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Összefoglaló 
Az Európai Parlamentben az Európa jövőjéről folytatott viták egyedülálló lehetőséget kínáltak az 
állam- és kormányfők számára, hogy kifejtsék véleményüket az EU-27 jövőbeli irányáról. Ez a 
gyakorlat egyfelől azt mutatta, hogy a felszólalók különbözően értékelik azt a kérdést, hogy mely 
szakpolitikai területek vitathatatlan fontosságúak, másrészt pedig azt, hogy számos kérdésben 
hasonló nézeteket vallanak. Azzal a feltevéssel valamennyi felszólaló egyetértett, hogy az uniós 
tagság hozzáadott értékkel bír az abból eredő gazdasági, illetve biztonsági előnyök miatt. A 
felszólalók mindegyike úgy vélte, hogy a 21. század kihívásait a tagállamok önállóan – méretüktől 
és gazdasági jólétüktől függetlenül – nem tudják megoldani. E vonatkozásban minden felszólaló 
hangsúlyozta, hogy az EU egységességére van szükség, hivatkozva azokra az uniós értékekre is, 
amelyeket meg kell őrizni, míg az ilyen értékek eredetével kapcsolatban különböző forrásokat 
említenek.  

Az EU hozzáadott értékének elismerésére irányuló szándék kapcsán néhány felszólaló hangsúlyozta, 
hogy meg kell erősíteni a kapcsolatot az uniós apparátus és az európai polgárok között. Néhány 
felszólaló szeretné, ha a polgárok jobban részt vennének az uniós döntéshozatali folyamatban, 
mások szerint az EU által elért eredményekről való tájékoztatásuk javítására van szükség. A viták 
során nem mutatkozott jelentős akarat a Szerződés reformjai tekintetében, ezért a javulásnak a 
jelenlegi jogi felépítésen kell alapulnia. A politikai szükségletek azonosítása során a felszólalók 
főként a migrációt, az éghajlatváltozást és a biztonságot jelölték meg a három fő prioritási 
területnek. Itt azonban, mint más szakpolitikákban is, a felszólalók eltérő véleményen voltak az EU 
részvételének mértékét illetően. További vitás kérdés marad az, hogy elhagyják-e az egyhangúság 
elvét, és ha igen, mely területeken. Az elemzés azt is kimutatta, hogy néha a témák kiválasztása (pl. 
a munkanélküliség) nem csupán a felszólaló konkrét politikai hovatartozásától, hanem az általános 
nemzetközi eseményektől (pl. az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi vita) vagy az uniós 
napirenden lévő kérdésektől (pl. csúcsjelöltek) is függött. A viták fórumot is biztosítottak az állam- 
és kormányfők számára, hogy előterjeszthessék saját javaslataikat. A felszólalók új – bár 
potenciálisan egymásnak ellentmondó – ötletei a szakpolitikai területekre, valamint a szélesebb 
értelemben vett intézményi kérdésekre vonatkoztak.  

Ami az e dokumentumban tárgyalt kulcsfontosságú szakpolitikai területeket illeti, a GMU területén 
továbbra is eltérések vannak a kockázatcsökkentési megközelítések (azaz a kiegyensúlyozott 
költségvetés és az egészséges bankrendszer) és a tagállamok közötti szolidaritás szükségességét 
hangsúlyozó álláspontok között. A migráció egyhangúlag olyan területnek bizonyul, ahol közös 
uniós stratégiára van szükség, bár továbbra is különbségek vannak a közös európai menekültügyi 
rendszer (KEMR) reformja, valamint a szolidaritást vagy a rugalmasságot hangsúlyozó álláspontok 
kettőssége között. Ami a szociális dimenziót illeti, a témát érintő felszólalók többsége támogatta a 
szociális jogok európai pillérét. Míg a legtöbben úgy vélik, hogy a szociális és jóléti politikákat uniós 
szinten előnyben kell részesíteni, néhányan uniós minimálbér vagy munkanélküliségi biztosítás 
bevezetését javasolták. A kereskedelmet illetően, a témával foglalkozó felszólalók többsége 
kiemelte, hogy el kell kerülni a protekcionizmust vagy a nacionalista megközelítéseket, ugyanakkor 
jobban meg kell védeni az EU stratégiai érdekeit és fenn kell tartani a szociális és környezetvédelmi 
normákat. A többéves pénzügyi keret kapcsán azok körében, akik az uniós költségvetés méretét 
érintették, meglehetősen egyensúlyban voltak a költségvetés csökkentésére, bővítésére vagy 
általában véve az uniós igényekkel való összhangba hozására vonatkozó javaslatok. Itt ismét 
megoszlott a felszólalók véleménye abban a kérdésben, hogy a kiadások változatlanul maradjanak-
e a strukturális és kohéziós politikák területén. A biztonság és a védelem területén a felszólalók 
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magas fokú konvergenciát mutattak a biztonság és a védelem szükségessége terén, az EU-t érintő 
külső fenyegetések miatt. Bár a transzatlanti kapcsolat és a multilateralizmus továbbra is jelentős 
tényezők, a vezetők többsége az állandó strukturált együttműködés (PESCO) és az Európai Védelmi 
Alap fontosságát is kiemelte. A biztonság és védelem intézményi vonatkozásai azonban továbbra is 
vitatottak. A vezetők éghajlatváltozással és energiával kapcsolatos álláspontjai e kihívások nemzetek 
feletti jellegéről tanúskodtak. A szén-dioxid-kibocsátás csökkentését és a szénsemleges gazdaság 
2050-ig történő megvalósítását a megújuló energia előmozdításának, az ellátás diverzifikálásának 
és az energiahatékonyság fokozásának szükségességével együtt vitatták meg. Ami az intézményi 
vonatkozásokat illeti, a felszólalók prioritásként jelölték meg a polgárok nagyobb mértékű 
bevonásának szükségességét. A „több” vagy „kevesebb” Európáról szóló álláspontok vegyesek 
voltak.   
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1. Bevezetés 
Miután az Egyesült Királyság úgy határozott, hogy kilép az EU-ból, az Európai Parlament elnöke, 
Antonio Tajani bejelentette, hogy a 2019. májusi európai választásokig tartó másfél év során a 
plenáris üléseken Európa jövőjével kapcsolatos vitasorozatot kíván folytatni. Az elnök felkérte az 
állam-, illetve kormányfőket, valamint más vezető európai személyiségeket, hogy a 2018 elején 
kezdődő demokratikus és nyílt fórumon fejtsék ki elképzeléseiket. Ez a folyamat példa nélküli volt a 
Parlament intézményi életében, és egy olyan pillanatban indult, amikor valamennyi hozzászólás és 
ötlet hasznos volt az európai projekt stabilitásának és egyértelműségének helyreállításához. 
Az Európa jövőjéről szóló vitákon az uniós állam- és kormányfők többsége részt vett. Mintegy 20 
állam-, illetve kormányfő fogadta el a meghívást (1. ábra), és mondott beszédet (2. ábra), amelyet a 
képviselők részvételével zajló vita követett a Parlament plenáris ülésein. Az eredetileg 2018-ra 
tervezett viták a legutóbbi, 2019. áprilisi plenáris ülésig folytatódtak. Értékes lehetőséget kínálnak 
az EU jövőjéről való gondolkodásra, valamint arra, hogy felhívják a polgárok és a politikusok 
figyelmét mind a 2019. május 9-i, nagyszebeni csúcsra (Románia), mind az ugyanebben a hónapban 
tartandó európai parlamenti választásokra. 

1. ábra – Az Európa jövőjéről az Európai Parlamentben tartott viták résztvevői (2018–2019) 

 
Forrás: EPRS. 

2. ábra – Azon tagállamok, amelyek vezetői részt vettek az Európa jövőjéről az Európai 
Parlamentben tartott vitákon (2018–2019) 

 
Forrás: EPRS. 
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2. Tendenciák, hasonlóságok és különbségek az Európa 
jövőjéről szóló vitákban 

Az Európa jövőjéről folytatott európai parlamenti viták során számos témával foglalkoztak, és 
számos elképzelést ismertettek. Valamennyi felszólaló beszéde egy központi témára épült, tükrözve 
a különböző nemzeti érdekeket, a jólét fokát vagy a politikai hovatartozást. Ez az elemzés a beszédek 
közötti főbb hasonlóságokat és különbségeket mutatja be, és azonosítja azokat az alapvető 
üzeneteket, amelyekről mindannyian egyetértettek. 

Az Európa jövőjéről folytatott viták során felszólaló 20 európai állam- és kormányfő1 beszédének 
vizsgálata során számos konvergencia, tendencia és különbség állapítható meg. A következő 
áttekintés azon közös üzenetek felvázolásával indul, amelyekről valamennyi felszólaló egyetértett, 
majd rátér az EU előtt álló főbb kihívásokról alkotott véleményük elemzésére. Rávilágít a 
hangsúlybeli különbségekre a szakpolitikai kérdések megválasztását illetően, megvizsgálva a 
konkrét kérdésekre való hivatkozások gyakoriságát és azt, hogy milyen szintű figyelmet fordítanak 
az egyes szakpolitikai kérdésekre. Példák szemléltetik, hogy miért említettek meg bizonyos 
kérdéseket egyes felszólalók többször, mint mások. A szakasz végén felsorolásra kerül az állam- és 
kormányfők által az Európa jövőjéről folytatott viták során tett valamennyi új javaslat.  

2.1. Közös üzenetek 
Miközben az EU állam-, illetve kormányfői beszédeikben gyakran különböző elemekre fókuszáltak 
vagy különböző szakpolitikai területeket hangsúlyoztak, az alábbi elemzés azokat a fő üzeneteket 
azonosítja, amelyekről az összes felszólaló alapvetően egyetértett. 

Az EU-tagsággal kapcsolatos ügyek 
Minden felszólaló kiemelte azokat az előnyöket, amelyeket országuk az európai uniós tagságnak 
köszönhetően élvez. Sokan tették ezt a kijelentést, amikor saját országuk javuló gazdasági helyzetét 
ismertették. A legtöbben azt is hangsúlyozták, hogy az EU hozzáadott értéket képvisel a biztonság, 
a szabadság, a demokrácia és a jogállamiság terén. Mark Rutte, Hollandia miniszterelnöke azzal 
érvelt, hogy „minden tagállam élvezi az egységes piac, a monetáris unió és a személyek szabad 
mozgásának előnyét”. De „ugyanilyen fontos, hogy az EU biztonságot, stabilitást és jogállamiságot 
biztosít”. Az uniós tagság számos állam- és kormányfő által említett másik előnye az Uniónak mint a 
béke őrének fontossága volt. Bár sokan történelmi perspektívából méltatták ezt a szerepet, a horvát 
miniszterelnök, André Plenkovic hangsúlyozta, hogy ez a mai napig is fontos. 

Xavier Bettel luxemburgi miniszterelnök megjegyezte, hogy „ezen, egy ország uniós tagságából 
eredő előnyöket egyszerűen magától értetődőeknek vesszük”. Egyes vezetők – például az észt 
miniszterelnök, Jüri Ratas – bizonyos felelősséget magukra vállaltak, és elismerték, hogy 
„beszélnünk kell az egységes piac és a közös valuta által nyújtott előnyökről a vállalatainknak, a 
szabad mozgásról az embereknek és az ERASMUS-ról a diákjainknak.” 

Együttes fellépés a kihívásokkal szemben  
Az állam- és kormányfők abban is egyetértettek, hogy egyetlen tagállam – legyen bármekkora is – 
sem elég nagy ahhoz, hogy egyedül foglalkozzon a 21. század kihívásaival. Portugália 
                                                             

1 A szlovén miniszterelnök, Marjan Sarec, miután elfogadta az Európai Parlament meghívását, úgy döntött, hogy nem 
vesz részt a vitában. 

https://www.total-slovenia-news.com/news/3258-todays-news-in-slovenia
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miniszterelnöke, Antonio Costa mindenkit arra hívott fel, hogy „ismerjék fel, hogy az előttünk álló fő 
kihívások egyike sem oldható meg jobban az EU-n kívül az egyes tagállamok által, függetlenül attól, 
hogy mennyire gazdag, illetve mennyire nagy a népessége.” 

Az EU egységének megőrzése 
Minden felszólaló megemlítette, hogy egységre van szükség, néhányan, például a román elnök, 
Klaus Iohannis, beszédük központi elemévé tették ezt. Mark Rutte, Hollandia miniszterelnöke 
kijelentette, hogy „az egység jelenti Európa jövőjét”. Az egységet gyakran a szolidaritással együtt is 
említették. 

Az uniós értékek védelme 
Egy másik visszatérő téma az európai értékek fontossága és védelmük szükségessége az EU-n belül 
és kívül egyaránt. Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök hangsúlyozta, hogy „eljött az ideje annak, 
hogy megvédjük azokat az értékeket, amelyek egyedivé teszik projektünket, amit az egész világ 
irigyel”. Az európai értékeket gyakran az európai identitással együtt említették. Bár Mateusz 
Morawiecki lengyel miniszterelnök úgy határozta meg az európai identitást, mint ami a 
kereszténységben gyökerezik, a legtöbben, köztük a román elnök, Klaus Iohannis, hangsúlyozták, 
hogy ez az identitás „elveken, értékeken és közös érdekeken alapul”. 

Az uniós polgárok fontos szerepe 
Valamennyi uniós állam- és kormányfő, aki felszólalt az Európai Parlamentben, hangsúlyozta az 
európai polgárok fontos szerepét. A többség szerint a polgárokkal folytatott kommunikáció javítása 
az EU előtt álló néhány kihívásra – különösen az euroszkepticizmus és a populizmus térnyerésére – 
a legfontosabb válasz (lásd az alábbi 2.2. szakaszt). E tekintetben két különálló és egymást kiegészítő 
szempont létezik. Néhány felszólaló arra összpontosított, hogy a polgárokat aktívabban be kell 
vonni az uniós folyamatokba és döntéshozatalba a polgárokkal folytatott párbeszéd és a közvetlen 
demokrácia egyéb formáinak felhasználása révén. A többi felszólaló annak szükségességét 
hangsúlyozta, hogy felhívják a polgárok figyelmét az EU előnyeire, és teljesítsék prioritásaikat. Stefan 
Löfven, Svédország miniszterelnöke azzal összegezte ezt a pontot, hogy az EU-nak „folyamatosan 
bizonyítania kell hasznosságát az emberek mindennapi életében és a jövőre vonatkozó álmaik 
megvalósításában”. Leo Varadkar, ír miniszterelnök rámutatott, hogy e két álláspont kiegészíti 
egymást, azzal érvelve, hogy „a polgároknak érezniük kell Európa előnyeit, integrálniuk kell azt és 
aktívan részt kell venniük annak továbbfejlesztésében.” 

Az EU reformja a jelenlegi Szerződés keretén belül 
Végezetül az a közös üzenet fogalmazódott meg, hogy az EU megreformálására van szükség. Bár 
egyesek bizonyos kritikával illették az EU teljesítményét, mások úgy vélték, hogy az EU előtt álló 
kihívásokkal kapcsolatban reformokra van szükség. Az uniós állam- és kormányfők által előnyben 
részesített lehetőség mindkét esetben az volt, hogy ezt a reformot a Szerződés jelenlegi keretén 
belül kell lefolytatni, mivel az elég rugalmas ahhoz, hogy a szükséges változtatások közül sokat el 
lehessen fogadni. Sokan, például a belga miniszterelnök, Charles Michel, úgy vélték, hogy a 
Szerződés módosítása jelenleg „még kontraproduktív is lenne”. Ebben az összefüggésben néhányan 
hangsúlyozták a megerősített együttműködés igénybevételének lehetőségét, míg mások 
ellenezték a többsebességű Európát. 
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1. táblázat – Az egyes állam- és kormányfők által tárgyalt témák áttekintése 
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2.2. Az Európa előtt álló főbb kihívások 
A felszólalók emlékeztettek arra, hogy az EU az utóbbi időben számos kihívással szembesült, 
nevezetesen a gazdasági és pénzügyi válsággal, a migrációs és menekültügyi válsággal, valamint az 
Egyesült Királyság Unióból való kilépésével (brexit). Majd körvonalazták a jelenlegi és az elkövetkező 
években várható fő kihívásokat (lásd a 3. ábrát). 

3. ábra – A felszólalók által említett főbb kihívások 

 

Forrás: EPRS. 

A megemlített kihívások három csoportba sorolhatók: i) szakpolitikai kihívások, ii) politikai kihívások 
és iii) nemzetközi kihívások. 

A szakpolitikai kihívásokat illetően a leggyakrabban említett területek a migráció, az 
éghajlatváltozás és a biztonság voltak. Mind a három kategóriában (lásd a fenti i), ii) és iii) pontot) 
ezek voltak a három legtöbbet említett kihívások. A digitalizáció és a gazdasági fejlődés terén más 
fontos szakpolitikai kihívások is jelentkeztek. Ami a politikai kihívásokat illeti, a többség aggodalmát 
fejezte ki az intézmények és a polgárok között kialakult növekvő távolság miatt, és úgy vélte, hogy 
az EU politikai és intézményi teljesítményének kiigazítására van szükség. Charles Michel belga 
miniszterelnök a közintézményekbe – köztük az európai intézményekbe –, valamint a hagyományos 
médiába vetett „hit alapvető válságáról” beszélt. Ezt sokan a populizmus erősödésével kapcsolták 
össze. Míg számos felszólaló szerint a populizmus jelentős fenyegetést jelent, amellyel szembe kell 
nézni, Giuseppe Conte olasz miniszterelnök lehetőségnek tekinti arra, hogy „visszafordítsuk az 
irányítók és az irányítottak közötti fokozatos szétválás folyamatát”. Peter Pellegrini, Szlovákia 
miniszterelnöke viszont azzal érvelt, hogy „az EU nem egy fiktív távoli Brüsszel. Mi vagyunk az 
Európai Unió”.  

Bár valamennyi állam- és kormányfő egyetértett abban, hogy a tagállamoknak együtt kell 
szembenézniük a kihívásokkal, az együttműködés pontos formájával kapcsolatos nézetek eltérőek 
voltak. Néhányan azzal érveltek, hogy bizonyos felelősségeket vissza kell adni a nemzetállamoknak: 
Mateusz Morawiecki, Lengyelország miniszterelnöke még a „Nemzetek Uniója 2.0” létrehozására is 
felszólított. Sokan „még több Európát” szeretnének, de csak meghatározott területeken. Emmanuel 
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Macron francia elnök nagyobb „európai szuverenitásra” és az európai szint továbbfejlesztésére 
szólított fel.  

A döntéshozatal tekintetében volt, aki az egyhangúság elvének elhagyását is kérte, például Pedro 
Sanchez spanyol miniszterelnök; mások, például Ciprus elnöke, Níkosz Anasztasziádisz 
hangsúlyozta, hogy meg kell őrizni a konszenzusos döntéshozatalt. 

