeti fejlesztési tervet, 
hanem csak egy SPD-t kell készíteni. Ennek előnye az, hogy jóval egyszerűbb róla a döntési eljárás 
s kevesebb egyeztetés szükséges Brüsszellel.
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47 Transzeurópai hálózatok.
48 A tárgyalások során volt Máltának egy olyan kompromisszumos javaslata, hogy legyen 18, azonos 

jogokkal bíró biztos, s e posztok egyenlően rotáljanak a 25 tagállam között. így minden tagállam há
rom ciklus közül kettőben képviseltethetné magát az Európai Bizottságban.

49 Málta végig azt hangsúlyozta a kormányközi konferencia alatt, hogy a strukturált védelemben va
ló részvételnek szigorúan önkéntesnek kell lennie.

50 Mint azt már láttuk a Málta koppenhágai alkuja alfejezetben, a nizzai szerződés alapján Máltának 2004. 
május 1-je óta öt EP-képviseló'je van.

51 Emiatt például 2004 februárjában az Európa Tanács emberi jogi jelentése erősen kritizálta a sziget- 
országot. Málta ezt visszautasította azzal, hogy 1680 bevándorló a nagy népsűrűségre való tekintet
tel súlyos zavarokat okozhat a foglalkoztatási, illetve szociális politika terén. A kormánynak ugyan
akkor meggyőződése, hogy a problémára az unió érintett országainak közösen kell megoldást ta
lálniuk (News Bulletin, 2004. február 16.). Folyamatban van ugyanakkor a szabály revíziója, tehát 
hogy a befogadó táborokba kerülők ne számítsanak letartóztatottaknak.

52 Köszönettel tartozom Noel Buttigieg Scicluna budapesti máltai nagykövetnek, aki a fejezet írása 
alatt végig rendelkezésemre állt, s tanácsaival nagyban segítette a munkámat! (A szerző).

Résumé

D ivision  Is not an O bstacle to Success -  M alta 's A ccession  to the E U

A  decade-long domestic political debate came to end between the pro-EU National 
Party and the anti-EU Labor Party with the EU-accession of the small South European 
island state. It is not any more a question whether Malta should be a member of the EU 
or it should be its strategic ally. The state, which has European and Mediterranean 
identities and a number of different cultural heritages at the same time, would like to 
become a model state of the Mediterranean basin, which is struggling with a lot of 
different problems. It would like to prove that a small country with a small population, 
which is -  furthermore -  deeply divided regarding its domestic politics, can be 
successful. Malta already proved it during the accession talks by getting very favorable 
terms. It was mainly due to the well-prepared negotiating team, which justified their 
demands, used clear arguments. At the same time, the country did not cause a 
headache to the Union on account of its small size either. Beyond that, Malta 
capitalized on the uniqueness of its problems as well.

The most urgent task of Malta at the moment is the reinvigoration of the economy 
and giving priority to the competitive activities. Putting the budget into order cannot 
be further delayed after carrying out a successful structural shift (towards high-tech
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branches of industry, services, and tourism). Malta wishes to create a European level of 
welfare by keeping its own strongly Mediterranean profile and network of relations. It 
looks on them not as liabilities, but as treasures it has brought into the Union.

D ie G eteiltheit ist kein H in d ern is  fü r  den Erfolg -  der B e itr itt M a lta s  z u r  E U

Durch den Beitritt des kleinen síid europäischen Inselstaates zur EU hat ein mehrere 
Jahrzehnte dauernder innenpolitischer Streit zwischen der Nationalen Partei, die für 
den Beitritt war, und der vehement dagegen protestierenden Labour Party sein Ende 
erreicht. Also ist die Frage von der Tagesordnung gelangt, ob Malta Mitglied oder 
strategischer Verbündeter der EU sein soll. Der mit einer europäischen und 
mediterranen Identität zugleich und über vielerlei kulturelle Traditionen verfügende 
Staat will zu einem Musterstaat des mit vielen Schwierigkeiten kämpfenden 
Mittelmeerbeckens werden, und will damit beweisen, dass auch ein Land mit kleiner 
Fläche und Bevölkerungszahl, das innenpolitisch zutiefst gespalten ist, Erfolge 
erzielen kann. Dies hatte Malta bereits im Laufe der Beitrittsverhandlungen damit 
unter Beweis gestellt, dass es für sich sehr günstige vorteilhafte Bedingungen erreicht 
hatte. Dies war in erster Linie der Vorbereitung des Verhandlungsteams zu verdanken, 
dem Umstand, dass die Anträge gut untermauert waren, dass ein klares 
Argumentensystem verwendet wurde, bzw. dass es der EU wegen der Kleinheit des 
Landes keine Schwierigkeiten bereitete, Zugeständnisse zu machen. Darüber hinaus 
operierten die Malteser sehr geschickt auch mit der Individualität ihrer Probleme.

Die dringlichste Aufgabe Maltas ist jetzt die Belebung der Wirtschaft, das in den 
Vordergrundrücken der wettbewerbsfähigen Aktivitäten. Nach dem erfolgreichen 
Strukturwandel in den achtziger und neunziger Jahren (der Übergang zu Hightech
industriezweigen, die Entwicklung der Dienstleistungen und vor allem des 
Tourismus) kann auch das Inordnung-Bringen des Staatshaushaltes nicht länger auf 
sich warten. Malta will den Wohlstand auf europäischem Niveau so sicherstellen, dass 
es inzwischen nicht seine eigene Besonderheiten verliert und sein stark mediterranes 
Profil und sein Beziehungssystem bewahrt. All das erlebt Malta nicht als eine 
Belastung, sondern als Schatz, den es mit sich in die EU gebracht hat.
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