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Lőrinczné Bencze Edit: Az európai uniós bővítések elmélete és 
gyakorlata a horvát csatlakozás tükrében

(Budapest: Aposztróf Kiadó – Kodolányi János Főiskola, 2013. 300 o.)

A Nyugat-Balkán problematikája és a térség vizsgálata egyre több hazai kutató 
figyelmét kelti fel. A jelenleg is zajló integráció sajátos, új elemeket vonultat 
fel, amelyek feldolgozottsága a hazai szakirodalomban jelentős hiányosságokat 

mutat. Ezen próbál enyhíteni Lőrinczné Bencze Edit Az európai uniós bővítések elmélete és 
gyakorlata a horvát csatlakozás tükrében című könyve.

Az átfogó munka eligazítja az olvasót a bővítési mechanizmus gyakorlati alkalma-
zásában, s konkrét példán, a Nyugat-Balkán és Horvátország esetén keresztül mutatja 
be ennek a struktúrának az érvényesülését. A horvát csatlakozás folyamatának ismer-
tetése segít az Európai Unió természetének, működési mechanizmusainak, a bővítés, 
valamint annak új mechanizmusának megértésében.

A szerző az integrációs elméletek és az európai uniós bővítések gyakorlati kapcso-
latát vizsgálja. Bemutatja az Unió bővítésével kapcsolatos integrációs elméleteket, a 
bővítések módszereit, kritériumait, alapelveit, menetrendjét és a csatlakozásra vonat-
kozó, meghatározó dokumentumokat, s azt is, hogyan keresi identitását Horvátország, 
milyen integrációs esélyekkel és problémákkal szembesül, és milyen utat kell bejárnia 
ahhoz, hogy az egységes európai tér részévé váljon.

Az EU-bővülés folyamatának megértéséhez elengedhetetlen a különböző integrá-
ciós elméletek ismerete. Ehhez nagy segítséget jelent a könyv első fejezete, amelyben 
a szerző alaposan körüljárja a föderalizmus, a funkcionalizmus, a kormányköziség, 
illetve a bővítésekre is választ kereső intézményelvűség elméletét. Kiemelt figyelmet 
szentel a racionalista és a konstruktivista institucionalizmusnak, mivel ez a két elmélet 
ad irányt a keleti és déli bővítésnek. A neoliberális institucionalizmus és a liberális 
kormányköziség jelentős szerepet játszik az integrációs folyamatok megértésében. Lő-
rinczné Bencze Edit az intézményelvű megközelítéseken keresztül mutatja be a bővítés 
politikai aspektusait. Az elméleti kutatók megvizsgálták, hogy miért tárgyalt az 
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Európai Unió egyszerre 12 országgal, milyen tényezők jellemezték a bővítési tárgyalá-
sokat az egyes országoknál, milyen hatást gyakorol a közép- és kelet-európai országok 
gazdasági-politikai helyzetére a csatlakozás, valamint mindez miként hat a 15-ből 27 
tagállamra bővülő Unió intézményrendszerére.

A klasszikus integrációelméletek azért sem fordítottak figyelmet a közép-kelet-euró-
pai országokra, mert sem gazdasági, sem társadalmi, sem politikai szempontból nem 
álltak a nyugati országok szintjén. Csatlakozási szándékuk jelzésével az Európai Uniót 
új feladat elé állították: a félperiferikus államok gazdaságának modernizálása és fel-
lendítése, a kontinens egyesítése és a térség szubregionális integrációjának elősegítése 
együttesen jelentkezett.

A szerző részletesen elemzi a bővítés és mélyítés napjainkra jellemző uniós dilem-
májának megfelelő horizontális és vertikális intézményesülést, rámutat a klasszikus és 
a konstruktivista elméleti iskolának a bővítés tekintetében kialakult álláspontja közötti 
különbözőségekre. Továbbá foglalkozik az Unió térbeli kiterjesztésének problematiká-
jával, és azokra a kérdésekre keresi a választ, hogy vajon hol húzódnak az európai 
integráció hármas feladatkörének – a mélyítésnek, a bővítésnek és az integráció kitelje-
sedésének – határai. Vannak-e az EU bővítési politikájának alapvető elemei, és ha igen, 
melyek ezek, s az eddigi tapasztalatok alapján kiszámítható-e a további uniós bővítés? 
Milyen változásokon ment keresztül a bővítési politika, s ezeknek milyen indítékai vol-
tak? Miért jelent fordulópontot a keleti bővítés, s az akkor kialakult normák érvényesek 
maradnak-e a további csatlakozások esetében is? Vajon Horvátország kapcsán mindeb-
ből levonhatóak-e messzemenő következtetések? E kérdések megválaszolásával segít a 
kötet megérteni a horvát csatlakozási folyamatot, annak sajátos elemeit, nehézségeit és 
buktatóit.