Ami a nemzetközi kihívásokat illeti, a leggyakrabban említettek a régióban uralkodó instabilitás, ami 
geopolitikai instabilitásként és/vagy az EU határaihoz közeli konfliktusként került meghatározásra, 
valamint a multilaterális rend előtt álló kihívások voltak, amelyeket többnyire a transzatlanti 
kapcsolatok romlásával és az orosz agresszió súlyosbodásával írtak le. Emellett Kína – valamint 
kisebb mértékben más szereplők, például India – aktívabb és magabiztosabb szerepe is 
megemlítésre kerültek a globális színtéren a változó többoldalú renddel összefüggésben. Végül, a 
globalizációt vagy önmagában kihívásnak, vagy olyan többdimenziós hatások okozójaként 
említették, mint az európai versenyképesség elvesztése vagy a társadalmi egyenlőtlenségek 
növekedése. 

2.3. Fő témák és prioritások 
Az állam- és kormányfők által tárgyalt szakpolitikai kérdések vizsgálatakor különbséget kell tenni a 
szakpolitikai kérdések átfogó száma és az egyes témakörökre fordított figyelem között. 

A felszólaló által tárgyalt témák száma és mélysége 
Az Európai Parlamenthez intézett beszédeikben az állam- és kormányfők az 1. táblázatban szereplő 
27 kérdésből átlagosan 15-öt említettek. Az a tendencia figyelhető meg, hogy a 2018. januárban 
tartott első beszéd és a legutóbbi beszédek között átlagosan csökkent a témák száma. 

4. ábra – Témák száma felszólalónként 

 

Forrás: EPRS. 

A legtöbb kérdést felvető felszólaló Xavier Bettel luxemburgi miniszterelnök volt, aki 21 témát 
érintett, míg a legkevesebbet – nyolcat – a dán miniszterelnök, Lars Løkke Rasmussen említett. Nem 
nyújt teljes képet, ha csak az érintett kérdések teljes számát nézzük.  

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22



Viták Európa jövőjéről az Európai Parlamentben, 2018–19 
  
 

8 

5. ábra – A különböző témákra fordított beszédidő mennyisége 

 

Forrás: EPRS. 

Az említett témák száma mellett azt is figyelembe kell venni, hogy a felszólalók beszédükben 
mennyi időt fordítottak az egyes témákra. Három kategóriára (azaz kevés, közepes és sok időre) 
osztva azt az általános tendenciát figyelhetjük meg, hogy csökken az egyes kérdésekre fordított 
hangsúly az időszak elején és végén felszólalók összehasonlításakor. Ez azt jelenti, hogy a későbbi 
felszólalók nemcsak kevesebb kérdést érintettek, hanem e kérdésekre kevesebb szakpolitikai 
figyelmet is szenteltek. Az egyes felszólalókat vizsgálva különbséget lehet tenni az említett témák 
száma és az ezekre a témákra helyezett hangsúly között. Például Lars Løkke Rasmussen és Mark 
Rutte is átlagosan kevesebb kérdést említett, de az általuk felvetett témák mindegyikéről viszonylag 
hosszú ideig beszéltek. Ezzel szemben Jüri Ratas észt miniszterelnök volt az egyik olyan felszólaló, 
aki a legtöbb témát említette, de viszonylag keveset beszélt az egyes kérdésekről. Mások, mint 
például Luxemburg és Lengyelország miniszterelnöke, számos témát említettek, és ezeket hosszas 
szakpolitikai elemzésben fejtették ki. (Lásd a 4. és 5. ábrát.)  

Általános gyakoriság és a témakörökre fordított figyelem 
Az egyes témakörökhöz rendelt szakpolitikai figyelem összehasonlításakor is látható, hogy 
összefüggés van az egyes témák megemlítésének gyakorisága és a témának szentelt figyelem 
között. 

1.50

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

2.10

2.20
Át

la
go

s f
ig

ye
le

m
 1

-t
ől

 (l
eg

al
ac

so
ny

ab
b)

 3
-ig

 
(le

gm
ag

as
ab

b)



EPRS | Az Európai Parlament Kutatószolgálata 
  

 

9 

6. ábra – A témák említésének gyakorisága 

 

Forrás: EPRS. 

A felvetett szakpolitikai területek közül a migráció volt az egyetlen, amelyet valamennyi felszólaló 
megemlített. Egyéb kiemelt szakpolitikai területek voltak az éghajlat (az összes állam- és kormányfő 
90%-a), a többéves pénzügyi keret (85%) és a védelem (85%). Összehasonlításképp a kevésbé 
gyakran említett szakpolitikai területek a fejlesztési politika (20%), a közlekedés (20%), valamint az 
élelmiszer-ágazat és az egészségügy (5%) voltak. Az egyes témákra fordított átlagos figyelmet nézve 
a 7. ábra azt mutatja, hogy a migráció, a szociálpolitika, a többéves pénzügyi keret és a védelem 
voltak azok a témák, amelyek a legnagyobb figyelmet kapták. Általánosságban a közlekedés, az 
uniós választások, az energiaügy, valamint az oktatás és a kultúra kapta a legkevesebb figyelmet a 
felszólalók között. 

7. ábra – Az egyes témaköröknek szentelt idő 
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Forrás: EPRS. 

E két dimenziót vizsgálva nyilvánvaló, hogy sok esetben a számos felszólaló által felvetett témák is 
nagy figyelmet kaptak, amikor említést tettek róluk. Az olyan témák, mint a migráció, a többéves 
pénzügyi keret és a védelem magas pontszámot értek el, míg mások – például a fejlesztési politika 
és a közlekedés – mindkét tekintetben alacsonyabbak voltak. Más témák, például a szociálpolitika 
esetében azonban különbség van a gyakoriság és a hangsúly között. Míg hat felszólaló egyáltalán 
nem említette meg a szociálpolitikát, a többi felszólaló a migráció után a második legnagyobb 
hangsúlyt erre a témára helyezte. Ezzel ellentétes példa az éghajlat kérdése, amely a második 
leggyakrabban felvetett téma a migráció után, de kevesebb hangsúlyt kapott, mint nyolc másik 
felvetett téma.  

8. ábra – A témák említésének gyakorisága és súlya 

 

Forrás: EPRS. 

2.4. Lehetséges magyarázatok arra, hogy miért különbözött 
egymástól az egyes felszólalók által a különböző kérdésekre 
fordított idő 

Természetesen több oka is van annak, hogy egyes felszólalók miért hangsúlyoztak ki egy-egy 
konkrét kérdést, miközben mások alig tettek róla említést, vagy egyáltalán nem foglalkoztak vele. A 
különböző nemzeti prioritások és pártpolitikai hovatartozás megmagyarázhatja az eltérések egy 
részét. A politikai spektrum baloldalához tartozó felszólalók például beszédük nagy részét a 
szociálpolitikának szentelték. 

Azon felszólalók többsége, akik beszéltek a munkanélküliség problémájáról, olyan országokat 
képviselt, amelyekben a közelmúltban jelentősen csökkent a munkanélküliség szintje, vagy fordítva, 
ahol a munkanélküliség továbbra is nagyon magas. E tendencia alól kivétel volt a német kancellár, 
Angela Merkel, aki annak ellenére beszélt a munkanélküliségről, hogy Németország nem 
különösebben szenved e kérdés miatt. Pedro Sanchez és Giuseppe Conte – akik olyan országokat 
képviselnek, amelyek még mindig nagy arányú munkanélküliségtől szenvednek – javaslatokat 
tettek arra vonatkozóan, hogy hogyan kellene a kérdést uniós szinten kezelni. Pedro Sanchez azt 
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javasolta, hogy vezessük be az európai munkanélküliségi biztosítási rendszert, Giuseppe Conte 
pedig hangsúlyozta, hogy „az új európai parlamenti ciklusnak folytatnia kell a munkanélküliség 
elleni küzdelmet, és határozottabban kell támogatnia a növekedést”. Más különbségek 
magyarázhatók a téma időszerűségével (például ha az adott témát nem sokkal a felszólalás előtt 
vitatták meg az Európai Tanácsban vagy az Európai Parlamentben, vagy éppen zajlott a téma vitája). 
Jó példa erre a páneurópai lista kérdése. Míg az első hat felszólaló fele foglalkozott a páneurópai 
listák kérdésével, a későbbi 14 felszólaló egyáltalán nem említette a témát, mivel az lekerült a 
napirendről. Ugyanez vonatkozik a csúcsjelöltállítási eljárásra történt hivatkozásokra is. További 
példa a kereskedelem: 2018 januárjától 2018 májusáig az Európai Parlamentben folytatott vita több 
felszólalója is nagyobb figyelmet fordított a kereskedelemre, mint az azóta felszólalók többsége. Ez 
azzal magyarázható, hogy az említett időszakban az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi 
vita kritikus fázisban volt, és hogy az Európai Tanács ezen időszakban tartott ülésein általában 
foglalkoztak a kérdéssel, amíg 2018. május 17-én megállapodás nem született az uniós kormány- és 
államfők között.  

2.5. Lehetőség új javaslatok megfogalmazására 
Az Európai Parlamentben az Európa jövőjéről folytatott viták nem csak ahhoz biztosítottak fórumot, 
hogy megvitassák az Európai Unió jövőjéről alkotott különböző víziókat, hanem arra is alkalmat 
teremtettek, hogy a vezetők új ötleteket és konkrét javaslatokat vessenek fel és vitassanak meg. A 
felszólalók több mint fele élt ezzel a lehetőséggel és különböző szakpolitikai területeket illetően 
megfogalmazott új javaslatokat. Míg egyes állam-, illetve kormányfők konkrét célokat sürgettek 
egyes szakpolitikai területeken, például az éghajlatváltozás terén, mások új kölcsönös szakértői 
értékelési mechanizmusokra tettek javaslatot a jogállamiság területén, illetve a gazdasági 
konvergenciát támogató folyamat gyanánt. Bár sokan a szakpolitikai kérdésekre koncentráltak, 
néhányan olyan javaslatokat is tettek, amelyek célja az EU intézményi struktúrájának javítása volt. 
Ezek a javaslatok két, egymással ellentétes irányba mutattak: voltak olyanok, amelyek az uniós 
intézmények korszerűsítésére és a különböző szakpolitikai területeken az egyhangúság 
megszüntetésére szólítottak fel, mások azonban a tagállamok hatáskörének növelését 
szorgalmazták. 

  

https://www.consilium.europa.eu/hu/meetings/international-summit/2018/05/17/
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2. táblázat – Az egyes felszólalók által megfogalmazott konkrét javaslatok 
Felszólalók Szakpolitikai 

területek/kérdések 
Javaslatok 

António Costa Az európai szemeszter Az országok növekedési potenciáljának 
javítását segítő konvergenciamechanizmus 

Emmanuel Macron Polgári részvétel Polgári konzultáció Európa jövőjéről 
Emmanuel Macron Éghajlat Minimumérték meghatározása a szén-dioxid-

kibocsátási ár alsó küszöbértékére 
Emmanuel Macron Migráció Támogatási program a menekülteket 

befogadó és integráló helyi hatóságok számára 
Charles Michel Jogállamiság A jogállamisággal kapcsolatos szakértői 

értékelési mechanizmus 
Mark Rutte Éghajlat  Az üvegházhatású gázok kibocsátásának 55 %-

os csökkentése 2050-ig 
Mateusz Morawiecki Fejlesztéspolitika Európai Fejlesztési Alap Afrika számára 
Mateusz Morawiecki Intézményi Nemzetek Uniója 2.0: a nemzetállamok és az 

európai szintű együttműködés közötti 
egyensúly újradefiniálása  

Alékszisz Cíprasz Szociálpolitika Új szociális szerződés Európa számára 
Angela Merkel Biztonság és védelem Az Európai Biztonsági Tanács létrehozása 
Pedro Sánchez Szociálpolitika Kötelező stratégia a nemek közötti egyenlőség 

vonatkozásában 
Pedro Sánchez Szociálpolitika Európai munkanélküliségi biztosítási rendszer 
Pedro Sánchez Intézményi Az egyhangúság szabályának eltörlése a 

külügyek, az adózás, a többéves pénzügyi keret 
és a jogállamiság területén 

Juha Sipilä Mezőgazdaság Az EU-Afrika erdészeti alap 
Giuseppe Conte Intézményi Általános elszámoltathatóság az Európai 

Parlament részére a többi uniós intézmény 
vonatkozásában 

Stefan Löfven Az uniós költségvetés 
kárára elkövetett 
csalások 

Svédország csatlakozása az Európai 
Ügyészséghez 

Adatforrás: EPRS. 
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3. A kulcsfontosságú szakpolitikai területekről folytatott viták 
mérlege 

3.1. Gazdasági és monetáris unió 

Szakpolitikai fejlemények 
 

 

 

Az európai gazdasági és monetáris unió (GMU) 1992-ben indult. Magában foglalja a közös valutát és 
az Európai Központi Bank (EKB) által irányított független monetáris politikát, a költségvetési 

szabályokat, valamint a tagállamok gazdaságpolitikáinak 
koordinálására és felügyeletére szolgáló, meglehetősen laza 
keretet. A közelmúltban a GMU egységes szabálykönyvet és 
egységes felügyeleti keretet is elfogadott az euróövezeten 
belüli pénzügyi intézményekre vonatkozóan.2 A GMU 
fontos szerepet játszott az árstabilitás előmozdításában, a 
kereskedelem és a pénzügyi integráció elősegítésében, 
valamint az 

egységes piac támogatásában. A pénzügyi és 
államadósság-válságok azonban azt mutatták, hogy 
kialakítása még nem teljes. A válságokra adott európai 
válaszok többrétűek voltak. Egyrészt sor került monetáris 
és költségvetési intézkedésekre.3 Ennek másik oldalaként 
pedig megerősítették az európai gazdasági kormányzásra vonatkozó szabályozási keretet, többek 
között a költségvetési és makrogazdasági felügyelet javítása érdekében.4 

A fentiekkel párhuzamosan5 2012-ben tárgyalások kezdődtek arról, hogy hogyan lehetne többet 
tenni a pénzügyi ágazat, a költségvetési ügyek és a 
gazdaságpolitika kereteinek integrálása érdekében, 
valamint a folyamat demokratikus legitimációjának és 
elszámoltathatóságának növelése érdekében.6 Ehhez 2017 

                                                             

2  A témával kapcsolatban lásd az Európai Bizottság honlapját: Hogyan működik a gazdasági és monetáris unió?; az 
Európai Központi Bank következő internetes oldalait: The Euro at 20, Függetlenség és Egységes felügyeleti 
mechanizmus; valamint az Európai Bankhatóság honlapját: Egységes szabálykönyv. 

3  Az EKB nemkonvencionális monetáris politikai intézkedéseket hozott, sor került a tagállamok közötti kétoldalú 
kölcsönök nyújtására, valamint olyan támogatási mechanizmusok létrehozására, mint például az Európai Stabilitási 
Mechanizmus (ESM). 

4  Ezzel összefüggésben elfogadásra került nyolc új uniós rendelet és irányelv (amelyek a „hatos csomagként” és a „kettes 
csomagként” ismertek), valamint két kormányközi szerződés (a Szerződés a gazdasági és monetáris unióbeli 
stabilitásról, koordinációról és kormányzásról (SKKSZ), valamint az Euró Plusz Paktum).  

5 A „tárgyalások” kifejezés egyaránt vonatkozik a Bizottság által kezdeményezett megbeszélésekre, valamint az Európai 
Bizottság, az euróövezeti csúcstalálkozó, az eurócsoport, az Európai Központi Bank és az Európai Parlament elnökeinek 
tanácskozásaira. 

6 E folyamatban fontos mérföldkövet jelentett „A valódi, szoros gazdasági és monetáris unió tervezete” című 2012. évi 
bizottsági közlemény, az Európai Tanács elnöke által az Európai Bizottság, az eurócsoport és az EKB elnökével 

„A bankunió, és végső soron egy európai betétbiztosítási rendszer attól függ, hogy az egyes 
országokban előzőleg csökkentik-e a kockázatokat. A kettő szoros kapcsolatban áll 
egymással. Az európai szolidaritás és az egyéni felelősségvállalás mindig ugyanazon érme 
két oldalát jelentik.” 
Angela Merkel 

„Elfogadhatatlan számunkra az a 
gondolat, hogy a problémákat állandó 
költségvetési transzferekkel oldjuk meg. A 
gazdasági sokkhatásokkal szemben a 
kiegyensúlyozott költségvetés és az 
alacsony adósságráta jelent biztosítást.” 
Juha Sipilä 

„A gazdasági biztonság ugyanolyan fontos, 
mint a határbiztonság, és az Unió jóléte attól 
függ, hogy képesek vagyunk-e gondoskodni 
egy erős gazdasági és monetáris unióról.” 
Klaus Iohannis 

„Az euró alapvető ígérete az volt, hogy az 
mindannyiunk számára nagyobb jólétet 
fog eredményezni – nem pedig a jólét 
újraelosztását.” 
Mark Rutte 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union/how-economic-and-monetary-union-works_en
https://www.ecb.europa.eu/euro/html/index.hu.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/independence/html/index.hu.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.hu.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.hu.html
https://eba.europa.eu/languages/home_hu
https://www.esm.europa.eu/about-us
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-542182-Review-six-pack-two-pack-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-542182-Review-six-pack-two-pack-FINAL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:42012A0302(01)&from=EN
https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/euro-plus-pact_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0777R(01)&from=EN
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márciusában további lendületet adott az Európai Bizottság az Európa jövőjéről szóló fehér könyv 
közzétételével,7 amelyet a GMU elmélyítéséről szóló vitaanyag követett.8 A Bizottság elnöke 2017. 
szeptemberi, az Unió helyzetét értékelő beszédében további szakpolitikai kezdeményezéseket 
jelentett be a GMU irányításának megerősítése érdekében. Nem sokkal az Unió helyzetéről szóló 
beszédet követően az Európai Tanács jóváhagyta a Vezetői ütemtervet9, amely 2018. júniusi ülését 
tűzte ki határidőként a gazdasági és monetáris unió reformjával kapcsolatos konkrét döntések 
meghozatalára. Végül 2017 decemberében a Bizottság egy javaslatokat és kezdeményezéseket 
tartalmazó csomagot terjesztett elő a GMU kiteljesítésére,10 valamint 2018 májusában két újabb 
javaslatot.11  

Ezen időszak alatt az Európai Parlament számos fontos állásfoglalás elfogadásával járult hozzá a 
GMU jövőjéről szóló vitához.12 A Parlament számos ajánlás mellett hangsúlyozta, hogy 
egyszerűsíteni kell a jelenlegi keretet, és növelni kell a demokratikus elszámoltathatóságot, többek 
között annak révén, hogy erőteljesebb szerepet biztosítanak az Európai Parlament és a nemzeti 

parlamentek számára, valamint azáltal, hogy beemelik az uniós 
jogi keretbe az Európai Stabilitási Mechanizmust, valamint a 
stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződést; 
szükség van az euróövezet konvergenciájára és stabilitására 
irányuló fiskális rendszerre; szükség van az euróövezet egységes 
képviseletére a nemzetközi szervezetekben (pl. a Nemzetközi 

Valutaalapban); jobban össze kell hangolni a költségvetési politikákat; több beruházásra van 
szükség a kulcsfontosságú ágazatokban; valamint adóreformokra van szükség az adókikerülés és az 
adókijátszás megelőzése érdekében.  