A 27-ek Európája intézményi reformra szorul a további bővítések megvalósítása ér-
dekében, hiszen jogszabályi háttere, szervezeti működése a jelenleg már meglévő tag-
országokkal számol. Az Unió fejlődése, annak egyre komplexebbé váló intézmény- és 
jogrendszere, valamint közpolitikáinak bővülése és elmélyülése miatt a csatlakozás is 
egyre nehezebb lesz, az előkészítése egyre hosszabb ideig tart, s ez új problémák ki-
alakulásához vezet. Ugyanakkor a nettó befizető államok egyre kevésbé hajlandók az 
újonnan csatlakozók felzárkóztatását finanszírozni. Mindez visszatükröződik a horvát 
csatlakozási folyamat nehézségeiben.

A szerző rámutat arra is, hogy melyek azok a visszatérő, minden bővítésnél alkal-
mazott, tradicionális elemek, amelyek iránymutatóak a horvát csatlakozás esetében is, 
és melyek azok a később, különösen a 2004-ben belépett országoknál megfogalmazott 
normák és új szabályok, melyek szintén kihatással vannak Horvátország és a többi nyu-
gat-balkáni állam integrációjára.

A kodifikált jog nem tartalmaz arra vonatkozó választ, hogy miért válik egyre ne-
hezebbé a csatlakozási folyamat. A szerző megfogalmazza a koppenhágai kritériumok 
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kritikáját, mivel azok a 2004-es keleti bővítést megnehezítették, és a többi aspiráns alku-
pozícióját is gyengítették. Az EU új csatlakozási követelményeket támaszt, pedig a 2001. 
decemberi laekeni csúcstalálkozón kimondták, hogy a csatlakozó országokkal szemben 
nem lehet állandóan növelni a kívánalmakat. A következő akadályozó tényező az idő-
faktor. Ugyanis nem mindegy, mikor nyújtja be a csatlakozási kérelmét egy ország. Ha 
Horvátország két-három évvel korábban teszi ezt meg, másképp alakult volna csatla-
kozásának története.

A szerző a horvát integrációt három – transznacionális, regionális és nacionális – as-
pektusból elemzi. Horvátország helye az európai térben, múltja, tradíciója és kultúrája 
mind olyan tényező, amely az uniós csatlakozásra predesztinálja. Az 1990-es években 
a Balkán polgárháborús instabilitása miatt az Európai Unió nem közeledett a régióhoz, 
erre csak 1999-ben került sor, de akkor is kiszakította a mediterrán régióból, és létrehoz-
ta a Nyugat-Balkánra vonatkozó stratégiáját. Horvátország csatlakozásának folyamata 
nem vonatkoztatható el ettől a stratégiától.

A Balkán integrálása biztonságpolitikai szempontból kiemelkedő jelentőséggel bír. 
A kilencvenes évek eseményei is azt támasztják alá – Christopher Patten, az EU külügyi 
biztosának 2002-ben elhangzott szavai szerint –, hogy ha az EU nem exportálja a stabi-
litást a Nyugat-Balkánra, akkor ők exportálják az instabilitást az EU-ba.*

Maga a régió földrajzi és politikai meghatározása nem esik egybe. A helyzetet még 
bonyolítja Huntington civilizációs elméletének (kulturális, vallási) törésvonala, amely-
től nyugatra terülnek el a latin kereszténység államai (köztük Horvátország is), keletre 
pedig az ortodox és iszlám országok. A vallási, nemzeti, kulturális ellentétek miatt üt-
között nehézségekbe és jelentette a konfliktus kirobbanásának okát az országhatárok 
meghúzása a múlt század kilencvenes éveiben, s ezek a nehézségek a mai napig sem 
oldódtak meg teljes mértékben.