A GMU jövőjéről szóló vita azonban nem korlátozódott az uniós intézményekre. Emmanuel Macron 
francia elnök 2017 szeptemberében, a Sorbonne-on tartott beszédében az európai gazdasági és 
monetáris unió reformját egy európai kezdeményezés hat dimenziójának egyikeként ismertette. 
Egy hónappal később Németország akkori pénzügyminisztere, Wolfgang Schäuble körbeküldött 
egy informális dokumentumot eurócsoportbeli kollégáinak. A dán, az észt, az ír, a lett, a litván, a 
holland, a finn és a svéd pénzügyminiszterek által 2018 márciusában közzétett álláspont-
dokumentum egy harmadik nézetet képvisel.  

A tagállami álláspontok különbözősége13 miatt az Európai Tanács szintjén nem sikerült eredményre 
jutni: ahelyett, hogy sikerült volna konkrét döntéseket hozni 2018 júniusában – ahogyan azt a 

                                                             

együttműködésben készített „Egy valódi gazdasági és monetáris unió felé” című, 2012. decemberi jelentés, valamint 
„Az európai gazdasági és monetáris unió megvalósítása” című 2015. évi jelentés, amelyet az említett négy intézmény 
elnöke készített az Európai Parlament elnökével közösen. 

7  Európai Bizottság: Fehér könyv Európa jövőjéről:Az előttünk álló út. 
8  Európai Bizottság: Vitaanyag a gazdasági és monetáris unió elmélyítéséről. 
9  Európai Tanács: Vezetői ütemterv. 
10  Lásd az Európai Bizottság „Az európai gazdasági és monetáris unió kiteljesítése felé vezető további lépések ütemterve” 

című közleményét (COM(2017)0821). 
11  A reformtámogató programot és az európai beruházásstabilizáló eszközt. 
12  Ezek többek között: állásfoglalás az euróövezet gazdaságpolitikájáról (2017/2114(INI)), a gazdasági kormányzás 

keretének felülvizsgálatáról: mérleg és főbb kérdések (2014/2145(INI)), az Európai Unió intézményi felépítésével 
kapcsolatos lehetséges fejleményekről és módosításokról (2014/2248(INI)), az Európai Unió működésének a Lisszaboni 
Szerződésben rejlő potenciál kiaknázása révén történő javításáról (2014/2249(INI)), valamint az euroövezet 
költségvetési kapacitásáról (2015/2344(INI)). 

13  Míg egyes tagállamok (köztük Franciaország) a kockázatmegosztási intézkedéseket részesítették előnyben, mások 
inkább további kockázatcsökkentési kezdeményezések mellett érveltek (Németország vezetésével). 

„A válság neoliberális kezelésének 
sikertelensége táplálja a sovinizmus 
és a jobboldali populizmus 
szörnyét.” 
Alékszisz Cíprasz 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0821&from=EN
http://www.elysee.fr/declarations/article/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique/
http://media2.corriere.it/corriere/pdf/2017/non-paper.pdf
https://www.government.se/statements/2018/03/finance-ministers-from-denmark-estonia-finland-ireland-latvia-lithuania-the-netherlands-and-sweden/
https://www.government.se/statements/2018/03/finance-ministers-from-denmark-estonia-finland-ireland-latvia-lithuania-the-netherlands-and-sweden/
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/134069.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_hu.pdf
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_hu
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_hu
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-deepening-economic-and-monetary-union_hu
https://www.consilium.europa.eu/media/21594/leaders-agenda.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0821&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0418_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0238_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0048_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0049_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0050_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608646/EPRS_BRI(2017)608646_EN.pdf
http://www.sieps.se/en/publications/2018/the-future-of-the-economic-and-monetary-union-reform-perspectives-in-france-germany-italy-and-the-netherlands/
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Vezetői ütemterv ígérte –, intenzív tárgyalások folytak 2018. június, október és december során az 
eurócsoport számos ülésén és számos euróövezeti csúcstalálkozón. Végül decemberben az EU 
vezetői körültekintően megállapodtak abban, hogy az Európai Stabilitási Mechanizmus közös 
védőhálót fog biztosítani az Egységes Szanálási Alap számára. A vezetők azon szándékukat is 
bejelentették, hogy az euróövezeti államkötvényekre vonatkozóan 2022-ig be kívánják vezetni az 
egyidejű szavazást lehetővé tevő kollektív cselekvési záradékokat, valamint hogy ezt a 
kötelezettségvállalást bele kívánják foglalni az Európai Stabilitási Mechanizmus létrehozásáról szóló 
szerződésbe. Az európai betétbiztosítási rendszert illetően azonban megjegyezték, hogy további 
technikai jellegű munkára van szükség, amelyet egy magas szintű munkacsoportnak kell elvégeznie, 
és 2019 júniusában kell jelentést tennie róla. Emellett, bár nem értettek egyet a gazdasági 
stabilizációs eszköz szükségességében, ugyanakkor nyitottabbak voltak egy „konvergenciát és 
versenyképességet szolgáló költségvetési eszköz” kialakítását, megvalósítását és időzítését illetően, 
amely része lenne az Unió költségvetésének (a 2018. november 16-i francia–német javaslat alapján). 

A parlamenti vita mérlege 
A vitában részt vevő számos állam-, illetve kormányfő 
kifejezetten megemlítette, hogy a bankunió döntő fontosságú 
célkitűzés a polgárok megtakarításainak összeurópai szintű 
védelme érdekében, és határozottan elkötelezték magukat az e 
cél elérése érdekében végzendő további munka mellett. 
Eltérnek azonban egymástól az arra vonatkozó elképzelések, 

hogy hogyan kellene ezt megvalósítani, illetve hogy mikor kellene létrehozni az európai 
betétbiztosítási rendszert. A költségvetési szempontból konzervatív tagállamok vezetői általában 
kiemelték, hogy mielőtt a betétbiztosítás és a bankszanálás támaszkodhatna a közös európai 
pénzügyi védőhálóra, meg kell tisztítani a banki mérlegeket a nemteljesítő hitelektől, mivel a cél az, 
hogy csökkentsük annak kockázatát, hogy egyáltalán használni kelljen ezt a védőhálót. 
Véleménykülönbségek állnak fenn az új euróövezeti költségvetés céljaival kapcsolatban is, amelyről 
a 2021–2027 közötti többéves pénzügyi keret keretében kell tárgyalni. Az állam-, illetve kormányfők 
nem értettek ugyan egyet a stabilizációs eszköz szükségességében (azaz abban, hogy tompítani kell 
egy esetleges gazdasági visszaesés sokkhatásait), ugyanakkor nyitottabbak voltak egy 
„konvergenciát és versenyképességet szolgáló költségvetési eszköz” kialakítását, megvalósítását és 
időzítését illetően (amelynek alapjául a 2018. november 16-i francia–német javaslat szolgál). 

A vitában eddig felszólaló valamennyi állam-, illetve kormányfő támogatja a GMU kiteljesítését, így 
Horvátország miniszterelnöke is, noha országa még nem tagja az euróövezetnek. A GMU 
megerősítése valamennyi felszólaló véleménye szerint segít megelőzni a további válságokat és 
támogatja egy összetartóbb Unió elérését. Ami az adópolitikát illeti, az állam-, illetve kormányfők 
által az Európa jövőjéről szóló vita keretében eddig kifejtett vélemények megoszlottak. A digitális 
gazdaság adóztatása például egyes országok szerint maradjon nemzeti eszköz, míg mások 
támogatják, hogy képezze az Unió saját forrását. Ezzel szemben az eddig felszólaló valamennyi uniós 
vezető támogatja a káros adózási gyakorlatokkal – különösen az adócsalással és az adókijátszással – 
szemben folytatott közös munkát, valamint a társaságiadó-alap fokozatos harmonizációja 
érdekében teendő lépéseket. 

„Meggyőződésem, hogy a bankunió 
védelmezni tudja a polgárok 
megtakarításait összeurópai 
szinten, és csökkenti az egyes 
tagállamok kitettségét.” 
Leo Varadkar 

https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2018/12/14/statement-of-the-euro-summit-14-december-2018/
https://www.esm.europa.eu/about-us
https://srb.europa.eu/en/content/single-resolution-fund
https://www.esm.europa.eu/content/what-are-single-limb-collective-action-clauses-cacs
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/european-deposit-insurance-scheme_en
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/04/eurogroup-report-to-leaders-on-emu-deepening/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/04/eurogroup-report-to-leaders-on-emu-deepening/
https://www.consilium.europa.eu/media/37011/proposal-on-the-architecture-of-a-eurozone-budget.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/37011/proposal-on-the-architecture-of-a-eurozone-budget.pdf
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Az állam-, illetve kormányfők kifejezték ugyan támogatásukat a 
gazdasági és monetáris unió (GMU) gyors kiteljesítését illetően, 
a viták azonban rávilágítottak, hogy különböző véleményen 
vannak a tekintetben, hogy az Uniónak miként kellene e célt 
elérnie. Azok, akik a kockázatcsökkentés mellett érvelnek, 
kiemelték a kiegyensúlyozott költségvetések és a nemteljesítő 
hitelektől megtisztított, jól működő bankrendszerek 

fontosságát, mivel ezek a kockázatmegosztási mechanizmusok előfeltételei, például a bankunió 
európai betétbiztosítási rendszere keretében. Mások nagyobb hangsúlyt fektettek arra, hogy 
erősíteni kell a tagállamok közötti szolidaritást, ami segít elkerülni a pénzügyi válságokat és megvédi 
a polgárok megtakarításait. Az Európai Tanács és az euróövezeti csúcstalálkozók következtetései 
tükrözik ezeket a különbségeket. Ami az adózási kérdéseket illeti, 
részben jogszabályba foglalták az állam-, illetve kormányfők arra 
vonatkozó határozott szándékát, hogy az Unió számára biztosítani 
kell olyan eszközöket, amelyekkel fel lehet venni a küzdelmet az 
adócsalással és az adókikerüléssel szemben. A vállalatok – 
különösen az adatgazdaság területén jelentős digitális jelenléttel 
rendelkező vállalatok – méltányos adóztatása azonban továbbra is 
elérhetetlen cél marad. Közös európai megközelítés hiányában számos tagállam úgy döntött, hogy 
saját digitális adókat vezet be. 

3.2. Migráció 

Szakpolitikai fejlemények 
 

 

 

2015 óta Európának a második világháború vége óta bekövetkezett legjelentősebb migrációs 
kihívással kellett szembenéznie. A menekültek és irreguláris migránsok 2015-ben csúcsosodó, 
példátlan mértékű EU-ba érkezése számos hiányosságra világított rá a menekültügy, az EU külső 
határainak védelme, valamint a migráció tekintetében. Egy 2017. decemberi beszédében Antonio 
Tajani, a Parlament elnöke a következőket mondta: „Az ide-oda kapkodás súlyos hiba lenne, amely 
eltávolítana minket a valóban eredményes megoldásoktól. Ezzel ellenkezőleg, erős európai 
stratégiára, intézkedéseink tényleges összehangolására és az eszközök és források összevonására 
van szükség.”  

Bár az EU-ban 2015 és 2016 során tapasztalt rekordmértékű migrációs áramlás 2017 végére és 2018-
ra lecsillapodott, a migrációs nyomás valószínűleg folytatódni fog, és a migrációs áramlások 
kezelése minden valószínűség szerint továbbra is jelentős kérdés lesz az EU napirendjén. Ez 
tükröződik a migrációs és menekültügyi szakpolitikák uniós finanszírozásának növekvő 
összegeiben, rugalmasságában és sokféleségében is, mind a jelenlegi és jövőbeli uniós 
költségvetéseken belül, mind azokon kívül. Az Európai Bizottság azt tekinti a jövőbeli kihívásokhoz 
alkalmazkodó, hatékony, méltányos és szilárd uniós migrációs politikának, amely magában foglalja 
egy erős és hatékony uniós menekültügyi rendszer létrehozását, csökkenti az irreguláris migráció 
kiváltó okait, életeket ment, biztosítja az Unió külső határait, és gondoskodik arról, hogy 
hatékonyabb jogi csatornák álljanak a reguláris migránsok rendelkezésére.  

„A tagállamok közötti valódi 
szolidaritás szükségessége – 
amelynek anélkül kell megvalósulnia, 
hogy az Európai Uniót különböző 
földrajzi területekre osztaná – 
tükröződik a gazdasági és monetáris 
unió kiteljesítésének kihívásában.” 
Giuseppe Conte 

„Meg kell előznünk a vállalatok általi 
adókikerülést. Biztosítanunk kell, 
hogy következetesen azokban az 
országokban fizessenek adót, ahol 
valóban működnek és ahol 
nyereségük keletkezik.” 
Peter Pellegrini 

„A jogszerű migráció pozitív hatással van gazdasági fejlődésünkre; kulcsfontosságú szerepet tölt 
be azokban az ágazatokban, ahol munkaerőhiány van, és hozzájárul földrészünk egyik 
kihívásának, a népesség elöregedésének enyhítéséhez.” 
Pedro Sánchez 

https://www.europarl.europa.eu/the-president/home/newsroom/pageContent-area/newsroom/speech-by-the-president-of-the-european-parliament-antonio-tajani-at-the-european-council-meeting-on-14-and-15-december-2017.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
http://migration.iom.int/europe?type=arrivals
http://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_-_10_trends_shaping_migration_-_web.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-fair-migration-policy_en_0.pdf


EPRS | Az Európai Parlament Kutatószolgálata 
  

 

17 

A migrációs nyomás felszínre hozta a közös európai 
menekültügyi rendszer (KEMR) hiányosságait, ami arra késztette 
az Európai Bizottságot, hogy hozzákezdjen annak reformjához. 
Csaknem három évvel két javaslatcsomag bevezetését követően, 
három akta (a kvalifikációs rendelet, a befogadási feltételekről 
szóló átdolgozott irányelv és az uniós áttelepítési keret) 
tekintetében az intézmények részleges ideiglenes 
megállapodást kötöttek, ezek azonban később nem kapták meg 
a Tanácsban a végleges támogatást. Két másik ügy (a dublini rendelet és a menekültügyi eljárásokról 
szóló rendelet) vonatkozásában sem tudott a Tanács közös álláspontot kialakítani. Az egyes 
menedékkérők kérelmeinek megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó 
szabályok (amelyet gyakran dublini rendszerként említenek) vitája a Tanácsban közel három évig a 
tagállamok közötti konzultáció szakaszában volt. A legvitatottabb kérdés a szolidaritás és a 
menedékkérőkkel kapcsolatos felelősségvállalás igazságos elosztásának elveire vonatkozó 
kompromisszum elérése. Ez arra késztette a Bizottságot, hogy javaslatot tegyen a szolidaritásra és 
az Európa felé tartó útjukon a kutatási-mentési műveletek során megmentett menekültekért és 
migránsokért történő felelősségvállalásra vonatkozó ideiglenes intézkedésekre, amelyek áthidaló 
megoldást jelentenének, amíg az új dublini rendelet és a KEMR javaslatcsomag többi része hatályba 
nem lép – ezeket azonban még nem sikerült végrehajtani. 

Mivel a migráció kérdése egyre fontosabbá válik az Unió 
napirendjén, de a kormányok nem tudnak 
kompromisszumot kialakítani az uniós migrációs politika 
belső szempontjai tekintetében, ezért a Bizottság a 
migrációs kihívások kezelése terén figyelmét egyre 

inkább a harmadik országokkal folytatott együttműködés felé fordította, az Unió határain kívül. A 
migrációs politika fejlesztési együttműködési szakpolitikákban való általános érvényesítése – 
amellyel az Európai Parlament 2017. áprilisi állásfoglalásában foglalkozott – az egyik legfontosabb 
prioritássá vált az Unió harmadik országokkal fenntartott kapcsolataiban, és az egyik legfontosabb 
eszközzé az irreguláris migráció kiváltó okainak csökkentésében. E célból az EU főként három fő 
mozgatórugóra összpontosított: partnerség a harmadik országokkal fejlesztési együttműködés és 
humanitárius segítségnyújtás révén, eredményes visszaküldési és visszafogadási politika biztosítása, 
valamint a migránscsempészés és az emberkereskedelem elleni küzdelem. Bár a fejlődési feltételek 
és a migrációs áramlások közötti kapcsolat korántsem egyértelmű, az Unió számos pénzügyi eszközt 
és projektet alakított ki, amelyek célja a kihívások kezelése a főbb migrációs útvonalak mentén, 
ideértve az irreguláris migráció kiváltó okainak kezelését, a menekültek és családjuk számára a 
hazájukhoz közelebb eső helyen a befogadási feltételek javítását, valamint a segítségnyújtást azon 
közösségek számára, amelyek a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő személyek legnagyobb részét 
fogadják be. Annak érdekében, hogy növelje az irreguláris migránsok visszaküldési arányát, az EU 
arra összpontosított, hogy javítsa a visszaküldéssel kapcsolatos saját kapacitásait, visszafogadási, 
illetve gyakorlati megállapodásokat kössön (jelenleg 23 ilyen megállapodás van hatályban), 
valamint hogy párbeszédet és partnerséget alakítson ki a kulcsfontosságú származási és 
tranzitországokkal, többek között Líbiával és Törökországgal. 

A menekültek és irreguláris migránsok példátlan mértékű EU-
ba érkezése számos hiányosságra világított rá az EU külső 
határainak védelme tekintetében. E hiányosságok kihatottak a 
schengeni szabályok működésére, és ahhoz vezettek, hogy 
számos tagállamban újból határellenőrzéseket vezettek be. E 

„Feltétlenül szükség van a közös 
európai menekültügyi rendszer és a 
dublini rendeletek haladéktalan 
felülvizsgálatára, hogy igazságosabb 
legyen a migránsokért és a 
menekültekért vállalt felelősség 
tagállamok közötti elosztása.” 
Níkosz Anasztasziádesz 

„Az irreguláris migráció csökkentésének 
kulcsa a harmadik országokkal folytatott 
együttműködés.” 
Jüri Ratas 

„A migrációs mozgások az emberiség 
történelmének szerves részét 
alkotják. Nem félnünk kell tőlük. Meg 
kell értenünk őket. 
Charles Michel 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factsheet_the_common_european_asylum_system_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_hu.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160504/the_reform_of_the_dublin_system_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20181204_com-2018-798-communication_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0124_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/630351/EPRS_BRI(2019)630351_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/630351/EPRS_BRI(2019)630351_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620219/EPRS_BRI(2018)620219_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620219/EPRS_BRI(2018)620219_EN.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_a_more_effective_return_policy_in_the_european_union_-_a_renewed_action_plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20190306_managing-migration-factsheet-step-change-migration-management-border-security-timeline_hu.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_external_aspects_eam_towards_new_migration_ompact_en.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/37401/meeting-joint-au-eu-un-taskforce-address-migrant-situation-libya_en
https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
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kihívásokra válaszként a Bizottság az Unió külső határainak megerősítését célzó, átfogóbb 
reformfolyamatba kezdett, megerősítve a kapcsolatokat a határellenőrzések és a biztonság között. 
Az EU külső határainak védelmét célzó intézkedések egyrészről az uniós határigazgatási szabályok 
megerősítésére és a megfelelő uniós ügynökségek, például az Európai Határ- és Partvédelmi 
Ügynökség megbízatásának megerősítésére és magasabb szintre emelésére összpontosítottak. 
Másrészt az Unió információs rendszereinek számos főbb hiányosságával kapcsolatban 
erőfeszítésekre került sor e rendszerek és a biztonsági technológiák, a bűnügyi nyilvántartások, 
valamint a határigazgatás és a migrációkezelés (Schengeni Információs Rendszer, Vízuminformációs 
Rendszer) javítása, új rendszerek (Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer, 
határregisztrációs rendszer) kialakítása, valamint ezek kölcsönös átjárhatóságának javítása 
érdekében. Az Unió elkötelezte magát továbbá amellett, hogy tagállami és uniós szinten 
fokozatosan létrehozza és bevezeti az európai integrált határigazgatást, amely várhatóan korlátozni 
fogja az irreguláris migránsok áramlását, és ezáltal csökkenti a szervezett bűnözés és a terrorista 
támadások kockázatát. 

A migráció nem csak kihívást, hanem lehetőséget is jelent az Európai Unió számára. Tekintettel a 
jövőbeli kihívásokra – amelyek magukban foglalják a 
népesség elöregedését és azt, hogy a gazdaság egyre 
nagyobb mértékben függ a magas szintű képzettséget 
igénylő munkahelyektől –, a migráció fontos eszköz lesz az 
uniós országok jóléti rendszerei fenntarthatóságának 
javítását illetően, valamint az uniós gazdaság fenntartható 

növekedésének biztosításához. Ezért a Bizottság a 2009 óta érvényben levő rendszer felülvizsgálatát 
javasolta, azzal a céllal, hogy az rugalmasabb befogadási feltételeket, jobb befogadási eljárásokat és 
kibővített jogokat biztosítson a magas szintű képzettséggel rendelkező munkavállalók számára. A 
Parlament és a Tanács elfogadta az üggyel kapcsolatos álláspontját, de a tárgyalások elakadtak. 
Annak ellenére, hogy a Parlament erőfeszítéseket tett ezek folytatására – feltéve, hogy bizonyos 
területeken sikerül változásokat elérni a jelenlegi rendszerhez képest –, hónapokon keresztül nem 
történt előrelépés. A Bizottság szerint a migránsok vonzása nem elegendő, ezt olyan 
intézkedéseknek kell kísérniük, amelyek elősegítik a befogadó társadalmakba való tényleges 
beilleszkedésüket. E célból a Bizottság cselekvési tervet fogadott el és finanszírozást biztosít az uniós 
országok támogatására a harmadik országbeli állampolgárok, köztük a menedékkérők és a 
menekültek gazdasági, társadalmi és kulturális potenciáljának kiaknázásához. 

A Bizottság erőfeszítésekre szólított fel a tekintetben is, hogy bővítsék a humanitárius céllal 
Európába irányuló legális migráció lehetőségeit. A cél annak bemutatása, hogy léteznek alternatívák 
az irreguláris migráció helyett. A nemzetközi védelemre szoruló legkiszolgáltatottabb személyek 
támogatása érdekében, valamint hogy segítsen nekik biztonságos lehetőséget találni az Európába 
jutáshoz, a Bizottság a tagállamokkal együtt több áttelepítési mechanizmust hozott létre, például a 
szükséghelyzeti programot, amely 2017-ig működött, valamint a jelenlegi rendszert, amely 2019 
októberében veszíti hatályát. Ugyanakkor még nem történt meg valamennyi vállalás teljesítése, és 
a Tanács továbbra is blokkolja az Unió egészére vonatkozó áttelepítési keret létrehozására irányuló 
javaslatot. 

„A kaotikus migráció hatással van az egész 
társadalom menekültek befogadása 
tekintetében megnyilvánuló bizalmára – 
de a leginkább negatívan magukat a 
menekülteket érinti.” 
Stefan Löfven 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599341
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599298
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32017R2226
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_annex-6-progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/legal-migration-eu_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/financing/eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1537433307192&uri=CELEX:52018DC0635
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1537433307192&uri=CELEX:52018DC0635
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11130-2015-INIT/hu/pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_recommendation_on_enhancing_legal_pathways_for_persons_in_need_of_international_protection_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52016PC0468
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A parlamenti vita mérlege 
A Parlamentben az Európa jövőjével kapcsolatos 
vitasorozatban felszólaló valamennyi állam-, illetve kormányfő 
foglalkozott a migráció kérdésével, és egyetértettek abban, 
hogy a migráció kérdése az egyik legfőbb kihívás, amellyel az 
EU-nak szembe kell néznie. Abban is egyetértettek, hogy a 
kérdést csak uniós szinten lehet kezelni. Bár a legtöbb állam-, 
illetve kormányfő hangsúlyozta, hogy előrelépést kell elérni a közös európai menekültügyi rendszer 
(KEMR) reformját, valamint a menedékkérők EU-n belüli áthelyezésének kérdését illetően, az uniós 
vezetőknek az Európai Tanács számos egymást követő ülésén sem sikerült megállapodásra jutniuk 
a migráció belső vonatkozásai tekintetében, valamint az Unió menekültügyi politikáját illetően. 
Tizenkét felszólaló szólított fel a származási és tranzitországokkal való jobb együttműködésre, sokan 
közülük szorgalmaztak egy Afrikának szóló „Marshall-tervet”. Nyolc felszólaló hangsúlyozta az EU 
külső határainak ellenőrzését is, valamint a Frontex ezzel összefüggésben betöltött fontos szerepét. 
Ugyanakkor csak Charles Michel és Pedro Sanchez említette a jogszerű migráció pozitív 
vonatkozásait. 

A migráció területén az állam-, illetve kormányfők álláspontjai számos tekintetben nagyfokú 
közeledést mutattak az Európai Tanács a migrációs válság 2015-ös kitörése óta tett arra irányuló 
erőfeszítéseinek eredményeként, hogy alakítsanak ki egy közös és átfogó uniós stratégiát. 
Valamennyien elismerték, hogy a migráció jelentős kihívás, amelyet közösen kell kezelni, uniós 
szinten. Számos felszólaló hívott fel a származási és tranzitországokkal folytatott együttműködés 
megerősítésére is, valamint az uniós migrációs politika számára nyújtandó további támogatásokra. 
Ennek ellenére továbbra sincs megállapodás a KEMR reformjáról, holott azt számos felszólaló sürgős 
kérdésnek nevezte. Sokan hangsúlyozták azt is, hogy a 
felelősségvállalás és a szolidaritás fontos közös érték. Lars Løkke 
Rasmussen és Mateusz Morawiecki ugyanakkor nagyobb 
rugalmasságot kért a migrációs kihívás tagállami megközelítéseit 
illetően. Egyedül Stefan Löfven említette meg a migráció 
magukra a migránsokra gyakorolt negatív hatását. 

3.3. Szociális dimenzió 

Szakpolitikai fejlemények 

Mi a szociális dimenzió?  
Az Európai Unió szociális dimenziójának fogalma továbbmutat az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) IX. és X. címe által szabályozott foglalkoztatás- és szociálpolitikán. A szociális 
dimenziónak a Római Szerződés óta hosszú története van. 
Míg az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 3. cikkének (3) 
bekezdése magas versenyképességű szociális piacgazdaság 
kialakítására szólít fel, az EUMSZ 9. cikke (horizontális szociális 
záradék) a kiegyensúlyozott gazdasági növekedést és a 
fenntartható fejlődést a teljes foglalkoztatással, a magas 
szintű szociális védelemmel, az egyenlőséggel, a társadalmi 
igazságosság előmozdításával, valamint a sokféleség 
tiszteletben tartásával azonos fontosságúnak tekinti.  

„Kizárólag európai szinten tudjuk 
kezelni azokat a kiváltó okokat, 
amelyek előidézték a 
társadalmainkat egyensúlyukból 
kibillentő migráció problémáját.” 
António Costa 

„Támogatjuk egy rugalmasabb – 
ugyanakkor kötelező – szolidaritási 
mechanizmus bevezetését.” 
Lars Løkke Rasmussen 

„Ez a szociális Európa szuverén Európa is. 
Ez az az alap, amelyben hiszünk. Vannak 
különbségek, de el kell kerülnünk az 
eltérések fokozását; az európai kaland 
lényege egy szorosabb unió.” 
Emmanuel Macron 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016M003&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016M003&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016E009&from=EN
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Előírja továbbá, hogy minden szakpolitikai területen vegyék figyelembe a szociális 
megfontolásokat. Mindkét cikk hatással van a vonatkozó uniós szakpolitikák és programok 
tartalmára, valamint azok kidolgozásának és végrehajtásának folyamatára is. A végrehajtás 
megvalósítható „kemény” (jogalkotás, gazdasági kormányzás) és „puha” (politikafejlesztés 
kölcsönös tanulás és iránymutatás révén) eszközökkel. A szociális dimenzió szempontjából releváns 
szakpolitikai területeken az utóbbi van túlsúlyban.  

„Új” hangsúly a szociális dimenzión?  
A szociálpolitikák szabályozásának 2004-es elakadását és a 2008-as pénzügyi és gazdasági válságra 
válaszul adott megszorító intézkedéseket követően a Juncker-Bizottság prioritásai között szerepelt 

a gazdasági és monetáris unió elmélyítése és a szociális 
dimenzió erősítése. Az Öt elnök jelentése (2015. június 22.) – 
a méltányos és kiegyensúlyozott növekedéshez, tisztességes 
munkahelyekhez és munkavédelemhez történő hozzájárulás 
eszközeként – célul tűzte Európa számára az „AAA” minősítés 
megszerzését szociális téren, aktualizálva ezzel az uniós 
munkaerőpiacok és a jóléti államok jogszabályi kereteit, 
valamint az EU szociális dimenziójának jövőjével kapcsolatos 
széles körű vitafolyamatot irányzott elő, amely a szociális 

dimenzióról szóló vitadokumentummal vette kezdetét. Ebben három forgatókönyvet vetett fel: i. 
kizárólagos figyelem fordítása a munkavállalók szabad mozgására; ii. lényegében egy 
többsebességű Európa fejlesztése; és iii. a gazdasági és monetáris unió tényleges elmélyítése az EU 
27 tagállamában. A globalizáció előnyünkre fordításáról szóló vitaanyag kiemelte továbbá a 
gazdasági és szociális politikák közötti szoros kapcsolatokat, végül pedig az Európai Unió 
pénzügyeinek jövőjéről szóló vitaanyag bemutatta, hogy az EU szociális dimenziója milyen 
mértékben részesíthető pénzügyi támogatásban. 

Fontos lépések  
Az újonnan felmerülő kihívásokra és kockázatokra, így a fiatalok munkanélküliségére, valamint az 
atipikus és nem szabványos munkavégzés terjedésére válaszul a Bizottság 2017. márciusban egy 
holisztikus referenciakeretet, a szociális jogok európai pillérét („szociális pillér”) javasolta az uniós 
munkaerőpiacok és jóléti államok aktualizálása céljából. A már meglévő szociális vívmányokra 
építve a szociális pillérhez tartozó 20 elv és jog messze túlmutat a szociális politika szigorú keretein, 
és foglalkozik az esélyegyenlőség, a munkaerőpiachoz való hozzáférés, a tisztességes 
munkafeltételek, a szociális védelem és a társadalmi befogadás kérdésével. A Bizottság, a Parlament 
és a Tanács által közösen meghirdetett szociális pillér mutatja a három intézmény elkötelezettségét. 

A tagállamok feladata, hogy a szociális partnerekkel 
együttműködve végrehajtsák a szociális pillér elveit. Az EU 
támogatja ezeket az erőfeszítéseket, miközben igénybe veszi 
a rendelkezésre álló uniós szakpolitikai eszközöket – a 
jogalkotást, iránymutatást, kormányzást és finanszírozást. A 
jogalkotás és iránymutatás tekintetében az Európai Parlament 
a munka világa, a 
szociális védelem és az 

oktatáshoz való hozzáférés korszerűsítésére irányuló új 
intézkedésekre szólított fel. Előrelépés történt a szociális 
pillér uniós és tagállami szintű jogalkotási és nem jogalkotási 
intézkedések bevezetése, így a szociális párbeszéd minden 

„Európa azonban nem korlátozódik a 
közös piacra. Jacques Delors 
szófordulatával élve, az ember nem szeret 
bele a közös piacba. Ezzel párhuzamosan 
dolgoznunk kell egy olyan európai szociális 
modell kialakításán, amely a 
tagállamokban előmozdítja a felfelé 
irányuló szociális konvergenciát.” 
Xavier Bettel 

„Európában ma nem kevesebb 
szolidaritásra és több határra van 
szükségünk, hanem szociális kohézióra 
és a népeink gyarapodására vonatkozó 
új társadalmi szerződésre. ... A szociális 
jogok jogilag kötelező erejű európai 
pillérére.” 
Alékszisz Cíprasz 

„Vívmányaink egyike a szociális 
modellünk, amelyet – a szociális 
partnerekkel folytatott párbeszéd 
előmozdítása és a társadalmi kohézió 
figyelembe vétele mellett – tovább kell 
javítanunk.” 
Andrej Plenković 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2017)614579
https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-social-dimension-europe_hu
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_hu
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_hu
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_hu
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1458294283747&uri=CELEX:52016SC0050
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_hu.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0010_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0010_HU.html
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=hu&pubId=8207&type=2&furtherPubs=no
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=hu&pubId=8207&type=2&furtherPubs=no
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=89&newsId=2562
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szinten történő javítása révén történő végrehajtása terén. A 
kormányzás szociális szempontjainak a tartalom 
tekintetében történő megerősítése érdekében a 2018. és 
2019. évi európai szemeszter a szociális pillért kísérő 
szociális eredménytáblát használta fel. Az Európai 
Parlament 2017-ben az országspecifikus ajánlások 
kidolgozása során megismételte a „szociális 
egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás” bevezetésének 
gondolatát. A gazdasági és monetáris unió elmélyítése 
során továbbra is foglalkozni kell a szemeszter folyamatának szociális aspektusait erősítő 
kérdésekkel, így a demokratikus ellenőrzés fontosságával is. Végül az Európai Bizottság 2019. 
áprilisban vitát indított arról, hogy – az uniós hatáskör, így a Parlament korlátozott mozgásterének 
kiszélesítése érdekében – a Tanács a szociálpolitika egyes területein térjen át az egyhangúságról a 
minősített többségi szavazásra. Az uniós finanszírozással kapcsolatban a 2020 utáni többéves 
pénzügyi keretről és annak eredményeiről szóló vita nagy hatású lesz. A Parlament számos javaslatot 
tett az új prioritások pénzügyi támogatásának biztosítására, a kifizetési felső határok megemelésére, 
és az alapok – például a Kohéziós Alap és az ESZA+ – közötti szinergiák, valamint a kiadások és 
teljesítmény közötti kapcsolatok megerősítésére. A 2019-es „Fenntartható Európa 2030-ra” című 
vitaanyag hangsúlyozta, hogy a szociális beruházásoknak továbbra is prioritásnak kell maradniuk.  

Kilátások  
A globalizáció, a demográfiai kihívások és a digitális átalakulás óriási nyomás alá helyezte a 
munkaerőpiacokat és a jóléti államot. Az államadósság-válság és az új kelet-nyugati konfliktusok 
megjelenése nyomán a központ és a periféria között 2004 óta fokozódó konfliktusok felerősítették 
a kihívásokat. A Juncker-Bizottság válaszul arra törekedett, hogy megerősítse az EU szociális 
dimenzióját. Jelenleg számos olyan ígéretes lehetőség van, amelyek tovább erősíthetik az EU 
szociális dimenzióját. Egyesek szerint a szociális pillér új, dinamikus szakpolitikai dinamikát 
eredményezhet. Mások szerint az újraelosztásra irányuló politikák mellett nagyobb figyelmet kell 
fordítani az adózásra is, és nem csak vállalati kontextusban. Ugyanakkor még mindig vannak 
tisztázandó és kezelendő alapvető kérdések, ideértve az uniós szociális dimenzió szükségessége és 
időszerűsége tekintetében a tagállamok között elérendő megállapodást, valamint politikái 
kialakítása és végrehajtása tekintetében az EU rendelkezésére álló eszközök gondos értékelését. Az 
EU szociális dimenziójának összetettsége következtében annak megerősítéséhez olyan kormányzási 
mechanizmusokra14 van szükség, amelyek lehetővé teszik a közös problémamegoldást az egyes 
ágazatokban működő különböző szereplő számára.  

A parlamenti vita mérlege 

 

 

 

                                                             

14  M. Bevir: Governance: A very short introduction (Kormányzás – Nagyon rövid bevezető), Oxford University Press, 2013. 

„A [válság] eredménye az egyenlőtlenség, 
különösen a generációk közötti 
egyenlőtlenség – a kontinensünkön élő 
fiatalokat sújtó egyenlőtlenség – és 
természetesen a nemek közötti 
egyenlőtlenség [...]. Sürgetnünk kell a 
szociális, jogokat biztosító Európa 
létrehozását.” 
Pedro Sánchez 

„Nem feledkezhetünk meg arról az alapvető elvről, hogy a közösségünk a társadalmi 
igazságosságon alapul. ... Csak akkor beszélhetünk társadalmi fejlődésről, ha foglalkozunk a 
kirekesztés, szegénység és egyenlőtlenség problémájával. Fontos, hogy nagyra törő 
szociálpolitikával rendelkezzünk ezen egyenlőtlenségek leküzdése érdekében.” 
Mateusz Morawiecki 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social_priorities_juncker_commission_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1368_en.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0039_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0202_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0077_HU.html
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=89&newsId=9351&furtherNews=yes
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_HU.html
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_hu
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=1044&newsId=1807&furtherNews=yes
https://www.etui.org/Publications2/Books/Social-policy-in-the-European-Union-state-of-play-2018
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=7&pub_id=9136
https://www.ceps.eu/publications/what-comes-after-last-chance-commission-policy-priorities-2019-2024
https://ec.europa.eu/epsc/publications/other-publications/challenges-and-choices-europe_en
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Az állam- és kormányfők többsége elismeri, hogy a gazdasági és pénzügyi válság hosszan tartó 
negatív következményekkel jár az európai polgárok megélhetésére, és az különösen aránytalan 
hatást gyakorol a leginkább kiszolgáltatott csoport, a fiatalok tekintetében. Egyesek az európai 
szolidaritás hiányára hivatkoztak, legyen szó akár a migrációról, akár gazdasági kérdésekről, ami 
lehetetlenné tette egy méltányosabb, szociálisabb Európa megteremtését is. Néhány uniós vezető 
ennek fényében konkrét európai megoldásokat – például uniós minimálbér és uniós 
munkanélküliségi biztosítás bevezetését – javasol a népek aggályainak eloszlatása érdekében. A 
felszólaló uniós vezetők többsége kifejezte a szociális jogok 
európai pillérében megfogalmazott értékek és elvek iránti 
támogatását, néhányan pedig emlékeztettek arra, hogy az 
európai közösség lényege a társadalmi igazságosság elve. 
Számos állam- és kormányfő támogatja a szociális 
standardok felfelé irányuló konvergenciáját, és – a 
megszorító politikák és az európai társadalmak a növekvő 
egyenlőtlenségek évei után – a szociális és jóléti politikák 
előtérbe helyezésére szólított fel.  