A Nyugat-Balkán szubrégióban az államok határait egymás ellenében alakították ki, 
ennek következtében az egymás közötti együttműködés – amit ez EU sürget – ritkán 
valósul meg. Az uniós csatlakozás nehézsége egyben a Nyugat-Balkán nagyfokú, Kö-
zép-Európáénál jóval nagyobb mértékű heterogenitásából is adódik. A „heterogenitás 
versus egység” kérdéskör vizsgálatakor az a következtetés vonható le, hogy a térség 
államai, régiói közötti kapcsolatok fejlesztésével jó esélye lehet a megbékélésnek, a há-
ború okozta ellentétek felszámolásának.

Az 1990-es évek balkáni háborúit az EU nem volt képes kezelni, nemzetközi össze-
fogásra volt szükség (ENSZ, NATO). A koszovói válság esetében a szeparatizmussal 
szembenézni kényszerülő EU-tagok (pl. Nagy-Britannia, Spanyolország) a terület kivá-
lása ellen kardoskodtak, míg Németország, Olaszország vagy Dánia épp az ellenkező 
véleményt osztotta. Az EU által létrehozott stabilitási paktum (1999) legfőbb „erénye”, 
hogy nemzetközi környezetbe helyezte a válsággócot, egyben magára vállalta a meg-
oldást, másrészt felcsillantotta a régió tagállamai előtt a reményt, hogy ha teljesítik a 
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paktumban foglaltakat, esélyük nyílik az EU-tagságra. A régió stabilitásának megte-
remtésére meghirdette a stabilizációs és társulási folyamatot (Stabilisation and Association 
Process, SAP), az Unió legfőbb térségbeli eszközét.

Az EU megkezdte a békefenntartó, majd az azt követő gazdasági segítségnyújtási 
feladatai végrehajtását, de egy időre elfordult a térségtől, mivel a csatlakozás előtt álló 
tízek kötötték le. A Nyugat-Balkánra 2002 után terelődött ismét a figyelme, amikor a 
további bővítési kör problémái vetődtek fel.

A thesszaloniki agendában megfogalmazott tételek felgyorsították a térségben a 
reformfolyamatokat, és Horvátország 2005-ben elkezdhette, majd 2012 márciusában 
sikeresen lezárta a csatlakozási tárgyalásait, a tagjelöltek köre pedig Montenegróval 
és Szerbiával bővült. A végső cél – a tagság elérése – Nyugat-Balkán vonatkozásában 
azonban hiányzik az EU retorikájából. Az Európai Unió elveszítette a korábbi lelkese-
dését és elkötelezettségét a bővítést illetően. Nyilvánvaló, hogy bármilyen további bőví-
tés kontraproduktív lenne, ha az aláásná a Unió működését, intézményeit és pénzügyi 
alapjait. Amennyiben nincs meg a csatlakozás költségvetési fedezete, ha a tagjelölt nem 
illeszthető be a közösségi politikákba és intézményekbe, akkor nem lehet felvenni. 
A nyugat-balkáni államok számára a 2007–2013-as költségvetési időszakban a bővítés 
esélye csekély volt, míg intézményi oldalról még ennyi sem. A nizzai szerződés ugyan-
is 27 tagállamra hozta létre az EU kereteit.

A kötet foglalkozik a volt Jugoszlávia területén elkövetett, nemzetközi humanitári-
us jogot sértő ügyek, háborús bűnök kivizsgálására létrejött intézmény, a Hágai Nem-
zetközi Törvényszék (The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, 
ICTY) feladataival. Paradox helyzet állt elő, ugyanis a daytoni szerződés aláírói mind-
annyian vádolhatók emberiesség elleni bűntett elkövetésével. Így nem meglepő, hogy 
megtagadták a kiadatásokat, vagy hátráltatták az ICTY munkáját. Azon kívül, hogy 
ilyen esetekben az ICTY értesítette az ENSZ Biztonsági Tanácsát a történtekről, az adott 
ország uniós csatlakozásának ideje is távolabb került.

A csatlakozást nehezíti a terjedelmes joganyag átvétele, a felzárkózás költségei, va-
lamint az aszimmetrikus interdependencia is, amely a tagjelölt ország gazdaságára ne-
gatív módon hat(ott).

Az EU felzárkóztató programjai elnevezésének módosítása is azt tükrözi, hogy a 
stabilizációra és nem a csatlakozásra helyeződött az EU részéről a hangsúly, ha a Nyu-
gat-Balkán került szóba. A könyv átfogó képet nyújt a CARDS (Community Assistance 
for Reconstruction, Development and Stabilisation) programok működtetésének gondjairól, 
országokra bontva ismerteti az EU által a térség államainak nyújtott támogatások mér-
tékét. A megvalósításuk hibáiból okulva az Unió megszüntette a CARDS-ot (ahogy 
a SAPARD, PHARE, ISPA programokat is), és létrehozta a csatlakozás előtti segítség-
nyújtás eszközét (Instrument for pre-Accession Assistance, IPA). A tagjelölt országok ezál-
tal olyan tapasztalatokat szerezhetnek, melyekkel felkészülhetnek a csatlakozás utáni 
állapotra és a strukturális alapokból való optimális részesedésre.
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A régió csatlakozástörténetének alapos bemutatása után tér rá a szerző Horvátország 
integrációjára. Kitér a Tuđman-éra alatti kettős politizálásra, az ország elszigetelődésére, az 
1990-es évek második felében az EU-hoz fűződő viszonyának elhidegülésére. A 2000-es 
évek elején kormány- és azzal együtt nézetváltásra volt szükség ahhoz, hogy Horvátor-
szágban az Európa-párti gondolkodás váljon a külpolitika prioritásává. Az Ivica Račan, Ivo 
Sanader és Jadranka Kosor kormányfőknek a csatlakozás melletti egyöntetű állásfoglalása 
felmelegítette a viszonyt az EU-val, és ismét beindították a bővítési folyamatot. A horvátok 
azt hitték, hogy Romániával és Bulgáriával egy időben lehetnek az Unió tagjai, hiszen 
gazdasági mutatóik kedvezőbbek voltak, mint az említett két országé. Mivel reményeik 
nem valósultak meg, a reformok bevezetését illetően a kezdeti hév néhány év után alább-
hagyott, és az Unió hezitálása, problémái mellett ez is komoly tényezőként jelent meg 
az ország csatlakozásának elhúzódásában. A későbbi tárgyalási szakaszok és a screening 
sikerei mellett az Olaszországgal és főként Szlovéniával fennállt határ- és tengerjogi vitá-
inak rendezését várta el az Unió Horvátországtól a felvétele érdekében.

Horvátországnak az Európai Unióba integrálása földrajzi, kulturális, biztonsági- és 
geopolitikai indokkal történik, a gazdasági tényező ebben az esetben nem elsődleges az 
Unió számára. A csatlakozást megelőző referendum kampányában az ország vezetésé-
nek kommunikációja a horvátok Európához való erőteljes kulturális, történelmi és val-
lási kötődésére helyezte a hangsúlyt, s azt hangoztatta, hogy a csatlakozással Horvátor-
szág végére ért annak az útnak, amely a Balkántól (Jugoszláviától) való elszakadását és 
az Európába (Unióba) való visszatérését jelenti. Biztonságpolitikai szempontból is sokat 
nyer az integrációval, védettebbé válik, a közösség tagjaként pedig a nemzetközi poron-
don is jobban tudja az érdekeit érvényesíteni. Az uniós tagság – az 1992. évi, szimboli-
kusnak számító elismertség helyett – a horvát államiság tényleges elismerését is jelenti.

Horvátországnak az Európai Unió felé vezető, elhúzódó, akadályokkal terhes útja a 
függetlenség kikiáltásával és az annak megvédése érdekében vívott hosszú háborúval 
kezdődött, majd az azt követő újjáépítéssel, a rendszerváltással és a nemzetépítés fel-
adatával folytatódott. Mindez a háború örökségével, a háborús bűnökkel és bűnösök-
kel, valamint a menekültek visszatérésének problematikájával volt terhelt. De a kitartás 
végül meghozta az állam nemzetközi elismertségét, és eljuttatta az országot az Unió 
kapujába. A horvát csatlakozás – minden korábbi félelem ellenére – nem hoz létre újabb 
törésvonalat a Balkánon; ellenkezőleg: hídszerepet tölthet be a régió és az EU között. 
Modellként szolgálhat a térségben, bebizonyítva, hogy a Nyugat-Balkán országai szá-
mára realitás az európai perspektíva, s a térség stabilizálásában mennyire fontos szere-
pet játszhat az európai integráció.

Nagy Milada
* Patten, Christopher: Western Balkans Democracy Forum, Thesszaloniki, 2002. április 11.