Több állam- és kormányfő hangsúlyozta, hogy a globalizáció és a fokozódó digitalizáció nyomán 
átalakuló világban vissza kell térni az európai társadalmi 
szerződés gyökereihez, és a továbbiakban arra kell 
építkeznünk napjaink szükségleteinek kezelése céljából. 
Egyes uniós vezetők óva intettek attól, hogy túlzott 
mértékben adjunk nemzeti válaszokat az olyan kérdésekre, 
mint például a fiatalok munkanélkülisége, mivel ez további 
elidegenedéshez vezetne és a nacionalista megközelítést 

erősítené, különösen a kontinensen folyamatban levő politikai változások időszakában. Egyesek 
szerint az európai „szolidaritás válsága” kiábrándultságot ébreszt a polgárok körében, és – 
napjainkban még inkább mint bármikor korábban – ambiciózus szociálpolitikát kell képviselni a 
holnap Európájáért. 

3.4. Kereskedelem  

Szakpolitikai fejlemények 
A nemzetközi kereskedelem kiemelt témaként szerepel az 
EU napirendjén. Az új szabadkereskedelmi megállapodások 
tárgyában – különösen az Egyesült Államokkal és Kanadával 
– folytatott tárgyalások heves vitákat váltottak ki a civil 
társadalomban. A 
Bizottság ezekre a 
fejleményekre válaszul 
2015-ben új uniós 
stratégiát mutatott be 

„A mindenki számára előnyös kereskedelem ” címmel. Emellett 
2017-ben a globalizáció előnyünkre fordításáról szóló 
vitaanyagot is bemutatott. Ezek eredményeként az EU 
kereskedelempolitikája – mind a kereskedelmi megállapodások, 
mind pedig a jogalkotási eszközök terén – tudatosan még 
inkább értékalapú, inkluzív és progresszív megközelítés irányába fordult.  

„Az e prioritásokhoz kapcsolódó európai 
késztetések – például az európai 
munkanélküliségi biztosítás és hasonló 
bátor fordulatok – nemcsak a 
munkahelyek hiánya, hanem a 
nacionalizmus felé való elmozdulás 
legjobb ellenszerei is.” 
Giuseppe Conte 

„Küzdenünk kell a növekvő társadalmi 
egyenlőtlenségek ellen, és fokoznunk kell a 
vagyon újraelosztásának hatékonyságát. 
Az európai minimálbér bevezetése a 
társadalmi szolidaritás megteremtésének 
egyik módja lenne.” 
Peter Pellegrini 

„Mindazonáltal igen káros, ha a főbb 
szereplők továbbra is kereskedelmi falakat 
építenek. Mindent meg kell tennünk az 
ilyen falak megelőzése vagy lebontása 
érdekében. A kár végzetes lenne, különösen 
a kisebb országok számára. Tiszteletben 
kell tartanunk és be kell tartanunk a 
kereskedelemre vonatkozó közös 
szabályokat.” 
Juha Sipilä 

„Nem a protekcionizmus a válasz a 
tisztességtelen versenyre. Nem szabad 
bezárni a piacainkat, és nem válhatunk 
hasonlóvá Kínához. Az együttes 
politikai és gazdasági erőnket kellene 
használnunk inkább, hogy saját 
feltételeink szerint harcoljuk ki a 
tisztességes kereskedelmet.” 
Krišjānis Kariņš 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1513604470086&uri=CELEX:52017DC0240
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Kereskedelmi megállapodások 
Az EU „A mindenki számára előnyös kereskedelem” elnevezésű stratégia közzététele óta több (új 
vagy aktualizált) szabadkereskedelmi megállapodásra irányuló 
tárgyalást folytatott kereskedelmi partnereivel világszerte 
(Kanada, Japán, Szingapúr, Vietnám, Mexikó, Chile, Ausztrália és 
Új-Zéland). Az EU és Kanada közötti átfogó gazdasági és 
kereskedelmi megállapodás 2017. szeptemberben történő 
ideiglenes hatálybalépése, valamint az EU és Japán közötti 
gazdasági partnerségi megállapodás 2019. februárban történő 
hatálybalépése jelenti az EU legnagyobb eredményét az elmúlt 
években folytatott kereskedelmi tárgyalások terén. Az EU és 
Japán közötti gazdasági partnerségi megállapodás alkotja a 

világ legnagyobb, 600 
millió lakossal rendelkező kereskedelmi övezetét, amely a 
globális bruttó hazai termék egyharmadát állítja elő. A 
Szingapúrral kötött szabadkereskedelmi megállapodás 
tekintetében az Európai Unió Bíróságának 2017. májusban 
született véleménye alapján végül az a döntés született, hogy 
a megállapodást egy kereskedelmi és egy beruházásvédelmi 
megállapodásra bontják ketté. Az új megállapodások különös 
figyelmet fordítanak a kereskedelem befogadóbbá tételére, 
például a kis- és középvállalkozások vonatkozásában. A 

Parlament mind a tárgyalások során, mind pedig a kereskedelmi megállapodásokhoz való végső 
hozzájárulás megadásakor aktívan gyakorolta nyomonkövetési lehetőségeit.  

A Trump-kormányzattal való számos kereskedelmi konfliktust követően az Egyesült Államokkal 
folytatott kereskedelmi tárgyalások 2018-ban újra napirendre kerültek:  

• az Egyesült Államok által az EU-ból és más partnerektől származó acél- és 
alumíniumimportra kivetett vámok,  

• a személygépkocsikra és a gépjárműalkatrészekre kivetett vámok vizsgálata, és 
• a WTO Fellebbezési Testületébe történő kinevezések blokkolása az Egyesült Államok 

részéről.  

Az Egyesült Államokkal fennálló kereskedelmi feszültségek enyhítésére irányuló erőfeszítésként a 
Bizottság – a 2018. júliusban létrejött Juncker-Trump megállapodásra építve – 2019. januárban két 
tárgyalási irányelvet terjesztett a Tanács elé egy (nem mezőgazdasági jellegű) ipari termékekről 
szóló kereskedelmi megállapodás és egy megfelelőségértékelésről szóló megállapodás 
tekintetében. 

Védelmet nyújtó kereskedelempolitika 
Rövid és középtávon az EU valószínűleg a polgárok számára 
egyre nagyobb védelmet nyújtó, ugyanakkor az inkluzív és 
nyitott kereskedelmet előmozdító kereskedelempolitikát fog 
végrehajtani. Ezzel összefüggésben a közvetlen külföldi 
befektetések átvilágítására szolgáló mechanizmust 
alakítottak ki. A mechanizmus célja annak biztosítása, hogy a 
befektetések iránti nyitottság ne ássa alá az EU stratégiai 
érdekeit. A Bizottság emellett felszólította a Parlamentet és a Tanácsot, hogy még 2019 vége előtt 

„Ha azt akarjuk, hogy képesek legyünk 
cselekedni, és ha mi magunk akarjuk 
meghatározni a saját jövőnket, 
Európának egységesnek kell maradnia. 
Most még inkább, mint eddig bármikor. 
... Közvetítsünk tehát erős üzenetet a 
világ felé: Európa még inkább hisz a 
többoldalú együttműködés és a szabad 
kereskedelem erejében, mint eddig 
bármikor.” 
Mark Rutte 

„Az Egyesült Államokban, az álmok 
földjén, kevésbé szabad 
kereskedelemről álmodnak. Kevesebb 
nemzetközi kötelezettségről. A 
kereskedelem előtt álló akadályokról és 
talán még arról is, hogy felbontják a 
nemzetközi kereskedelem szabályokon 
alapuló rendszerét. Nem engedhetjük, 
hogy ez megtörténjen.” 
Lars Løkke Rasmussen 

„A szabad kereskedelem kedvező 
hatású, feltéve, hogy a felek közötti 
kapcsolat tisztességes. Szigorú szociális 
és környezetvédelmi normákon alapuló 
kölcsönösség elérésére kell 
törekednünk.” 
Charles Michel 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/japan/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/singapore/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/vietnam/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/mexico/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/australia/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/new-zealand/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3121_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181205IPR20930/parliament-endorses-landmark-eu-japan-free-trade-agreement
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)607255
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)603955
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4220_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4220_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603919/EPRS_BRI(2017)603919_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614667/EPRS_BRI(2018)614667_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614667/EPRS_BRI(2018)614667_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1605_en.htm
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fogadják el a nemzetközi közbeszerzési eszközt, amely a tagállamok ellenállása miatt jogalkotási 
patthelyzetben volt. Az eszköz célja a kínai közbeszerzési lehetőségek megnyitása olyan eljárások 
bevezetésével, amelyek révén az EU korlátozhatja a nyitott közbeszerzési piacaihoz való hozzáférést, 
amennyiben a nyitottság nem kölcsönös. Korszerűsítették továbbá a piacvédelmi eszközöket, és új 
módszert vezettek be a dömpingellenes vámok kiszámítására annak érdekében, hogy fokozott 
védelmet biztosítsanak az európai vállalatok számára az alulárazott termékek behozatalával 
szemben. 

A beruházásvédelem tekintetében az EU – a beruházó és állam közötti vitarendezési 
mechanizmusokkal kapcsolatos civil társadalmi aggályok kezelése érdekében – tevékenyen részt 
vett egy multilaterális beruházási bíróság létrehozásában is.Részben az Európai Parlament 
követeléseinek köszönhetően a beruházó és állam közötti vitarendezés ellentmondásos rendszerét 
egy állandó, átlátható és intézményesített beruházási bírósági rendszer váltotta fel. A mára még 
inkább kiteljesedő folyamat révén egy multilaterális beruházási bíróság létrehozására irányuló 
tárgyalások vannak folyamatban. 

Végezetül az EU aktívan részt vesz a Kereskedelmi 
Világszervezet (WTO) reformjában annak érdekében, hogy 
2019 végéig megoldja a vitarendezési rendszerét érintő, 
küszöbön álló patthelyzetet, megerősítse a szervezet ellenőrző 
szerepét, valamint – a jelenleg jelentős torzulásoknak kitett 
nemzetközi kereskedelemben egyenlő versenyfeltételek 
kialakítása érdekében – aktualizálja a nemzetközi kereskedelmi 
szabályokat. A Parlament határozottan támogatja a többoldalú 
kereskedelmi rendszert, valamint támogatja a WTO és – 

szükség esetén – annak vitarendezési rendszerének reformját is. 

A parlamenti vita mérlege 
 

 

 

Az eddig állást foglaló uniós vezetők körében találhatunk hasonló és eltérő véleményeket az EU 
jövőbeni kereskedelempolitikájának irányával kapcsolatban. Míg több állam- és kormányfő elismeri 
a kereskedelem liberalizációjának a gazdasági növekedés motorjaként betöltött szerepét, mások 
szerint az fenyegeti a termelők és a fogyasztók megélhetését, valamint általában az EU-n belüli 
magas szintű szociális és környezetvédelmi normák megőrzését. Az uniós vezetők többsége 
felismerte, hogy a nacionalista kereskedelempolitikák és a protekcionista intézkedések fenyegetést 
jelentenek a többoldalú kereskedelmi rendszerre nézve, és kifejezték határozott 
elkötelezettségüket annak megőrzése és védelme iránt. A Kereskedelmi Világszervezet 
működésével kapcsolatos növekvő aggodalmakra és az egyre növekvő tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokra tekintettel több uniós vezető Európa stratégiai érdekeinek fokozottabb védelmét 

A gazdaság és a kereskedelem is a 
szuverenitáshoz kapcsolódik. E 
területeken szintén egységes frontot 
kell alkossunk, és üdvözlöm az elmúlt 
néhány hónapban a gazdasági és 
kereskedelmi szuverenitás terén a 
Bizottság kezdeményezésére annak 
érdekében tett előrelépéseket, hogy 
megvédjük stratégiai ágazatainkat.” 
Emmanuel Macron 

„2004-ben a világ GDP-jének harmadát az Európai Unió GDP-je tette ki. Ma kevesebb mint a negyedét teszi ki. 
További kereskedelmi megállapodásokat kell kötnünk harmadik országokkal, mivel ilyen megállapodások 
kötése lényegében beruházás a további gazdasági növekedésbe és polgáraink jólétébe.” 
Andrej Plenković 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614610/EPRS_BRI(2017)614610_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621884
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595905/EPRS_BRI(2017)595905_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/607252/EPRS_ATA(2017)607252_EN.pdf
https://www.euractiv.com/section/trade-society/opinion/how-to-save-the-eu-s-ceta-with-canada/
https://www.euractiv.com/section/trade-society/opinion/how-to-save-the-eu-s-ceta-with-canada/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-399_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)607252
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603919/EPRS_BRI(2017)603919_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603919/EPRS_BRI(2017)603919_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0342_HU.html
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szorgalmazza. Néhányan kiemelték, hogy az EU-nak továbbra is nyitottnak kell lennie a 
kereskedelemre, de nem lehet naiv. 

Az állam- és kormányfők többsége felismerte a globális kereskedelmi színtéren bekövetkezett 
változásokat, és felszólította az EU-t, hogy globális szinten megkerülhetetlen szereplőként 
határozottan lépjen fel a nemzetközi színtéren. Egyesek hangsúlyozták, hogy – mint az már többször 
is megtörtént – a globalizáció által előidézett változások destabilizálják a status quót és félelmet és 
bizalmatlanságot keltenek az európai társadalmakban, ami a kereskedelmi megállapodások 
elutasításához vezet. A további lépések tekintetében az állam- 
és kormányfők között meglévő nézeteltérések ellenére 

azonban – az egyik 
felszólaló 

megfogalmazásában 
– Európa maga a 
tanúság arra, hogy a 

kereskedelem 
liberalizációja jólétet 
és békét teremt a 
szabad emberek között. 

3.5. A többéves pénzügyi keret 

Szakpolitikai fejlemények 
Az uniós költségvetés méretét minden évben megtárgyalják a hétéves pénzügyi tervben 
meghatározott kereteken belül, jelezve az EU hosszú távú prioritásait – ezt nevezik többéves 
pénzügyi keretnek. A jelenlegi (2014–2020-as időszakra szóló) többéves pénzügyi keret a végső 

szakaszba lépett, és már folyamatban van a 2020 utáni többéves 
pénzügyi keret előkészítése. A Bizottság által 2018. május 2-án 
előterjesztett, többéves pénzügyi keretről szóló csomag a 2021–
2027-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretre, az uniós 
költségvetés finanszírozására szolgáló saját forrásokra, valamint az 
uniós költségvetés és a jogállamiság összekapcsolására irányuló 

javaslatokat tartalmaz. Ezt a csomagot a többéves pénzügyi keret szerinti új és folytatódó kiadási 
programokra és forrásokra vonatkozó további jogalkotási javaslatok követték. 

A Bizottság javaslata: új és modern költségvetés a 27 tagállamból álló EU számára 
A Bizottság javaslata figyelembe veszi a pozsonyi és a római nyilatkozatok szerinti 
kötelezettségvállalások pénzügyi hatókörét, az Európa jövőjéről szóló vita során azonosított 
kihívásokat, valamint az Egyesült Királyság kilépésére tekintettel egy jelentős mértékű hozzájárulást 
nyújtó tagállam elvesztését. A javasolt kötelezettségvállalások 2018. évi állandó árakon számolva 
összesen 1 134 583 millió EUR-t tesznek ki a 2021 és 2027 közötti időszakban. Ez az összeg az EU-27 
bruttó nemzeti jövedelme 1,11%-ának felel meg, és a (brexittel kiigazított) EU-27 bruttó nemzeti 
jövedelme 1,16%-ának megfelelő jelenlegi többéves pénzügyi kerethez viszonyítva enyhe 
csökkenést jelent.15 

                                                             

15  A Bizottság javaslatának részletes áttekintését lásd itt: M. Parry, M. Sapala: 2021-2027 multiannual financial framework 
and new own resources: Analysis of the Commission's proposal (A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret és az új saját források: a Bizottság javaslatának elemzése), EPRS, Európai Parlament, 2018. július.  

„Európa földrajzi kapcsolataira és – a 
világ legnagyobb kereskedőjeként – 
globális egymásrautaltságára tekintettel 
létfontosságú számunkra, hogy a világ 
rendesen működjön. Mi, európaiak együtt 
mind erősebbek vagyunk, és remélem, 
hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk 
majd a világban közös érdekeink és 
értékeink védelméért.” 
Jüri Ratas 

„Csakis az EU képes olyan 
kereskedelempolitikát folytatni, amely 
segíti a globális piacok szabályozását és 
az általunk megőrizni kívánt szigorú 
szociális, környezetvédelmi és élelmiszer-
biztonsági standardokat, szabályozva 
ezzel az európai szociális modell 
fenntarthatóságát veszélyeztető 
globalizációt.” 
António Costa 

„A többéves pénzügyi keret 
általános szintjének a lehető 
legközelebb kell állnia a 
jelenlegi relatív arányhoz.” 
Juha Sipilä 

https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_hu
https://www.consilium.europa.eu/hu/european-council/president/news/20160916-bratislava-summit/
https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_hu
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
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A Bizottság szerint a javaslat kiegyensúlyozott, és a közös ambíciók megvalósításához az EU számára 
szükséges erőforrások őszinte értékelésén alapul. A javaslat több forrást irányoz elő olyan területek 
számára, mint például az egységes piac, innováció és kutatás (további 29,1% az Európai horizont 
számára), környezetvédelem és éghajlat-politika (+46%), migráció és határigazgatás (+207%), míg 
csökkentést javasol a kohéziós politika (-10%) és a közös agrárpolitika (-15%) tekintetében. A 
többéves pénzügyi keretre vonatkozó javaslat első alkalommal tartalmaz biztonságra és védelemre, 
valamint az európai monetáris unió támogatására szolgáló eszközökre szánt elkülönített 
költségvetést. A Bizottság új intézkedéseket javasol továbbá annak biztosítása érdekében, hogy a 
jövőbeli uniós kiadásokat megvédjék a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, 
általánossá vált hiányosságokkal kapcsolatos kockázatoktól. A bevételi oldalon a Bizottság a saját 
források jelenlegi rendszerének korszerűsítését, a visszatérítések fokozatos felszámolását, valamint 
az éghajlatra, környezetre és egységes piacra vonatkozó uniós politikákhoz kapcsolódó új források 
bevezetését javasolta. A Bizottság szerint ez a reform lehetőséget jelenthet arra, hogy el lehessen 
térni a tagállamok nettó egyenlegének és a „méltányos megtérülés” elavult koncepciójától. 

A Parlament tárgyalási mandátuma: megfelelő források az új kihívások 
leküzdéséhez 
A Parlament határozott álláspontot képviselt azzal kapcsolatban, hogy ambiciózus és 
eredményközpontú uniós költségvetésre van szükség, amely 
képes reagálni az előre nem látható kihívásokra és támogatni a 
közös európai eredményeket nyújtó programokat. Azon a 
véleményen van, hogy az EU hosszú távú kiadásaira és az 
bevételi rendszerére vonatkozó tervet egyetlen csomagként 
kell kezelni, és az előbbivel kapcsolatban nem érhető el semmilyen megállapodás az utóbbira 
vonatkozó megfelelő előrelépés nélkül. A Parlament úgy véli, hogy az összes meglévő 
kötelezettségvállalásra, kihívásra és új prioritásra tekintettel a Bizottság javaslata nem elégséges, és 
becslése szerint a többéves pénzügyi keret felső határát (2018-as árakon számítva) 1 324 089 millió 
EUR összegben kellene meghatározni, ami az EU bruttó nemzeti jövedelmének 1,3%-a, és 16,7%-kal 
magasabb az Európai Bizottság által javasolt összegnél. A Parlament különösen ellenezi a közös 
agrárpolitikát és a kohéziós politikát érintő csökkentéseket, ugyanakkor nagyobb támogatást 
szavazott meg egyes területek és programok – többek között az egységes piac, az innováció és a 
digitális gazdaság (pl. az Európai horizont jelenlegi előirányzatának megkétszerezése) – számára. 
Támogatja továbbá a munkanélküliség elleni intézkedéseket és a fiatalok (pl. az Erasmus+ program 
számára elkülönített források megháromszorozását), a környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
fellépés (pl. a LIFE+ program számára elkülönített források megkétszerezését), valamint a migráció, 
határigazgatás, biztonság és védelem támogatását. A Parlament két új tételnek – gyermekgarancia 
(5,9 milliárd EUR) és az új energetikai átállási alap (4,8 milliárd EUR) – a többéves pénzügyi keretbe 
való felvételére tett javaslatot. Az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzések eléréséhez való uniós 
hozzájárulás mértékét – a Parlament szerint – legalább a 2021 és 2027 közötti időszakra eső 
többéves pénzügyi keret kiadásainak 25%-ában, a lehető leghamarabb pedig – de legkésőbb 2027-
ben – annak 30%-ában kell meghatározni. Ami a saját források rendszerének javasolt változtatásait 
illeti, a Parlament fontos lépésnek tekinti azokat egy ambiciózusabb reform felé, de még 
ambiciózusabb megközelítést vár el. 

„A következő többéves pénzügyi 
keretben a finanszírozás alapelvének 
az európai hozzáadott értéknek kell 
lennie.” 
Andrej Plenković 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/staff-working-document-system-own-resources-may2018_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_HU.html
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A tárgyalások további lépései 
A javaslatokat a Tanács is megvizsgálta. A miniszterek dolgoznak a „tárgyalási keret” néven ismert, 
több olyan horizontális és konkrét kérdéssel is foglalkozó dokumentumtervezet elkészítésén, 
amelyekkel a tárgyalások során foglalkozni kell és amelyek esetében a legvalószínűbb, hogy politikai 
iránymutatásra lesz szükség az EU vezetőitől. Az eddig tartott megbeszélések azonban azt mutatják, 
hogy a véleménykülönbségek több területen továbbra is jelentősek. 
Ellentétes vélemények merülnek fel például a többéves pénzügyi 
keret teljes méretével, a KAP és a kohéziós politika finanszírozásával, 
az éghajlati szempontok érvényesítésével, az európai szemeszterrel 
és a gazdasági és monetáris uniót támogató új eszközzel fennálló 
kapcsolattal, valamint az új saját forrásokról szóló javaslat legtöbb elemével kapcsolatban.  

Soha nem volt könnyű megállapodásra jutni az EU többéves pénzügyi terveiről. Ez az uniós fellépés 
szinte valamennyi területét érinti, és számos, egymással versengő prioritást, valamint a fő 
döntéshozók közötti megosztottságot kell összehangolni és áthidalni. A többéves pénzügyi keretre 

vonatkozó csomag elfogadása több, az Európai Parlament és a 
Tanács számára különböző szerepeket tulajdonító eljárásokat 
foglal magában, így például egyhangú döntéseket, valamint az 
állam- és kormányfőknek az Európai Tanácsban betöltött 
különleges szerepét. Bár a Szerződések értelmében az Európai 
Tanács „meghatározza az Unió általános politikai irányait és 
prioritásait” és „nem lát el jogalkotási feladatokat”, a korábbi 
többéves pénzügyi keretről folytatott tárgyalások tapasztalatai 
azt mutatják, hogy döntő szerepet játszik a megállapodás 

elérésében, többek között a kiadási programok számadatai és részletes szempontjai tekintetében. 
A tárgyalási folyamatot ezúttal tovább nehezít a Parlament és a Bizottság politikai viszonyainak 
egymást átfedő megváltozása is. A Bizottság és a Parlament törekedett még a 2019. május előtti 
európai parlamenti választások előtt megállapodásra jutni, e szándékuk azonban nem vált valóra, 
mivel az Európai Tanács 2018. decemberben tartott ülésén úgy határozott, hogy tanácsi szinten 
folytatja munkáját azzal a céllal, hogy csak 2019 őszén érjen el megállapodást (9. ábra). E terv 
realitása több szemponttól is függ, így például az új intézmények választások utáni létrehozásának 
folyamatától és a brexit végső időpontjától. A közeljövőben fontos döntések bejelentése várható az 
Európai Tanács 2019. június 20–21-i ülését követően. 

„Magának a költségvetésnek a 
teljes, saját forrásokat létrehozó 
átdolgozását kell célul tűzzük.” 
Emmanuel Macron 

„[A többéves pénzügyi kerettel 
összefüggésben] igen fontos a kutatás 
és fejlesztés finanszírozásának 
növelése. Fontos, hogy ez ne csupán 
néhány kiválasztott fővárosban, 
hanem Európa-szerte kiváló 
eredményekhez vezessen.” 
Krišjānis Kariņš 
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A parlamenti vita mérlege 
Három kivételével valamennyi állam- és kormányfő 
felszólalt ebben a kérdésben, és felvázolta, hogy 
szerinte mely szakpolitikai prioritások érdemesek 
finanszírozásra a következő többéves pénzügyi 
keretben. Közülük 14-en kifejezetten 
hangsúlyozták, hogy új politikákat kell kidolgozni 
(például a biztonság, az innováció és a digitális 
gazdaság területén), 11-en pedig kiemelték a 
„hagyományos” területek (közös agrárpolitika – 
KAP – és kohéziós politika) hozzájárulását, vagy 
hangsúlyozták a kettő közötti egyensúly 
szükségességét. A felszólalók fele foglalkozott az 
uniós költségvetés nagyságával. A korábbi 
meghívott felszólalók közül hárman jelezték 
kifejezetten, hogy hajlandóak nagyobb mértékben 
hozzájárulni az uniós költségvetéshez. Hárman 
kifejezetten az uniós költségvetés brexit utáni 
csökkentésére vagy relatív értelemben vett 
arányosságának fenntartására szólítottak fel. Mások 
ugyanakkor hangsúlyozták, hogy EU 
szükségleteinek és ambícióinak megfelelő 
költségvetést kell biztosítani az unió számára. Az 
állam- és kormányfők negyede – mind a korábbi 
hozzájárulók közül – foglalkozott az EU számára új 
saját források létrehozásának kérdésével. Egyedül 
Emmanuel Macron szólított fel arra, hogy a brexit 
után szüntessék meg az összes kedvezményt.  

Egyelőre nem látszik egyértelmű konvergencia a 
felszólalók következő többéves pénzügyi keretre 
vonatkozó véleménye tekintetében. A KAP és a 
kohéziós politika finanszírozásával kapcsolatban 
továbbra is ellentétesek az álláspontok. Egyes 
állam- és kormányfők határozottan elutasítják a 
megszorításokat, míg mások azok konszolidálásra 
és korszerűsítésére szólítanak fel. Sokan 
egyetértenek ugyanakkor abban, hogy több 
kezdeményezést kell finanszírozni a 
külkapcsolatok, a biztonság és védelem, valamint a 
migráció területén. Leo Varadkar, António Costa és 
Emmanuel Macron jelezték kifejezetten, hogy 
hajlandóak nagyobb mértékben hozzájárulni az 
uniós költségvetéshez. Az EU számára további saját 
források biztosítására főleg a korábbi felszólalók 
hívtak fel, azonban az utolsó 12 felszólaló nem 
említette meg ezt a kérdést. 

  

9. ábra: A 2020 utáni többéves pénzügyi keret 
tárgyalási folyamatának ütemezése 
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3.6. Biztonság és védelem 

Szakpolitikai fejlemények 
Az elmúlt években jelentős előrelépés történt az EU biztonsági és 
védelmi kezdeményezései terén. Az EU 2016. évi globális 
stratégiáját a biztonságról és védelemről szóló végrehajtási terv, 
az európai védelmi cselekvési terv, valamint a varsói közös 
nyilatkozatot követően az EU-NATO együttműködés 
megerősítésére irányuló javaslatok révén hajtották végre. Ezek az 
intézkedések szolgáltak alapul az olyan kezdeményezések megvalósításához, mint például az 
Európai Védelmi Alap, a koordinált éves védelmi felülvizsgálat és az állandó strukturált 
együttműködés, amelyek célja az uniós védelmi képességek javítása és optimalizálása. A Bizottság 
2017. júniusban az európai védelem jövőjéről szóló vitaanyagot nyújtott be, amely a globális 
stratégián alapul és hozzájárul az Európa jövőjéről szóló vitához. 

Az európai védelmi cselekvési program keretében a Bizottság 
2017-ben javasolta az Európai Védelmi Alap létrehozását, 
hogy együttműködésen alapuló kutatási projektek és a 
védelmi képességek 
közös fejlesztése számára 

– most először – nyújtott (társ)finanszírozás – többek között a 
kis- és középvállalkozások és védelmi ellátási láncok határokon 

átnyúló lehetőségeinek 
támogatása – révén 
támogassa az európai védelmi ipart. Az Európai Védelmi Alap 
célja, hogy támogassa az innovatív védelmi technológiákkal 
kapcsolatos, együttműködésen alapuló kutatást, valamint a 
tagállamok által közösen elfogadott védelmi termékek 
fejlesztését. Az EU 2018. júliusban egy európai védelmi ipari 

fejlesztési programra vonatkozó rendeletet fogadott el, amelynek célja az Európai Védelmi Alap 
finanszírozása a jelenlegi költségvetési időszak végéig. A rendelet célja, hogy a tagállamok közötti 
együttműködés támogatásával javítsa az EU védelmi iparának versenyképességét és innovációs 
képességét. Az új többéves pénzügyi keretben az alap egy rendelet alapján – amely tekintetében 
2019. februárban már részleges politikai megállapodás jött létre – megnövelt finanszírozásban fog 
részesülni.  

2017 decemberében 25 tagállam állapodott meg a PESCO elindításáról. A PESCO működése olyan, 
együttműködésen alapuló konkrét projektekre (jelenleg 34 projekt) és kötelezettségvállalásokra 
épül, amelyek célja az Unió védelmének megerősítése. A PESCO 

tagjai vállalják, hogy 
növelik a honvédelmi 
költségvetést és többet 
fektetnek be a védelmi 
célú kutatásba. A projektek 
olyan területeket fednek 

„Noha döntő lépésnek tekintjük az 
állandó strukturált együttműködést, 
jövőképünk továbbra is Európa 
katonai autonómiája, az 
eurohadsereg létrehozása.” 
Níkosz Anasztasziádesz 

„Globális törekvéseink megvalósításához 
erősebb és hatékonyabb közös kül-, 
biztonság- és védelempolitikára van 
szükségünk.” 
Andrej Plenković 

„A közös európai védelem nem hogy 
nem ellentétes a NATO-tagsággal, 
hanem hasznos kiegészítője lehet 
annak.” 
Giuseppe Conte 

„A NATO ugyanakkor továbbra is az 
európai kollektív védelem alapját fogja 
képezni, és arra kell törekedjünk, hogy 
egymást kölcsönösen erősítő kapcsolat 
alakuljon ki az EU és a NATO között.” 
Jüri Ratas 

„Elismerjük az új politikák és kihívások fontosságát, finanszírozásuk azonban nem történhet az alapvető 
szerződéspolitikának és az Európai Unió lényegének minősülő kohéziós politika rovására.” 
Mateusz Morawiecki 

„Operatív képességeinknek az 
értékeinket és nemzetközi szintű 
érdekeinket kell szolgálniuk.” 
Charles Michel 

„Csak állandó strukturált együttműködés 
révén tudjuk segíteni egymást abban, 
hogy a NATO mellett nagyobb 
felelősséget vállalhassunk a határainkon 
kialakult instabil helyzet kezelése 
érdekében, amely fenyegeti a békét és a 
biztonságot.” 
António Costa 

https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_review_web.pdf
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_review_web.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/34215/implementation-plan-security-and-defence-factsheet_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4088_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/08-eu-nato-joint-declaration/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/08-eu-nato-joint-declaration/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_hu.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623534/EPRS_BRI(2018)623534_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623534/EPRS_BRI(2018)623534_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-294_en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-european-defence-industrial-development-programme
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0476&from=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1269_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-614632-Permanent-structured-cooperation-PESCO-FINAL.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pesco_projects_8.png
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le, mint a képzés; a képességfejlesztés és a műveleti készenlét szárazföldön, tengeren és a 
levegőben; valamint az űrágazat és a kibervédelem. Ezek közül több terület is megfelel azoknak a 
kiemelt területeknek, amelyeket a képességfejlesztési terv legutóbbi változata határozott meg a 
2018. évi felülvizsgálat alapján. A biztonság és a védelem fokozására irányuló erőfeszítéseinek 
részeként az EU arra is törekszik, hogy fejlessze a katonai mobilitást többek között a PESCO és a 
NATO-val való együttműködés révén, az EU–NATO együttműködésről szóló 2018. évi együttes 
nyilatkozatban foglaltak szerint. A Bizottság a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keretben 6,5 milliárd eurós keretösszeget javasolt a katonai mobilitásra a stratégiai 
közlekedési infrastruktúra fejlesztése céljából. A katonai mobilitást az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz (CEF) révén kell megvalósítani.  

A közös biztonság- és védelempolitika (KBVP) támogatására – amelynek keretében jelenleg 16 uniós 
misszió van folyamatban – az Európai Unió Katonai Törzsén (EUKT) belül 2017-ben létrejött egy 
Katonai Tervezési és Végrehajtási Szolgálat (MPCC), amely a nem végrehajtási jellegű uniós katonai 
missziók vezetését és irányítását látja el. Ami a polgári missziókat illeti, 2018 novemberében a Tanács 
és a tagállamok elfogadtak egy új, a polgári KBVP területére vonatkozó paktumot, amelyben arról 
állapodtak meg, hogy megemelik a polgári KBVP-missziókra szánt hozzájárulást és megerősítik a 
polgári válságkezelési missziók kiküldésére szolgáló uniós kapacitásokat. Az EU kül- és 
biztonságpolitikájának jövőjét illetően a Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker az Unió helyzetéről 
szóló 2018. évi beszédében javasolta a minősített többségi szavazás alkalmazási körének 

kiterjesztését a KKBP egyes területeire, beleértve a 
szankciórendszereket, az emberi jogok előmozdítását, 
valamint a polgári közös biztonság- és védelempolitikai 
missziókkal kapcsolatos döntéseket. Ha az uniós vezetők 
megállapodnának a minősített többségi szavazásnak a 
polgári KBVP területére való kiterjesztéséről, ez nagyobb 

rugalmasságot nyújtana az EU-nak a biztonság és a védelem egyes területeihez kapcsolódó 
döntéshozatal és fellépés során. Az elkövetkező években több olyan javaslat is további egyeztetés 
tárgyát képezheti – és esetleg megvalósítható lenne –, amely növelné az Unió intézményi 
kapacitását a biztonság és a védelem területén. Ezek közé tartozik egy kifejezetten az általános 
védelemmel foglalkozó igazgatóság és a kapcsolódó biztosi pozíció, egy európai biztonsági tanács, 
valamint az Európai Parlamenten belüli jelenlegi albizottság átalakításaként egy teljes jogkörű 
biztonsági és védelmi bizottság (SEDE) létrehozásának lehetősége.  

Költségvetési szempontból a javasolt új többéves pénzügyi keretben jelentősen növekedni fog a 
biztonsági és védelmi célú uniós finanszírozás összege, és bekerül egy külön védelmi célú fejezet, 
amelynek összege a teljes javasolt költségvetés 2,1%-a, és ez fogja fedezni az Európai Védelmi Alap 
és a katonai mobilitási projektek költségeit is. Ezen túlmenően a Bizottság 2018 júniusában 
javaslatot nyújtott be egy Európai Békekeret létrehozására, amelynek célja a következő többéves 
pénzügyi keret mellett, költségvetésen kívüli eszközként az EU konfliktusmegelőzési képességének 
javítása, a béke építése és a biztonság megerősítése az egész világon. Ha sikerül megállapodni az 
Európai Békekeretről, akkor abból fogják finanszírozni az uniós védelmi tevékenységek költségeinek 
egy részét, például az Afrikai Unió békefenntartó misszióit, a saját katonai KBVP-műveletek közös 
költségeit (amelyeket jelenleg az Athéné mechanizmus fedez), valamint a partnerek katonai 
kapacitásépítését.  

„Olyan Európát érdemes építeni, amelyet 
megvédeni is érdemes. A PESCO decemberi 
elindításával – amelyhez Írország is 
örömmel csatlakozott – közösen és inkluzív 
módon kezelhetjük az új fenyegetéseket.” 
Leo Varadkar 

https://www.eda.europa.eu/what-we-do/our-current-priorities/capability-development-plan
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35410/joint-communication-european-parliament-and-council-%E2%80%93-improving-military-mobility-european_en
http://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635570/EPRS_ATA(2019)635570_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2017/06/08/military-mpcc-planning-conduct-capability/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630295
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_hu
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_hu
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/633184/EPRS_STU(2019)633184_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/43885/eu-budget-2021-2027-invests-more-and-better-external-action-security-and-defence_fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/625148/EPRS_IDA(2018)625148_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/51746/node/51746_hu
https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/athena/
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Az Európai Parlament határozottan támogatja a biztonsági és védelmi célú fejlesztéseket, és 
javasolja a Lisszaboni Szerződés vonatkozó 
rendelkezéseinek teljes körű végrehajtását egy európai 
védelmi unió megteremtése céljából. A Parlament régóta 
fennálló álláspontjaként, többek között a KBVP 
végrehajtásáról szóló 2018. évi éves állásfoglalásában is 
szorgalmazta egy, az „európai védelem átfogó stratégiai 

megközelítését” meghatározó uniós biztonsági és védelmi fehér könyv kidolgozását; azt, hogy a 
tagállamok növeljék védelmi kiadásaikat, különösen a felszerelések és a kutatás területén; a missziók 
fokozottabb pénzügyi ellenőrzését; a biztonság- és védelempolitika más uniós külső politikákkal 
való összehangolását; valamint az EU stratégiai autonómiája és a NATO tevékenységei közötti 
kiegészítő jelleg megteremtését. Ezen álláspontjait a Parlament legutóbb többek között az EU–
NATO kapcsolatokról, a katonai mobilitásról és az Európai Békekeretről szóló állásfoglalásában, 
valamint a KKBP és a KBVP végrehajtásáról szóló éves jelentéseiben hangsúlyozta. 

A parlamenti vita mérlege 
 

 

 

 

Az Európa jövőjéről szóló vitában részt vevő legtöbb állam- és kormányfő rámutatott a romló 
globális biztonsági környezetre, és hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az EU és tagállamai 
egyesülten lépjenek fel az őket érintő közös fenyegetésekkel és kihívásokkal szemben. Többen 
kiemelték a belső és külső biztonság közötti kapcsolat fontosságát a fenyegetések elleni küzdelem 
és az uniós polgárok biztonságának biztosítása terén, amely cél az EU globális stratégiájában, illetve 
a biztonságra és a védelemre vonatkozó későbbi végrehajtási tervben is tükröződik. Az állam- és 
kormányfők többsége egységesen úgy vélte, hogy a PESCO elindítása időszerű volt, ám egyikük sem 
utalt konkrét PESCO-projektekre. Több felszólaló fontos elemként beszélt a védelmi kiadásokról: 
néhányuk méltatta az Európai Védelmi Alapra irányuló kezdeményezést, és arra kérte valamennyi 
uniós tagállamot, hogy a lehető leghamarabb érjék el azon célkitűzést, hogy GDP-jük 2%-át védelmi 
célokra fordítják. Egyes felszólalók szorgalmazták, hogy az európai védelmi együttműködés 
mutasson túl a PESCO keretein, és a Lisszaboni Szerződéssel 
összhangban valódi európai védelmi unió jöjjön létre. 
Néhányan beszéltek a NATO-t kiegészítő európai 
hadseregről, amelynek létrehozása esetleges hosszú távú 
cél lehetne az EU számára, de részletesebben nem fejtették 
ki, hogyan képzelnek el egy ilyen projektet.  

Az állam- és kormányfőknek az Európa jövőjéről szóló 
vitákon elhangzott beszédeiből kiderült, hogy a biztonság és a védelem terén nagyon hasonlóak az 
álláspontok. Például legtöbbjük beszélt az EU-t és a tagállamokat érintő közös fenyegetésekről, 

elsősorban az EU szomszédságában kialakult „instabilitás 
ívére”, a terrorizmusra, a kibertámadásokra és a 
félretájékoztatásra utalva. Többek kiemelték, hogy az EU-
nak és tagállamainak olyan közös választ kell kidolgozniuk 
a fenyegetésekre, amely nemzetközi szinten egyensúlyban 

„Semmi nem szól az ellen, hogy közösen, egy 
európai hadsereggel képviseltessük 
magunkat a NATO-ban. Ebben nem látok 
semmiféle ellentmondást.” 
Angela Merkel 

„Szeretnénk megerősíteni együttműködésünket a biztonság és a védelem terén, növelni a közös 
polgári és katonai válságkezelési műveletek végrehajtására való képességünket, és egy olyan 
Európai Uniót szeretnénk, amely együttműködik a stratégiai partnerekkel és biztonságot épít – 
mégpedig közösen.” 
Stefan Löfven 

„Az országom [Lettország] GDP-jének 2%-át 
katonai célokra fordítja. Azt gondolom, 
mindannyiunknak ezt kellene tennünk. Az 
agresszív országok mindig tiszteletben 
tartják az erőt. Ahhoz, hogy erősek 
maradhassunk, beruházásokra van 
szükség.” 
Krišjānis Kariņš 

„Polgártársainknak azt az egyértelmű és 
határozott választ adjuk, hogy igen, képesek 
vagyunk megvédeni őket és fellépni ezzel a 
globális zűrzavarral szemben.” 
Emmanuel Macron 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/630353/EPRS_STU(2019)630353_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0435_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0435_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0514_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0257_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0257_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0498_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0330_HU.html
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tartja és védelmezi az EU érdekeit. Az uniós vezetők többsége hangsúlyozta a transzatlanti kapcsolat 
megőrzésének fontosságát. Megemlítették, hogy az európai védelmi együttműködés 
előmozdítására irányuló jelenlegi erőfeszítések – különösen a PESCO és az Európai Védelmi Alap – 
kiegészítik a NATO tevékenységét, amely továbbra is a „közös biztonságot” hivatott biztosítani 
Európában. Az állam- és kormányfők némelyike kitért az EU multilateralizmus iránti 
elkötelezettségére, amely az Unió globális stratégiájának egyik pillére. Hangsúlyozták a kül- és 
biztonságpolitika holisztikus megközelítésének fontosságát, amely az EU és tagállamai számára 
elérhető diplomáciai, katonai, kereskedelmi és fejlesztési eszközök teljes körére támaszkodik. Az 
intézményi szempontokat illetően egyes állam- és kormányfők a minősített többségi szavazás 
bevezetését szorgalmazták azokon a kül- és biztonságpolitikai területeken, ahol a Lisszaboni 
Szerződés ezt lehetővé teszi, míg egy felszólaló – Níkosz Anasztasziádesz – a polgári KBVP-re 
vonatkozó döntéshozatali szabályok megváltoztatása ellen foglalt állást. A védelemmel kapcsolatos 
teljes vita során az egyetlen egyéb intézményi jellegű javaslatot Angela Merkel tette, aki egy európai 
biztonsági tanács létrehozására szólított fel. Egy felszólaló – Emmanuel Macron – elismerően szólt 
az Európai Parlamentnek az Európai Védelmi Alappal kapcsolatban végzett munkájáról. 

3.7. Éghajlatváltozás 

Szakpolitikai fejlemények 
Az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodás 
elfogadása után több mint három évvel a hangsúly most 
már teljes mértékben annak végrehajtásán van. 
Nemzetközi szinten 2018 decemberében, az ENSZ 
Katowicében (Lengyelország) tartott éghajlatváltozási konferenciáján (COP24) elfogadták a Párizsi 
Megállapodás „szabálykönyvét”. Nemzeti és uniós szinten pedig a végrehajtás olyan szakpolitikák 
bevezetését jelenti, amelyek révén elérhetők a nemzetileg meghatározott hozzájárulások szerinti 
célértékek, mégpedig az EU és tagállamai esetében 2030-ig az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
40%-os csökkentése az 1990-es szinthez viszonyítva. 

Az EU éghajlat- és energiapolitikája 
Az EU energia- és éghajlatpolitikák átfogó rendszerével rendelkezik, amelynek részét képezi az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer. Ez a rendszer nagyjából jó úton halad a 2020-ra kitűzött éghajlat- 
és energiapolitikai célok elérése felé. Ezeket a politikákat a 2015. évi, energiaunióra vonatkozó 
stratégia, valamint az Európai Parlament nyolcadik jogalkotási ciklusa során elfogadott jogszabályok 
is megerősítették. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású társadalom felé való elmozdulás és az Unió 
Párizsi Megállapodásban vállalt nemzetközi kötelezettségeinek (nemzetileg meghatározott 
hozzájárulások) teljesítése érdekében az EU felülvizsgálta a kibocsátáskereskedelemre, a 
vállaláselosztásra, az energiahatékonyságra, a megújuló energiaforrásokra és az épületek 

energiahatékonyságára vonatkozó jogszabályait, és bevezetett 
egy, a földhasználatról és az erdőkről szóló új rendeletet. 2019-
ben a Parlament és a Tanács az új személygépkocsik és 
kisteherautók CO2-kibocsátására, a nehézgépjárművek CO2-
kibocsátására és a villamosenergia-piacra vonatkozó 
jogszabályokat fogadott el (egy rendeletet és egy irányelvet). A 

Bizottság azt javasolta, hogy a következő többéves pénzügyi keretben (2021–2027) az éghajlattal 
kapcsolatos kiadásokat az uniós költségvetés egynegyedére emeljék. A jövőbeni alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gazdaság felé vezető utak felvázolásaként az Európai Bizottság 2018 
novemberében elfogadta a „Tiszta bolygót” stratégiát egy éghajlatsemleges Európa 2050-ig történő 

„A Párizsi Megállapodást együtt kell 
végrehajtanunk mindenféle „ha”, „de” és 
„talán” nélkül, hogy a globális hőmérséklet-
emelkedés 1,5°C alatt maradhasson.” 
Stefan Löfven 

„A megújuló energia ára a fosszilis 
üzemanyagokéhoz képest 
fokozatosan egyre versenyképesebbé 
válik.” 
Krišjānis Kariņš 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573910
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)633139
https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions/ndc-registry
https://ec.europa.eu/clima/
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2018-climate-and-energy
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_hu
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_hu
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Bulgaria%20First/LV-03-06-EU%20INDC.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Bulgaria%20First/LV-03-06-EU%20INDC.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621902
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589799
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595923
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599278
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599299
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599299
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589798
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614689
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614689
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628268
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595925
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595924
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6545_en.htm
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megvalósítása érdekében. A társjogalkotók ezenkívül elfogadták a földgázról szóló 2009. évi 
irányelv célzott felülvizsgálatát, amely biztosítaná, hogy az uniós energiajog vonatkozzon az Unió 
belső piacára belépő földgázvezetékekre, beleértve a vitatott Északi Áramlat II. gázvezetékprojektet.  

Nemzetközi megállapodások és klímadiplomácia 
A globális környezet egyre nagyobb kihívásokat támaszt: az Egyesült Államoknak a Párizsi 
Megállapodásból való kilépése mellett több más ország csupán gyenge éghajlat-politikát fogadott 
el. Az éghajlatbarát technológiákba, köztük a megújuló energiaforrásokba való állami és 

magánberuházások globális szinten visszaestek, míg olyan 
tanulmányok, mint például az ENSZ Környezetvédelmi 
Programja (UNEP) keretében készült kibocsátási szakadékról 
szóló jelentés és az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület 
(IPCC) 1,5°C-os globális felmelegedésről szóló 
különjelentése azt jelzik, hogy az erőfeszítéseket a jelenlegi 
nemzetileg meghatározott hozzájárulásokat meghaladó 
mértékben kell fokozni ahhoz, hogy a Párizsi Megállapodás 

hőmérsékleti célkitűzései elérhetők legyenek. Ami a fejlődő országokat illeti, számos ezen országok 
által tett kötelezettségvállalás a klímafinanszírozás rendelkezésre állásának függvénye, ugyanakkor 
a Párizsi Megállapodásban meghatározott összeg – 2020-ig évi 100 milliárd USD – elérése nehéz 
lesz, különösen annak tükrében, hogy az USA leállította az ENSZ Éghajlatváltozási Alapjába irányuló 
kifizetéseit. Az EU továbbra is elkötelezett amellett, hogy a fejlődő országokat pénzügyi 
támogatással és szakértelemmel segítse, és aktív szerepet vállal a nemzetközi klímadiplomáciában. 

Az Európai Parlament szerepe 
A Parlament 2015. decemberi állásfoglalásában fejtette ki az energiaunióval kapcsolatos 

nézőpontját, ismételten felszólítva az energiahatékonyságra 
és a megújuló energiára vonatkozó ambiciózusabb célok 
kitűzésére. A Parlament az egész nyolcadik jogalkotási ciklus 
folyamán sikeresen mozdította elő a határozottabb éghajlat- 
és energiaügyi jogszabályok kidolgozását. Ennek 
eredményeként számos 
elfogadott szöveg jóval 
túlmutat a bizottsági 

javaslatokon. Például az energiahatékonyság javítására vonatkozóan 
elfogadott célkitűzés 32,5% (szemben a Bizottság által javasolt 30%-
kal), a megújuló energia arányára vonatkozó célkitűzés 32% (27% helyett), az új személygépkocsik 
CO2-kibocsátásának pedig 2030-ra 37,5%-kal (nem pedig 30%-kal) kell csökkennie a 2020-as 
szinthez képest. 2018 októberében a Parlament a COP24-re vonatkozó állásfoglalást fogadott el, 
amelyben támogatta a globális felmelegedésre vonatkozó 1,5°C-os célkitűzést, és arra szólított fel, 
hogy az EU 2030-ig 55%-kal csökkentse kibocsátását. Egy parlamenti küldöttség részt vett az ENSZ 
limai, párizsi, marrákesi, bonni és katowicei éves éghajlatügyi konferenciáin. A Bizottság „Tiszta 
bolygót” stratégiájára válaszul a Parlament 2019 márciusában az éghajlatváltozásról szóló 
állásfoglalást fogadott el, amelyben üdvözölte a stratégiát és átfogó megközelítést szorgalmazott a 
nettó nulla kibocsátás 2050-ig történő elérése érdekében. 

„A szuverenitás az éghajlati és energiaügyi 
szuverenitást is magában foglalja. Ez 
rendkívül fontos. Sürgősen vitát kell 
nyitnunk arról, hogyan növeljük az Európai 
Unió hozzájárulását a Párizsi 
Megállapodás keretében.” 
Emmanuel Macron 

„Határozott üzenetem az, hogy többet 
kell tennünk és gyorsabban. 
Csökkentenünk kell a kibocsátást, 
nagyobb mértékben kell alkalmaznunk a 
szénelnyelőket, és új technológiákat kell 
bevezetnünk.” 
Juha Sipilä „Saját bőrünkön érzékeljük az 

éghajlatváltozás hatásait.” 
Angela Merkel 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614673
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)603976
https://climateactiontracker.org/countries/
https://www.iea.org/newsroom/news/2018/july/commentary-despite-falling-costs-the-decline-in-renewables-investment-is-a-warn.html
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2018
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2018
http://www.ipcc.ch/report/sr15/
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/finance_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/finance_en
https://eeas.europa.eu/category/tags/eu-climate-diplomacy_en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0444_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0430_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0217_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0217_HU.html
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Kilátások 
A Bizottság „Tiszta bolygót” stratégiáján alapuló hosszú távú kibocsátáscsökkentésről szóló vita 
várhatóan szerepelni fog az Európai Tanács 2019. júniusi ülésének napirendjén. A vita várhatóan a 
következő jogalkotási ciklusban is folytatódni fog, és hozzájárul majd a Párizsi Megállapodás által 

2020-ra előírt, hosszú távon alacsony üvegházhatásúgáz-
kibocsátásra vonatkozó stratégia kidolgozásához. Annak 
kérdése, hogy hogyan valósulhat meg az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő „igazságos 
átmenet”, valószínűleg fontos szerepet fog játszani a vitában. 
A társjogalkotóknak meg kell állapodniuk a 2021–2027 

közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről is, amelynek kapcsán a Bizottság az uniós 
költségvetés 25%-ának az éghajlat-politikai fellépésre való előirányzását javasolta. Az energia- és 
éghajlatügyi politikák végrehajtásának előkészítése céljából a tagállamok kidolgozták nemzeti 
energia- és éghajlat-politikai tervük tervezetét, amint azt az energiaunió irányításáról szóló rendelet 
előírja. Az Európai Bizottság értékeli ezeket a terveket, és 2019 júniusában ajánlásokat adhat ki a 
tagállamok részére. A Bizottság megkezdte a gázinfrastruktúra és a gázpiacok jövőjével kapcsolatos 
előkészítő munkát a gáz- és villamosenergia-rendszerek szorosabb integrációja érdekében; ennek 
célja a hidrogén és egyéb gázok megújuló energiaforrásokból való előállításának megkönnyítése, 
valamint e gázok közlekedési és építőipari ágazatban történő, illetve a hosszú távú energiatárolás 
terén való felhasználásának elősegítése.  

A parlamenti vita mérlege 
 

 

 

A felszólalók többsége közös kihívásként említette az éghajlatváltozást. Egyesek újfent 
megerősítették támogatásukat a Párizsi Megállapodás teljes körű végrehajtása iránt, és sajnálatukat 
fejezték ki amiatt, hogy az Egyesült Államok egyoldalúan felmondta azt. Néhányan a párizsi 
kötelezettségvállalások szigorúbbá tételét szorgalmazták, és üdvözölték a Bizottság azon 
célkitűzését, hogy 2050-ig meg kell valósítani az éghajlatsemleges gazdaságot. Egyikük, Mark Rutte 

rámutatott, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásának 2030-
ig történő, 40%-os csökkentésére vonatkozó jelenlegi célkitűzés 
nem elegendő ahhoz, hogy a globális felmelegedés a Párizsban 
meghatározott 2°C-os küszöbérték alatt maradjon, és javasolta a 
célkitűzés 55%-ra való megemelését. Több állam- és kormányfő 
hangsúlyozta, hogy az energetikai átmenet a mostani 
geopolitikai kontextusban kulcsfontosságú az EU számára. 
Néhányan kiemelték az energiafüggőség csökkentésének 
fontosságát az innovációba – többek között a tiszta 
technológiákon alapuló energiába – való beruházás, az alacsony 

szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra vonatkozó uniós célkitűzéssel összeegyeztethető különféle 
típusú energiákra való támaszkodás, valamint az ellátási források diverzifikálása révén. Egyesek 
beszéltek az energiaárak fontosságáról, és kifejtették, hogy finom egyensúlyt kell teremteni a 
megfizethető energiaárak és az energiaellátástól való függőség csökkentését célzó politikák között.  

„Tovább kell építenünk az európai 
energiauniót, és gondoskodnunk kell 
róla, hogy polgáraink hozzáférhessenek a 
fenntartható, biztonságos és 
megfizethető energiához.” 
Andrej Plenković 

„Javaslom, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátását 2030-ig 55%-kal csökkentsük. Nemcsak 
azért, hogy teljesítsük a kötelezettségeinket, hanem azért is, mert a versenyképes és előretekintő 
Európa alapvetően egy fenntartható Európát is jelent.” 
Mark Rutte 

„Az EU-nak bizonyosan óriási 
átalakuláson kell átesnie, hogy 
megteremthesse az 
éghajlatsemleges gazdaságot. 
Olyan átmenetre van szükségünk, 
amely társadalmi szempontból 
igazságos a polgárainkkal szemben, 
ugyanakkor méltányos a 
vállalkozásainkkal szemben.” 
Peter Pellegrini 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2019-INIT/hu/pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599279
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Az állam- és kormányfők széles körben egyetértettek abban, hogy 
az éghajlatváltozással és az energiával kapcsolatban sürgősen 
cselekedni kell. A felszólalók közel fele úgy vélte, hogy az EU 
nemzetközi szinten vezető szerepet játszhatna a Párizsi 
Megállapodás végrehajtásában. Sokan egyetértettek abban, hogy 
az üvegházhatású gázok kibocsátását csökkenteni kell, míg 
néhányan – az Európai Bizottság javaslatával összhangban – 

szorgalmazták a szén-dioxid-semleges gazdaság 2050-ig történő 
megvalósítását. Több állam- és kormányfő tért ki beszédében 
olyan témákra, mint a megújuló energia előmozdítása, az 
energiahatékonyság növelése, a stratégiai energiaprojektek 
fejlesztése, az energiaárak alacsonyan tartása és az ellátás 
diverzifikálása. Ezek mind részei az európai energiaunióval 

kapcsolatos projektnek, amelyről csupán egy felszólaló – Andrej Plenković – jelentette ki 
kifejezetten, hogy azon tovább kell dolgozni. A vitából az is kiderült, hogy az uniós vezetők között 
továbbra is nézetkülönbség van számos kérdésben, többek között a tagállamok által végrehajtandó 
stratégiai energiaprojektek kapcsán. Az egyik felszólaló – Mateusz Morawiecki – például 
megkérdőjelezte az Északi Áramlat II. projektet, kiemelve annak az Oroszországtól való nagyfokú 
függőségét. 

3.8. Intézményi szempontok 

Szakpolitikai fejlemények 
A brexit és a közelgő európai választások kapcsán lehetőség nyílt ismét elgondolkodni azon, hogy 
milyen irányba haladjon az Unió a jövőben. Komoly vita kezdődött nem csupán az egyes 
szakpolitikai területek fejlesztéséről, hanem arról is, hogy egészében véve milyen irányba tartson az 
Unió a jövőben, valamint arról, hogy hogyan kellene átszervezni az intézményeket, erősíteni az EU 
demokratikus dimenzióját és ösztönözni az uniós polgároknak az EU dinamikájába való 
bekapcsolódását. 

Bár az Európa jövőjéről szóló vita már eleve kilátásban volt, 
elmondható, hogy az Egyesült Királyságnak az Unióból való 
kilépéssel kapcsolatos döntése felgyorsította ezt. A brit 
népszavazást követően, a 2016. szeptemberi pozsonyi 
nyilatkozatban az EU-27 állam- és kormányfői úgy határoztak, 
hogy egyértelmű jelzést adnak, amelyben az egység 

gondolata konkrét intézkedésekkel párosul, és ezek az intézkedések egy-egy – például a migrációról 
vagy a biztonságról szóló – „ütemtervben” öltenek formát. Ugyanakkor nem feledkeztek meg annak 
megvitatásáról sem, hogy az európai projekt népszerűsége miért mutat csökkenő tendenciát. A 
pozsonyi csúcstalálkozó után, a Római Szerződés 60. évfordulója alkalmából 2017 márciusában 
rendezett ünnepségek keretében, a római csúcstalálkozón az állam- és kormányfők ünnepélyes 
keretek között kötelezték el magukat az „egység és szolidaritás” mellett. Ezzel összefüggésben újból 
felmerült a különböző sebességgel és intenzitással zajló európai integráció gondolata.  

„Egy másik stratégiai cél az európai 
energetikai átmenet, amely azt 
jelenti, hogy a versenyképességet 
és az árat a geopolitikai 
realitásokkal összefüggésben 
vizsgáljuk.” 
Mateusz Morawiecki 

„Az energetikai átállás lehetőséget 
teremt az innovációra és 
gazdasági modellünk 
átalakítására.” 
Charles Michel 

„Az európai parlamenti választásokat 
követően az Európai Tanácsnak 
ambiciózus és átfogó stratégiai 
menetrendről kell megállapodnia.” 
Juha Sipilä 

https://www.consilium.europa.eu/media/21250/160916-bratislava-declaration-and-roadmapen16.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21250/160916-bratislava-declaration-and-roadmapen16.pdf
https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
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Ebben a kezdeti szakaszban az Európai Parlament jelentős hozzájárulást nyújtott, mégpedig olyan 
elképzelések formájában, amelyek a csekélyebb beavatkozással járó javaslatoktól a nagyobb 
horderejű reformjavaslatokig terjedtek – a vonatkozó állásfoglalásokat 2017. február 16-án fogadták 
el. Az első állásfoglalásban a Parlament a Lisszaboni Szerződés „kiaknázatlan lehetőségeire” kívánt 
építeni, például a kormányközi megközelítés korlátozásával; az 
egyhangúságról a minősített többségi szavazásra való áttérést 
javasolva az áthidaló klauzulák Európai Tanács általi használata 
révén; saját jogalkotási kezdeményezési jogának gyakoribb 
alkalmazásával; a Bizottság feletti politikai ellenőrzési jogköre 
(mint funkció) megerősítésével; a tanácsi formációk számának 
csökkentésével és a Tanács valódi törvényhozási kamarává 
történő átalakításával. A második állásfoglalásban a Parlament nagyobb horderejű javaslatokat 
terjesztett elő a jelenlegi intézményi berendezkedést illetően, amelyek többsége azonban a 
Szerződés módosítását tenné szükségessé; ilyen például a költségvetési és gazdaságpolitika 
megosztott hatáskörbe való áthelyezése; a gazdasági és monetáris unióban való részvételének 
fokozása; egy „uniós külügyminiszteri” tisztség létrehozása a főképviselő/alelnök hivatalának 
átalakításával; a Bizottság felhatalmazása kötelezettségszegési eljárások indítására az uniós értékek 
megsértése esetén; a minősített többségi szavazás gyakoribb alkalmazása a Tanácsban; a 
jogalkotási javaslatok benyújtására vonatkozó jogosultság Bizottságon kívüli szereplőkre, például a 
Tanácsra, a Parlamentre és a nemzeti parlamentekre való kiterjesztése.  

Az európai integráció fejlődése történelmileg – bár nem kizárólag – a francia-német kapcsolat 
alakulásával függ össze; ennek nyomán, 2018 júniusában megszületett a Mesebergi Nyilatkozat, 
amely Macron elnök és Merkel kancellár elképzeléseit közelíti számos kérdésben, például a 
migrációs stratégia, a menekültügyi rendszer megerősítése, a valódi határrendészet megteremtése 
és az euróövezet költségvetésének létrehozása kapcsán. A Mesebergi Nyilatkozatot a 2019. január 
22-én aláírt Aacheni Szerződés követte, amely e közös elképzeléseket konkretizálja különböző 
területeken. 

A Bizottság konstruktív módon járult hozzá a vitához 2017. 
márciusi fehér könyvével, amelyben a jövőre nézve öt 
„munkamódszert” mutatott be. A Bizottság öt különböző 
forgatókönyvet vázolt fel az európai integráció fejlesztésére, 
ezzel is ösztönözve a vitát anélkül, hogy bármilyen 
határozott megoldást javasolt volna. E forgatókönyvek a 

következők voltak: i) „Megy minden tovább”; ii) „Csakis az egységes piac”; iii) „Aki többet akar, többet 
tesz”; iv) „Kevesebbet hatékonyabban”; v) „Sokkal többet együtt”. A fenti öt forgatókönyv mellett 
egy hatodik is meghatározásra került az Unió helyzetét értékelő 2017. évi beszédben, amely a 
szabadság, az egyenlőség és a jogállamiság tiszteletben tartásának értékeire épülő Európa 
megerősítésén alapul.  

Bár az Európai Tanács hivatalosan nem reagált a Bizottság fehér könyvére, néhány tagállamnak, 
illetve több tagállamból álló csoportnak lehetőséget adott, 
hogy kifejtsék álláspontjukat. Az Európai Unió déli tagállamai 
konkrét szakpolitikai területeket illetően fogalmazták meg 
elképzeléseiket, míg az országok más csoportosulásai, például 
a versailles-i csúcstalálkozón Olaszország, Franciaország, 
Spanyolország és Németország kifejezetten egy 
többsebességű Európa mellett foglaltak állást. A visegrádi 
országok Varsóban tartott ülésükön kételkedésüknek adtak 

„Van egy tényező, amely 
mindannyiunkat egyesít: ez az 
európai identitás, amely elveken, 
értékeken és közös érdekeken 
alapul.” 
Klaus Iohannis 

„A jelentős haladás gyakran valamilyen 
»előfutárnak« köszönhető: ilyen előfutár 
volt az euróövezet, a közös piac, 
Schengen... A többsebességű Európa nem 
többszintű Európát jelent.” 
Charles Michel 

„Az európai szuverenitás nem jelentheti 
azt, hogy az Uniót a tagállamok erejének 
rovására építjük, hiszen egy szuverén 
Európa ereje a tagállamok erejéből 
származik.” 
Mateusz Morawiecki 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0049_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0048_HU.html
https://www.delorsinstitut.de/2015/wp-content/uploads/2018/06/Meseberg-formatiert_final.pdf
https://www.gouvernement.fr/en/treaty-of-aachen-a-new-treaty-to-strengthen-franco-german-cooperation-and-facilitate-convergence
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_hu.pdf
https://ec.europa.eu/commission/future-europe_hu
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2017_hu
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/governo/DeclarationIVEUSouthSummit.pdf
https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/versailles-a-summit-to-restore-faith-in-europe/
http://www.visegradgroup.eu/
http://www.visegradgroup.eu/
https://www.euractiv.com/section/central-europe/news/visegrad-group-spells-out-its-vision-of-eus-future/
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hangot e megközelítéssel kapcsolatban. A Bizottság elnöke által évente tartott, az Unió helyzetét 
értékelő beszédek mellett a Bizottság 2018. márciusi közleményében támogatását kínálta fel 
konkrét intézményi kérdésekben is, beleértve a csúcsjelöltállítási eljárást, a Parlament 
összetételének felülvizsgálatát, a transznacionális listák lehetséges bevezetését, valamint az Európai 
Tanács és a Bizottság intézményi vezetésének legmagasabb szintű reformját, amely egy mindkét 
funkciót ötvöző, „kettős” tisztség bevezetésével valósulna meg. 

A közelmúltban, 2019. február 13-án az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el az Európa 
jövőjéről szóló vita állásáról, amely számos szempontot érintett a szakpolitikától – például a GMU 
kilátásai és a gazdasági kormányzás – az intézményi kérdésekig. Ez az állásfoglalás elismerte, hogy 
az EU döntéshozatali folyamatait demokratikusabbá és átláthatóbbá kell tenni; ismét megerősítette 
a Közösség fontosságát a kormányközi módszerrel szemben, és ösztönözte a döntéshozatal 
felgyorsítását a minősített többségi szavazás fokozott alkalmazása, valamint az áthidaló klauzulák 
használata révén. Ebben az állásfoglalásban a Parlament azt is kifejezte, hogy tiszteletben kell tartani 
a differenciált integráció és a tagállamok egyenlősége közötti egyensúlyt; szorgalmazta a nemzeti 
parlamentek aktívabb szerepvállalását, különösen kormányaiknak az európai intézményekben 
folytatott tevékenységei ellenőrzése terén; továbbá megismételte azon javaslatát, hogy a Tanácsot 
valódi törvényhozási kamarává alakítsák át. Hangsúlyozta ezenkívül, hogy intenzívebb politikai 
integrációra van szükség, amely kiterjed az emberi jogok, az alapvető szabadságok és a 
demokratikus elvek tiszteletben tartására. 

Az Európa jövőjéről szóló vitában nem csupán az uniós intézmények, vezetők és tagállamok, hanem 
a polgárok is részt vettek. A civil párbeszéd, amelyet a bizottság 2012-ben indított el, ám új 
lendületet Juncker elnöknek a polgárok bizalmának visszanyerésére irányuló kezdeményezésével 
kapott, állandó párbeszédet alakított ki a tagállamokban élő uniós polgárok, illetve az uniós 
intézmények magas szintű képviselői között. Célja az eszmecsere biztosítása, az uniós politikák 
bemutatása, ötletek gyűjtése, valamint a kritikák fogadása és megvitatása volt. A párbeszéd részét 
képezte egy online konzultáció is az uniós polgárokkal, akik reagálhattak a Bizottság fehér könyvére, 
és kifejthették nézőpontjukat.  

Mialatt az uniós intézmények és az országok csoportjai kifejtették különféle álláspontjaikat, az 
Európai Tanács új munkamódszert fogadott el, az ún. „vezetői ütemtervet”, amelynek célja, hogy 
elősegítse és eredményközpontúbbá tegye a Tanácsban zajló megbeszéléseket és döntéshozatalt. 
A vezetői ütemterv működési szabályzata értelmében a 2019. május 9-i nagyszebeni csúcstalálkozót 
a 2019–2024-es időszakra szóló stratégiai menetrend előkészítésére és a vezetői ütemterv 
értékelésére szánták. 

A parlamenti vita mérlege 
 

 

 

A csúcsjelöltállítási eljárást és a transznacionális listákat csak 
három felszólaló, Leo Varadkar, Andrej Plenković és Xavier 
Bettel említette meg, akik az Európai Parlamentben beszédet 
mondó első hat felszólaló között voltak. Míg az Európai 
Bizottságnak az Európa jövőjéről szóló fehér könyvéről 
közvetlenül csak Leo Varadkar és António Costa tett említést, mások közvetve érintették az öt 
forgatókönyv némelyikét, amikor az Unió és a tagállamok közötti, általuk preferált 

„Az egyhangúság szabályát el kell törölni, és nem csupán a külügyek terén, hanem olyan fontos 
témákban is, mint az adózás, a többéves költségvetés, illetve a jogállamiság és az emberi jogok 
tiszteletben tartását ellenőrizni hivatott mechanizmusok.” 
Pedro Sánchez 

„Tegyük állandó gyakorlattá a 
csúcsjelöltállítási rendszert, és a többi 
uniós vezető tisztségre is demokratikus 
alapon válasszunk jelölteket.” 
Leo Varadkar 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_hu
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0095&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630264/EPRS_BRI(2018)630264_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0098_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0098_HU.html
https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_hu
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/eu-progress-report-consultations-111218_hu.pdf
https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe?surveylanguage=hu
https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/tallinn-leaders-agenda/
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hatáskörmegosztást körvonalazták. Egyesek amellett érveltek, hogy bizonyos feladatköröket újból 
tagállami hatáskörbe kell helyezni, míg mások „több Európát” szerettek volna, de csak konkrét 
területeken. Emmanuel Macron francia elnök nagyobb „európai szuverenitásra” és az európai szint 
továbbfejlesztésére szólított fel. Számos hozzászólás hangsúlyozta a demokrácia és a jogállamiság 
fontosságát, különösen mivel Európában egyre nagyobb teret nyer a populizmus és a 
tekintélyuralom. Ebben az összefüggésben nyolc felszólaló közvetlenül utalt a közelgő európai 
választásokra is. 

Számos felszólaló aggodalmát fejezte ki az intézmények és a polgárok között kialakult növekvő 
távolság miatt, és úgy vélte, hogy az EU politikai és intézményi teljesítményének kiigazítására van 

szükség. Charles Michel a közintézményekbe – köztük az 
európai intézményekbe –, valamint a hagyományos médiába 
vetett „hit alapvető válságáról” beszélt. Az Európa jövőjéről 
szóló vitában részt vevő legtöbb vezető – különösen a későbbi 
felszólalók – úgy döntött, hogy nem tér ki az intézményi 
reformokra, mivel véleményük szerint nagyobb figyelmet 

fordítani a polgárok meghallgatására és bizalmuk visszanyerésére. Valamennyi felszólaló utalt a 
„polgárok” szerepére annak kapcsán, hogy eredményeket kell felmutatni részükre és/vagy hogy 
aktívan részt kell venniük az Unióban, például a „polgári konzultáció” révén. 

 

  

„Nem titkolom, hogy kicsit bizonytalan 
vagyok az intézményi vitákkal 
kapcsolatban. Bármilyen érdekesek is 
ezek az eszmecserék, a polgárainkat 
nem hozzák lázba.” 
Xavier Bettel 





 

 

Ez a dokumentum az Európa jövőjéről szóló 
vitasorozattal kapcsolatos négy tájékoztatót foglalja 
össze, amelyek azon állam- és kormányfők nézőpontját 
ismertették, akik az Európai Parlament 2018 januárja és 
2019 áprilisa között tartott plenáris ülésein szólaltak fel. 
A dokumentum első része bemutatja azokat az 
általános kérdéseket, amelyekben a felszólalók között 
egyetértés, illetve nézetkülönbség mutatkozott, 
továbbá az érintett témákat jellemző tendenciákat és a 
felvetett javaslatokat. A második rész pedig kiragad 
néhányat a felszólalók részéről elhangzott legfontosabb 
kijelentések közül, és részletesen elemzi a különböző 
álláspontokat az alábbi, igen fontos szakpolitikai 
területeken: gazdasági és monetáris unió, migráció, 
szociális dimenzió, nemzetközi kereskedelem, 
éghajlatváltozás és energiaügy, biztonság és védelem, a 
következő többéves pénzügyi keret, valamint az 
intézményi kérdések. 

 

 
Ez a dokumentum a Képviselői Kutatószolgálat kiadványa. 

EPRS | Az Európai Parlament Kutatószolgálata 
Ez a dokumentum a képviselők és az Európai Parlament személyzete részére készült 

háttéranyag, amely segítséget nyújt parlamenti munkájukhoz. A dokumentum tartalmáért a 
szerzők kizárólagos felelősséggel tartoznak, és az abban megfogalmazott vélemény nem 

feltétlenül tükrözi az Európai Parlament hivatalos álláspontját. 

 

PE 637.948 
ISBN 978-92-846-4904-4 
doi:10.2861/731845 

Q
A

-03-19-336-H
U

-N
 


	Összefoglaló
	1. Bevezetés
	1. ábra – Az Európa jövőjéről az Európai Parlamentben tartott viták résztvevői (2018–2019)
	2. ábra – Azon tagállamok, amelyek vezetői részt vettek az Európa jövőjéről az Európai Parlamentben tartott vitákon (2018–2019)

	2. Tendenciák, hasonlóságok és különbségek az Európa jövőjéről szóló vitákban
	2.1. Közös üzenetek
	Az EU-tagsággal kapcsolatos ügyek
	Együttes fellépés a kihívásokkal szemben
	Az EU egységének megőrzése
	Az uniós értékek védelme
	Az uniós polgárok fontos szerepe
	Az EU reformja a jelenlegi Szerződés keretén belül
	1. táblázat – Az egyes állam- és kormányfők által tárgyalt témák áttekintése


	2.2. Az Európa előtt álló főbb kihívások
	3. ábra – A felszólalók által említett főbb kihívások

	2.3. Fő témák és prioritások
	A felszólaló által tárgyalt témák száma és mélysége
	4. ábra – Témák száma felszólalónként
	5. ábra – A különböző témákra fordított beszédidő mennyisége

	Általános gyakoriság és a témakörökre fordított figyelem
	6. ábra – A témák említésének gyakorisága
	7. ábra – Az egyes témaköröknek szentelt idő
	8. ábra – A témák említésének gyakorisága és súlya


	2.4. Lehetséges magyarázatok arra, hogy miért különbözött egymástól az egyes felszólalók által a különböző kérdésekre fordított idő
	2.5. Lehetőség új javaslatok megfogalmazására
	2. táblázat – Az egyes felszólalók által megfogalmazott konkrét javaslatok


	3. A kulcsfontosságú szakpolitikai területekről folytatott viták mérlege
	3.1. Gazdasági és monetáris unió
	Szakpolitikai fejlemények
	A parlamenti vita mérlege

	3.2. Migráció
	Szakpolitikai fejlemények
	A parlamenti vita mérlege

	3.3. Szociális dimenzió
	Szakpolitikai fejlemények
	Mi a szociális dimenzió?
	„Új” hangsúly a szociális dimenzión?
	Fontos lépések
	Kilátások

	A parlamenti vita mérlege

	3.4. Kereskedelem
	Szakpolitikai fejlemények
	Kereskedelmi megállapodások
	Védelmet nyújtó kereskedelempolitika
	A parlamenti vita mérlege

	3.5. A többéves pénzügyi keret
	Szakpolitikai fejlemények
	A Bizottság javaslata: új és modern költségvetés a 27 tagállamból álló EU számára
	A Parlament tárgyalási mandátuma: megfelelő források az új kihívások leküzdéséhez
	A tárgyalások további lépései

	A parlamenti vita mérlege

	3.6. Biztonság és védelem
	Szakpolitikai fejlemények
	A parlamenti vita mérlege

	3.7. Éghajlatváltozás
	Szakpolitikai fejlemények
	Az EU éghajlat- és energiapolitikája
	Nemzetközi megállapodások és klímadiplomácia
	Az Európai Parlament szerepe
	Kilátások

	A parlamenti vita mérlege

	3.8. Intézményi szempontok
	Szakpolitikai fejlemények
	A parlamenti vita mérlege


	9. ábra: A 2020 utáni többéves pénzügyi keret tárgyalási folyamatának ütemezése
	Blank Page

